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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION wos founded at İ stanbul University in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operat ı ve Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of
1934 amended its Statutes in conformance with the cond ı tions prevailing at that
date.
The Society changcd its name into the «Turkish Co-operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved that in the light of its 33 years of exprience and in accordance with
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association
should be re-writton. The new Statutes ctrcrwn up accordingly were reviewed an0
adopted by the General Assemly et its meet ı ng on 27th June, 1965.
The Government declurer ı t as an assosiation serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association ı s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. lts object is to propagate co-operative idecs in theorectical and
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the AssociatLn
engages in the following activ ı tied
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to
write articles and books and prepare summar ı es of articles and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish thern.
b. Prepare or cause to be prepared standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or internotionally among all types of public ana
private agencies, organizations, assocations and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislatjon and applications, and express its opinion on
these subject either directly or on request.
d. Convene acadcmic meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-ope;ative conventions.
e. Conduct lcctures, courses. scminars and general knowledge competit ı o'ı s
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those International organizction and associat'ons whose
objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Assocjation, clasely connected
with' the co operative movement conccpt, legislation and application and com',e:4;0d of books, periodicals and brouchures in Turk ı sh and foreing languages.
h. Participate in the comertions of International co-operative organizations,
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish
co-operative movement commenly known.
I. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperativo moverncnt is wjele:y diffused, that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative
movement are instituted in the universities, academies, schools and that Instltutes
spezializing in the co operat ı ve movenı ent cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives
'ı ct as guide ta them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving thair managemept problems.
-
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Tarım tekniğinde son y ıllarda çok h ızlı geli ş me ve değişmeler
dolayısıyla üreticilerin i şgücü verimliliklerini art ırarak yeterli seviyesine ulaşmalan, ancak bu yeni teknikleri uygulamalar ı ile mümkündür. Diğer taraftan ço ğalan nüfus ve di ğer faktörlerin de etkisiyle tarım ürünlerinin pazarland ığı piyasalarda, daha büyük miktarlarda daha kaliteli ve standard ürünlere talep giderek artmaktadır. Bu hususlar mal üretimin büyük birimlerinde gerçekle ştirilmesini zaniri hale getirmektedir. Ancak geli şmekte olan ülkelerin büyük bir kısmında ve ülkemizde tarım ürünleri üretimi daha çok küçük ve aile i şletmesi karakterirideki i şletmelerde yap ılmaktadır.
Hiç şüphesiz arzu edilen husus, tarımın yapısını yeniden düzenliyerek işletmeleri ekonomik faaliyet büyüklü ğüne kavu ş turmaktır. Ne vak ki bu çözüm yolu, özellikle hür demokratik ülkelerde
kısa sürede ba şardabilecek bir i ş değildir. Ayrıca böylesine geni ş
kapsamh ve köklü bir değişiklik dolayısıyle elde edilecek fayda,
meydana gelecek sosyo-ekonomik bozukluklar ın ortaya ç ıkardığı

zararlann yan ı nda bazal] gerçekten önemsiz kalabilmektedir.
Bir bakı mdan. diğer ve belki de daha geçerli çözüm yolu zirai
bünyeyi uzun dönemde iyile ştirmeye yönelik tedbirler yanında,
tanm i şletmelerinin i şbirliğine yöneltilmesidir. Böylece küçük i ş:
letmelerin gerek yeni teknikleri uygulama gerek, piyasa taleplerini karşı lama yönünde "ekonomik faaliyet büyüklü ğüne ulaşarak
büyük i şletmelerin avantajlar ına kavu ş maları imkanı" ortaya oLıcakt ı r.
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Tarı m işletmelerinin i şbirliğine dayalı bu davranışları ve daha
iyi işleyen kooperasyonlar büyük i şletmelerin avantajlarından teknolojik yeniliklerden yararlanma gibi teknik ve ekonomik faydalar
yanında, çok a ğır olan tanm işinin kolayla ş tırılması köy hayat ın ın
daha cazip hale getirilerek, köyden şehire düzensiz ve sa ğlıksız
göçlerin bir ölçüde önlenmesi ve benzeri sosyo-ekonomik faydalar ı
da beraberinde getirir. • •
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Türk toplumunda iktisadi birimler ve fertler arasındaki i ş birliği
eni de ğildir..Burinkü anlamda kooperatifçilik anlay ışı ve koope-
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ratifçilik prensiplerine uygun bit ki3operatifçilik hareketi, geçti ı asrın ikinci yarısında batıdan ülkemize girmi ş tir. Oysaki Türk
Toplum gelene ğinde eskidenberi kooperatif statü ve yap ı d ışı nda
tatı m i ş letmeleri arasında gerçekle ştirilmi ş i şbirli ği şekilleri nı evcottut. Türk köylüsünün "ke ş ik", "de ğ i şik", "imece", "hop" gibi'
çokca yzrygı n ve etkili yard ımla ş ma şekillerine sahip olmas ı göz
obüne al ı n ı rsa, bu davran ış özelli ğ iıı i ıı geçmi şinin tarihin derinlikne t ti ği ne karar verilebilir..
Ekonomik birimler ve i şletmeler arasında karar alma hürriyetinin bıl ■ iık 'ölçüde korunmasın ı mümkün kılma özelli ğinden dolay ı
kooperatif d ı ş ı ve iktisadi i ş birliği şekilleri en yayg ın te şkilatlar
olarak gole çarpmaktad ır. I şletmeler arasında ortak makina kullan ı mı , ortak i şletme binalarma sahip olma, - İşletme Dalı Ortaklığı ve
Ortak tar ı m İşletmecili ği, tarı m ürünleri pazarlamasında "üretici
birlikleri" ,eklinde te şkilatlanma, tar ım alanında önemli fonksiyon
icra et mektedirler.
liirki ■ e'de, halen bu konuda baş lanmış ve devam eden projelerin ba.ard ı olması bu konuda devlet deste ğinin sağlanması halkın
cLitil ı t ı , ıi ıı rland ırılmasını şart ko ş maktad ır. Türk Tarım İşletmele-

ri ıı i ıı küçük ve parçal ı yap ıların ın daha da artmas ın ın önlenmesi
için özellikle akrabal ık ili ş kilerine dayanan küçük gruplar halinde
ortaklıklar kurmalar ı te şvik edilmelidir. Ortak makina kullan ı m ı ve
diğer i ş birli ği şekillerinin te şviki sa ğ lanmalı, b ır konuda özellikle
tarı m kesimi için basit ve uygulama imkan ı veren hukuki mevzuat
geliş tirilmelidir.
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Kısaca ifade etmek gerikerse zirai üretim sahas ında koOperasyonların geli ş tirilmesi ve yayg ınlaş tırılması konusunda baz ı temel
tedbirlerin al ınması gerekir. Bu konuda özellikle ülkemiz aç ışından
. en önemlisi yukarıda sözünü etti ğimiz gibi, devletin bu konuda uygun bir hukuki ortam olu ş turmasıdır. -Kooperatifçilik Kon ıııııimuzun yeniden ele al ınmasın ın beklendi ği bu günlerde, üreticilerin
kooperatif statü d ışı iktisadi i ş birliği şekillerini kolayca kurabilecekleri bir düzenlemenin yapılması uygun olacakt ır. Böylece, bu
tür üretime yönelik i şbirliği .me şruiyet kazanacak ve bu konudaki
ideolojik tart ış malar büyük ölçüde önlenmi ş olacakt ır. Diğer taraftan zirai ortakl ıklarııı kullanılmasmda ba şvurulmak zartıreti ticari
şirket statülerinin (kollektif anonim şirket vbi hem vergi ve hein
de karma şık muhasebe düzenleri yönünden ortaya ç ıkard ıkları
menfi etkiler de önlenmi ş olacaktır. Hoş ça kal ın. •
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Y. Doç. Dr. Kemal ÇEVIK*
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Ekonomik fayda topluluklar ı (Les Groupement d' ı nteret economique) 23 Eylül
1967 tarihli bir odonansia düzenlenen Frans ı z pozitif hukukunda ver alm ı s oldukça
eni bir müessesedir. Ekonomik fayda topluluklar ı n ı n yürürlük y ı l ı olan 1967 y ı l ı ,

yFransı z ekonomisinin kanun koyucu taraf ı ndan yeniden gözden geçirildi ğ i y ı l olarak
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ekonomik tedbirleri alabilmeki için,i ş başı nda bulunan hükümete bu konular ı ordonanslarla düzenlenmesi yetkisini vermi ş tir. 22 Temmuz 1967 tarihli Yetki Kanunu çerçevesinde Fransa hükümeti 1917 y ıl ı içinde bir dizi ordonanslar ç ıkarmak suretiyle gerekli düzenlemeleri yapm ış t ı r. Bu ordonanslann en ilginçlerinden birisi mâli kriz içinde
bulunan i ş letmelere ili ş kin olan ıd ı r. İ lginçtir, çünkü ülkemiz bas ı n ı nda " şirket kurtarma operasyonu" olarak adland ı rı lan hükümet tasarruflar ı na çok benzemektedir. Sözünü etti ğ imiz bu ordonansta, bizdeki ş irket kurtarma operasyonlar ı ndan farkl ı olarak,
hangi hallerde, güç duruma dü şmüş i ş letmelere yard ı m yap ı lacağı buyard ıma karar
verecek organ belirtilmi ş tir. Di ğer taraftan 1967 y ı l ı nda Fransa'da yürürlü ğ e giren
ordonanslar ı n düzenledi ğ i hususları n ülkemizde 24 Ocak kararlar ı olarak an ı lan düzenlemelere çok benzedi ğ i fakat 24 Ocak kararlar ı nda, Fransadan farkl ı olarak i ş letmelerin
yap ıs ı gündeme getirilmedi ğ inden, gerekli tedbirlerin al ı nd ığı n ı söylemek mümkün
de ğ ildir.
ncelememizin konusunu olu ş turan ekonomik fayda topluluklar ı n ı n EFT tan ı m ı
23 Eylül 1977 tarihli ordonans ı n birinci maddesinde yap ı lm ış t ı r. Bu maddeye göre ekonomik fayda toplulu ğ u iki veya daha ziyade gerçek veya tüzel ki ş ilerin üyelerinin imkânlann ı
seferber ederek onlar ı n ekonomik faaliyetlerini geli ş tirmek veya kolayla ş tı rmak, bu
faaliyetin sonuçlar ı n ı islah etmek veya art ı rmak maksad ıyla belirli bir süre için kurulan

* Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğ retim Üyesi
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FRANSIZ HUKUKUNDA EKONOM İ K FAYDA TOPLULUKLARI VE
I Ş LETMELER ARASI İŞ BIRLI ĞI MÜESSESESI OLARAK EKONOM İ K FAYDA
TOPLULUKLARINA DUYULAN IHTIYAÇ

tüzel ki şiliklerdir" Ordonans' ı n di ğ er maddelerinde ise ekonomik fayda topluluklar ı n ı n
kurulu şları i ş leyi ş leri sona erme halleri düzenlenmi ştir. Ekonomik fayda topluluklar ı
tüzel ki şili ğ i k ı sa zamanda Fransa'da geni ş bir uygulama alan ı bulmu ş i ş letmeler aras ı
i şbirli ğ i ve ihtisaslaş ma i ş bölümü müessesesi olarak kamu ve özel sekthr i ş letmelerinin
acil ve vazgeçilmez ş ekilde ihtiyaçlar ı n ı karşı lamak üzere tercih edilir olmu ş tur.
Son istatistiklere göre Fransa'da faaliyette bulunan Ekonomik fayda toplulu ğ u say ıs ı
dokuz bin sekizyüzdür.
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Fransı z Medeni Kanunu'nun 1832. maddesinde kazanç payla şmak ş irket akdinin
ay ı rı c ı unsurunu te ş kil eder. Dernek ise 1 Temmuz 1901 tarihli Fransa Dernekler
Kanunun`na göre, kazanç da ğıtmaktan ba şka gayeyi gerçekle ş tirmek için meydaria getirilmi ş ş ah ıs topluluğ udur. Kazanç paylaşmak veya kar dağıtmaktan ba ş ka bir gaye
ile kurulan şah ıs toplulu ğ unun bu ölçülere göre dernek şeklinde kurulmas ı
gerekmektedir. Fakat dernek kazanç payla ş mak maksad ıyla değ il, ekonomik gayeleri
gerçekle ş tirmek maksad ıyla kurulan şah ıs toplulukları için yeterli olmam ış çe ş itli
sak ı ncalar görülmüş tür. Bu. sebeple Frans ı z hukukunda ekonomik gaye güden ş ah ı s
toplulukları için, ş irket-kooperatif demek yan ı nda ve kooperatif ile dernek aras ı nda
ayrı bir tüzel kiş ilik olarak ekonomik fayda topluluklar ı ihdas edilmi ş tir. Bu vesile ile

pe

de, Frans ı z hukuk doktrininde ekonomik gayeli ş ah ıs birliklerinin statüsü dolay ıs ıyla
uzun süre devam eden tart ış malar ve konuyla ilgili uyu ş mazl ı klara bakmakla görevli
mahkemeler tarafı ndan verilen çeli şkili kararlar istikrara kavu ş turulmu ş tur.
Türk hukukunda ise özel hukuk şah ı s birlikleri dernek ve ş irket şeklinde ikiye
ayrı lmakta fakat bunları birbirinden ay ı rmaya yarayacak kesin kriterler mevcut bulunmamaktad ı r. Hukukumuzda kar payla ş makla beraber ekonomik gaye güden, ekonomik
gayeli ş ah ıs topluluklar ı n ı n hukuk? durumu düzenlenmemi ş tir. Hukuk? kar ışı kl ı k konunun önemine rağ men devam etmektedir. Konu do ğrudan doğruya Türk Yarg ıtay'ın ı n
önüne de gelmemi ştir. Türk hukukunda mevcut bulunan bu önemli bo şlu ğ u
doldurmak hem, bilhassa küçük ve orta i ş letmelerimizin acilen duyduklar ı ihtiyac ı
karşı lamak üzere;Fransa'da ba şarı l ı bir ş ekilde uygulanmas ı yap ı lan, (AET tarafı ndan
benimsenmi ş ve Oye-Devlet'lere statü sunulmu ş tur) Ekonomik fayda topluluklar ı gibi
bir müessesenin Türk pozitif hukukuna girmesi gerekmektedir. Bu müesseseye Türk i şletmelerinin duyduğ u ihtiyac ı belirtmek için Türk ekonomik hayat ı na ve Türk ekonomik hayat ı dolay ı s ı yla gerek kamu gerek özel kesim i ş letmelerine uzun zamandan
beri yön veren kalk ı nma planları ndaki ilke ve politikalara Frans ı z planlamas ı n ı n i ş letmeler aras ı organizasyon politikalar ı na araştı rma sektörünü esas alarak k ısaca değ ineceğiz ve Fransa ekonomik fayda topluluklar ı ile ilgili Frans ı z uygulamas ı ndan seçilmi ş
örnekler verece ğ iz.

Y.DOÇ. DR. KEMAL ÇEVİK

I. TÜRK KALKINMA PLÂNLARIYLA I Ş LETMELER ARASI
ORGANIZASYONLAR IÇIN GÖSTERILEN HEDEF VE
ILKELERIN TARTI ŞILMASI
Birinci Be ş Y ı ll ı k Kalk ınma Plan ı n ı n (BBKP) ara ş tırmaya ayrı lan bölümünün ana
ilkeler ve metod ba ş l ı kl ı k ısm ında,)' "insan zeka ve idrakinin yeni gerçeklere ve yan ş lara ulaş ma çabas ı olan araş t ırmaya" özel bir önem verildi ğ i belirtilmi ş tir. BBKP'na
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göre; ara ştı rma bir bütün olarak endüstriel teknolojik iktisadi ve sosyal konularda geli ş meyi destekleyen ve h ı zland ı ran en önemli unsurlardand ı r. Kalk ı nman ı n kapsad ığı her
alanda çe ş itli problemlerin Türkiye'ye uygun çözüm yollar ı n ı n en doğru ve h ızl ı şekilde bulunmas ı araş tı rma yoluyla sağ lanacakt ı r 2 . Araş tı rma konusu BBKP'de önc
yüksek öğrenim kurumlar ıyla kamu sektöründe ele al ı nm ış özel sektörde ara ş tı rma konusu ile ilgili ayr ı nt ı l ı bilgi elde edilemedi ğ ine değ inilmi ş ve araş tı rman ı n yüksek ö ğ renimde geli ş tirilmesi özel sektörde te ş vik edilmesi ve devlet sektöründe daha verimli
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hale getirilmesi hususlar ı n ı n incelenerek gerekli tedbirlerin al ı nd ığı belirtilmi ş tir 3 .
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BBYKPla Türkiye'de ara ş tı rmanı n yeri ve değeri buna en fazla ihtiyaç duyulan
çevrelerde dahi gerekti ğ i kadar ania şı lamad ığı , ara şt ı rma çal ışmaları n ı n geli ştirilmesi
ile ilgili olarak en önemli meselenin çok da ğın ı k durumda olan ara ştı rma organ ve çal ış maları düzenleyici i şbirli ğ ine sokucu te şvik ve düzenin bulunmad ığı , bunun için Türkive'de sosyal ve müsbet bilimler olanlar ı yla teknolojide yap ı lacak her çe şit ara ş tı rma
konusunda politikaya yön vermek ve i ş birli ği sağ lamak üzere bir Bilimsel ve Teknik
Ara ş t ı rmalar Kurumunun kurulmas ı öngörülmü ştür.4
Organizasyonun iki k ıs ı mda ele al ı nd ığı BBYTO teş ebbüslerin ileri i ş letmecilik metodlar ı na göre çal ışacak tarzda kendi içlerinde organize olmalar ı n ı birinci k ısı mda
belirtmekte, ikinci k ısı mda i ş letmelere yard ımc ı olacak mesleki kurulu ş lar ikinci k ıs ı mara şt ı rma müesseseleri ve benzeri te şekküller ile özel te şebbüs aras ı nda i şbirli ğinin daha kolay, süratli ve verimli sonuçlar alacak şekilde düzenlenmesi gere ği ele al ı nmaktad ı r6
BBYKP'na göre özel sektör yat ı rı m imkanları ile ilgili araştı rmalar yapmak belirli
yat ı rı m projeleri haz ı rlamak ve de ğerlendirmek, tesislerin kurulmas ı nda ve i ş letilmesinde müte şebbislere yard ımc ı olmak üzere müş ayir firmalar kurulmal ı ve müte şebbisler
bu firmalar ı n hizmetlerinden imkanlar ı ölçüsünde faydalanmak yoluna gitmelidir 7
İ kinci Be ş Y ı ll ı k Kalk ınma Plan ı na göre ( İ BYKP); "... genel refah seviyesinin yükseltilmesinde, fertlerin ve toplumun geli ş mesinde, k ısaca iktisadi kalk ınma ve sosyal
geli ş menin sağ lanması nda ara ştrrma etkili bir araçt ı r. Teknolojik geli şmenin temeli ise
bilimsel çal ış ma ve ara ştırmalard ı r.
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Bu duruma uygun olarak hemen hemen her memlekette, ara ş t ı rma faaliyetlerinin
sadece üniversitelerde ö ğ retim faaliyeti ile birlikte yürütülmesiyle yetiniln ıemekte, araş t ı rma çal ışmaları organize edilmekte, yönlenfdirilmekte, ara şt ı rıc ı insan gücü potansiyelinin gelecekteki ihtiyac ı karşı layacak şekilde geli ş tirilmekte, ara ş tı rma harcamalar ı
art ı rdmakta, hükümetler araş tırma ile daha fazla ilgilenmektedirler. Çe ş itli memleketlerde gayrisafi milli iias ı lan ı n % 3'e kadar yükselen miktarlar ı araş t ı rma ve geli ş tirme
alanları na ayrı lmaktad ı r. Bu miktar Türkiye'de % 0.4 civar ı ndad ır.
Bilim ve ara ş tı rma çabalar ı n ı n art ışı na paralel olarak bu konuda çal ış an elemanları n nicelik ve niteli ğ i önem kazanmaktad ı r. Çeş itli memleketlerde ara şt ı rma ve geli ştirme elemanları n ın tüm nüfusa oran ı % 0.6'a kadar yükselmektedir. Memleketimizde bu

a

oran 1964 y ı l ı nda % 0,012 civar ı nda idi "8

cy

İ BYKP araştı rma geli ş tirmenin e ğitimi baş l ığı taşı yan bölümde üniversiteler ile
sanayi ve kamu sektörü aras ı nda yeterli i şbirliğ inin geli ş tiril ınemesinden, araşt ı rmaları n
organize edilmesi, yönetilmesi ve özendirilmesi bak ım ından yeterli olmayan bir ortamdan, araştı rma laboratuvarlar ın ı n tam kapasite ile çal ış mamas ı ndan ve araş tı rma sonuçları n ı n uygulamaya aktar ı larak değerlendirilmemesinden yak in ı lmaktad ı r9

pe

Özel sektörde ara şt ı rma çabaları n ı n genellikle kalite kontrolü ve testler ile s ı n ı rl ı
olduğ u belirtilen İ BYKP'da kurulu ş ları n ara şt ı rma harcamalar ı nı finanse edecek güçte
olmad ı kları gibi araş tı rmaya da önem vermediklerine i ş aret edilmektedir."
1963 y ı l ı nda Türkiye 13*ısel ve Teknik Ara ştı rma Kurumunun kurulmas ı iBYKP'
da araşt ı rma alan ı nda' önemli bir geli ş me olarak nitelendirilmi ş , ancak BBYKP'da
öngörülen araş tı rma çabaların ı n kalk ı nman ı n kapsad ığı alanlardaki sorunlar ı n Türkiyeye uygun çözüm yolları n ı n bulunması üzerine yoğ unlaşt ı rı lmas ı amac ı n ı güden politika
uygulanamam ış ve bilimsel faaliyetler genellikle temel ara ştı rmalara yönelmi ş olarak
kalm ışt ı r,'
BBYKP döneminde toplam ara ş tı rma harcamalar ı n ı n gayri safi milli hâs ı laya olan
% 0.4 oran ı n ı n iBKKP döneminde % 0.6'ya ç ıkarı lmas ı tasar lanm ıştı r.' 2
İ BYKP'da uygulanacak politikalar ba ş l ığı alt ında incelenen ara ştı rma organizasyonları bölümünde aç ı kland ığı üzere, Türkiye'ye bilimsel ve Teknik Ara ştı rma Kurumunun üniversitelerin temel ara ş tı rmalar ı n ı destekleyece ğ ini ve üniversitelerin kurumla i şbirli ğ ini teşvikini, iktisadi kalk ınma ve sosyal geli şmenin gere ğ i olarak yat ı rım ve
i şletme mâliyetini en düşük, hâsday ı en yüksek yapmaya yönelen teknoloji, organizasyon ve kontrol ara ştı rmalarına ağı rl ı k verilecektir.' 3
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Üçüncü Be ş Y ı ll ı k Kalk ı nma Plan ı nda (ÜBYKP); Planl ı Dönemde Geli şmeler baş l ığı alt ı nda "bilim, ara ş tı rma ve geli ş tirme faaliyetleri ekonomik ve sosyal geli ş menin
gerçekle ş mesine etkin araç" olarak belirlenmektedir 14 . ÜBYKP'da bilimsel ve teknolojik araşt ı rmalar ı n üretim ve karar verme mekanizmalar ı na olan etkileri özellikW geli ş mi ş ülkelerde hemen her alanda kendisini hissettirdi ğ i ifade edilerek geli şmekte olan
ülkelerde geleneksel sanayi yap ı s ı na ve üretim biçimlerine bağ l ı kal ı nd ığı araş t ı rma ve
geli ştirme çabalar ı n ı n genellikle akademik seviyede kald ığı ve teknolojik geli ş melerin

a

uygulamaya aktar ı lmad ığı belirtilmektedir.1'
Ara şt ı rma-geli ştirme harcamalar ı n ı n gayrisafi milli has ı laya oran ı n ı n 1964 y ı l ı nda
binde 4 iken 1969 y ı l ı nda binde 3,6'ya 1970 y ı l ı nda ise binde 3,5'e dü ş tüğ ü, üçüncü
be ş y ı l ı k kalk ı nma plan ı nda tesbit edilmi ştir.f. ÜBYKP'n ı nda tesbit edilen di ğer bir

cy

husus ise; Bakanl ı klar ve bunlara ba ğ l ı kurulu ş lar ve iktisadi' devlet te ş ekküllerinde
kurulmu ş bulunan ve kurulu ş ları n plan ve ara şt ı rma faaliyetlerini yürütmekle görevli birimlerin fonksiyonlar ı n ı yerine getirecek yap ı ya kavu ş turulamam ış ve bu birimlerin
kurtilamam ış olmas ıd ı r.

pe

ÜBYKP'n ı n arış tı rma ile ilgili ilkeler ve tedbirler k ısm ı nda araş tı rma yapan kurulu ş lar aras ı nda ve bunlarla uygulama birimleri aras ı nda karşı l ı klr ili ş kinin sağ lanarak
araş t ı rma sonuçlar ı n ı n uygulamaya aktar ı lmas ı sanayi ve uygulaman ın sorunları n ı n
araş t ı rma çevrelerine duyurulmas ı üzerinde durulmakta l 7 Türkiye Bilimsel ve Teknik
Ara ş t ı rma Kurunı unun kalk ı nma hedeflerine ve sanayinin ihtiyaçlar ı na dönük uygulamal ı ve temel ara şt ı rmalar ı n yap ı lmas ı na öncülük edip destekleyerek üniversiteler, di ğer
kamu kurulu ş ları ve özel kurulu ş larla kar şı l ı kl ı i ş birli ğ i içinde etken bir haberle ş me ve
ili ş kiler düzeni kuraca ğı belirtilmektedir.
.

Tekrarlar ı n önlenmesi ve araş t ı rma yönünden bo ş luk olan alanlar ı n belirlenmesi
için üniversiteler di ğ er kamu kurulu ş ları ve özel kurulu ş lar ekonomik ve sosyal kalk ınma hedeflerine ve kendi ilgi alanlar ı na giren uzun süreli ara ş tı rma programlar ı n ı haz ı rla
yacak ve bunlar ı DPT ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara ş tı rma Kurumuna (TÜB İ TAK)
bildireceklerdir 18
Kamu kesimi ve özel kesim kurulu ş ları n ı n ara şt ı rma ihtiyaçlar ı n ı tesbit etmek,
araş t ırmalar yapmak ve uygulamaya koymakla görevli ara şt ı rma ve koordinasyon birimlerinin fonksiyonel bir tarzda kurulmas ı n ı öngören ÜBYKP'na göre bu kurulu ş lar
aras ı ndaki koordinasyon çe ş itli yollarla (!) TÜB İ TAK tarafı ndan yap ı lacakt ı r.
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Dördüncü Be ş Y ı ll ı k Kalk ınma Plan ı (DBYKP)n ı n Araştı rma Geli ştirmeye ayrı lm ış
k ısm ı nda "Teknoloji üretimine ve özümlenmesine yönelik çal ışmalar içinde önemli bir
yeri olan araş tı rma-geli ştirme (A+G) faaliyetlerine ayr ı lan kaynağı n yetersizli ğ i ve
gayrisafi milli has ı laya oran ı n ı n düş üklüğ ü, gereksinilen yerli teknoloji üretimi için
temel olan bilim ceknololl politikas ı n ı n belirsizli ğ Vnin i 9 ÜBYKP döneminde de devam
etti ğ i noktalanarak BBYKP ve İ BYKP uygulamalar ı hakk ı nda araş tı rma-geli ş tirme konu•
ları nda müsbet geli ş me olmad ığı aç ı klanmaktad ı r. "TÜB İ TAK" kendisinden beklenen
ülkenin bilim teknolojisi sistemi ile kalk ınma planları aras ı nda bağ lant ı kurma görevini
tam olarak gerçekle ştirememi ş , faaliyetlerinin a ğı rl ığın ı üniversiteler ve e ğ itimden
sanayie yeterince kayd ı ramam ış t ı r.2°

a

DBYKP'n ı nda ifade edildi ğ i üzere, bu sebeple ara ştı rma-geli ş tirme faaliyetleri ile
sanayi arası nda olmas ı gereken organik ba ğ gerçekle ş tirilememi ş , "ÜBYKP'da belirlenen s ı naileş me politikas ı na ko şut bir teknoloji politikas ı n ı n yürütülmesinden sorumlu
kurulu şlar aras ı nda yeterli e şgüdüm sağ lanamam ış tı r2

cy

'

Araş tı rma giderlerinin yat ı rım giderleri olarak kabul edildi ğ i bu dönemde 22 "sanayiin ileri düzeylere ula şacak bir geli şmi ş li ğe varabilmesi amac ıyla, araştı rma ve geli ş tirme çal ış maları n ı n üretime dönük ve sanayi ile organik bir ili şki içinde geli ştirilmesi,
bu amaçla ara şt ı rma ve geli ştirme harcamalar ı na daha büyük kaynaklar ı n ayrı lmas ı sağ lanacakt ı r.

pe

Kamu kurulu ş ları n ı n, bilim ve öğ retim kurumlar ı n ı n ve özel kurulu ş ları n bilimsel
teknolojik araş tırma ve geli ş tirme alan ındaki çal ış maları arası nda plan hedefleri
doğ rultusunda verimli bir i şbirli ğ i sağ lanacaktı r. 23
Görülüyor ki, yirmi y ı la yak ı n bir zaman içinde Türk ekonomisini yönlendiren
Kalkı nma Planları nda, araştı rma-geli ş tirme hizmetlerine önem verildi ğ i "iktisadi
kalk ı nma ve sosyal geli şmenin sağ lanmas ı nda araş tı rman ı n en etkili araç" oldu ğ u
hemen her planda ifade edilmi ş olmas ı na rağ men İ BYKP'da BBYKP'n ı ile, ÜBYKP'da
İ BYKP'i1e 24 DBYKP'da, OBYKP'n ı ile25 belirtilen hedeflere var ı lmadığı ifade edilmektedir. Di ğ er taraftan Türkiye'de sosyal ve müsbet bilimler alanlar ı ile teknolojide
yap ı lacak her çe ş it araşt ı rma konusunda politikaya yön vermek ve i ş birliğ ini sağ lamak
için 1963 y ı l ı nda kurulan TOB İ TAK'm da kendisinden bekleneni vermedi ğ i yukarı da
belirtildi ği üzere DBYKP n ı nda aç ı kça ifade edilmi ştir.26 Halbuki; araş tı rma laboratuvarı veya üniversite ile fabrika aras ı nda doğ rudan fonksiyonel bağ lant ı lar Avrupada
19. yüzy ı l ı n ikinci yarı sı nda kurulmu ş tur. Kimya ve elektrik endüstrileri bilimsel ara ş tı rmaya dayal ı ilk örneklerdir, Taleplerin artmas ı karşısı nda tar ımda ve endüstride yeni,
ucuz ara malları , mamul mallar bulma ihtiyac ı modern kimya endüstrisinin do ğ uş una,
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kullanma alanları n ı n gittikçe azalmas ı üzerine buhar enerjisinin yeni bir enerji ile desteklenmesi zorunlulu ğ u da elektrik endüstrisinin ç ı k ışı na sebep olmu ştur. Araşt ı rma
birimleri i ş letmelerin bünyesinde Birinci Dünya Sava şı ndan sonra yava ş yavaş yer almaya ba ş lam ış lar 2 7 i şletmeler elde ettikleri karlar ı n bir k ısm ı n ı daha büyük karlar eldeetmek için kendi bünyelerinde ara ş t ı rmaya tal ısise veya üniversite ve di ğ er ba ğı nı s ıı

a

ara ştı rma birimleriyle ara ş tı rma faaliyeti aras ı nda fonksiyonel ba ğ lantı y ı kurmaya ba ş lam ış I ard ı r."

pe
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Bizce; Türk Kalk ı nma Planları n ı n Ara şt ı rma- geli ştirme faaliyetlerinin geli ş tirilmesi için öngördüğ ü tedbirlerin ba ş arı sı zl ığı n ı etkileyen faktörlerin ba şı nda, i ş letmeleraras ı organizasyon eksikli ğ i gelmektedir. Kalk ı nma Planları n ı n hemen hepsinde gerek
özel sektör i şletmelerinin gerek özel ve kamu i ş letmeleri ile bizzat kamu i ş letmelerinin
birbirleri aras ı nda müş terek araş t ı rma faaliyetlerinde bulunmalar ı n ı n kaç ı n ı lmaz olduğ u belirtilirken, bu i şbirli ğ inin nas ı l gerçekle ştirilece ği hususuna aç ı kl ı k getirilmemiş tir. Mesela; Birinci Beş Y ı ll ı k Kalk ınma Plan ı nda.. i ş letmelerin yat ı rı m imkanları ile
ilgili araşt ı rmalar ı yapmak, yat ı rı m projeleri haz ı rlamak, tesislerin kurulmas ı nda ve
i ş letilmesinde yard ı mc ı olmak üzere kurulmas ı teklif edilen müş avir firmalar" ı n hangi
hukuy yap ı alt ı nda organize edilecekleri aç ıklanmam ış t ı r. 29
TÜB İ TAK, üniversiteler kamu ve özel sektör i ş letmeleri aras ı nda, ara şt ı rma-geli ş tirme faaliyetleri için yap ı lacak i şbirli ğ inde taraflar ı n sorumlulukları yap ı lacak araş tı rman ı n finansman ı , elde edilen neticelerden taraflar ı n ne şekilde istifade edecekleri konuları düzenlenmemi ş tir.
Araştı rma harcamalar ı na ayrı lan devlet kaynaklar ı n ı n azl ığı karşısı nda özel sektörün araş tı rmaya yönelmesinin nas ı l gerçekle ş tirilece ğ i hususuna da, aç ı kl ı k getirilmemi ştir. Ülkemiz i ş letmeleri aras ı nda i ş birli ğ ini temin maksad ı yla, kalk ınma planları m ızda yap ı lan i ş in sadece i ş letmeleraras ı i ş birliğ ini temin için yeni bir organizasyona gitmenin kaç ı n ı lmaz oldu ğu yolundaki tesbit oldu ğ unu söyleyebiliriz. Ancak bir az önce
belirtildi ği üzere, kalk ınma planlar ı bu organizasyonun hangi hukuki şekil alt ı nda yap ı lacağı n ı öngörmemi ş tir. Türk pozitif hukukunun mevcut müesseseleri ile de ba ş ta
belirti ğ imiz üzere bu ihtiyaç kar şı lanamaz.
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II. FRANSIZ PLÂNLAMASININ İŞ LETMELER ARASI
ORGANIZASYON POLİTİKASI VE EKONOM İK FAYDA
TOPLULUKLARI İLE ILGILI FRANSIZ UYGULAMASINDAN
ÖRNEKLER

a

Frans ı z ekonomisi, Türk ekonomisi gibi kamu ve özel kesimlerin bir arada çal ış tığı
karma yap ıdad ı r. (Economie concertee). 31 Bu ekonomi 1947 y ı l ı nda uygulanmas ı na
ba ş lanan. Birinci Frans ı z Kalk ı nma Plan ı ndan beri, haz ı rlanan plânlarla yönetilmektedir. Fransada planlama bir teorinin uygulanmas ı sonucu değ il, deneysel bir ş ekilde ge-ş mi ş tecrübenin getirdi ğ i bir müessesedir. Genel olarak Frans ı z planlamas ı zorlay ıc ı li
değ il, esnek karakterde, yol gösterici özelliktedir 42 Yaln ı z Birinci Frans ız Kalk ı nma
Plan ı nda görüldüğ ü üzere, bazan Frans ı z planları ile emredici-zorlay ıc ı düzenlemelere
yer verilmektedir. Nitekim, kömür, demir çelik, ziraat makinalar ı , elektrik ula şım ve

cy

çimento sektörleri gibi alt ı sektörü esas alan Birinci Frans ı z Kalk ınma Plan ı n ı n bu sektörlerde öngördü ğ ü obtektifler emredici-zorlay ı c ı bir karakter arzetmi şler, diğ er sektörler için ise yol göstericilik esas al ı nm ış tı r. Birinci Frans ız Kalk ınma Plan ı ile temel
olarak seçilen alt ı sektörde örigörülmü ş hedeflere var ı lm ış , endüstri gelirlerinde % 71,
zirai gelirlerde, % 21, hayat düzeyi % 30 bir art ış kaydetmi ştir. 1952 y ı l ı sonunda Birinci Frans ız Kalk ınma Plan ı ile öngörülen hedefler aşı lm ış t ır 34

pe

İ kinci Frans ız Kalk ınma Plan ı nda milli ekonominin hemen bütün sektörleri ele
al ı nm ış özellikle endüstriyel geli şmelerin ziraata aktar ı lması na önem verilmi ş ve in şaat
sektörü bilhassa lojman in ş aatlar ı n ı n organizasyonlar ı üzerinde durulmu ş tur."
Yat ı rı mları n enflasyon do ğurmadan optimum seviyeye gelmesini tasarlayan ikinci
Frans ız Kalk ı nma Plan ı ile sadece kalite bak ı m ı ndan değ il kantite bak ım ından da
üretimin en üst düzeye gelmesi ara şt ı rı lm ış "Genel verimlilik Komiserli ğ i" Le commiseriat general a la productivite" bu devrede kurulmu ş tur 36 . İ kinci Beş Y ıll ı k Fransı z
Kalk ı nma Plan ı nda gösterilen hedefler a şı lm ış genel refah seviyesi artm ış fakat 1957
yı l ın ı n sonunda mali kriz ba ş göstermi ş tir. 37
Üçüncü Frans ı z Kalk ı nma Plan ı ile İ kinci Frans ı z Kalk ı nma Plan ın ı n getirdi ğ i h ızl ı
geli şmeden do ğan çeli şkiler düzenlenmi ş tir". Üçüncü Frans ı z Kalk ı nma Plan ı ihracatta görülen geli ş meleri dikkate alarak d ış ödemeler dengesini sağ lama yolları n ı araş tı rm ış ve bilhassa bu devrede ortaya ç ı kan Ortak Pazar meselelerine Frans ız ekenomisinin
uyum sağ lamas ı na çaba sarfetmi ştir.
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Dördüncü Frans ız \lalk ı nma Plan ı ekonomik ve sosyal geli ş meye ayrı lm ış tı r. 39
ı nma Plan ı ihracat ın art ı nlmas ı na önem vermi ş ve bil-ÖzelikDördüncFasKl
hassa- az geli ş mi ş veya geli ş mekte olan ülke ekonomilerinin ihtiyaçlar ı gözetilerek üretim yap ı lması - di ğer taraftan geli ş mi ş ülkelerin büyük i ş letmelerin rekabetine kar şı
Frans ı z i ş letmelrinin kuvvetli duruma gelme yolları araş tı nlmış t ı r."

a

Beş inci Fransı z kalk ınma Plan ı konumuz bak ı m ı ndan bizi yak ından ilgilendirmektedir. Zira; Be ş inci Fransı z Kalk ı nma Plan ı Frans ı z i ş letmelerinin yap ı s ı n ı tart ış ma
ortam ı na getirmi ştir41 Dördüncü Frans ı z Kalk ı nma Plan ıyla i ş letmeler için gösterilen
hedef ve ilkelerin uygulamaya aktartlamad ığı n ın belirtildi ği Beş inci-Frans ı z Kalk ınma
Plan ı n ı n ı n, ekonomik faaliyetlere ayr ı lan ücüncü bölümünde; "...Büyük endüstri ülkeleri
endüstrilerinin o ülkelerin nüfusuna oran ı n ı n, Frans ı z endüstrisinin nüfusa oran ı ndan
daha yüksek ve Frans ı z endüstrisinin geli ş me düzeyinin büyük enchistri ülkelerine göre
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daha az geli ş mi ş ' düzeyde oldu ğ u üzerinde durularak, "...çe ş itli sektörlerde faaliyette bulunan ekonomik i şletmeler aras ı nda, ihtisaslaş ma i ş bölümünün sağ lanması ndan ve ara şt ı rma-çizgi geli ş tirme hizmetlerine i ş letmelerin önem vermediklerinden,
ticari merkezrerle i ş letmeler aras ı nda mevcut olmas ı gereken ba ğ ları n kopuklu ğundan4 3 yak ın ı ' mak tad ı r.
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Beş inci Frans ız Kalk ı nma Plan ı ekonomik i ş letmelerin bu s ı k ışı k durumdan kurtulabilmesi için tedbir alarak; "... çok da ğı n ı k şekilde çeş itli sahalara yay ı lm ış bulunan
küçük ve orta (PEM) ve büyük i ş letmeler aras ı nda i ş birliğ i ve ihtisaslaş ma i ş bölümünü
gerçekle ş tirmek, ticari organizasyon, ara ş tı rma ve finans kaynaklar ı n ı n verimli bir şekilde kullan ı lmas ı n ı sağ lamak, i ş letmelerin milletleraras ı ticarette söz sahibi yabanc ı
büyük i ş letmelerin rekabetine kar şı güçlerini birie ş tirmek ve Orta Pazar objektiflerini
de gözeterek" 44 Frans ı z Ekonomik İşletmelerinin toplanmaya (concentration) gitmeleri öngör1mü ştür45.
Beş inci Frans ı z Kalk ınma Plan ı ile tedbir olarak i ş letmeler için ön görülmü ş bulunan toplanma politikas ı n ı yürütmek üzere:
1— 1966 tarihli Frans ı z Ş irketler Kanununun 371,372 373, 374 üncü maddeleri
ticaret ş irketlerinin füzyon yoluyla birle ş melerine ayr ı lm ış t ı r.
2— Frans ı z anayasas ı n ı n 38. maddesi hukmunce zaman ı n hükümeti parlamentodan
22 Temmuz 1967 tarihli kanunla (la loi des pleins Pouvoirs du 22 Juin 1967) Ordonanslar ç ı karma yetkisini alarak, füzyona gitmeden ba ğıms ı zl ı kları n ı ve tüzel ki ş iliklerini korumak suretiyle birekonomik toplanmaya duyulan ihtiyaçlar ı karşı lamak üzere,
ekonomik fayda topluluklar ı "les groupement d' ı nteret economique" ad ı verilen yeni
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bir tüzel ki ş ilik yaratan 23 Eylül 1967 tarihli Ordonans ı (Ordonnance 23 Septembre
1967) yürürlüğe koymu ş tur.
3— Bu politikan ı n yürütülmesi görevi 6 Ocak 1967 y ıl ı nda Bilim ve Endüstriel
Geli ş me Bakanl ığı nezdinde kurulan "Yeniden Toplula şma ve Füzyonlar Bürosuna"
verilmi ştir (Bureau des fusions et regroupements d'entreprises au Ministere du Development Industrie' et Scientifique) 44

a

Teknik ilerlemelerin ekonomik hayata zaman geçirilmeden yans ıt ı lmas ı n ın önemi
üzerinde 'durulan V. Frans ı z Kalk ınma Plân' ı uygulama devresinde, Prân ı uygulamakla
yetkili ve görevli hükümetler Amerikan ekonomisinde görülen ola ğanüstü geli şmelerin
temelinde, ara ştı rma hizmetlerinin bulundu ğ unu görerek ülke çap ında araş t ı rma hizmetlerinin yeniden organizasyonuna gitmi şlerdir45

cy

Fransa'da yeni buluslarla ilgili yap ı lan bir ankette, patent hakk ı olmak için her
yüz yeni bulu ş un bulucusunun, doksan tanesinin kendi. şahsi çabas ı ile buluşunu gerçekle ştirdi ğ i, Amerika Birle ş ik Devletlerinde ise, yüz bulu ş un doksan
dokuz bulucusunun r bir i ş letmede ara ş t ı rmac ı olarak çal ış t ığı görülmü ş tür"
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Yiyecek ve giyecek •mallar ı üretiminin %47 sini sağ layan i şletmeler sekizy ı l içinde yeni
bulu ş larla üretimlerini de ğ i ştirmedikleri takdirde, tüketicilerin bu i ş letmelerin mallar ı n ı tercih etmeyecekleri 1962 y ı l ı nda yap ı lan bir araşt ı rma sonucu aç ı klanm ış tı r4 -1963 de yapı lan bir araşt ı rmaya göre ise, Fransa'n ı n temizleme tozu ihtiyac ı n ı n %73
ünü karşı layan i ş letmelerin üretimleri sekiz y ı ldan daha az bir zaman içinde tüketiciler
tarafı ndan tercih edilmeyecektir". Ba şka bir araşt ı rmasonucunda ise ülkede üretilen
transistörlü radyolar 1966 y ı l ı ndan önce sat ı lmal ı d ı r, aksi takdirde, milli' i ş letmeler,
yeni üretim teknikleri geli ş tiremediklerinden yabanc ı marka ta şıyan radyolar Fransa
iç ve d ış pazarlar ı na hakim olacaklard ı r4 ?
Diğer taraftan görülmü ştür ki, mesela, kimya ilmi ile ilgili araşt ı rmalar ı n %26's ı
esas faaliyeti kimya sanayii olmayan i ş letmeler taraf ı ndan gerçekle ştirilmiştir 50 . Elektronik sektöründeki ara ş tı rmaları n % 30 ise, elektronik endüstrisi d ışı nda esas faaliyeti
bulunan i ş letmeler tarafı ndan gerçekte ş tirilmi ş tirsl.
Araş t ı rma hizmetlerinin onem ı n ı ortaya koyan bu örnekler daha da art ı rı labilir.
Ancak belirtmek gerekir ki, bütün bu örneklerden ç ıkan sonuç. Fransada konuya çözüm bulmak ı steyenlerce ve bilhassa plan haz ı rlay ı t ı lannca ara ş tı rmalar ı n sistematik
hale getirilmesinin kaç ı n ı lmaz oldu ğ unun anla şı lmas ıd ı r 52. Araşt ı rmaları n sistematik
hale getirilmesi için de i ş letmelerin mü ş terek ara ş t ı rma faaliYetlerini yapacak en uygun alet olarak EFT'ler V.Frans ı z Kalk ı nma Plan ı devresinde uygulamaya sokulmus.tur".
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Fransa'da devlet; i ş letmelere ara ş t ı rma hizmetlerini mü ş tereken yapmalar ı için
EFT formülünü empoze ederken onlar ı yaln ı z b ı rakmam ış t ı r. Zira öyle temel ara ş tı rmalar vard ı r ki, bunlar yap ı lmadan di ğ er ara şt ı rmalar yap ı lamaz" "Bu ara şt ı rmalar ise,
Fransa da A.N.V.A.R (Agence Nationale pour Valorisation de la recherche) taraf ı ndan
yap ı lmakta ve bu araş t ı rmalann sonuçları 1970 y ı l ı nda kurulan CDI. (Ara ş tı rmaları n
Yay ı lmas ı Merkezi) tarafı ndan araş t ı rma birimlerine, EFT'ler sunulmaktad ı r.

a

VI. Frans ı z Kalk ınma Plân ı yla (AFKP) ara ş tı rma hizmetlerinin te şvik edilmesi
öngörülmüş , Plan' ı n araşt ı rmaya ayrı lan bölümünde ara şt ı rman ı n finansman ı üzerinde
durulmu ştur' 5 V. Frans ı z Kalk ınma Plân ı yla tedbir olarak öngörülmü ş bulunan toplanma "concentration" politikas ı n ı n özellikle EFT formülüyle ba ş arı l ı bir şekilde uyguland ığı na değ inilen VI. Frans ı z Kalk ı nma Plan ı nda, ki ş isel veya tek i ş letme düzeyinde
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yap ı lan araş t ı rmalar ı n/finans güçlüklerine i şaret edilmi ştir". EFT'ler arac ı l ığı yla yap ı lan araş tı rmalar ı n daha k ısa zamanda ve daha az masrafla yap ı ld ığı na dikkat çeken VI.
Frans ı z Kalk ı nma Plan ı nda EFT'lerin kar şı laş acakları finans güçlüklerinin A.N.V.A.R.
tarafı ndan kar şı lanitbilece ğ i belirtilmi ştir.' 7
-

pe

A.N.V.A.R.' ı n ara şt ı rma birimleri EFT'lerin finansman ı na kat ı lması n ı , "belli olmayan gelece ğ in finanse edilmesi" şeklinde yorumlamamak gerekir'''. Çünkü,
A.N.V.A.R., finansman ı na kat ı lacağı araşt ı rmay ı inceleyerek bu ara ş t ı rmaya finansal
yard ı mda bulunmaktad ı r". Şüphesiz baz ı baş ansizl ı klar olabilir, A.N.V.A.R.'ı n yapt ı ğı ödemeler adeta ba ş arı sı l ı klara yap ı lmış ödemeler olarak nitelendirilebilir. Fakat ilerde, ayn ı araştı rma ile ilgilenecekler, A.N.V.A.R. bütenlerinden, yapacaklar ı araş tı rman ı n ba şarı sı zl ı kla sonuçland ığı n ı ö ğrenerek, ayn ı konuyla ilgili ara şt ı rmalara yönelmezler" . Bunun millî ekenomi için ne kadar önemli oldu ğu aç ı kça görülmektedir.
EFT'ler yaln ı z i ş letmelerin ara şt ı rma hizmetlerini gerçekle ş tirmek için kurulmazlar. EFT üyesi i ş letmeler, EFT arac ı l ığı yla, reklam, ithalat-ihracat, muhasebe, pazarlama hizmetlerini, ara şt ı rma hizmetleriyle birlikte yürütebilirler.
Görülüyor ki, Fransa'da, Planlama, Türk Plânlamas ı nda oldu ğ u gibi, sadece tedbirler öngörmemekte, hükümet programlar ı yla ili ş ki kurularak bu tedbirler, uygulamaya
aktar ı lmaktad ı r.
EFT'lerle ilgili Frans ı z tecrübe ve uygulamas ı ndan verece ğimiz örnekler teoride
olduğ u kadar pratikte de Türk i ş letmelerinin bu organizasyona duydu ğu ihtiyac ı
belirtmek bak ı m ı ndan önemlidir. '
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1- GIE Les Week-ends Bretons 6
Fransa'n ı n Breton bölgesinde faaliyette bulunan 12 turizm oteli i şletmecilerinin
birleşerek kurduklar ı bir ekonomik fayda toplulu ğ udur.
Y ılda sadece 6 hafta denize girilebilen bir bölgede turizm sektöründe yat ı rımda bulunmu ş otel i ş letmecileri, yaz sezonunun d ışı nda otellerine mü şteri çekebilmek ve
bölgeye canl ı l ı k kazand ı rmak için şahsi gayret ve çal ış maları ile müsbet bir sonuca varamayacaklann ı anlam ış lar ve giderek zarar eden i ş letmelerini kapatma durumu ile
karşı karşıya kalm ış lard ı r.

a

Eylül ve Haziran aylar ı aras ı nda bölgede görülen sessizlik, turistlerin yoklu ğ unun
doğurdu ğ u ıssı zl ı ktan doğan so ğ uk yüz bu i ş letmecileri psikolojik yönden de etkilemi ş ,
tir.

pe

cy

Turistik sezonu ve iyi havalar ı beklemekle meselenin çözümlenemeyece ğ i gerçeğ ini gören bölgenin 12 otel i şletmecisi turizm sezonunun d ışı nda bölgeye turist çekmek ve canl ı l ı k sağ lamak -yoll'ann ı müş terek ara şt ı rm ış lar ve bu i ş leri baş arabilecek formülün ekonomik fayda toplulu ğ u tüzel ki ş iliğ i olduğ unda birle şmiş lerdir. Bölgeye turist çekmek için bölgenin turistler için daha cazip hale getirilmesi bu EFT arc ı l ığı ile
sağ lanacakt ı r. Bu gaye ile EFT:
— Her sezonda yap ı labilecek sportif faaliyetleri organize edecektir. Özellikle binicilik, golf ve bal ı k avc ıl ığı ,
— Otellerin kapat ı lması , turistlerin yqklu ğ u, turistlerin yoklu ğ u otellerin kapat ı lması demek oldu ğundan turistlerin bölgeye her sezonda gelmesini kolayla şt ı rmak için
çe ş itli geziler organize edecektir.
— Üyelerin çeş itli mallara duyduklar ı ihtiyaçlar, kurulacak sat ı nalma merkezi arac ı l ığı ile yürütülecektir.
EFT'nin finansman ı üyelerin y ı ll ı k masraflara kat ılmaları ile sağ lanacakt ı r.
Les Week•ends Bretons (Breton hafta sonu tatil E FT'si) k ı sa zamanda .yukarda
konusunuda belirtti ğ imiz hususları başarm ış ve otel i ş letmelcileri kâra geçmi ş lerdir.
1970 y ı l ı nda ilk defa 12 otel i ş letmecisi taraf ı ndan kurulan bu EFT, bölgelerinin k ış
festivalini ba ş arı ile düzenlemi ş ve sözle ş melerinde değ i ş iklik yaparak üyelerinin personel eğ itimi için seminerler düzenlemiyi EFT konusuna eklemi ş lerdir.
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2- GIE L.C.C.P.0 6 2
Fotografç ı l ı k sektöründe faaliyette bulunan otuz fotografç ı tarafı ndan kurulup
sonra 150 fotografç ı n ı n kat ı lması yla müş terek bir renk laboratuvar ı n ı n kurulmas ı
gayesiyle faaliyetini sürdüren bir ekonomik fayda toplulu ğudur.

cy

a

Renk görüntüleri ve fotografç ı l ı k sektöründe görülen teknik ilerlemeler yüzünden
geleneksel metodlarla varl ı kları n ı devam ettirmekte zorluk çeken ve büyük firmalara
ba ğı ml ı l ı ktan kurtulamayan "Cotes-du-Nord"un üç fotografç ıs ı bir müş terek renk
laboratuvar ı kurarak bu güçlüklerden kurtulmak için meselelerineen uygun formül olarak ekonomik fayda toplulu ğ u tüzel ki ş ili ğ ini bulmu ş lar ve bölgelerinde fotografç ı l ı k
yapan di ğer 30 meslekda ş lar ı n ı ikna ederek bir EFT kurmu ş lard ı r. Üyelerden birinin
elveri ş li laboratuvar ı n ı EFT yönetimine vermesi ile EFT faaliyetine ba şlam ış tı r. Belirtti ğ irniz gibi bu EFT'nin konusu üyeler için mü ş terek bir renk laboratuvar ı n ı n i ş letilmesidir. Bu laboratuvar ı n i ş letilmesi ş u şekilde organize edilmi ş tir:
— Fotograflar ı n banyo edilmesi ve ço ğalt ı lması ; bunun için dört otomobil yaz ay-
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lar ı nda her gün, k ışı n haftada dört gün EFT üyesi fotografç ı lara u ğrayarak filmleri
toplayacakt ı r.

— EFT üyelerinden isteyenlerin fotografç ı l ı k için gerekli malzemeleri EFT arac ı l ığıyla sat ın al ı nacakt ı r,
— Üyelerinin reklam hizmetleri.EFT taraf ı ndan gerçekle ş tirilecek ve üyeler yapt ıkları iş lerde L.C.C.P.O. markas ı n ı kullanacaklard ı r.
Bölgede k ısa zamanda L.C.C.P.O. markal ı fotograflar tercih edilir olmu ş ve renkli
fotograf dal ı nda EFT laboratuvar ı yeni teknikler geli ş tirerek bu teknikleri üyelerinin
istifadesine sunmu ştur. Büyük fotografç ı l ı k i ş letmeleri ile rekabette EFT üyeleri yenik
düş mekten kurtulmu ş ve reklam masraflar ı ndan tasarruf sa ğ lam ış EFT al ı m merkezi
dolay ı s ı yla üyelere da ğı tılan ristum miktarı da önemsenemeyecek miktarlar ı bulmu ş tur
Üye say ı sı 1973 y ı l ı nda 150 yi bulan L.C.O.P.O. EFT'sinin finansman ı üyelerin % 10
oran ı nda EFT masraflar ı na kat ı lma paylar ı ve otofinansman yoluyla kar şı lanmaktad ı r.
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3- GIE La Decouverte"
Müş terek bir ticaret merkezinin i ş letilmesi gayesiyle kurulan bu ekonomik fayda
topluluğ u:
— Ticari merkezin ticari yöntemini,

a

— Merkezin ı sı tma, ayd ınlatma, temizleme ve koruma, reklam i ş lemlerini,
— Merkezde faaliyette bulunan tacirlerin maddi manevi menfaatlerini ticari ve
yönetim plan ı nda savunmak faaliyetlerini üzerine alm ış t ı r. Bu EFT 25 üyelidir ve bu
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üyeler ticari merkezde; ayakkab ıc ı l ı k, h ı rdavatç ı l ı k, elektrikçilik, konfeksiyonculuk,.
kahvecilik, gözlükçülük, kitapç ı l ı k, sütçülük, bal ı kç ı l ı k ve şarküteri gibi çe ş itli sahalarda
ticaret yapmaktad ı rlar. Her üye ticari merkezde kendisine ayr ı lan yerde ticaretini sürdürmektedir. Üyelerin bürolar ı nda bulunan PTT araçlar ı d ışı nda merkezin ihtiyaçlar ı
EFT tarafı ndan yerine getirilir. Yaln ı z belirtmek gerekir ki, bu i ş letmeler ayn ı çat ı alt ı nda toplanm ış olmaları na rağ men gerçek bağıms ı zl ı kları n ı korumu ş lar ve ticari gayelerinin ayn ı olmas ı her i ş letmenin kasas ı n ı n ayrı olmas ı n ı etkilememi ş tir.
Le Decouverte'in finansman ı y ı ll ı k genel kurulda yap ı lan bütçe ile yerine getirilir.
Bu bütçede her üyenin finansman pay ı belirtilir. Üyeler bu pay ı ödeyerek EFT'nin finansman ı na kat ı l ı rlar.

GIE. Revico"

Fransa'n ı n Konyak şehrinde alkol imalatç ı s ı 9 ş irket tarafı ndan kurulmu ş bulunan
bir ekonomik fayda toplulu ğ udur. Bu EFT`nin konusu sözle şmesinin üçüncü maddesinde aç ı kland ığı üzere Konyak bölgesinde alkol dam ıt ı lması ndan doğan ve çevre kirlili ğine sebep olan madde ve gazlardan yeni bir ticari madde elde ederek çevre kirlili ğ ini önlemektir. Bu gayeye varmak için EFT ara şt ı rma laboratuvarlar ı kuracak ve bu
laboratuvarlar sadece çevre kirlili ğ ine ve halk sağ l ığı na zararl ı olan alkol art ı kları n ı n
ticari bir mal halini almas ı için çal ış acakt ı r.
Revico'nun finansman ı üyelerin kurulu ş ta taahhüt ettikleri sermaye ile kar şı lanacakt ı r (Revico esas sözle ş mesi Md.11). (Revico'nun üyeleri aras ı nda, Martelle, Courvoisier, Cognac gibi Fransa'n ı n say ı l ı alkol imalatç ı ş irketleri bulunmaktad ı r"
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5- GIE, Airbus Industrie"
Airbus A-300 B uçak projesinin geli ş tirilmesi, imalat ı , pazarlanmas ı , sat ış tan sonraki hizmetlerinin yap ı lması ve bu hava gemisinin uçu ş lahn korunmas ı Airbus Industrie ekonomik fayda toplulu ğ unun konusu olarak tesbit edilmi ş tir (Airbus Endustrie
E FT'si esas sözle ş mesi Md.3).
Airbus Industrie EFT'sinin üyeleri, Fransa'y ı temsilen la Societe Nationale In-

a

dustrielle Aerospatiole (SNIAS), Almanyay ı temsilen Deutsche Airbus Gmbh, İ spanya'
y ı temsilen Societe de Construcciones Aeronauticus S.A. (CASE) ş irketleridir. Sonradan İ ngiltere, İ talya ve Hollanda Airbus projesine i ştirak etmi ş lerdir. 67
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6- CIFAS (Consortium Industriel Franco-Allemand pour le
satellite-symphonie) 68
Uydularla haberle ş me program ı na ili ş kin incelemeler yapmak üzere Alman ve Fransı z i ş letmeleri aras ı nda kurulmu ş bir ekonomik fayda toplulu ğ udur.
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7- GIE, GIFAM (Le Groupement d'Interet conomiques Français
Pour Contribuer ou developpement de L'AMOZONIE) 69

Birle ş mi ş Milletler Endüstri ve Dayan ış ma Programlan çerçevesinde Brezilya hükümetinin isteğ i üzerine Amozon'un bqlenme ve ziraatinin geli ştirilmesi için görevlendirilen Sodeteg" Genel Müdürünün Amozon'un kalk ı nması na Fransa'n ı n katk ıs ı n ı n
ekonomik fayda toplulu ğ u hukuki yap ı sı alt ı nda en iyi şekilde gerçekle ştirilebilece ğine dair raporu üzerine kurulmu ştur. GIFAM EFT'sinin üyeleri, iki Frans ı z Bankas ı Banque Nationale de Paris ve Credit Commercial de France-ve Frans ı z Havayolları
-Air France- ve Institut Geopraphique National et Centre Technique Forestier Tropicaldir. 1977'de Brezilya'ya umumi bir vekili tayin edilen GIFAM Amazon'un geli ş tirilmesi için Avrupa çap ı nda bir turistik projeyi sonuçland ı rmak üzeredir.

1-
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EFT'lerin çe şitli sektörlerde faaliyette bulunan i şletmeler aras ı bir dayanış ma ve
i şbirli ğ i müessesesi olmas ı, uygulama alanlarının geni ş li ğ i sebebiyle, hem konumuzdan fazla uzaklaşmamak, hem mü ş ahhas bir konuyu ele almak dü şüncesiyle,
Kalkınma Planlarım ızla ilke ve hedefleri belirtilen ara ştırma geli ş tirme hizmetleri
ıl ı erinde durulmu ş tur. Geni ş bilgi için bkz. Çevik, K.: Frans ız Hukukunda Ekonomik Fayda Topluluklar ı ve Ülkemizde Uygulama imkanlar ı , Gazi Üniversitesi
yay. Ankara. 1982.
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BBKP, Fransa'da Monnet Plan' ı olarak anılmaktad ır.
Planification Francaise, sh.11
Bernard, sh.228.
Bernard, sh.228
Planification Francaise, sh.11.
Planification Francaise, sh.11.
Planification Francaise, sh.12.
Planification Francaise, sh.13.
Planification Francaise, sh.13
Bilbaut, sh.84.
Preparation du V.Plan-Rapport sur les principales options-Journaux Officiel ,
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6789101112-

BBKP, sh.463
BBKP, sh.463
BBKP, sh.463
BBKP, sh.463

pe

2345-

Paris1965,N.2h4
Preparation du V.PIan-Rapports sur les principales options-Journaux Officiers,
Paris 1964 N. 251, sh.145
43-, Journaux Officiels, sh.145.
44Journaux Officiers, sh,145,
45- Jou
42-
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45- Journaux (Jfficiels, sh.146.
44Ripert/Roblot, sh.217, "Birle şme yatay toplanma (concentration horizontale)
ve dikey birleş me (concentration verticale) olmak üzere ikiye ayr ılır. Dikey birleş me, bütünle ş me (Integration) olarak da adland ırılmaktad ır. bk. Guitton, sh.261:
Ripert/Roblot, sh.404, 406.
45Durand (GIE), sh.8836.
46- Bress R ıchoux, sh.30.
47- Bress / R ıchoux, sh.28.
48- Bress / R ıchoux, sh.29.
49- Bress / R ıchoux, sh.29.
50Durand (Recherche), sh.8838.
51Durand (Recherche), sh.8838.
52Preparation du V.Plan-Rapport sur les principales options-Journaux Officiers,
Paris 1964, N 251, sh.148.
53Durand (ReCherche), sh.8839.
54Petelaud, sh.16.
55Les Associes Au 6e Plan, sh.11.
56. Les Associes Au 6e Plan, sh.11.
57Les Associes Au 6e. Plan, sh.11.
58Les Associes Au 6e Plan, sh.12; Bilan et lecons du VI Plan, sh.4-7.
59Petelaud, sh.16.
60Petelaud, sh.16.
61- Justin, sh.17-18 (naklen).
Brochet, sh.21-22 (naklen).
6263P.orteu De La Morendiere. sh.28-29.
Statut du GIE .REVICO, Cognac Ticaret Siciline Tewil No: 10-45317, 5 A ğustos
641969 Cognac.
65Endüstriyel Geli şme ve Füzyonlar Bürosu direktörü M.Deschamps ile yapt ığım ız
görü şmede, kendileri, REVICO EFT'sinin çevre kirlili ğine sebep olan madde ve
gazlardan yeni bir ticari mal üretti ğ ini ve bu maddenin sat ışından elde edilen gelirle REVICO'nun finansman ın ın karşıland ığını tarafım ıza ifade etmi ş lerdir.
Statut du GIE AIRBUS Industrie, Noter Tastik No: 06337, Paris.
6667Le Matin, 29 Eylül 1978, sh.33; Le Monde, 27 Eylül 1978, sh.4.
68- Brochure realisee par le Ministere de L'Industrie et le Centre National D'Information pour la productive des entreprises, sh. 51.
69Le Monde, 9 Ekim 1978, sh.9.
70SODETEG (Societe d'entudes technique entreprises general)
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ARAZI TOPLULA ŞTIRILMASI VE YERLE Ş IM DÜZENLEMES İ
AÇISINDAN 3083 SAYILI TARIM REFORMU KANUNU
Doç. Dr. Irfan GIRGIN*
ÖZET

a

Bu incelemede; daha önceki uygulamalar gözönüne al ınarak 1984 yılında
yürürlüğe konulan 3083 say ılı "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair
Tarım Reformu Kanunu'nun arazi toplula ştırılması ve yerle şim düzenlemesi
açısından uygulanma imkanlan ortaya konulmaya çal ışılmıştır.

cy

Kanun, genel olarak yerleşimlerin düzenlenmesi ve destekleme sisteminin
oluşturulması gibi çalışmalardan daha çok arazi toplula ştırdmasma ağırlık verir görünmektedir. Bu nedenle, tar ım rdormunun başanh olabilmesi için arazi
toplırlaştınlması geniş anlam ıyla ele al ınmalı ve arazi dağıtımı, yerleşimlerin
düzenlenmesi, çiftçi organizasyonlarm ın oluşturulması vb. tüm işlemler arasında sıkı bir ilişkinin kurulması gerekir.

pe

Arazi derecelendirilmesi ıhde çok değişken yerine daha az say ıda değişken
kullanılabildiği ve yeni parselasyon planlar ının hazırlanmasında Yöneylem
Araştırma Tekniklerinden yararlamlabildi ği ölçüde toplulaştırma çalışmaları
hız kazanır. Ayrıca, köylerimizin düzenlenebilmesi için köy imar planlar ı hazırlanmasının kanun kapsam ına alınması ve "Kendi İşletmesini Kurana Yardım Metodu"nun uygulamaya konulmas ı gerekir.
GIRI Ş
Arazi düzenlemesi ça ğdaş anlay ışa göre toprak - insan iliş kilerini mekan ve zaman
boyutunda dengelemek ve ileri teknolojinin uygulanabilirlili ğ ini sağ lamaya yönelik temel bir düzen kurabilmektedir. Bu düzenin kurulmas ı nda dikkate al ınmas ı gerekli olan
tedbirler ş u ş ekilde sı ralanabilir:

— Parçalanm ış arazi ve i şletmelerin bir araya getirilmesi,
— Parçalanman ı n önlenmesi,
* A.Ü. Ziraat Fakültesi Kültürteknik Anabilim Dal ı
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Topraklar ı n tek elde toplanmas ı n ı n önlenmesi,
Uygun tip ve büyüklükte i ş letmelerin kurulmas ı ,
Verimlili ğ in yükseltilmesi ve üretimin art ı rı lmas ı için gerekli tedbirlerin al ı nması ,
Sermaye birikiminin sa ğ lanmas ı ,

a

— Kurumla ş man ı n te ş viki ve destekleme hizmetlerinin yayg ı nla ş tı rı lmas ı .

cy

Yukar ıda belirtilen bu tedbirlerin birer gaye niteli ğ ini taşı d ığı n ı söylemek mümkündür. Bu nedenle, her ülke kendi şartlar ı ndan kaynaklanan ve sözü edilen bu hedeflerin
hepsini veya birkaç ın ı gerçekle ştirmek için kendine uygun kurallar ı ortaya koyar ve
bunlar ı kanunlarla korumaya çal ışı r.
Ülkemize bakt ığı m ı zda görünen ş udur; Anadolu'da kurulmu ş Türk imparatorluk
dönemlerinde de bugün oldu ğ u gibi toprak-insan dengesinin sa ğ lanmaya çal ışıld ığı tarihi
kaynaklardan ve bclgelerden anla şı lmaktad ı r (Türkdo ğan,1977, Akdağ ,1977; öztunu •

pe

1978).

Cumhuriyet dönemi Tiirkive'sinde de söz konusu dengenin düzenli bir biçimde korunmas ı yönünden ad ı mlar at ı lm ış ve dönernin Cumhurba ş kan ı Atatürk 1936-37 Meclis
aç ış könu şınas ı nda; çiftçinin "topraklancl ı nlmas ı ve tar ı mda geli şmenin sağ lanmas ı n ı n
gereklili.:zini belirterek bir kanun ç ı karı lmas ı n ı istemi ş tir.
Ba ş lat ı lan çal ış malar Ata'n ı n ölümüyle ve İ kinci Dünya Sava şı n ı n araya girmesiyle
duraklam ış ve ancak 1945 y ı l ı nda 4753 say ı l ı "Çiftçiyi Toprakland ı rma Kanunu" ç ıkarı labilmi ş tir (Anonymous, 1957). Kanunun radikal oldu ğ u kabul edilen baz ı maddeleri
sonradan iptal edilmi ş ve 1950-1960 y ı lları aras ı nda ç ı karı lan 5618, 6603 say ı l ı ek kanunlarla yeni düzenlemeler yap ı lm ıştı r. Bu kanun hükümleri 1973 y ı l ı na kadar yürürlükte
kalm ıştı r. Kanunun yürürlükte kald ığı sürede, 5326 köyde 22 milyon dekar arazi da ğı tı larak 433117 aile toprakland ı r ı lm ış tı r (Amonymous. 1981).
Türk soylu göçmenler olu ş turmu ş tur.

Bu ailelerin çoğ unlu ğunu

Zaman zaman uygulamada aksakl ı klar olmu ş ve 1960'l ı y ı llarda reform çal ış maları
toplumsal bir konu olarak gündeme getirilmi ş , tasar ı lar haz ı rlanm ış tı r. Ancak haz ı rlanan
8 tasar ı n ı n hiçbiri kanunla şmam ışt ı r. Sonuçta 25 Haziran 1973 tarihinde 1757 say ı l ı
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"Toprak ve Tar ı m Reformu Kanunu" ç ı karı lm ış ve Urfa İ li reform bölgesi olarak ilan
edilmi ş ve uygulamaya geçilmi ştir (Anony mous, 1975).
Bu kanun çerçevesinde, 1.6 x10 6 da. kamula ştı rma ve 1.0 x10 6 da. hazine ad ı na
tescil yoluyla olmak üzere toplam 2.6x10 6 da. arazi da ğıt ı ma haz ı r hale getirilmi ştir.
Kanunun uygulanma süreşinde toprak iste ğ inde bulunanlardan ancak 1218'ine yakla şı k
olarak 230 x10 3 'da. arazi da ğıtı lm ıştı r.

a

1757 say ı l ı kanun 10 May ıs 1978 tarihine kadar yürürlükte kalm ış olup Anayasa Mahkemesi taraf ı ndan usul yönünden iptal edilmi ş ve yeni kanun ç ı kar ı l ıncaya kadar i ş lemler
durdurulmu ştur. 1982 Anayasas ı n ı n 44-46 maddeleri emri gere ğ i yeni bir kanun ç ı kar ı lma haz ı rl ı klar ı baş lat ı lm ış ve 1984 Kas ı m ında 3083 say ı l ı kanun ç ı kar ı lm ıştı r (.1 ıı ony-

cy

mous 984).

3083 Say ılı Kanuna Genel Bir Bak ış

1.
2.
3.
4.

pe

22.11.1984 tarihinde kabul edilen 3083 say ı l ı kanun üç bölüm ve geçici maddeler
bölümünden olu ş an 28 maddelik bir kanundur. Bu kanunda yer alan bölümler s ı rası yla
ş unlard ır;
Amaç ve Tan ı mlar
Uygulama

: 1. Bölüm
: 2. Bölüm

Çe ş itli Flükümler

: 3. Bölüm
: 3. Bölüm

Geçici Maddeler

İ ki maddeden olu şan birinci bölümün ilk maddesinde kanunun amac ı belirtilmekte,
ikinci maddesinde de her kanunda oldu ğ u gibi baz ı terimlerin tan ıtı lmas ı yap ı lmaktad ı r.
Uygulama ad ı alt ı ndaki Il. Bölüm 12 maddeden olu ş makta ve her bir madde de ğ i ş ik
alt ba ş l ı kları ifade etmektedir. Bu alt ba ş l ı klar 'sı rası yla;
—
—
-

Uygulama alan ı ,
ilgili kurulu ş un tasarrufuna geçecek arazi,
Sahibine b ı rak ılacak arazi,
Toplulaşt ı rrna,
Uygulay ı c ı kurulu ş a geçen tar ı m arazisinin tasarruf ve tahsisi,
Arazi da ğıt ım ı ,
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-

Borçland ı rma,
Dağı tı lan toprağı n geri alanmas ı ,
Dağı t ı lan topraklar üzerinde tasarruf tandidi,
Da ğı t ı lan ve sahibine b ı rak ı lan topraklarda mirasç ı lar ı n tasarrufu,
Temliki tasarruflar ı n durdurulmas ı ve
Yeni yerle ş imlerin kurulmas ı d ı r.

-

Üçüncü bölüm "çe ş itli hükümler" ba ş l ığı n ı taşı makta ve 12 maddeyi ihtiva etmektedir. Söz konusu bu maddeler;
Çay ı r mera ve benzeri arazilerin tesbit ve tahsisi,
Tapu ve kadastro i ş lemleri,
Çiftçilerin desteklenmesi,
Yabanc ı uyruklulara ait arazi,
Arazinin tar ı m d ışı amaçlarla kullan ı lmas ı ,

-

Fonun gelirleri
Fondan kar şı lanacak giderler,

cy

Fonun yönetim ve denetimi,
Yönetmelik,
Kald ı r ı lan ve uygulanmayacak hükümlerle ilgilidir.

pe

-

a

—
—
-

Son bölümde ise daha önce uygulamaya konulmu ş 4753 ve 1757 say ı l ı kanunlar ı n
uygulama sonuçlar ı ndan do ğabilecek baz ı meselelerin çözümlenmesine ili ş kin maddelere
yer verilmektedir.

Arazi Toplulaş tırmasıyla ilgili Maddeler ve Kapsamları
Kanunda Arazi Toplula ş tı r ı lmas ı na I. ve Il. bölümlerde do ğ rudan, III. bölümde ise
dolayl ı olarak de ğ inilmektedir.
Birinci bölümün 1. maddesinin (c) f ı kras ı na göre sulama alanlar ı ile Bakanlar Kurulunca gerekli görülen alanlarda "Ekonomik üretime imkan veremeyecek ş ekilde parçalanan tar ı m topraklar ı n ı n gerekti ğ inde ve imkanlar ölçüsünde geni ş letilmesi suretiyle de
toplula ş t ı rı lmas ı , tar ı m arazisinin ailenin geçimini sa ğ lamaya ve aile i ş gücünü değ erlendirmeye yeterli olamayacak derecede parçalanmas ı n ı n ve küçülmesinin önlenmesi" amaç
olarak belirtilmektedir.
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Bununla beraber Il. bölüm 6. maddede toplula şt ı rmaya kesin olara yer verilmekte
ve kanunun amaçlar ın ı gerçekle ştirmek üzere "ilgili kurulu ş, isteğe bağ l ı veya maliklerin muvafakat ı aranmaks ı z ı n arazi toplulaşt ı rmas ı yapabilir" denilmektedir. Ayr ıca, ayn ı
maddede "iste ğe bağ l ı toplula şt ı rmaya öncelik vermek kayd ıyla arazi toplula şt ı rmas ı n ı
teş vik için ilgili kurulu ş ça arazi geni ş letmek ve kredi imkanlar ı ndan daha fazla faydalan-s
d ı rmak gibi destekleyici tedbirler al ınabilir" kayd ı bulunmaktad ı r.

cy
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Yine, kanunun tan ı mlar bölümü olan ikinci maddesinin (h) f ı krası nda arazi toplula ştırmas ı nda önemli bir husus olan topra ğı n derecelendirilmesinde hangi kriterlerin dikkate al ınacağı vurgulanmakta ve "toplula şt ı rma i ş lemlerinde topra ğı n uygulama tarihindeki
rayiç bedeli, verimlili ğ i, özellikleri, yerle ş im yerlerine olan mesafesi, konumu gibi hususlar esas al ı narak de ği ştirilecek toprakla, - e şde ğerlili ğ i sağlan ır" denilmektedir.
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Bilindi ğ i gibi ülkemizde ilk arazi toplula şt ı rma çal ışmalar ına 1961 y ı l ında ba ş lan ı lm ış t ı r. Yürütmeye ait yeterli hüküm ve teknik eleman ı n bulunmay ışı sebebiyle bir süre
ara verilen çal ışmalar 7457 say ı l ı TOPRAKSU Gn. Md. kurulu ş ve yetki kanununun (j)
bendine dayan ı larak haz ı rlanan "Arazi Tevhid Tüzü ğü (ATT)" nin 1966 y ı l ı nda yürürlüğe girmesiyle tekrar ba ş lat ı lm ışt ı r. ATT hükümlerince yürütülen çal ış malar 1973 y ı l ı nda'
"Toprak ve Tar ı m Reformu Kanununun" ve buna ba ğ l ı olarak yürürlüğ e konulan "Arazi
Toplulaşt ı rma Yönetmeli ğ i" kapsam ına al ı nm ıştı r. Söz konusu 1757 say ı l ı kanunun
1978 y ı l ı nda yürürlükten kald ı rı lmasıyla eski tüzük (ATT) hükümleri uyar ınca toplula ştı rma çal ış malar ı yürütülmüştür.
Yukar ıdaki aç ı klamalardan, 1960'lar öncesinde arazi toplula ştı rmas ı na ili şin herhangi bir kanunun ülkeyi ciddi olarak ilgilendirmedi ğ i anlaşı lmaktad ır. Dolay ısı yla meseleyi çözümlemeye, yard ı mc ı hukuki belgelerin de bulunmamas ı n ı normal kar şı lamak
gerekir. Ancak 4753 say ı l ı kanunun 5618 say ı l ı kanunla de ğ i şen 39. maddesinde "verilecek arazinin imkan nisbetinde bir yerde ve toplu bir halde verilir" denilmektedir. Fakat,
4753 uygulamalar ı genellikle hazine arazilerinin da ğı t ı m ı niteli ğ ini ta şıd ığı ndan gerçek
bir toplulaşt ı rmay ı yans ıtmaz. Çünkü, yap ı lan dağıtı m çal ış malar ı nda parselasyon plan ın ı n yol ve sulama planlamas ı ile uygunlu ğ u ara ştı r ı lmam ış , her i ş letmenin ortalama
parsel uzakl ığın ı n yakla şı k olarak e şit olup olmad ığına bak ı lmam ış ve parsel ş ekil ve büyüklüğ ünün mevcut tar ı m teknolojisine uygunlu ğu incelenmemi ştir. Buna kar şı l ı k yön,
eğ im ve konutu gibi faktörler dikkate al ınarak uygun geometrik ş ekillere sahip parseller
olu şturulmaya çal ışı lm ıştir.
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Ana hedefi toprak rejimini düzenlemeye yönelk 4753 ve eklerinden ve bunu destekleyen kanunlar ı n hiçbirinde aç ık olarak toplula ş tı rmadan söz edilmemi ş tir. Bununla birlikte, zaman içerisinde de hazine topraklar ı n ı n yetersiz kalmas ı sonucu k ısmi norm
uygulamas ı na geçilerek optimum büyüklükten daha küçük i ş letmelerin ortaya ç ı k ışı h ı zland ı rı lm ıştı r. Ayr ı ca bu i ş letmeler, mali destekten yoksun kalmalar ı sonucu, kendilerin-

a

den beklenen görevleri de yerine getirememi ş lerdir.
Arazi toplulaş tı rmas ı ülkemizde ve özellikle sulama alanlar ı nda 7457 ve 1757 say ı l ı
kanunlar çerçevesinde uygulanm ıştı r. Yakla şı k 25 y ı l süren çal ış malar incelendi ğ inde

cy

toplulaş tı rma hiçbir zaman geni ş anlam ı yla uygulamaya konulmam ış veya buna fı rsat
da bulunamam ıştı r. Böylece, ne küçük i ş letmeler geni ş letilebilmi ş ne de i ş letmelerin
toplulaş t ı rı lmalar ı söz konusu edilmi ş tir. Ayrı ca arazi toplula ştı rmas ı n ı n k ı r yerle ş im
planlamas ı yla ili ş kisi de kurulamam ış ur.

pe

3083 say ı l ı kanunun amaç maddesindeki (e) f ı kras ı ve 6. madde di ğ er kanun ve
uygulamalardan olan bir farkl ı l ığı i şaret etmektedir. Bu farkl ı l ı k isteğ e bağ lı arazi toplula ştı rı lmas ı n ı te şvik amacı yla küçük i ş letmelerin geni ş letilmesi ve di ğ er hizmetlerle
desteklenmesidir. E ğ er, kanun di ğ er hükümleriyle birlikte uygulama alan ı bulursa, i ş letme
•;eni ş letilmesi uygulamaya aktar ı labilecek en önemli yeniliklerden biri say ı labilir. Ancak
'toprağı n yetersiz, nüfus bask ı s ı n ı iı fazla oldu ğ u yerlerde bunun nas ı l yapı lacağı henüz bilinmemektedir. Bu konunun tek bir çözüm yolu olabilir; bilindi ğ i gibi sulama alanlar ı nda, sulama ile birlikte arazi islah ı ve drenaj gibi kültürteknik önlemleri de uygulamaya aktar ı labilir ve bunun sonucu olarak da arazi de ğ erinde olumlu de ğ i ş meler görülür. Böylece
(toplula ştı rma öncesinde) arazilerin, arazi kullanma kabiliyet (AKK) s ı n ıfları nda değ i ş meler olacakt ı r. Bu değ i ş im dikkate al ı nd ığı nda i ş letmelere toplula ştı rma öncesi e şdeğer büyüklükte arazi verilece ğ inden belirli bir miktarda arazi tasarrufu sa ğ lanmış olacakt ı r. Bu arazi küçük i ş letmelerin uygun ekonomik büyüklü ğ e ç ı kar ı lmas ı na ve yeni
i ş letmelerin kurulmas ı na imkan sağ lam ış olacaktı r. Bu,önerinin uygulama aç ısı ndan tartış maya aç ı k oldu ğ u unutulmamal ı d ı r.
Kamula şt ı rma ve arazi toplula ş tı rma ile sağ lanacak arazi, arsa ofisi gibi bir Aran Ofisinde toplanmal ı d ı r. Kente göç eden çiftçilerin de arazileri sat ı n al ı narak
da ğı t ı m ve i ş letilmesi Genel Müdürlük taraf ı ndan yürütülmelidir. Böyle bir ofisin kurul,,Is ı yla ortaya ç ı kacak hukuki meseleler de k ısa sürede çözümlenmelidir.
,
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Kanunun ikinci önemli konusu ise arazi derecelendirilmesidir. 1757 say ı l ı kanunun
ek olarak yay ı nlanan Arazi Toplula şt ı rma Yönetmeli ğ i ve ATT'de buna ait uygulaman ın
nası l yap ı laca ğı söz konusu edildi ğ i halde-3083 say ı l ı kanunla ilgili bir yönetmelik olmad ığı için henüz bir ş ey söylemek erkendir. Ancak, daha önceki de ğerlendirme çal ış malar ı nda gözönüne al ınan değerlendirme faktörlerine ek olarak 1982 Anayasas ı n ın ilgili
maddesinden do ğan rayiç bedel faktörünün de dikkate al ı nması gerekecektir.
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Arazi -toplulaşt ı rı lması , temelde parçalanm ış parsellerin ve,i ş letme arazilerinin
bir bütün haline getirilmesi i ş lemidir. Bu i şlemde; özelikle dikkat edilmesi gerekli nokta
toplulaşt ı rma öncesi ve sonras ı nda eş itlik ilkesinin korunmas ıd ı r. Bu nedenle, derecelendirme arazi toplula ş t ırması nda önceli ği olan bir çal ışmad ı r. Derecelendirmede toprak ve
arazi özellikleri ile ekonomik faktörler gözönünde bulundurulur. Bunlar de ğerlendirme. yonlar ına da yer verilebilir. Bilindi ğ i gibi
de ayr ı ayr ı kullan ı labildikleri gibi kombinas
ATT ve ATY'e ba ğ l ı uygulamalarda özellikle toprak ve arazi özelliklerine ba ğl ı bir indeksleme sistemine göre arazi derecelendirilmesi yap ı lm ışt ı r. Sonradan bu indekslemeye
arazi konum ve mesafe taktörleri de eklenmi ş tir. Ş imdi de bu faktörlere bir de rayiç bedel kat ı lmaktad ı r. Bu kadar çok faktörün derecelendirme i ş leminde kulan ı lması hem zaman aç ısından hem de i ş lemi zorla şt ı rmaktan ba ş ka bir yarar ı olamaz. Halbuki, arazi
toplulaşt ı r ı lmas ında i ş lemin basit bir değ erlendirme ile k ı sa sürede çözümlenmesi arzu
edilen bir durumdur. Bu nedenle, karma şı k bir arazi de ğ erlendirmesinden kaç ınmak için
kanunun bu maddesinin yeniden gözden geçirilmesi veya yönetmelik haz ırl ığı nda bu konuya bir çözüm getirilniesi gereklidir. Bu önerimize bir di ğer dayanak noktam ı z da şudur; derecelendirmede hangi faktörler dikkate al ın ı rsa al ı nsı n mutlak olan araziye bir değerin verilmesidir. Bu ister indeks ister para ile ifade edilen bir de ğer olsun parsel planlamas ı aç ısı ndan önemli de ğ ildir. önemli olan değerlendirmeden sonra Yeni Parselasyon •
ı n ı n eş itlik ilkesine göre haz ı rlanabilmesidir. Di ğer bir deyi ş le, toplula ş tı rma öncesi Plan
ile sonrası nda i ş letmenin ekonomik aç ıdan bir kayb ın ı n olmamas ı gerekir.
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Son y ı llarda, arazi toplula ş tı rma çal ış malar ı nda i ş letme ekonomisini geli ştirmeye
yönelik değ i şik modeller uygulama alan ına sokulmu ş bulunmaktad ı r. Bunlardan biri ve
en yayg ın kullan ı lan ı da Doğrusal Programlama Tekni ğinin bir türü olan Ula şı m Modeli
(Transportation Problems) dir. Belirli bir de ğere sahip arazi ta şınabilir bir mal ve ta şı ma
uzakl ığı da bir maliyet faktörü olarak dü şünülürse sorun; i ş letme aç ısından en az maliyetle bu mal ı n taşınmas ı olur. Bu durumda mesafe faktörü derecelendirmeye sokulmadan kendili ğ inden çözümlenmi ş olur. Bu dü şünce sistemine dayal ı olarak yap ı lan bir
araşt ı rmada olumlu sonuç al ınm ış ve alt ı ayl ı k i ş lem bir ay sürede tamamlanm ıştı r.
(Girgin, 1982).
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Kanunda toplula ş tı rmaya ili ş kin di ğer bir konu da toplula ştı rmaya dahil tüm i ş lerin mali kayna ğı n ı n nereden kar şı lanacağı ve nas ı l yaptı rı lacağı d ı r. Daha önceki kanunlada bu konularda aç ı kl ı k olmas ı na rağ men bu kanunda böyle bir durum yoktur. Buna
örnek 1757 say ı l ı kanundur. Bu kanunun 22. maddesi di ğ er devlet kurulu ş lar ı ndan yararlanmay ı öngördüğü halde 3083 say ı l ı kanunda görevli kurulu ş olarak Tarı m Reformu
Genel Müdürlü ğü tayin edilmi ştir. Arazi toplula ş tı rmas ı n ı n geni ş anlam ı yla uygulamaya
konuldu ğ u düş ünülürse bu kurulu şun tüm sözkonusu i ş lemleri nas ı l organize edece ğ i
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ve mali aç ıdan nas ı l destek olacağı anla şıbmamaktad ı r. Herhalde:sulama, drenaj, arazi
ıslah ı , alt yap ı , yeni yerle ş im birimlerinin kurulmas ı ve çiftçi te şekküllerinin olu ş turulması vb. i ş lemlerde Tar ı m Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı n ı n ilgili kurulu ş lar ı ndan veya
Bakanlar Kurulu Karar ı ile di ğ er devlet ve özel kurulu ş lardan yararlanma yoluna gidilecekti r.

Yerleşim Düzenlemesiyle ilgili Maddeler
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3083 say ı l ı kanunun 1. maddesinin (d) f ı kras ı nda belirtildi ğ i gibi "Yeni yerle ş me
yerlerinin kurulmas ı ve mevcut yerle ş me yerlerine eklemeler yap ı lması " kanunun
amaçlar ı aras ı ndad ı r.
Yine, kanunun Üçüncü bölümünün 14. maddesinde "Uygulama bölgesinde Bakanlar
Kurulu karar ı ile yeni yerle şim yerleri kurulabilir veya mevcut köyler ile köy-alt ı yerle ş im
birimleri birle ştirilebilir. Yeniköy-alt ı yerle şim birimleri kurulamaz. Bu kanuna göre toprak dağı tı m ı ndan yararlanma haklar ı na sahip olup da istekte bulunanlardan uygun görülenler yeni yerle ş im yerlerine yerle ştirilebilirler. Yeni yerle ş im yerlerine yerle ştirilenler
iskan kanunundaki muafiyet ve istisnalardan faydaland ı rı l ı rlar" denilmektedir.
Görüldüğü gibi k ı rl ı k kesimde yerle ş im birimlerinin düzenlenmesine bu kanunla
ağı rl ı k verilir görünmektedir. Bu durum, tarih boyunca ülkemizde olagelen bir olayd ır.
Değ i ş ik uygarl ı kları n hüküm sürdüğ ü Anodul ıimuzda göçebe hayat ı n yerle şikliğe dönüşünde belli bir sistemin i ş letildiğ ini ve yerle şmelerin buna göre düzenlendi ğ i görülmektedir. Özellikle, Türklerin Anadolu'ya yay ı l ış lar ı süresinde ve Avrupa k ıtas ı nda Devletin temelleri at ı l ırken yerle ş im birimlerinin ekonomik alanlarla uyum gösterdi ğ i ve yerleş meler
arası nda belirli bir uzakl ığı n dikkate al ı nd ığı aç ı k olarak gözlenmektedir. Buna örnek
olarak Trakya ve Hatay bölgeleri gösterilebilir. Trakya'da yerle şmeler ana ula şı m şebekesi üzerinde ve belirli uzakl ı klarda, Hatay ilinde ise bir e ş kenar üçgenin kö ş elerinde ku-

30

DOÇ. DR. İ RFAN G İ RG İ N

rulduklar ı görülmektedir, Yine Urfa ilini kapsayacak şekilde yap ı lan bir ara ştı rmada da
elde edilen sonuçlar yerle ş imlerin mekanda da ğı l ı mlar ı n ı n teoriye uygun olduğ unu göstermektedir (Girgin, 1977). Bu sonuçlar, memleketimizde yerle şim düzeninin kuvvetli
bir idari sistem üzerine oturtuldu ğunun bir göstergesidir. Bu nedenle, tarih boyunca yerleş ime önem vermi ş bir milllet bugün de belli bir düzeni olu ş turma çabas ı içerisindedir.
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Cumhuriyet dön&ninde topraklar ı n i ş lenmesi, üretimin art ı r ı lması ve yurtd ışı ndan
gelen göçmenlerin yerle ştirilmesi için gerekli yasa ve yönetmelikler zaman zaman uygulamaya geçirilmi ştir. Bunlar ın en önemlileri 442 say ı l ı köy kanunu ile 2510 ve buna ek
1306 say ı l ı iskan kanunlar ıd ı r (Anonymous; 1976). Söz konusu kanunlar ülkemiz köy
yerleş imlerini düzenleme amac ı na yönelik olmas ı na rağ men tar ı m reformunu hedef alan
4753 ve ekleri olan 5618 ve 6603 ile 1757 say ı l ı kanunlar aras ı nda çok s ı k ı bir ili ş kiden
söz etmek imkans ı zd ı r. Çünkü, tar ı m reformu amac ı ile ç ı kar ı lm ış kanunlar ı n hiç birinde
yerleş im düzenlemesi ve tar ı mdaki geli ş me bütünle ş tirilmemi ştir. Ancak, 4753 say ı l ı kanunda aç ı k olarak yerle ş im düzenlemesinden söz edilmez ise de bu kanunu tadil eden
di ğer 5618 ve 6603 say ı l ı kanunlarda çiftçinin ve göçürülenlerin yerlestirilmelerine ait
hükümler bulunmakta ve 1757 ile 3038 say ı l ı kanunlarda oldu ğ u fAbi iskan kanunlar ı na
at ı f yap ı lmaktad ı r. Tüm bu kanunlar içerisinde en geli ş mi ş olan ı ve yerle şim düzenlemesini belirli bir sisteme ba ğ l ı olarak ele alan ı 1306 say ı l ı kanundur.
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Söz konusu kanunları n uygulanmas ı na gelince; bu noktada söylenecek çok az şey
vard ır. Çünkü, bu kanunlar ın bir ve beraberce uygulanmas ı hiçbir zaman yap ı lmam ıştı r.
Uygulamalar genellikle köy kurulmas ı na veya düzenlenmesine ba ğ l ı kalm ış veya 1962 y ıl ı nda gerçekle ştirilen Van-Özalp projesinde oldu ğ u gibi iki kanunun bütünle ş tirilmesine

çalışı lm ış tır Zaman zaman da k ırlık bölgenin bir bütün olarak planlanması amaçlannuş,
fakat idaredeki baz ı yanl ış değ erlendirmeler sebebiyle ba şar ı l ı olunamam ış tı r.
Cumhuriyet dönemi ba ş lang ı c ında d ış güçler nedeniyle yurda gelen soyda ş lar ı m ız ı n
tar ı m ve tar ı m d ışı iskanlar ı 2510 say ı l ı kanuna dayan ı larak gerçekle ştirilmi ştir. Ancak,
o dönemlerde mübadele nedeniyle bo şalan köy yerle şmelerine iskan söz konusu olduğundan yeni köylerin kurulmas ı na gidilmemi ştir. 1950 ve sonras ı nda gelenler ise tek tek
veya gruplar halinde mevcut köylerde iskana tabi tutulmu ş lar, )ir toprak parças ı ve
bir konut verilerek yerle ştirilmi ş lerdir. Yerle ştirilenlerin bir k ısm ı da sonradan bulunduklar ı yerleri terk ederek ş ehirlere göçmü ş lerdir. 1970 y ı l ı nda yürürlü ğ e giren 1306
say ı l ı kanundan yararlan ı larak yap ı lan yerle ş im düzenlemeleri de münferit çal ış malar ı n
d ışı na ç ı kamam ıştı r. Görüldü ğü gibi kanunlar ça ğ daş anlamda uygulamaya aktar ı lamam ış tı r. Bu durumun nedenleri şunlar olabilir:
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1234-

3ölge (Kı rl ı k Alan) planlamas ı kavram ı n ı n çok yeni olmas ı ,
Disiplinler aras ı i ş birli ğ inin gerçekle ş tirilememesi,
- Kanuni dayanaktan yoksun olunmas ı ,
Yeterli kaynak yarat ı m ı n ı n güç olmas ı .
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Bölge planlama kavram ı yeterince anla şı lamad ığı ve arazi toplula ş tı rı lmas ı geni ş anlam ı ile ele al ı namad ığı sürece uygulamalar sadece örnek köy kurmaya yönelik veya afet,
baraj yap ı m ı gibi nedenlerle zorunlu köy kurmaya yönelik olacakt ı r. Denilebilir ki, ş ehirlerimizi düzenlemek için kaynak yaratamad ığı m ı z halde bir de köy imar ı ile mi u ğ raşacağı z. Halbuki, şehirlerimizin bu hale gelmesinde, bu kavram ı n yeterince anla şılamamas ı nda ve gerekli tedbirlerin al ı narak köyün çekicili ğ inin artı r ı lamamış olmas ı nda aramak gerekir. Yoksa mali kayna ğı n fazla bir önemi olmad ığı fikrindeyiz. Hernekadar, bugün yeni bir köyün kurulmas ı maliyeti yakla şı k olarak 400-500 milyon TL ise de gaye
köyü y ı k ı p yeniden in şa etmek de ğ ildir. Meselenin çözümünü bugünkü sistemin i ş leyi şi
içerisinde aray ı p bulmak gerekir.
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Memleketimiz köy yerle şim birimleri izlendiğ inde ekonomik geli şmeyle birlikte
köylünün, i ş letmesindeki konut ve di ğer yap ı lar ı mevcut parselasyonu de ğ iş tirmeden yeniden in şa etmekte, eklemeler yapmakta ve düzeltmekte oldu ğ u görülür. O halde;yap ı lmas ı gereken,kendili ğ inden olu şan bir çabaya yard ı mc ı olmaktı r. Bunun için:
1. Köy imar planlar ı n ın haz ı rlanmas ı n ı n kanuni zorunluk haline getirilmesi,
2, "Kendi i ş letmesini kurana yard ı m metodu"diyebilece ğ imiz bir metodun uygulamaya geçirilmesi gerekir.
"Kendi i ş letmesini kurana yard ı m" metodunda sistemin çal ış mas ı , bugün şehirlerimiz ı ni "gecekondu" bölgelerinin imar ı nda uygulanan sistemden pek farkl ı olmayacakt ı r.
Bu medodun esas ın ı onaylanan imar plan ı çerçevesinde köylüye plan, proje, teknik bilgi
ve gerekirSe belirli bir oranda mali yard ı m sağ lamak olu şturacakt ı r. Böylece kendiliğ inden meydana gelen bir geli ş me disiplin altı na alı nmış ve köylerimizin modernle şmesinde
önemli bir ad ı m atı lm ış olacakt ı r.

3083 say ı l ı tar ı m reformu kanununun 14. maddesinde akan suyu ters çevirir özelliğe sahip ve planlama aç ısı ndan olumsuzluk ta şıyan bir cümlenin yer ald ığı görülmektedi. Bu da "Yeni Köy-Alt ı yerle şim birimleri kurulamaz" cümlesidir. Bugün çok yönlü tarı m ın uyguland ığı alanlarda köylünün mevcut yerle ş im merkezinden ç ı karak i ş letme arazisine yerle ş ti ğ i görülmektedir. Di ğer bir deyi ş le; köylü i ş letmesinin başı nda bulunmak,
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zaman ve paradan tasarruf etmek istemektedir. Bu olu ş um ve bu istek nas ı l önlenecektir? Zira, insan davran ışı na ters bir planlaman ı n ba şar ı l ı oldu ğ u görülmemi ş tir. Di ğer taraftan, farkl ı sosyal gruplar ı n bütünle ştirilmesi istendi ğ inde nası l bir yerle ş im tipi benimsenecektir. Bu nedenlerle, yerle ş im tipinin belirlenmesinde planc ı y ı kanunlarla ba ğ lamak yerinde olmasa gerektir.

Sonuç

a

Önemli olan, seçilecek tipin ekonomik ve sosyal faydalar ın ın dengelenerek fonksiyonel bir fiziki plan ı uygulayabilmektir.

cy

3083 say ı l ı kanunun toprak-insan ili ş kilerini imkanlar ölçüsünde düzenlemeyi hedef
alarak Arazi Topulla şt ı rmaya a ğırl ı k verir görünmekte ve Köy Kalk ı nma Planlamas ı n ı
amaçlad ığı hissedilmektedir. Ancak, uygulamada kolayl ı k sağ lamak amac ı ile değ indi ğ imiz olumsuz noktalar ı n ortadan kaldirilmasi ve tekliflerimiz do ğ rultusunda tedbirlerin
al ı nmas ı gerekir. Özellikle, arazi toplula şt ı rı lmas ı ve toprak da ğıt ı m ında bilgi i ş lem tekniğ ini uygulanmas ı için haz ı rl ı klar ı n ba ş lat ı lmas ı mecburidir.
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Kanunda de ğinilmeyen fakat, ad ı ne olursa olsun kıra yönelik reform çal ış malar ın ı n
ba şar ıs ı sosyal ve ekonomik alan ı ihtiva edecek etkili bir d ış organizasyonun (destekleme
sistemi) kurulmas ına ve her tür kurumla ş man ın gerçekle ştirilmesine bağ l ıd ı r (jacoby,
1968). Zira, tar ı mda geli ş me yeni girdileri gerektirir. Pazar için üretim oran ve mutlak
de ğer olarak artar, i ş letme kompozisyonu daha çok geli ş ir. Çok yönlü tar ı ma geçi ş le
birlikte üretim h ı zl ı bir ta şı mac ı l ığı , depolama ve endüstriyel i ş lemi gerektirir. Tar ı m i şletmelerinin geli ştirilmesi tar ı m yap ı lar ın ı n yeniden düzenlenmesi ile yeni teknolojiye
uyum sağ layacak makine, alet ve ekipman için ek yat ı rı mlar ı zorunlu k ı lar. Ayr ıca, geli ş imin bu aşaması nda baz ı üretim faaliyetlerinin-arazi tesviyesi, arazi ı slah ı , su temini,
sürüm, ilaçlama, hasat ve ta şı ma-ekonomik düzeyi yüksektir. Tüm bu i ş lemlerin tek bir
kurulu ş tarafı ndan kar şı lanması veya yap ı lması güç oldu ğ undan geni ş bir düzeyde çal ışabilen d ış organizasyona gerek vard ır. Bu organizasyon veya kurulu ş lar özel ve devlet
kurulu ş ları olabilece ğ i gibi, çitçilerin kuraca ğı kooperatif organizasyonlar da olabilir.
Özellikle, aile tar ı m i ş letmelerinin ço ğ unlukta oldu ğ u alanlarda tar ı msal kooperatifler
ülke tar ı m ın ı n geli ş mesinde önemli rol oynarlar. Bu nedenle reform uygulama alanlar ı nda çok yönlü ve ba ş langı ç aşamas ı nda belirli bir süre yukar ıdan yönlendirilen, kontrol
edilen kooperatif organizasyonunun kurulmas ı ve en küçük yerle ş im birimine kadar iletilmesi gerekir (Weitz, 1971). Bununla beraber; çiftçilerin e ğ itilerek her türlü plan hazı rlama ve uygulamas ı nda söz sahibi olmalar ı sağ lanmal ı d ı r.
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Summary

"Agricultural Reform Law", Act Nu. 3083 From the Point of Land
Consolidation and Settlement Planning Applications.

a

The main purpose of this study is to discuss the present applicability of
land consolidation and settlement planning issues of the Agricultural Reform
Law, by taking the previous experiences into considerations.
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The law, generally seems to be emphasized on land consolidation rather
than such studies as settlement planning and establishment of supporting
system. Therefore, land consolidation should be assessed comprehensively
and close relations should be established among the several issues such as land
distribution, settlement planning, forming farmer es organizations etc. in order
for agricultural Reform to be successful.
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Land consolidation works are accelarated to the extend that less variables
be employed instead of many in land classification and Operational Research
Techniques be utilized in design of the new parcellation plans.
In addition to that above-mentioned explanations, in order to modernize
the agricultural settlements, it is necessary to have a regulation for planning
of village demostic settlement design. and then the "Method of Help-yourself

to construct your own farm buildings" should be put into imp ıementation.
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a

1. SOYANIN ÖNEMI VE DE ĞERI
Halen 4,5 milyan geçmekte olan dünya nüfusunun y ılda 75 milyon ki şi anmak suretiyle, 2000 y ıhnda yaklaşık 6 milyara, ülkemiz nüfusunun ise yılda 1 milyon ki şi
çoğalarak ayn ı dönemde 70 milyona ulaşması muhtemeldir. Ortalama % 2.5 gibi
oldukça yüksek bir oranda art ış gösteren nüfus yan ında, büyük boyutlara ula şan beslenme sorunları da hergeçen gün kendisini, artan bir h ızla ve daha etkin bir şekilde hissettirmeye başlamıştır.
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FAO yetkilileri halen dünyada say ıları 850 milyonu aşan bir insan kitlesinin yeterince baslenemedi ğini, büyük bir protein ve kalori aç ığının bulunduğ unu sürekli olarak
vurgulamaktad ırlar. Dünyada birçok insan ın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu günümüzde, beslenme bak ımından soya belki de dünyanın en ucuz ve bol protein kaynağı , zengin vitamin ve aminoasitleri kapsayan ürünü, insan g ıdası , hayvan yemi ve
sanayi hammaddesi olarak üzerinde önemle durulması gereken bir bitkisidir.

Bundan dolayı birçok kaynakta soya için "Harika Bitki" veya "Besin Hap ı " gibi
terimler kullan ılmaktad ır.
Ayrıca, soya tarım kültürü yüksek olan bitkilerin de ba şında gelmektedir.

1.1. İ nsan Beslenmesindeki Önemi:
Soyanın en önemli özelliği, diğer bitki ve hayvan yem kaynaklar ına göre, birim
alandan daha fazla ve ucuz protein sa ğlamasıdır. Soya proteini hayvansal proteine en
yakın protein olup, biyolojik de ğerleri çok yüksektir. Proteince çok zengin olan soya
beslenmedeki protein aç ığını kapatacak güç tedir. Soya tohumlann ın protein muhtevası
% 30-50 aras ındad ır. 1kg soya fasulyesi 68 yumurta, 12 It. süt ve 2 kg etin e şdeğerinde
protein ihtiva eder.
* Bu çal ış ma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim
Dalı nda Lisansüstü öğrenim gören ve Doç. Dr. Celal ER'in yönettiği Zir. Müh. Suay
D İK tarafından 30.5.1985 tarihinde Yüksek Lisans semineri olarak gerçekle ş tirilmi ş tir.
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Soya unu ve gerekse tüm olarak soya insan beslenmesinde, özellikle Uzak Do ğu
ülkelerinde yüzy ıllardan beri, önemli g ıda maddesi olarak kullan ılmaktad ır. Gelişmekte
olan çoğu ülkelerde insanlar için esas protein kayna ğı tahıllardır ki, bunlar da lisin aminoasiti yetersiz olduğundan kaliteleri oldukça düşüktür. Bununla beraber, soyada bulunmayan methionine ve di ğer sülfür anioasitlerini yeterli ölçüde ihtiva eden tah ıl proteinlerinin soya proteini ile birlikte tüketilmesi insanlar ın ihtiyaç duyduğu kaliteli proteini karşılayacakt ır.

a

Soya tohumları proteince zengin olmalann ın yanında diğer besin maddelerince de
çok zengindir, Şöyleki; soya tohumlar ında % 18 yağ , % 20 karbonhidrat, 5 mineral
maddeler, % 1 lesitin ve % 15-20 su bulunmaktad ır. Soya diğer ürünlerle kar şılaş tınldığında bu yapıyı gösteren ba şka hiçbir mahsül olmad ığı görülmektedir.

Bitki Çeşiti

Ortalama ihtiva
etti ği yağ

ihtiva etti ği
protein

60
43
45
43
42
19 - 24,5
36- 40
15 -16

13
40
36
26
21,5
45-50
24
19 -24

pe

Hintya ğı
Kolza
Ha şhaş
Yerfıstığı
Susam
Soya
Ayçiçe ği
Çi ğit

cy

Soyanın diğer yağlı tohumlarla protein ve ya ğ aç ısından mukayesesi.

Soya fasulyesi, mercimek ve fasulye gibi diğer baklagillerle kar şılaştırıldığında;
protein % 24, ya ğ % 1, karbonhidrat % 44, mineral maddeler % 2,5 ve teskin ise % 0.8
kadardır.
Soya yeşil sebze olarak, konserve şeklinde ve kışın tohumları çimlendirilerek ya
da kuru fasulye gibi pi şirilerek yenilebilir. Fazla protein ihtiva etmesine ra ğmen, soyanın hazm ı da kolaydır. Çünkü haz ım kolaylaştıran A, B, E, K ve di ğer vitaminler bulunmaktadır. Özellikle Uzak Do ğu'da çok çeşitli soya yemekleri yap ılmaktad ır. Soya
tohumları öğütülerek un elde edilmekte ve soya unu, makarna, ekmek, bisküvi sanayinde belli oranlarda kullan ılmaktad ır. Ekmekleri az karbonhidrat ihtiva etti ği için, şeker
37
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hastalarına iyi gelmektedir. Soya unu çorba, pasta, şekerleme, dondurma külah' yap ımında ve özellikle çocuk mamalan imalinde kullanılmaktad ır. Besleyici ö ğeler aç ısından talep riboflamin, A vitamini ve demire oldu ğu gibi, daha fazla iyi kaliteli proteine
ve kaloriyedir. Bu nedenle soyan ın özellikle gelişmekte olan ülkelerde beslenmede
kullanılması gereklidir.

cy
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Hayvan Beslenmesindeki Önemi:
Yeşil soya fasulyesi hayvan beslenmesinde çok önemlidir. Besin de ğerinin fazlalık'
yanında, sindirilebilir proteinin yüksek olu şu, özellikle büyümekte olan hayvanlar ve süt
ineklerinin beslenmesinde büyük önem ta şır.
Soya fasulyesi uygun bir şekilde kullanıldığı zaman, yüksek proteinli mükemmel
kuru ot sağlar. Bilhassa çiçekte veya ilk baklalar ın henüz olgunla şmaya başladığı devrede biçilerek kurutulur.

pe

Soya tohumlanndan yağ alındıktan sonra geriye kalan kısmı (küspe) hayvan yemi
olarak karma yemler imalinde kullanılmaktadır. Küspe bile şiminde % 40-46 ham protein, % 1-7 ya ğ , % 23-27 karbonhidrat ve % 5-7 selüloz bulunmaktad ır. Soya küspesi
ayrıca A, B ve B 2 vitaminlerince zengindir ve hayvan yemi olarak mükemmel bir
protein ve karbonhidrat kaynağıdı r. Küspe içinde bulunan lesitin, özellikle genç hayvanların beslenmesinde, süt ve et sığırlannın yemlenmesinde üreticiler taraf ından devamh bir şekilde soya küspesi aramaktad ır. Tavuk ve kasaplık piliç rasyonlarına A.B.D.
ve diğer ülkelerde % 35 soya unu kar ıştırılması kanun gereği olup, ülkemizde bu oran
% 8-12 olarak bile uygulanamamaktad ır. Türkiye'de et ve yumurta tavukçulu ğunun gelişmesine paralel olarak soya küspesi ihtiyac ı da hergün artmakta ve maalesef ülkemizdeki üretim yeterli olmad ığı için, her yıl önemli miktarda soya küspesi ithal edilmektedir. Ülkemizin bugün dahi dövize olan ihtiyac ı dikkate al ınırsa, soya ve mamüllerinin
mutlaka yurt içi imkanlarla sa ğlanması gerçeği ve bunun önemi anlaşılacakt ı r.
Ayrıca soya fasulyesi istenilen bir mera örtüsü sa ğ lar ve çoğu kez domuzlan otlatmak için m ısırla karışık olarak yeti ştirilir. Soya ayn ı zamanda silajhk olarak kullan ılabilir, fakat iyi nitelikli yem üretmek için fosforik asit veya melas gibi bir koruyucu kullanmak gereklidir.
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1.2. Soya Yağı
Soya dünya bitkisel ya ğ ürüteminde önemli yeri olan bir yağ bitkisidir. Soya
tohumlarmdan % 18-24 yağ bulunmaktad ır. Prese edilerek veya ekstraksiyon yap ılarak
elde edilen ve koyu sarı renkte olan ham soya ya ğı , yan kat ılaşan yağlar grubundand ır.
Soya yağı içinde, bitkisel yağ asitlerinden ba şka lesitin de bulunmaktadır.

cy
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Iyot değeri 130 olan bu yağ genellikle yemeklik yağ imalinde kullanıhr. Donma
derecesi dü şük ve ac ılaşmaya karşı dayanıkh olduğu için yemeklik olarak çok elveri ş lidir. Soya yağı ayrıca t ıpta da oldukça faydal ıdır. Yakın içinde bulunan doymam ış
yağ asitleri beslenme ve hastal ıklar üzerinde faydal ı etkiler yapmaktad ır. Özellikle diyetlilerde soya yağı ve diğer bitkisel yağlar kandaki kolesterol seviyesini dü şürücü etkiler
yapmaktad ır.
Yiyecek maddesi olarak soya lesitini çok kullan ılmaktad ır. Şekerleme, çikolata
kaplaması , hekimlikte ilaç ve besin de ğeri yüksek özel besinler yap ılmasında, margarin
yapımında, kıvam verici made olarak lesitin kullan ılmaktad ır.

pe

13. Soyamn Endüstirde Kullanımı

Modern endüstrinin hammaddesi olan soya, sanayini geli şmiş ülkelerde tespit edilemeyecek kadar çe şitli yönde değerlendirilmektedir.
çeşitli işlemlerden sonra elde edilen bakalit elektrik uçlar ı ve elektrik malzemeleri, oto korna cliimeleri, düstribütör kapaklan vs. yap ımında kullanılır.
Soya unundan çe şitli atmosferik olaylarda dayamkl ılığmı kanıtlayan cnn ,l. lar
yapılmakta, bu zamklar duvar kaplamas ında, karton yap ılmasında kullanı lmaktad ır.
Soya unundan ayrıca suni yün, sulu boya, zirai mücadele ilaçlan, yapay tah ıi. u ı a,,h
bira, antibiotik, an yemi, vitaminli preparatlar da yap ılmaktad ır.
Soya yağı da çok değerli bir endüstri hammaddesidir. Boya ve vernik sarkı∎
kullanıhr. Aynca mum, temizlik malzemeleri, dezenfektan, dökümhane ya ı, ı , p
deri, matbaa mürekkebi, su geçirmez kumaşlar, trafik yol boyaları yapılmaktad ır. Yaklaşık olarak soya 200 çeşit endüstri hammaddesi olarak kullanılmaktadır.
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1.4. Tanm Kültürünü Geliş tirme Yönün'en Soya Fasulyesi

cy
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Soya fasulyesi tar ım kültürü yüksek olan bitkilerin başında gelmektedir. Yeti ştirildikleri toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yap ısını iyileştirmekte ve toprağı besin
maddeleri özellikle azot yönüden zenginle ştirmektedirler. Soya bitkisinin köklerinde
nodozite ad ı verilen küçük yumrucuklar içinde bulunan bakteriler (Rhizobium japonicum) bitki ile ortak ya şamaktad ırlar. Bu durumda bakteriler kendileri için gerekli olan
karbon bileşiklerini ve mineral maddeleri bitkiden almakta ve havadaki serbest azotu
tespit ederek bitikiye azotlu bile şikler vermektedirler. Tespit edilen azotun bir k ısmı
toraktan ürün olarak kald ınlmakta, diğer bir k ısmı da kök salgılan ve toprakta kalan
köklerle birlikte topra ğın azot kapsam ını art ırmaktad ır. İyi bir bakteri kültürü bu ortak
yaşama sonucu y ılda her bir dekar topra ğa ve üzerindeki soya bitkisine 7-12 kg saf azot
sağ lar. Bu miktar azot ise, %20 azot kapsayan 35-60 kg azotlu gübreye tekabül etmektedir. Soya tarımında, tohumların bu bakterilerle a şılanması neticesinde köklerde h ızlı
bir ş ekilde nodozite olu şunı u sağ lan ır. Sonuç olarak hem mahsül verimi hen ı de
mahsülün protein de ğeri artar.
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Soyanın buğday, pamuk, patates, m ısır, ayçiçeği gibi ürünlerle ekim nöbetine girmesi halinde toprağı ıslah edici ve toprağın fiziki ve kimyevi vasıflarını düzenleyici etkileri görülmüştür. Ayrıca üst üste ekilen bitkiye sald ıran hastalık ve zararlılar ya azalır
veya yok olurlar. Bu suretle mücadele ve ilaç masraf ından da tasarruf edilmi ş olur.
Soya bir çapa bitkisidir. Ekimden sonra iyi bak ılırsa 15-20 gün içerisinde toprağın
üzerinde çabucak dalland ığından yabanc ı ot ile geniş çapta mücadele gerekmez. Bir
sonraki bitkiye de temiz bir tarla b ırak ır. Kısacası ; soya fasulyesi topra ğı ıslah eden,
azotça zenginle ştiren, toprak korunmas ında önemli olan etkileriyle, tar ım kültürünü
art ırıcı özelliklere sahip önemli bir bitkidir.

2. DÜNYADA SOYA TARIMI
Soyanın anavatan ı Doğu Asya olup, bu bölgede önceleri yemeklik olarak kullan ılmışt ır. Çin'de tarihi devirlerinden beri, soya ziraat ına büyük önem verilir, hasat ı merasimlerle yapılırdı . Hınstiyanhktan önceki devirlerde de şairler soyanın iyiliklerini, insanlığa hizmetlerini methetmi şlerdir. Soyan ın insanlık tarihi kadar ya şlı ve o zamandan
beri yeti ştirildiği tahmin edilmektedir. Birçok tarihi Çin kitaplar ından soyanın ilaç
alarak faydalar ı yazılıd ır. Uzak doğu ülkelerinde çok eskiden beri soyadan süt, yo ğurt,
s<iva hamuru yap ılıyordu. Soya filizleri ise yemek olarak çok de ğerli olup aynı zaman-
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da vücut rahatsızhklarının ve çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullan ılıyordu (S.
Markley,, 1950).
Soya ziraat ının menşeinin Mançurya olduğunda tereddüt edilmektedir. Fakat Orta
Çin'de asırlarca evvel ba şladığı tahmin edilmektedir. Soya ilk defa yen ıeklik olarak
yeti ştirilmiş , daha sonraları yağından faydalanılmıştır.

a

Soya Çin-Japon (1894-1895) Harbi s ıralarında daha fazla ilgi toplamaya ba şlamış tır. Rus-Japon Harbinden sonra ise soyaya kar şı ilgi büsbütün artmış tır. Takriben 1908
yılından sonra da Asya'dan Avrupa'ya soya ihracat ına başlamıştır.
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•
Avrupa'da soya üzerine ilk defa dikkati çeken bir Alman botanikçisi olan E. Kaemffer'dir. Bu ara ştırıcı 2 yıl Japonya'da kalm ış , dönüş ünde Jayonlarm soyadan yaptıkları yemekleri tan ıtmaya çalışmışt ır. 1740 tarihlerinde misyonerlerin Çin'den yolladıkları soya tohumları.Paris'te ekildi. 1790'larda İngiltere'de yeti ştirildi. Ancak iyi netice alınamad ı . 1875'de Avrupa'da soya ziraat ının yerle şmesinde en büyük gayreti gösteren Haberlant oldu. Haberlant yapt ığı soya çalışmalarının neticelerini yay ınladı .
Japon ve Çin men şeili 19 soya çe şitini elde etti. Bunları 1873'te Viyana'da ki bir sergide tanıttı. Bu tohumlar ekildi. Fakat yan ız 4 çeşit soya olgunluğuna eri şebildi. 1877'
de bunlardan elde edilen tohumlar, Avrupa'da çe şitli, yerlere da ğıtıldı . ,Ancak 1909'a
kadar soya ziraat ından büyük bir başarı sağlanamadı . Daha sonraları soya ziraat ı Doğu
Avrupa devletlerinde geli şti.
Amerika'da soya üzerinde ilk çal ışma 1804 yılında Mease tarafından yapıldı .
Thomas Nuttal 1829 da Cambridge Botanik Bahçesinde bir varyete yeti ştirdi. Parry
1854'te soya aç ısından Japonya'yı inceledi. Dönüşünde Amerika'ya baz ı soya çe şitleri
getirdi. Bu çe şitler Amerika'da "Japon Fasulye, Japon Hayvan Yemi" diye isimlendirildiler. Sarı Mammoth ad ındaki çeşit yıllarca güney eyaletlerinde ekildi. C.C. Creorgeon 1890 'da Japonya'dan Kansas Zirai Deneme istasyonuna 3 varyete getirdi. 1899
(Za TV.P. Brooks ise yine Japonya'dan Massachusetts Zirai Deneme İstasyonuna 3 varyete getirdi. Amerika'da soyan ın ciddi olarak tan ıtılması 1898 de A.B. Devletleri Tar ım
Bakanlığı tarafından yapıldı . Soya 1919 da Kuzey Carolina, Virginia, Mississipi, Kentucky ve Alabama'da yerle şti. 1924'ten sonra ıllinois, Indiana, Missuri eyaletlerinde
ekildi. Amerika'ya adapte olmu ş çeşitlerin çoğalması zitaat ının makinele şmesi, ticaretinin ve yağ üretiminin artması ile soyanın ekim alanları ve tohum üretimi de artt ı .
Soya için hükümet bir program hazırlad ı. Hazırlanan bu programa göre, soya ekim
alanlarını tespit etti. Hükümetin soyadan elde edilecek maddelerin riskini de kabul et41
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mesi Amerika'da soya ekiminin art ışını son haddine ç ıkard ı . 1919'da Tarım Bakanlığı
tarafından Ohro 'da soya laboratuvar ı kuruldu. 1936 'da ise Illinois'de U.S.A. Urbana
Soya Laboratuvar ı tesis edildi. 1936 'dan beri soya ticaretinin merkezi olarak Chicago
kabul edildi.

2.1. Dünya'da Soya Ekim Alan ı ve Tohum Üretimi
Bundan yakla şık 5000 y ıl önce Uzak Do ğu'da, Çin'de ve yakla şık olarak 120 y ıldan beri de Amerika'da üretimi sürdürülen zengin protein ve ya ğ kaynağı soya bitkisi,
son y ıllarda bazı ülkelerin önemli ihraç ürünleri aras ına girmiş bulunmaktad ır.
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1972 y ıllarında toplam 32 milyon tonu bulan dünya soya üretiminin, o devrede 23
milyon tonunu USA ve sadece 1 milyon 600 bin tonunu da Brezilya üretirken, bu
miktarların 10 y ıl içinde 3 kat gibi önemli bir ölçüde art ış göstermesi çok ilginç ve
önemli bir geli şmedir. Nitekim 1982-1983 y ıllarında 95 milyon tonu geçen dünya soya
üretiminin 62 milyon tonu Amerika ve 13 milyon tonu Brezilya taraf ından üretilmi ş
olup, soya ve mamülleri ihracat ından Amerika y ılda 12 milyar dolar, 13rezilya ise 4,5
milyar dolar gibi oldukça önemli miktarda döviz temin etmektedirler. Belirtildi ğine
göre, soya sat ışından elde edilen bu döviz kazanc ı , Brezilya için en önemli ihraç ürünü
olan kahve sat ışlarının dahi üzerine ç ıkmış bulunmaktad ır.
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Soya dünyan ın birçok ülkelerinde yeti ştirilmektedir. Cetvelde de görüldü ğü gibi
dünya üzerinde ençok soya yeti ş tirilen ülke A.B.D.'leridir.
Dünya'da soya fasulyesi ekim alanlar ı ve tohum üretimi (FAO, 1983 y ılı)
ülkeler
Dünya
USA
Brezilya
Çin
Arj.- etin
Rus;, ı
Hindistan
Paraguay
Meksika
Kanada
Romanya
Türkiye

42

(bin ha)
Ekim Alanı
49.062
25.156
9.136
7.917
2.116
886
750
445
451
376
340
25

(bin ton)
Üretim
75.630
43.421
14.582
9.770
3.750
670
730
780
880
721
280
46

(kg/ha)
Verim
1541
1726
1792
1234
1772
756
975
1753
1953
1918
824
1897
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ABD leri binlerce senedir soyan ın tanındığı ve tarımının yapıldığı Uzak Doğu memleketlerinden özellikle de Çin'den daha fazla soya yeti ştirmektedir.

3. TÜRKİYE'DE SOYA TARIMI
Soya tanm ı Birinci Dünya Sava şından sonra yurdumuza gelmi ş olup, istatistiklere
geçi şi 1947 yılıd ır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde soya tan ınma UVQIII1
ve toprak ş artları bulunmasına rağmen soya üretimi arzulanan düzeye ınaşamam ış tır.
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Soya fasulyesinin Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yeti şebilme imkanına
rağmen, özellikle Karadeniz sahili soya ziraat ı bakımından ön planda gelmektedir.
Soya çe şitleriyle ilgili olarak değişmekle beraber, büyüme süresi 70-200 gün aras ında
değişmektedir. Soya fazla suya ihtiyaç göstermekle birlikte, nispi nemi yüksek olan
bölgelerde sulanmadan da yeti ştirilebilmektedir. Nitekim Karadeniz sahilinde gerek tek
başına, gerekse m ısırla karışık olarak uzun y ıllardan beri soya ziraat ı yapılmaktad ır.
Rize bölgesinde ve diğer bazı yerlerde soyaya Çorum Fasulyesi, Şeker Fasulyesi, Ya ğlı
Fasulye gibi isimler verilmi ştir. İlk soya ziraat ı Ordu ilimizde I. Dünya Sava şı yıllarında
başlamıştır.
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Soya hemen hemen her çe şit toprakta yeti şebilir. Fakat su tutan, a ğır ve fazla killi
toprakları sevmez. Kumlu-killi, yumuşak yapılı , kolayca tava gelebilen ve besin maddelerince zengin taban topraklarda iyi geli şir ve yüksek verim saklar. Soya yeti ştirilecek
topraklara ah ır gübresi verilir ve bu topraklar bakteri ile a şılanırsa ağır bünyeli olsalar
bile başarılı bir soya tarımı yapmak mümkündür.
1955-1958 y ıllarında ülkemizdeki nehati yağı ıı çkıın ı karşılayabilmek amac ıyla,
yağlı tohumlu bitkilerin yeti ştınımesıne ve bu meyanda soya tanm ına önem verilmeye
başlanmış , Karadeniz sahilinde bütün üretim kollar ında soyanın entegre bir sanayini
kurmak lüzumu hissedilmi ştir. Daha önce de belirtildiği gibi, soya tohumlannda yağ
oranı düşük (% 18-24) ve daneler küçüktür. Bu nedenle dü ş ük kapasiteli i şletmelerin
soya. tohumundan yağ elde etmeye rağbet etmeyeceği düşünülerek, soya üretiminin
teşvik ve soya sanayiini geni ş ölçüde memlekete mal etmek, hatta yaymak için Ordu
Soya Sanayinin kurulmasına karar verilmiştir. Bu kararın bir diğer sebebi de o tarihlerde
en fazla soya tar ımı yapılan bölgenin Karadeniz Bölgesi olu şu ve burada da Ordu ilinin
ba şta geli şidir. Bu nedenlerden dolay ı 1957 yılında Sümerbank ve Ordu ilinden 60 kadar müteşebbis Ordu Soya Sanayii Anonim Şirketini kurmuşlard ır. Bu tesis ancak
1965 yılında faaliyete geçirilebilmi ştir. Ordu Soya Tesisleri y ılda 10.000 ton soya tohumu işleyebilecek kapasitede kurulmu ş , vardiya usulü çalışıldığı zaman, yıfilk kapasitesi 20.000 tona eri şebilecek şekilde planlanmıştır.
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Tesis soya'dan başka keten, kolza, ayçiçe ği, tütün tohumu, yerf ıst ığı ve fınd ık içi
iş leyebilecek ş ekilde yapılmıştır. Bu tesisin i şletmeye girmesinden sonra soya ekimi
özellikle Samsun, Ordu, Giresun illerimizde geli şmiş ve 1970 y ılı nda ekim alan ı 11 bin
hektara, üretim 12 bin tona, dekara verimi ise 109 kg'a ç ıkm ışt ır.
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Daha sonraki y ıllarda ise, soya tar ım ında bir gerilenı eye şahit olunmaktad ır.
Özellikle 1972 yılından sonra ekim alan ı ve buna paralel olarakta üretimde devaml ı bir
şekilde azalmalar olmu ştur. Bunun değişik sebepleri olmakla beraber, en ba şta gelenleri, soyanın bölgede yeti şen fasulye, m ısır, tütün, çeltik, tarla sebzeleri ve benzeri
ürünlerle rekabet etmeyecek ş ekilde Veriminin düş ük oluşu, ayrıca soya yeti ştiren çiftçinin bazı ekonomik tedbirler al ınarak desteklenmemesi ve bölgenin ya ğış lı ve nisbi
neminin yüksek oluş u, sonbahar yağışlarının erken geli şi neticesinde üründeki rutubetin '; 18-19'un alt ına düşürülemeyi ş i, tek al ıc ı durumunda olalı soya sanayi müessesesinin, % 14 ten fazla nemli ürünü muhafaza ve depodaki güçlükler nedeni ile alarnamasıd ır.
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Elbette ki soyan ın da verimli tipleri vard ır, maalesef dünyadaki çal ış malar yak ından takip edilerek yüksek verimli çe şitler zaman ında çiftçiye ula şt ırdamam ış tır. Bunun için birim sahadan al ınan ürün (100 kg/da) ve neticede elde edilen kazanç di ğer
bitkilerden daha az olmu ş , bu sebeple çiftçi yavaş yaVhş soya tarım ından vazgeçmi ştir.
Nitekim 1979 y ılında Türkiye'de soya ekimi sadece 2600 ha. ve üretimi 3 bin tondur.
Art ık .oya yağı fabrikası diğ er ürünleri i ş lemektedir. Bütün bunlar Karadeniz bölgesindeki suya tarımı denemesinin ba ş arısızl ıkla sonuçland ığını göstermektedir.
1979 y ılından sonra yeni bir soya projesi l ı azırlan ıp plânlanarak baş ta Akdeniz
Bölgesi olmak üzere Karadeniz ve Marmara Bölgelerimizde de uygulamaya konulmu ş tur. Bunun için A.B.D.'den de ğişik çeşit soya tohu ınluğu getirilmiş halen de getirilmektedir, çiftçi kredi ve taban fiyatla desteklenmektedir. 1983 y ılı itibariyle ülkemizde soya ekimi yaklaşık olarak 25 bin hektar ,üretimi 46 bin ton ve verimi 188 kg/da'd ır
G ıda maddeleri sıkınt ım ızı n başı nda bitkisel yağ meselesi gelmektedir. Bilindi ği
gibi hayvansal ya ğ üretimimizde oldukça yetersitdir. Ya ğ sıkıntımızın tek nedeni üretim düş üklüğüdür. Ele alı nan soya projesi, bu ya ğ aç ığını kapatma mac ıyla yapılmışt ır. Oysa ki soyan ın sadece yağ aç ığım ızı kapatacak bir bitki olarak de ğil, bütünü ile
soya ına ınüllerinin üretilmesini hedef alan bir uygulama olarak ortaya konulmas ı gerek-
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Yeni Soya Projesine göre; soya Çukurova'da k ışlık hububattan sonra ikinci ürün
olarak yeti ş tirilebilecektir. Bunun için başta Çukobirlik, Güneydo ğu Birlik ve Trakya
Birlik gibi müesseseler görevlendirilerek 50 bin hektarl ık alanda soya ziraat ı planlanmıştır. Bu plan Tarım Orman ve Köyi şleri Bakanlığı tarafından İl Tarım Müdürlükleri
aracılığıyla uygulamaya konulmu ştur. Başlangıçta A.B.D.'den 3500 ton tohumluk getirilmi ş , yetiştirecek çiftçilere da ğıtılmaya başlanmıştır. Ayrıca yeti ştirilecek mahsülün 40 TL. taban fiyatla çiftçiden al ınması ve çiftçiye her dekar soya tar ımı için 1500
TL. kredi verilmesi planlanmıştır. Daha sonra hem kredi limiti ve hem de taban fiyat
her yıl art ırdmıştır. Mesela 1985 yılında soya ekicisine çevirme kredisi olarak 7.000
TL/da verilmi ştir. Soya taban fiyat ı ise geçen ürün döneminde 110 TL. idi.
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Soyanın sadece yağ kaynağı olarak ele alınması maliyetini, fevkalade art ırmaktadır. Bunun önlenebilmesi için, soyan ın diğer mamüllerini elde edecek sanayinin zaman
geçirilmeden kurulmas ı gerekmektedir. Ancak bu şekilde soya tarımı yaygınlaşacak ve
daha ekonomik olacakt ır.
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4. SONUÇ
Soya beslenme ve tar ım kültürü bak ımından oldukça üstün özelliklere sahip bir
üründür. Oysa ki soya yanl ış bir tesbit soncu ülkemizde sadece bir vah bitkisi olarak
kabul edilmiş , son derece zengin ve kalite bir protein-kalori kayna ğı oluşu pek dikkate alınmamış , soya proteininin sanayide değerlendirilmesi ihmal edilmi ştir. Soyada
% 39-45 protein bulunduğu bilinmektedir. Ve bu protein beslenme dahil 300 de ıı fa ı la
mamül maddenin yapımında hammadde olarak kullan ılmaktad ır. Yaln ız bu maddelerin
yapılabilmesi için entegre soya sanayinin kurulması gereklidir. Soya tarım ve sanayisinin geliştiği A.B.D., Çin, Japonya, Brezilya, Kore, Romanya ve benzeri ülkelerde soya
birinci derecede bir protein kayna ğı , çok değerli bir hayvan yemi ve çok değişik sanayi kollarının hammaddesi olarak kullanılmış , ancak ikinci derecede ya ğ bitkisi olarak
dikkate alınmış tır. Soya tarımının Türkiye'de de ayn ı anlayış ve görüşle ele al ınması gereklidir. Bunun içinde daha önce belirtildiği gibi, bütünle şmiş soya sanayii şartt ır.
Ayrıca soya üretimini yayg ınlaştırarak art ırmak için, birçok önlemlerin al ınması gereklidir. Bunları kısaca özetlersek ;
1- Soyaya özendirici bir fiyat verilip, ekim döneminden önce bu fiyat ın ilan edilmesi gerekmektedir.
2- İyi vasıflı , verimli, ekim bölgesine uygun çe şitin tohumluğun sağlanması .
3- Pazarlamada görülen güçlüklerin ortadan kald ırılması .
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4- Toprak i şleme, akaryak ıt, sulama gibi girdilerin ve i şlemlerin masraflann ın karşılanması bak ı mından üreticiye T.C. Ziraat Bankas ı ve Kooperatiflerce kredi imkanlar ı
art ırılmalıd ır.
5- Hasat makinalarında gerekli düzenlemeler yap ılarak hasat kay ıpları minimuma
indirilmelidir.

a

Canlı varlıkların dengeli ve yeterli beslenmeleri aç ısından önemli olan soyan ın,
ülkemizde de birinci olarak protein kayna ğı ve hayvan yemi, 2. olarak yan ürünlerini
elde etmek ve 3. olarak da yağ kaynağı olarak değerlendirilmesi gereklidir.
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İHRACAT AÇISINDAN YA Ş MEYVE VE SEBZE ÜRETIMI
VE YURT IÇI TÜKETINII ÜZERINE B İ R INCELEME
Dr. NWı ir NAK İ P

a

Türkiye'de bugüne kadar bij üretim planlamas ına geçilmemi ştir. Bu yüzden yaş meyve ve sebze üretim miktarlannda, fiyatlar ında ve mevsiinleraras ı
üretiminde dengesizlikler meydana gelmektedir. Türkiye'de yap ılacak bir üretim planı yaş meyve ve sebze üreticisinin kredi, fiyat ve tar ımsal girdi meselesini de ihtiva etmelidir. Üreticiler ve tüketiciler aras ında kooperatifle şme faaliyetlerini organize etmek ve desteklemek, tedbirlerin ba şında gelir.
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Bugün uygulanmakta olan Haller Kanunu yetersiz oldu ğ undan karlann
aracılara kalması na sebep olmaktad ır. Fiyatı , depolama şartlarını , standardizasyonu, arac ılann kar marjlarını ihtiva eden yeni bir kanunun yürürlü ğe girmesi kaç ınılmazdır.
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ihracat yaş meyve ve sebze pazarlamas ı nı etkileyen önemli bir unsurdur.
istatistik analizleri gösteriyor ki, bugün ihracat miktar ının üretim içindeki
payı az olduğundan, üretici fiyatlar ını fazla etkilememektedir. Önerilen önlemler alınmadığı takdirde ve ileriki y ıllarda ihracat miktar ı üretim miktarının
önemli bir kısmını oluş turmaya ba şladığı zaman, üretici fiyatları yükselecek
ve ihracat ın düşmesine sebep olacakt ır.
Yaş meyve ve sebze ihracat ının yurtiçi tüketime olan etkisi oldukça
azdır. Yapılan analizlerde tüketimin ihracattan etkilenme derecesinin, ihracatın üretim içindeki pay ının art ış oranına bağlı olduğu sonucuna varılmış tır.

1. İHRACAT AÇISINDAN YA Ş MEYVE VE SEBZE ÜRET İM
PLANLAMASI VE ÜRETİM ORGANIZASYONU
Tarı m sektöründe üretim planlamas ı "hangi ürünün, hangi çe ş idinin, hangi bölgede
ve ne miktarda üretilebilece ğinin, yaklaşı k da olsa bilinmesidir"1 . Dolay ı s ı yla bir tar ı msal üretim plânlamas ı nda yer, çe ş it ve miktar faktörlerine en fazla önem verilmektedir.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanmas ı na geçilmi ş bir üretim plânlaması yap ı lmam ış tı r. Bu yüzden her üründe belli mevsimlerde y ığı lmalar olmakta, fiyatlar dü ş mekte,
dolay ı sı yla (ürün sebze ise) üretici ertesi y ı l başka bir ürün ekmeyi tercih etmektedir.
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Üretim plansızlığın ın yaratt ığı bir mesele de nıevsimleraras ı üretim dengesizliğidir.
Türkiye'deki ya ş meyve ve sebze (yms) üretimi de ğ il aylar, mevsimler aras ı bile e ş it bir
da ğı l ı m göstermemektedir. Özellikle sebze üretiminin % 84'ü yaz aylar ı nda ve geriye
kalan % 16's ı k ış ayları nda gerçekle ş mektedir 2 • Görüldüğ ü gibi üretim planlamas ı n ı n
olmay ışı ndan dolay ı sebze iç ve d ış ticareti yaln ı zca yaz aylar ı nda olmaktad ı r. Bir
üretim planlamas ı dahilinde sera üretimi (örtü alt ı üretim) ve bir pazarlama planlamas ı
dahilinde de ya ş sebze depolamas ı özendirilirse, bu durum ortadan kalkar ve ya ş sebze
ticareti k ış ayları nda da sürdürülmü ş olur.

İ ç ve d ış piyasadaki geli ş meler,
Nüfus art ışı ,
Hayat standard ı n ı n yükselmesi,
Tüketicilerin sat ı n alma gücü,
5- Kentle ş me,
6- Endüstrile ş me,
7- Ki ş i başı na meyve-sebze tüketimi
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123.
4-

a

Tarı m sektöründe bir üretim plan ı haz ı rlan ı rken aşağı daki faktörlerin gözönünde
tutulmas ı gerekir 3 .
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Meyve üretim plan ı ile sebze üretim plan ı birbirinden farkl ı d ı r. Meyve ağ açları n ı n
ürün vermesi 2-5 y ı l sürerken, sebzeler bir y ı lda ürün vermektedir. Meyve üretiminin ilk
tesis masraflar ı sebze üretiminden daha fazlad ı r. Bu yüzden, iki plan ı birbirinden ay ı rı rken, meyve plan ı için daha detayl ı bir pazar ara ş tı rmas ı yapmak gereklidir.
Üretim planlamas ı yaln ı z bol miktarda üretim yapmak de ğ il; bunun yan ı sı ra
ürünün çe ş idi, kalitesi ve tüketici al ışkanl ı kları da, üzerinde durulmas ı gereken önemli
hususlard ı r. Üretim plânlan ı rken, al ıc ı ülkelerin istekleri, hatta bir ürünün hangi çe ş idine önem verdiklerini gözönünde tutmak gerekir. Mesela, elma ihracat ı nda genellikle
Avrupal ı tüketicinin ye ş il veya sarı renkli ve mayho ş elmalar ı tercih etmelerine mukabil, onları Türkiye'de elma kalitesinin simgesi haline gelmi ş olan k ı rm ı z ı ve tatl ı Amasya elmas ı n ı satmakta ı srar etmek çok hatal ı bir tutumdur. Bu durumda izlenecek yol,
dış pazarlar ı etüd etmek, bunlar ı n fiyat durumlar ı n ı tesbit etmek ve mevcut üretim
şartları na göre bunlardan en iyi sonuç verenlerini üretim plan ı na almakt ı r.
Üretim planlamas ı nda turfanda üretimden yeterince yararlanmak için, üretim bölgelerini iyi seçmek gerekmektedir. Böylece baz ı ürünlerin erken veya geç olarak yeti ştirilebilece ğ i bölgeler ortaya ç ıkacak ve söz konusu ürünle ilgili olarak ihracat sezonu
da uzak ı labilecektir.4
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Türkiyede sebze üretimi iç piyasaya yönelmi ş , ihracata çok az bir miktar ayr ı lm ış t ı r. Türkiye'nin, d ış sebze pazarlar ı nda, turfanda üretim konusunda rekabet etme imkan ı daha fazla görünmektedir. Sebzecilik alan ı nda rekabeti güçlendirebilmek için sebze üretimini y ı l boyunca yapmak ş artlardan birisidir. Bu da büyük ölçüde sera yeti ştiricili ğ inin geli ş mesine bağ l ı d ı r. Türkiye'de k ış ayları nda baş ta domates olmak üzere, h ı yar, kavun-karpuz, kabak, biber, fasulye, k ı vı rc ı k ve turp gibi sebze ürünleri serada yeti ştirilmektedir.5 .

a

Sera yeti ş tiricili ğ i için en uygun bölgeler de ihracaat ı s ı n ı r kap ı ları na yak ı n olan
bölgelerdir 6 . Sera yeti ş tiricilerinin ürettiklerini verimli bir ş ekilde pazarlayabilmeleri
için kooperatifle ş meleri şartt ı r. Görüldüğ ü gibi ihracat ı art ı rmak, kaliteli yüksek üretime bağ l ı d ı r. Yüksek kaliteli ürün fazlas ı bulunmad ığı halde baz ı te ş vik önlemleriyle
ihracat sağ lansa bile, bunun sürekli olmayaca ğı aç ı k bir gerçektir.
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ihracata yönelik üretim planlamas ı n ı n ba şans ı , pazarlama planlamas ı na s ı k ı sı k ıya
bağ l ı d ı r. ihtiyac ı giderecek so ğ uk taşı ma fı losu ile so ğuk depolara sahip olunmad ı kça,
paketleme, ambalajlama, standardizasyon ve haberle ş me meseleleri çözülmedikçe, ihracatta gerçek anlamda bir ba ş ar ı sağ lamak mümkün de ğ ildir.
Türkiye'de yms ile u ğ ra ş an i ş letmeler küçük i ş letmelerdir. Bu i ş letmelerin yöneticileri ürettikleri rürünleri yeterince de ğ erlendirememektedirler. Bunun ana sebepleri
şöylece s ı ralanabilir 7 .
1- Sosyal altyap ı hizmetlerinin yetersizli ğ i,
2- Üreticinin pazar merkezlerinden uzakl ığı ,
3- Üreticinin pazarlama konusundaki bilgisizli ğ i,
4- Finansman

Bugün Türkiye'de yms üreticisinin üç ana meselesi göze çarpmaktad ı r. Kredi, fiyat
ve tarı msal girdi meselesi 8 . Kredi, üreticinin en ba ş ta gelen meselesi olup, di ğ er meselelerin de ana kaynağın ı olu şturmaktad ı r. Bugün üreticilere kredi vermekte olan bankalar
ve tar ı m kredi kooperatifleri, tatmin edici kredi vermemeleri yan ı nda kredi karşı l ığı
olarak, üreticileri zor durumda b ı rakacak kadar çok ve çe ş itli belgeler istemektedirler. Bu sebeplerle üretici, komisyoncu ve tüccarlar ı n kredilerine boyun emek zorun
kalmaktad ı r. Komisyoncu ve tüccarlar taraf ı ndan üreticilere aç ı lan krediler, T.C. Ziraat
Bankas ı ve Tarı m Kredi Kooperatifleri'nin vermi ş olduklar ı kredi csi'iminin, ortalama
% 400 üzerinde bulunmaktad ı r9 . Bu durum karşı s ı nda üretici ürüni.: ıı ü komisyoncu ve
tüccarlara satmak zorunda kalr ı akta ve fiyat olu ş umunda hiçbir etkisi olmamaktad ı r
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Bu durumdan kurtulman ı n tek yolu kooperatifle ş mekte görülmektedir. Kooperatifçili ğin her türlüsü ya tüketiciyi 'ya da üreticiyi koruma amac ı n ı güder, Tüketicilerin,
üreticilerin sat ış fiyatlar ı n ı n ortalama % 200 üzerinden bir fiyat ödedikleri 10 gözönüne al ı n ı rsa, bir taraftan tüketicilerin öte taraftan üreticilerin kooperatifle ş meye gitmelerinin önemi ortaya ç ı kar.
Türkiyede giderek ağı rtaşan ekonomik ş artlar sebebiyle, bütün kooperatiflerde ve
kooperatiflerin üye say ıları nda art ış görülmektedir". Yms üreticilerinin kooperatifle şmesi, Türkiye'nin ekonomik yap ıs ı nda uygulanacak üretim planlamas ı karşısı nda

a

önemli bir basamak olacakt ı r. Bu da tüketicilerin korunmas ı n ı sağ layacakt ı r.
Yukarı daki durum karşıs ı nda kooperatifler kurulu ş yönünden baz ı değ i ş iklikler
göstermeli, sadece yms üretim bölgeleri de ğ il, tüketim bölgelerini de kapsam ı na alma1 1 12 kurum, kooperatifler birli ğ i, kooperatifler merkez birli ğ i, kooperatifler milli birli ğ i ve milli kooperatifler konfederasyonu 13 şeklinde bir hiyerar ş ik düzene sahip olmal ı d ı r.
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2. YA Ş MEYVE VE SEBZEN İN YURTİÇ İ TÜKETIMI VE FIYATLARİ

Türkiye'de yms üreticileri, ürünlerini a ğı rl ı k derecelerine göre be ş şekilde satmaktad ı rlar 14 .

1. Komisyonculara sat ılmak üzere kabz ı mala satarak,
Bahçenin bütün ürününün bir de ğer karşı l ığı nda götürü usulü ile satarak,
Ürünü bahçede kilo ile satarak,
Toptanc ı Hallerine götürmek suretiyle satarak,
Kooperatiflerin sat ış mağazaları nda satarak.

2.
3.
4.
5-

Ankara ve Bursa Hallerinde yap ı lan araşt ı rmada pazarlama kanal ı aşağıdaki biçimde tesbit edilmi ştir:
Üretici
(Kabz ı mal)

Tüccar

Komisyoncu-4, Perakendeci
(Manav-Pazarc ı )

Tüketici

Bu kanalda riski en fazla tüccar ta şı maktad ı r. Kar ı n en yükseğ i de burada kamaktad ı r. Komisyoncular, sebze ve meyveleri pazar ş artlar ı na göre satmakta, %7 komis-
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yonları n ı ald ıktan sonra kalan k ısmı tüccara vermektedirler. Manav ve pazarc ı lar da
birer perakendeci olarak farkl ı oranlarda kâr marjlar ı n ı ekleyerek tüketiciye satrnaktad ı rlar. Bir yandan arac ı ları n çoklu ğ u, öte yandan piyasa kontrolünün yetersizli ğ i, üretici ile tüketiciyi mağdur etmekte, arac ı ları karl ı duruma ç ı karmaktad ı r.

cy

a

Yms.nin iç tüketime gitmesi için toplanma yeri olan" toptanc ı halleri 1500 say ı l ı
Belediye Yasas ı 'n ı n 15. maddesinin 58. bendi ile, 12.9.1960 tarihinde yürürlüğ e giren
80 sayı l ı Toptanc ı Hal Yasas ı 'na göre yönetilir. Bir sahifeden ibaret olan bu kanun, sadece kira, müeyyide komisyon ve rüsum kanunlar ı n ı düzenlemi ş tir. Kanun standardizasyon, ambalajlama, depolama, fiyat olu ş umu ve sair önemli konulara hiç dokunmam ışt ı r.

pe

Bu kanun ve bu kanunun do ğ urdu ğu bo şluklar yaş meyve ve sebze fiyatlar ı n ı etkileyen•en büyük faktördür. Her şeyden önce, eksik olan yukar ı daki kanunun uygulanması nda bile önemli aksakl ı klar göze çarpmaktad ı r. Kanunda her ne kadar hal içindeki
kooperatifler, üreticiler ve komisyoncular "birbirlerinden mal al ı p satamazlar" denilmi şse de, uygulamada bunun kontrolü gözükmemektedirls. Bu durum fiyatlar ı olumsuz yönde etkilemektedir. Kanunun fiyat olu ş umuna de ğinmeyi şi, fiyatlar ı n arac ı lar
elinde olu ş mas ı na sebep olmu şt ık. Bu da arac ı lann say ıs ın ı art ı rm ış , üreticiyle tüketicinin aras ı ndaki mesafeyi giderek açm ışt ı r.
Kanun so ğuk muhafazayr mecburi görmedi ğinden, hallerde so ğ uk muhafaza yap ı lmamakta, dolay ısıyla miktara göre fiyat olu şumu olmaktad ı r. Bu yüzden fiyatlar
büyük dalgalanma gösterdi ği gibi yms. lerde önemli ölçüde çürümeler olmakta, ço ğ u
ke arz-talep dengesini korumak ve fiyatlar ı yüksek düzeyde tutmak için fazla mal ı n
imha edildi ğ i görülmektedir 16
Meyve ve sebzelerde meydana gelen k ısmi çürümeler fiyat ı etkileyen bir ba ş ka
faktördür 17 . Çürüyen malları n bir k ısm ı sağ lamları yla karış t ı rı larak pazarda ve manavda sat ı lmaktad ır. Bu durum bir yandan fiyatlar ı öte yandan standart mal anlay ışı n ı zedelemektedir.
Fiyatları bu denli etkileyen ve 'toptanc ı hallerin kanuni dayana ğı olan Haller Kanunu tekrar gözden geçirilmeli ve üreticiden tüketiciye kadar gelen bütün meseleleri
düzenlemelidir. Yeni kanun a şağı daki hususlar' mutlak surette içermektedir:
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Fiyat olu ş umu,
Depolama şartları ,
Standardizasyon ve paketleme şekli,
Arac ı lann pay ı ,
Üretici ve kooperatiflere, komisyonculardan daha çok yer ve kolayl ı klar tan ı nması ,
6- Komisyoncuları n ürünleri hale sokmadan, d ış ar ı da satmalar ı n ı n yasaklanmas ı .

a

12345-
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Herhangi bir ürünün ihrac ı için ba şta gelen ş art ürünün iç piyasa taleplerini kar şı lad ıktan ve iç tüketiciyi tatmin ettikten sonra ihraç edilecek fazlal ığı n bulunmas ıd ı r.
İ ç piyasan ı n talebi karşı lan ı rken, tüketici ve üretici korunmad ıkça ve fiyatlar kontrol
alt ı na al ı nmad ı kça ihracata yönelmek sağ l ı kl ı bir tutum de ğ ildir. İ ç piyasan ı n düzenlen.
mesi büyük ölçüde de Haller Kanunu'na ba ğ l ı olduğ undan, yukar ı da sözü edilen tedbirlerin bir an önce al ı nması gerekmektedir.
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Türkiye'de yms iç tüketim fiyatlar ı daha çok toptanc ı hallerinde olu ş maktad ı r.
Bu fiyatlar ı n olu ş umunu etkileyen en önemil faktörlerden birisi, mevsimlik üretim
miktarları d ı r. Bilindi ğ i gibi, Türkiye'de yms art ı yaz ayları nda art ış göstermektedir.
Yms ürünlerini so ğuk olarak depolama imkanlar ı n ı n azl ığı sebebiyle, arz fazlal ığı tüketici fiyatları n ı olumsuz yönde etkilemekte ve ş iddetli bir biçimde a ş ağı çekmektedir.
Durum daha çok sebze ürünlerinde göze çarpmaktad ı r. özellikle domates, biber, patl ıcan, fasulye, kabak, h ı yar, kavun-karpuz, lahana ve bezelye gibi sebze ürünlerinin arz
miktarlar ı Aral ı k Nisan aylar ı nda az, di ğ er aylarda ise yüksek olmakta, buna kar şı l ı k
fiyatlar, miktarlar ı n yüksek oldu ğu aylarda düş ük, az oldu ğu aylarda yüksek olmaktad ı r 18
Ayn ı durum çilek, erik, kay ı sı , şeftali ve üzüm gibi baz ı meyi,elerde de görülmektedir. Ancak baz ı meyve ürünlerinin depolanmas ı mümkün olduğ undan, fiyatlar ı arz miktarı na paralel olarak seyretmektedir. (Armut ve elmada oldu ğ u gibil 9 ).
Görüldüğü gibi yms arz ı n ı n mevsimler aras ı dengesizli ğ i tüketici fiyatlar ı n ı olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu durum so ğ uk depolama ve so ğ uk taşı man ı n önemini bir kat
daha art ı rmaktad ı r.
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3. YA Ş MEYVE VE SEBZE İ IIRATININ Fİ YATLARI VE TÜKET İME
• OLAN ETKISI
Üretici fiyatlar ı n ı etkileyen çe ş itli faktörlerden birisi ihracat miktand ı r. Üretici
fiyatları n ı etkileyen ihracat miktar ı her zaman bir önceki dönemin verisi olmas ı gerekti ğ inden, ş öyle bir model kurulabilir:

= a+b X (1972 —1981) 1-

cy

Y (19731972

a

Y ---- Elma üretici fiyatlar ı (1973-1982) (ba ğı m11) 20
X = Elma ihracat miktar ı (1973-1982) (ba ğı msı z) 21
a = Katsay ı
b = Katsay ı

Bu do ğrusal regresyon modelinin denklemi gösterilen kaynaklardan yararlan ı larak
aşağıdaki biçimde gerçekle şmi ş tir.22

pe

Y = 1606 + 0.5874x
(1496) (0.13559)

Denklemden de anla şı lacağı üzere, ihracat miktar ı bir ton artt ığı takdirde, üretici
fiyat ı 59 kuru ş art ış göstermektedir. İ hracat s ı fı r olduğu takdirde ise, üretici fiyat ı
1606 TL/Ton'un çok alt ı ndad ı r. Bu sonuç gösteriyor ki, bugün kü ihracat miktar ı n ı n
üretim miktarı içindeki pay ı az oldu ğ undan, üretici fiyatlar ı n ı fazla etkilememektedir.
Gereken önlemler al ı nmad ığı takdirde ve ileriki y ı llarda ihracat miktar ı üretim miktarı n ı n önemli bir k ısm ı n ı oluşturmaya ba ş lad ığı zaman, üretici fiyatlar ı yükselecek ve
ihracat ı n düş mesine sebep olacakt ı r. Çünkü denklemde R 2 = 0.76 olarak bulunmu ş tur.
Bu da üretici fiyatlar ı n ı n % 67 sinan ihracat miktar ı ile aç ı kland ığı nı göstermektedir.
Herhangi bir ürünün ki ş i ba şı na tüketimini aş ağıdaki hususlar etkiler:

2.
3.
4.
5.

Nüfus
Milli gelir düzeyi
İ hracat miktar ı
Fiyat
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Bugün Türkiye'de yms üretimi giderek artmakta, buna kar şı l ı k nüfus da devaml ı
art ış göstermektedir. Üretim art ış h ı z ı n ı n nüfus art ış h ızı ndan daha fazla olu ş undan
dolay ı , ki ş i başı na düşen tüketim miktar ı devaml ı yükselmektedir.
Yms ihracat ı n ı n kiş i başı na (kb) tüketimi etkileme derecesi de istatistik yöntemlerle aş ağıda tesbit edilmi ş tir.
Analizlerde kullan ı lan kb tüketim,

kb —

Üretim — ihracat
Nüfus

a

Formülü ile bulunmu ş , sebzelerde % 20, meyvelerde % 15 çürük oran ı (tüketim say ı ld ığından dolay ı ) üretimden düş ürülmemi ştir.
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Türkiye'de y ı llar itibariyle kb sebze ve meyve tüketim miktarlar ı Tablo l'de görüldüğ ü gibi genel olarak art ış göstermektedir.
Tablo 1 - Y ıllar itibariyle KB Meyve ve Sebze Tüketimi
KB Sebze
Tüketimi kg/yıl

KB Meyve
Tüketimi kg/yıl

1973
74
75
76
77
78
79
80
81
82

215
227
236
258
242
250
286
268
268
268

158
162
158
156
157
165
170
175
214
196
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Y ıllar

Kaynak:

1) DIE, 1973-1982 Tarım İstatistikleri özetleri,
2) İ GEME Dosyaları
3) DIE Nüfus Ş ubesi Dosyaları

67-

A. Yazan M. Ak ıllı , a.g.k., s. 4
DPT, a.g.k., s. 65.

8-

M. Kaptan Kaptangil, Toptancı Meyve Sebze Halleri ve Kooperatifçilik, Ziraat
Ekonomisi Dergisi. Türkiye Zirai Ekonomi Derne ği Yaym Organı , Sayı 30.31,
Ocak-May ıs 1980, s. 20
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Sebze ihracat ı n ı n kb sebze tüketimine olan etkisi ş u modelde tesbit edilebilir.
Y(1973-1982) = a + b X(1973 - 1982) +e
Burada;
Y = Kb sebze tüketimi (ba ğı ml ı ),
X = Sebze ihracat ı (bağımsız) d ı r.
Yap ı lan hesaplarnalar sonucunda a ş ağıdaki değerler elde edilmi ş tir.
Y

0.2242 + 0.0000004x

a

(0.00588) (0.000000105)

cy

0.01 güven s ı n ı rları nda anlaml ı olan bu denklemlerden anla şı ld ığı gibi, sebze ihracat ı bir birim artarsa, kb sebze tüketimi 0.0000004 birim artacakt ı r. Bu da çok dü ş ük
bir art ışt ı r.
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Bu durum ihracat ı n üretim içindeki pay ı n ı n % 0.54 gibi düş ük bir oran olmas ı ndan
kaynaklanmaktad ı r. Ancak denlemde R 2 O 0.274 olarak bulunmuş ve böylece kb
tüketiminin %74 ünün ihracatla aç ı klancl ığı halde, (sebze ihracat ın ı n üretim içindeki
oran ı düş ük olduğ undan) sebze ihracat ı nda meydana gelen bir birimlik art ış , kb sebze
tüketiminde önemsiz bir art ış a sebep olmaktad ı r.
Ayn ı durum bütün meyve ihracat ı içinde en fazla yeri olan elmada da gözlenebilir.
Tablo 2-'de görüldüğ ü gibi, Türkiye'de kb elma tüketimi artmakta, fakat ihracat ı n üretim içindeki pay ı hep düş ük kalmaktad ı r.

Tatokı'2- Y ıllar itibariyle KB Elma Tüketimi ve Elma ihracat ının Üretimi
İçindeki Pay ı

Yıllar
1973
74
75
76
77

KB Elma
Tüketimi kg/

Elma ihracat ının üretim
Içindeki payı (%)

18.94
20.63
18.71
20.54
17.77

0.17
0.27
1.11
0.98
2.52
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78
79
80
81
82

21.64
25.68
26.64
32.06
35.02

1.10
2.20
2..12
8.81
6.53
2.58

X=
Ayn ı durumu kb elma tüketiminde de görebilmek amac ı yla;

a

Y = Kb elma tüketimi (ba ğı ml ı )
X = Elma ihracat ı (ba ğı ms ı z) d ı r.
Analizden a ş ağıdaki sonuçlar elde edilmi ştir:
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Y = 0.019842 + 0.0000002X
(0.000992)
(0.0000009167)

b katsay ı s ı n ı n 0.0000002 olarak dü ş ük ç ı kmas ı , ihracattaki art ış , kb tüketimde
önemli bir değ i ş meye sebep olmaktad ı r.
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Yap ı lan analizlerde kb tüketimin ihracattan etkilenme derecesinin, ihracat ı n üretim içindeki pay ı n ı n art ış oran ı na ba ğ l ı oldu ğ u sonucuna var ı lm ışt ı r.

1- Bediz Öktem, Tarımsal Ürünler ihracat ında Karşılaşılan Sorunlar, ihracatla ilgili
Mevzuat ve Uygulama Seminen', İGEME, Konya, 5-7.5.1976, s. 7.
2-

Abdurrahman Yazcan-Mustafa Ak ıllı , Yaş Sebze Ihracat ında, Çeşit Sorunu ve Çözüm Yolları , Ya ş Meyve Sebze ve Baklagiller Ihracatı ve Sorunları Semineri, MPM,
Mersin, 23.25 Kasım. 1981. s.2
-

34591011-
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DPT IV. BYKP, YMS Pazarlamas ı ve Organizasyonu, Ö İK Raporu, Ya ın No: 1538
ÖIK: 232, Ocak 1977, s. 49
B. Öktem, a.g.k., s. 4.
Atilla Günay, Sebze Yeti ş tirme Tekni ği, 2. Bask ı , A.ü. Ziraat Fakültesi, Teksir.
Ankara, 1978, s. 46
M.K. Kaptangil, a.g.k., s. 20
İ bid., s. 30.
Mahir Nakip, Türk-İş 'e Ba ğlı Sendikaları n Kurdukları Tüketim Kooperatifleri,
Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ını , Ocak- Ş ubat-Mart
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Y = a +13; + e
şeklinde olup,

a

19-

cy

1718-

1981, s. 34.
M.K. Kaptangil, a.g.k., s. 36.
M.Nakip. a.g.k., s. 38.
DPT, a.g.k., s. 44.
M.K. Kaptangil, a.g.k., s. 12.13.
Taner Erdem, Tarımda İ ç ve D ış Pazarlama, Türkiye 2. iktisat Kongresi, Tar ı m
Komisyonu Tebli ğ leri, DPT, İzmir, 2-7 Kasım 1981, s. 307.
M.K Kaptangil, a.g.k., s. 19
Erdo ğan Osmanlıo ğlu, Ali Öztürk, Sebze Fiyatları üzerinde Çalış malar, Mevsimlik Dalgalanmalar, Yalova Bahçe Kültürleri Ara ştırma ve Eğitim Merkezi, Yayın
No: 132, (Yalova, May ıs 1973) Ş ekil -1Erdo ğan Osmano ğlu, Ali Ertürk, Meyve Fiyatlar ı üzerinde Çalış malar, Mevsimlik
Dalgalanmalar, Yalova Bahçe Kültürleri Ara ş tırma ve E ğitim Merkezi, Yayın No:
32, Yalova, 1974, Grafik -8Dİ E, 1973-1982 Çiftçinin Eline Geçin Fiyatlar
İ GEME Dosyaları
Burda yap ılacak olan istatistik analizler basit ve do ğrusal regresyon analizleridir.
Kullan ılacak olan denklem
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Summary

A SURVEY ON PRESH FRUIT AND VEGETABLE
PRODUCTION FOR EXPORT PURPOSES AND
HOME CONSUMPTION

A proper production planning is still to be designed in Turkey. For this
reason, there are considerable price and seasonal production imbalances in
fresh fruits and vegetables. If and when a production planning can be introduced in Turkey, a significant headway will also have been made toward
solving the credit, price and agricultural input problems of the fresh fruit and

vegetable producers, headed by last but not least the organization of coöperation trends between the producers and consumers.
The present legislation governing the operation of fruit and vegetable
wholesale halis is utterly inadequate to cope with the problems encountered,
with the result that the lion's share of profits is left to the middlemen. For
this reason, it is felt that a new law governing the prices, storage conditions,
standardization and the profit margins of the middlemen is an absolute must.

a

Export trade is a significant factor exerting influence on the fresh fruit
and vegetable marketing. Statistical analyses reveal that the current share of
the exports in the production does not largely affect the producer prices, If
the suggested measures are not taken and when the exports begin to absorb a
significant portion of the production in the years to come, the producer
prices will rise and exports will decline.
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The effects of fresh fruit and vegetable exports on the in-country production are somewhat insignificant. The analyses suggested that the degree of
influence of exports on the consumption is dependent on the growth rate of
exports within the production.
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X) (Y i
i

(X

formulu ile; a da,

a =y — xb
formülü ile bulımmuşu
formülü ile bulunmu ştur. Bağımlı değişkenin % kaç ı bağımsız değişkenle aç ıklandığını veren detenninasyon katsay ısı R 2 de,
/[(Xi - X) (Yi - Y)] 2

R2 =

(Xi X) 2 (Yi- Y 2

formülü lile hesaplanm ıştır. Parametrelerin anlaml ılık testleri %1 anlaml ılık düzeyinde student'in t testi ile yap ılmıştır. Bütün analizlerde n(y ıl sayısı) - m (parametre sayıs1)= 6 oldu ğundan t tablo de ğeri = 1.9'dur.
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TÜRK KAMU YÖNETIMININ FONKSIYONU ÜZERINE
B İR ARA Ş TIRMA DENEMESI
Alaaddin KORKMAZ
"Kamu yönetimi kendi içinde bir amaç de ğil,
ancak hükümetin kulland ığı bir araçtır ve toplumun hizmetindedir. Öyle ki, toplumun kendisi değiş tikçe kamu yönetiminin de büyümesi ve de ğişmesi beklenmelidir."

GIRI Ş

a

Marshall E. Dimock
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cy

Kamu yönetimi, icral' kuvvetin tasarlad ığı hizmetlerin gerçekle ştirilmesi maksad ından doğmuştur. Nerede, görülmesi gereken bir i ş ve bunu yapması gereken insanlar var
ise, orada bir "te şkilat"ın meydana gelmesi tabildir. Bu itibarla kamu yönetimi (bürokrasi) devletin vazgeçilmez bir parças ını oluşturmaktad ır.
"Örgütler, belli amaçları gerçekle ştirmek üzere yârat ılmış ve planlanm ış kuruluşlar olduklarına göre, devlet de yeni amaçlar ortaya ç ıktıkça, yeniden örgütlemeye gitmektedir."' Mecburi olan bu de ğ i ş ikli ğe "ıslahat/reform, yeniden düzenleme, yönetimi geli ş tirme" gibi adlar verilmektedir. Ergun'a göre, ".zaman ı m ı zda geli şen ve değ işen amaçlar" belli ba ş l ı ş u faktörlerle tâyin edilebilir: 1) Nüfus ve ihtiyaçlar ı ndaki
deği ş meler; 2) Fiziki teknolojideki geli şmeler; 3) Toplumsal teknolojideki geli şmeler;
4) ideolojik çevre? Ancak, bunu k ısaca, "sosyal yap ı "daki değişme ve gelişmelere dayandırmak da mümkündür.
Yönetimin fonksiyonu nedir? "Yönetim süreci, sosyolojik aç ıdan bir egemenlik
ili şkisidir" "..egemenlik ili şkisinde, e ğemenlik yetkisinin kimler üzerinde ve hangi
alanlarda kullanılacağı toplumca önceden s ınırland ırılm ıştır. Bu yönüyle de iktidardan
ayrılan egemenlik, asla başkaları üzerinde her alanda bir denetim kurmak demek de ğildir. (...) Yüneticilik statüsünde bulunanlar, sadece statülerinin yetki alan ı sın ırları içinde, yönetilenlerle emir ve karar ı n ı uygulatabilirler. (...) Ancak, somut durumlarda
egemenlik alan ı ile iktidar alanlann ı kesin olarak birbirinen ay ırmak oldukça güçtür." 3
ının "iktidar alanı "na, bilhassaBubirgüçlkoma te,Türidcabks
XIX.yy'dan itibaren, "tecâvüz" halinde bulundu ğu, öteden beri ileri sürülmektedir.
Bu konunun ara ştırmasına geçmeden önce, Türk amme idâresinin târihi geli şimine
kısaca göz atmak gekekecektir.
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OSMANLI IDARESI
Türklerin en önemli özelliklerinden birisi olarak "devlet kurma/te şkilatç ılık" ittifakla kabul edilmektedir. "Ordu" merkezli bu idarenin sistemati ğ i ve teorisi, İslâmiyetin kabulünden sonra yeni bir terkiple Osmanl ı 'n ı n da esas ı n ı te ş kil etmi ş tir. Mutlak
irade sahibi olan Padi ş ah, yönetimin de ba şı d ır, Gücü, ilahi kaynakl ıd ır, fakat ,a ııı ld ığı
gibi "s ı n ı rs ı z" de ğ ildir. Sultan, insanlar ı Allah Kitab ı 'n ı n ve örtün emretti ğ i gibi idâre
edecektir.
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a

"Kutadgu Bilig"den ba şlamak uzere,
'ün "Siyasetnâme"si ne‘ 'i ıı den
eserle. ri ıı sonuncusu olan K ınalızade'nin yazd ıklanna bakmadan evvel, "Siyaset" (Devlet idaresi) ile ilgili olarak Gazali'nin söylediklerine hat ırlamak tcâbediyor: "Ey Ba ş kan, ş unu biliniz ki: Sizinle Allah aras ı nda olan şeyler hususunda Allah' ın affı yak ınd ır.
O, bağış layan ve merhamet edendir. Fakat, halka yap ılan zulümle ilgili durumlarda, O.
kıyamete kadar sizden bu zulmün bedelini kald ırmaz."' K ı nal ı zade ise, siyâset (idare)
yi iki kısma ay ırır ve "her k ısm ın bir lazim ı (gerekli k ıld ığı yönü) vard ır: 1) Fazilete dayalı siyaset (siyaset-i tamme), tam ve olgun idâre demektir. 2) Fazilete dayal ı olmayan
siyaset (tegallübe), üstünlük zihniyetine dayal ıd ır, eksik siyaset de denir. Birinci idarede, idarecinin gayesi Allah' ın ahlaki ile ahlaklanmak; ikincisinde ise, üstünlük ve tasallutla nefsinin havas ına uy ı nakt ır."' der.
Osmanl ı , teorideki bu "ilahI kaynakh" müyyideler ile kendini s ın ırlam ış ve neticeten, "Mülk Allah' ınd ır.' inan ışı ile yönetimde de hiç bir müktesep hak tan ımanıış lardır.
"Mahkeme kad ıya mülk olmaz" hikmetinin zaruri neticesi olan "müsadere" ve "azl"
müesseselerine ra ğ men (yani son'unu bile bile), Türklerin devlet hizmetingostrdikleıi büyük ilgi, Bat ılı gözlemcileri şaşırtmaktad ır. Bunlardan, inhitat devri (XVII. yy)
İngiliz Elçili ği'nin Katibi Ricaut, bu devlet adamlann ın yeti ştirilmesi ile ilgili olarak
şunları yazmaktad ır: "(Türkler), itaât etmesini ö ğ renmeden yönetmeyi ö ğ renmenin
aslaa mümkün olmad ığını ve e ğer sâhip olduktan büyük serbestlik gözlerini kör eder ve
adalet ile akla kar şı hareketlere sürüklerse, gençli ğinde öğrendikleri iyi fikirler sayesinde kısa zamanda kendilerine geleceklerini, ... devlete faydal ı olacaklarını kabul ederler"'
Kantıni'den hemen sonra askeri yönetimde bozukluklar ortaya ç ıkar. Daiı a
ları sistemin tamam ın ı yok edecek olan bir ba şlang ıçt ır bu. Ba şta Hoca Sâdeddin
Efendi olmak üzere, baz ı devlet adamlar ı i şin fark ındad ırlar, fakat "Kap ıkulu Ocakları "n ı n islahından ümit kesmi şlerdir. 7 II. Osman, yaln ız orduda de ğil, bütün müesselerde reform yapmay ı düş ünür, fakat acelecili ği yüzünden kaybeder.' IV. Murat, şiddet
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yoluyla da olsa birtak ım tedbirler getirir; Koçi Bey 1631'de verdi ği "risâle" de: "Evvelâ, Padi şah tarafından.bilin ki: Memleket ve millet nizâm ımın yolu, din ve devlet
kanunlarının sağlam olması , Muhammedî şeriâte sarılmakla mümkündür. Sonra, -Allah'
ın emâneti olan- bütün halk ın dertleriyle alâkadar olunup..." 9 diyerek, mevcut bozukluğun temelini i şâret etmeye çal ışır, IV. Murat'ın da ömrü yetmez. Koçi Bey, yöneticilerle ilgili tenkidlerini şöyle sıralar: "Düzenbaz, liyâkatsiz vez ırter) müslümanlann
sarfedip (adamlarını besleyerek) âlemi bu şekle koydular. Yine doymay ıp (rüşvet kapısı n ı açarak, sancaklara, beylerbeyli ğe ve di ğer devlet memurluklanna
müdahaleye ba şladılar. (...) Liyâkatsizlere, rü şvet alarak (mevki, mans ıp) verdiler; hakkı olan, işten anlayanlar ı hor ve hakir gördüler.'" Osmanh' ınn "kaht-ı ricâl" dediği,
bu, devlet adam ı yokluğu neticesinde ba şta askeri bürokrasi olmak üzere bütün yönetim bozuldu. Bu, delvetin inhitât ını n sebeplerinden de biri idi. III. Selim, 2 Avrupal ı ,
20 Türk ileri geleninden " ıslahat lâyihalan" istemekle i şe ba şladı . Lâvihâ verenlerin
hepsi "askerî reform" üzerinde ittfak etmi şlerdi.'' Reform teklifleri şiddetli bir muhalefet uyand ırdı . Öztuna'nın ifadesi ile, "Osmanlı Tarihinde 'istemezük' nidas ı kadar
iğrenç hiç bir istek yoktur."' Il. Mahmud, yar ım kalmış olan ıslahatları başarı ile
yürütür. Yaln ız, daha sonraki yanlışlıklara da temel olan " Şekilde kalma" yan ılgısına
düşmekten de kurtulamaz. Avusturya Ba şvekili olan Metternich, 1841 yılında Bâb-ı
Ali'ye gönderdiği metupların birinde: "..örf ve âdetlerinize uygun olmayan bir usul-i
idâreyi tesis için eski idâreyi y ıkmayınız; aksi takdirde, Pâdi şahın, tahrip etti ği şöylerin yerine koyduklarının kadir ve k ıymetini bilmediğine hükmolunur." der ve "Avrupa
tarzındaki ıslahat fikir ve tasavvurlann ı ", "amik bir cehalet", "hadsiz ve pâyans ız bir
hayâlperestlik" olarak görür.' 3 JI. Mahmud, ilk defa olmak üzere, "Memurlara Ait Kanunnâme" (1838) düzenler. Art ık, "bürokratik örgütlenme" ba şlamıştır; bunu 1840 ve
1855'dek düzenlemeler tâkip eder.
Gerileme Devri Osmanlı Bürokrasisinin belli başlı özellikleri, Ergun 'a göre, şunlardır: 1) Sivil-asker bürokratlar ın devlete egemen olma, sâhip ç ıkma çabaları (bunlar da
"devrimciler" ve "ç ıkarcılar" olarak iki gruptad ır); 2) bürokrasinin halktan kopmu ş
olması ; 3) Bürokrasinin, toprak mülkiyetine geçerek, âdetâ aristokratik, dar ve kapal ı
bir sınıf niteliğine bürünmüş olması : 4 Böylece, "Tanzimât ı izleyen y ıllarda pâdi şaha
karşı güvenceye kavu şan bürokrasi, pâdi ş âh ın yetkilerini kendi eline aktarmaya çaba
göstermi ştir." 1920'ye kadar, bu devir bürokratlar ını İngiliz, Fransız, Rus "yanda şlan"
olarak gruplandırmak mümkündür." iktidâra ortak olma yolundaki bu geli şmeleri
"yasal-ussal bürokrasiye geçi ş " olarak değerlendirenler vard ır. 16 Heper gibi, Orayl ı da
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"Sınıf' laşarak "toplum vesayeti"ne tâlip olan bürokrasinin bu deyredeki durumu
ne idi? Bunu, iki basit tesbitle örnekleyelim: "Acaba ilan- ı harbden (93 Harbi) önce
mülki memurlar ne yap ıyorlarmış? Orası meçhul! Ve daha doğrusu minel-bab ile
1-mihrab bütün idâreciler mes'uldür. Madem ki haz ırlık yoğ idi, harb edilmesi tehlikesi göze aldırılmamalı ve bütün memurlarımızda adet olduğu üzere: 'Sâye-i vâye-i Hazreti Padişahi'de herşey yolundadır; şöyle çahşılıyor, böyle yapılıyor' diye izhâr olunan patırtı gürültülere inanılmamalı idi. (...) Bize ne yapt ı ise 'Evet efendim 'cilik ve
dalkavukluk yapt ı " "(Askerin açl ığından bahisle erzak ve para talebinde bulungn Ahmed Muhtar Pa şa 'ya)' ..hakimâne idare-i maslahat etmekli ğimiz zaruridir' cevab ı veriliyor. Çünkü (bu), bizde idâre i I minin anahtar ı ve belki de hülâsası olarak meydana ç ıkmış olan, kısaca 'uyduruver' cümlesinin tumturakhca yaz ılmışıdır. (Bu söz), şimdiye
kadar nice zulüm ve haks ızl ı klan, güzel idâre şeklinde.. gösterdi. Bu sözü, idaremiz,
adeta hareketlerine rehber edinmi ş , küçükler büyükleri ve büyükler de küçükleri
'deği şmez' halini alan bu 'düstur' ile idare edegelmi ş veya aldatm ıştır.'i a "Esk ricâlden birisi, bakmış ki kalem hülefâs ından biri fazla gayretke şU gösteriyor; can ı tez ; istiyor ki herşey derhal olup bitsin, evrak birikmesin, ashâb-a mesâlih beklemesin, vakit
kaybolmasın. Bu uğ urda, nefes nefese kalemden kaleme ko ş uyor, (...)vücudunu
ıimur-ı devlet için yıyor, tüketiyor ve Dıttabi dMrenin bütün huzurunu, rahat ım da bozuyor. Bir gün dayanamamış , genci çağırmış : 'Oğlum, demiş , devlet umuriyle böyle
uğraşı lmaz. Önüne bir deste evrak m ı getirdiler, şöyle bir göz gezdirirsin. O işin
yapılmasında sana, nefsine bir fayda var m ı? Yok! Yapmad ığın takdirde bir zarar gelecek mi? Hayır! O halde ka ğıtları şöyle bir iter, bir kahve ısmarlar, sigaranı yakar, rahatına,keyfine bakars ın! ' 19
CUMHURIYET BÜROKRAS İSİ
"Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim düzeni, Osmanl ı imparatorlu ğu'
ndan devral ınan düzende, o günün ko şullarına uymak için zorunlu görülen ve yap ılması
mümkün olan değişiklikler sonucunda ortaya ç ıkmıştır.' '2° "Cumhuriyet, Osmanlı imparatorluğu"nun son döneminden sadece yönetim sisteminin biçimsel yönlerini miras
olarak almadı. Miras aldıklannın arasında, örneğin merkeziyetçili k gibi kamu yönetimine ilişkin bazı temel gelenekler, Osmanlı bürokrasisinin olu şturduğu olumlu-olumsuz
tutumlar, davran ışlar ve değerler var. Öte yandan, Osmanli İmparatorluğu'nun son döneminde iyice su üstüne ç ıkmış olan bürokrasi/halk z ıtlaşması da Cumhuriyetin hazır
bulduğu Osmanlı miraslarından bir başkası ."' "Bu dönem (1923-50) bürokrasisinin
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en önemli özellikleri, Osmanlı bürokrasisinden miras olarak ald ıkları halktan kopmu ş
olma niteliğ inin sürdürülmesi ve (ondan) farkh olarak da siyasal iktidar ı denetlemesidir."22 "Cumhuriyet döneminin tek parti devrinde de bürokrasi, entellektüel-bürokratik elit tarafından toplum kurma çabalarının yürütücüsü durumuna getirilmeye çal ışılnuştır. Özellikle Inönü, siyasi hayat ve kamu yönetiminin bürokratla ştırılmasınde
önemli bir rol oynam ıştır."23 "(1950'den sonra).. bürokratlann,giderek, siyasal iktidar
tekelini elden kaç ırmaları , bürokrasinin siyasal gücünün giderek azalmas ı , Türk toplumunda geleneksel bürokratik sayg ınlığın hızla düş mesine neden olmuştur."24 Esasen,
"Bürokrasi, her zaman ve her yerde, iktidar, prestij ve etkinli ğ i elde etme çabalar ı
içinde, siyaset adamlar ının idareyi kontrol etme isteklerini bertaraf, hattâ reddetme
eğilimi gösterir." 25
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Buraya kadar, sadece iktibaslarla nakletti ğimiz tesbit ve düşüncelere göre, Türk
bürokrasi gelene ğ inin bütün "hasta" ve "sakat" yönleri Cumhuriyet döneminde de
devam etmiş ; geçmiş tecrübelerdeki bütün başarısızlıklara rağmen, umumi olarak
aydın tabakada görülen "her şeyin en iyisini bilme" kompleksi yönetici tabakada da
gittikçe artan bir geli şme göstermiştir. "Modernizmin öncüsü olmas ı beklenen münevverin baskı ve zorlama rejimlerine heves etmesine kar şıl ı k, gelenekçi halk kütlelerinin
modern bir siyasi rejimi savunmas ı ilk bakışta çok garip görünecektir. Mamafih halk ve
münewer kültürlerinin yapt,s ı ve muntevası bilindiği takdirde bu neticenin normal kar şılantnası gerekir." "Osmanlı cemiyetindeki (...) idâreci tabaka kapal ı bir elit meydana
getirmediği için (...) sosyalleşmenin çeşitli safhalarında birbirinden farkh kültürlerin
şahsiyete tesir etmesi bahis konusu de ğildi. (Batıl ılaşma hareketlerini müteakip) Türkiye'de münevver ve halk ın genel zırtak bir kültür nizam ı içinde kaynaşma imkanları
gittikçe azalmış ve neticede ayn ı coğrafya içinde yanyana yaşayan iki ayrı sosyal ve
kültürel grup meydana gelmi ş bulunuyor."24 "Seçkinci-elit"lerin sivil-asker ittifak ı ile
gerçekle ştirdiği 27 Mayıs Hareketi'nin önde gelen simalanndan Ta şer, bu konuda şöyle bir değerlendirme yapmaktad ır:'' 19. asırdan itibaren ba şlayan ve münewerlerintiz
ile halk arasında gittikçe şiddetlenen bir ayeal ı k sokan garip bir cinnete kapdm ıştık.
(...) Nitekim biz de aym hatâya dü ştük ve 'Bir mükemmel Anayasa yap ılırsa, Türkiye'
nin Almanya veya ,İngiltere seviyesine gelece ğini' sandık. Ne yapalım ki, Türk ayd ınlannın çok yanl ış ve köklü zaaflanndan biri de baz ı mefhumlarda sihirkar bir kudret tasavvur etmesidir. Tabii bu, ayd ın ı n kendisine yabanc ılaşmasından doğmaktad ır. Yabancı laşma, milli ölçüyü kaybetme demektir." 27 Bir araştırmaya göre, "Borokrasinin
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yarısına yak ın bir kısmı (% 48.8) mevcut çok partili parlamenter sisteme kar şı ç ıkmakta, siyasi partisiz bir düzenin Türkiye için ideal oldu ğ unu belirtmektedir."" Bir yaz ısında, iki aydan beri haftada iki kere otomobil vergisi yat ırmak üzere vergi dairesine
gittiğ ini, her seferinde uzun kuyruklar yüzünden geri dönmek zorunda kald ığını ; bir
seferinde dönerken, "turistleri ho ş ça kar şılamak üzere" tertiplendi ğini öğrendiği
davullu-zurnal ı bir törene rastgeldi ğini nakleden sosyal antropoloji bilgini Erol Güngör
daha sonra şunları yazmaktad ır: "Bu iki manzaray ı gördükten sonra, denilebilir ki,
dünyanın en mesut adam ı Türkiye'ye turist olarak gelen kimsedir. Dünyan ın en çileli
insanı da, kendi memleketinde her türlü azaba müstehak görüldü ğü halde, ba ş kasına
güleryüz göstermeyi adeta bir vatanseverlik borcu halinde ö ğrenmi ş olan kimsedir. (..)
Hükmedemedebildiğ imiz insan ın haklarına sayg ılı olmay ı bilmiyoruz; ancak, kudretimizin eri şemedi ğ i kimselere hürmet ve nezaket gösteriyoruz. (...) Bat ı ülkelerinde
devletle halk münâsebetleri mukaveleci cemiyet esas ı na dayan ır. Devlet, bir ş irket gibidir. Vatanda ş ona belli bir aidat öder o da ..birtak ım hizmetleri yapmay ı taahhüt
eder. (...) Bizde, memur tabakas ı , en büyüğ ünden en küçüğüne kadar, vatanda şa hizmet değil de lütuf yap ıyormu ş gibi davran ır. En ufak bir itiraz gördüğü anda 'Bana vazifemi sen mi öğ reteceksin?' diyerek kamu hizmetini adeta ilahi bir otoritenin tezahürü ş eklinde takdim eder."'

pe

Yeniden Düzenleme Çalışmaları

Ana hatlarıyla Osmanlı 'dan tevarüs edilen idare, Cumhuriyet devrinde yap ılan
hukuki, sosyal ve kültürel ink ılaplarla, şüphesiz yeni vasıflar kazanmış tır. Ancak, "Toplum yaş ant ısını değiştirici ani ve sert hareketlerin ba şarıya ulaş abilmesi için, toplumun.. tarihi devirlerden tevarüs etti ği uygarlığın, kültür, gelenek ve dü ş üncelerinin ileri
hamleyi ve bunun gerektirdiğ i yenilikleri kabule yatkın bulunması , hiç olmazsa alış tırıcı bir devre geçirerek gerekli ortama haz ırlanmış bulunması lazımd ı •." 3° "Bir topluda reform hareketlerini ba şarılacaksa, her ş eyden önce o toplumun tarihi ve sosyal yapısı , insan unsurları , fizik ve maddi kaynaklar ı , coğrafi ş artları .. ve kültür miraslar ı gözönüne al ınmalıdır.' ' 31
"Cumhuriyet döneminde idareyi yeniden düzenleme çal ışmaları bakanlıklar düzeyinde kalmış t ı r. Bu devrede verilen raporlar aras ı nda Beker Raporu, Martin ve Cush
Raporu; Ba şbakanlığ a verilen Neumark Raporu zikrediliebilir."32 Sürgit'e ğ nre.
"Aradan geçen elli y ıla yakla şan sürede, ço ğ u rastgele yap ılan sayısı z eklemeler, düzelt-
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meler ve de ği ştirmelerle, bu düzen (Osmanl ı'dan gelen yönetim düzeni) var olan tutarl ı lığın ı ve etkinli ğini de önemli ölçüde yitirmi ş bulunmaktadır."'" İdarenin yeniden
şekillendirilmesi fikri planl ı döneme geçişte güç kazanmış tır. DPT'nin isteği ile TOD İE
tarafından hazırlanan MEHTAP Raporu bu konudaki en ciddi materyal olarak dikkati
çekmektedir. MEHTAP'tan sonra DPT bünyesinde " İdareyi ve idari Metodlar ı Yeniden
Düzenleme Komisyonu" kuruldu. Komisyon, Arif Payasl ıoğ lu'na "Merkez? İdarenin
Taşra Teşkilatı " üzerine bir ara ştırma yaptırdı, böylece ara ştırma serisi tamamland ı ve
Komisyon: 1) İdareyi ve idari Metodlan Yeniden Düzenleme Konusunda Haz ırlanacak
Mevzuatla İlgili Genel İlkeler, 2) Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili
Genel İlkeler, 3) Bakanlar Kurulu'na Xit Baz ı Yetkilerin ilgili Bakanlıklara Verilmesi,
başlıklı üç raporu Ba şbakanlığa vererek 1966'da da ğıldı. Bu arada 1965 Program ı ile,
idâreye MEHTAP tavsiyelerini uygulama direkifi verildi.' 1971'de Bakanlar Kurulu
kararı ile "idari Reform Danışma Kurulu" teşkil edildi ve "idarenin Yeniden Düzenlenmesi: İlkeler, Öneriler" raporunu Ba şbakanlığa sundu. 1980 sonrasında da Başbakanlık bünyesinde oluşturulan ayn ı mahiyetteki komisyonun çal ışmalarının bir kısmı
MGK tarafından kanunlaştırıldı. "Bürokratizm "e şiddetli hücumlarla iktidara gelen
Özal Hükümeti de birtak ım düzenlemeler yapt ı. MEHTAP'tan itibaren "devamlılık"
kazanmış sayılabilecek olan "yeniden düzenleme" çal ışmalarının, hep "askeri müdahalelerden sonra ele alınmış olması dikkat çekicidir. "..Bugüne kadar yap ılan idari
reform önerileri ya MEHTAP 'dan esinten ıniş , ya da ona karşı bir tepki niteliğinde olmuştur.""
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"Yönetimi geliştirme; yönetimin kendisine aittir."" "Yönetim siyasal erkten
yap ı olarak ayrı ise, bunun bir nedeni de yönetimin daha ivedi davranmak zorunda olması ile aç ıklamak olanaklıdır. Ancak, görünen odur ki, yönetim, yap ı ve iş leyiş i ile
çabuk davranmay ı reddetmektedir. ı3 ' Ancak, "Siyas? liderlik (de) (...) idari reformu
gerçekleştirecek mekanizmay ı yukarıdan aşağıya ve a şağıdan yukatjya doğru işler biçimde kurmalıdır. Yeniden düzenlemede gözetilecek temel amaçlarla, uyulacak ana ilkeleri tart ış masız, net bir şekilde belirlemek siasi liderli ğe düşen bir görevdir.""
SONUÇ
"Bürokratik model de, her toplumsal olgu gibi kendi evrimini ya şamakta ve önemlideğişikliklere uğramaktad ır. (...) Topluma uyumlu bir evrimin sağlanması için, örgütlerin klasik bürokratik tipten aynlmas ını gerektiren birtakım ilkeler ortaya ç ıkmıştır."' "Yüzy ılımızın başdöndürücü ..de ği şme ve sürekli yenile şme temposu, sosyal
ve ekonomik ilişkileri de durmaksızın değişmeye ve yeni durumlara uymaya zorlamaktadır. (...) Sosyal bir kurum olan idarenin (bu) sürecin d ışında kalabilece ği ileri sürelemez."4° Fakat, "Türkiye'de bütün yenile şme hareketleri gibi kalkınma ve çağdaşlaşma
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(da) kendiliğinden geli şen bir hareket olmaktan çok, bir uyarma süreci olarak dü şünülmek zorundad ır. Bu uyarma süreci, devletin ve onun uygulama arac ı olan idârenin öncülüğ ünde olu ş mak zorundad ır.' 4 1 şeklinde, yıllardır sürdürelen yanl ış bir ısrardan
vazgeçilmelidir. "Esas amaçlar ı değiştirmenin en kolay ve sık görülen şekli, örgütlerin
araçlarla amaçlar aras ındaki öncelik sırasını değiştirip, araçları amaç, amaçları da araç
haline getirmelidir."' "..te şkilat birtakım amaçları gerçekle ştirmek ve baz ı görevleri
yerine getirmek üzere kurulmu ştur. Şu halde ana problem, sözkonusu amaçlarla, bu
amaçları gerçekle ştirmeye yönelik vas ıtalar aras ı ndaki uygunlukla ilgilidir. (...) Vas ıtaların amaçları gerçekle ştirmede yetersiz kald ığı noktalar bulunduğu takdirde, vas ıtalarda ne gibi deği ş ikliklerin yapılması gerekti ği incelenebilir. (...) Bir defa, Türkiye'de
devletin genel kuruluşuna yön veren temel düşünceler ve amaçlar zaman içinde ve özellikle yakın yıllarda önemli değişikliklere uğramıştır. Bu itibarla, farkl ı ş artlar alt ında
ve farkl ı temellere göre kurulmu ş bulunan devlet te ş kilâtı n ı .. kuruldu ğu zaman ı n değ il, bugünün amaç ve ülkülerine göre de ğerlendirmek gerekir." 43
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