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Başyazt 

KAYNAK İSRAFI 

Türkiye'de hemen her sektörde temel geli şme politikalann ın tesbiti ve bu-
nun titizlikle uygulanmas ı, çağdaş  ve modem bir ülkenin yarat ılması  açısından 
kaçın ı lmazd ır. Özellikle ekonominin gerekenlerihi siyasi kayg ılanm ızdan önde 
tuttuğumuz ölçüde hedefler arasında çatış malar azaltı labilir. İktisadi büyümeyi 
h ızlandırmak için verimliliğ i arttinna, piyasalardaki rekabeti geliş tirme, bilim ve 
teknolojiye önem verme şeklindeki reel ve kal ıcı  katk ıları  sun'i zorlamalara ter-
cih etmek suretiyle sağlanacak kazançlar da hedefler arasında çatış ma yaratma-
dan sağlıklı  gelişmenin yolları  olarak görülmelidir. 

Bütün hareketlerinde ki ş isel çıkarların ı  azami Umay hedef alan ve bunun 
için devaml ı  nimet / külfet hesaplar ı  yapan idealize edilmiş  bir insan tipini sim-
geleyen "iktisadi insan" tipinin hayat ına ekonomik yöniinün a ğı rlık taşı dığı  günü-
müzde önem kazand ığı  görülür. İktisadi insan tipinin özellikleri, tabii özellikler 
olmay ıp, sonradan kazanı labilen nitelikler, yani "iktisadi insan tipi" bir kültür 
ürünüdür. İktisadi insan tipinin kavrandığı  bir iktisadi toplumda başkalarının 
ürettiğini, çabasız, gayretsiz tiiketmek veya daha aç ık bir ifade ile başkalannın 
yarattığı  ekonomik de ğerleri kendine transfer etmek; yani başkalarının üretimin-
den tiiketmek suretiyle hayat ını  devam ettirmek mümkün de ğ ildir. ihtiyaçları  
karşı lantanın veya ihtiyaçları  en üst seviyede karşı lama= yolu üretmektir. Do-
layısıyla iktisadi toplumda ya şayan her fen enerji ve imkanlann ı  mal ve hizmet 
üretiminin hangi halkasuu perçinleyeceğ ine karar vermek durumundadı r. 

İktisadi hayatta sınırsız insan ihtiyaçları  karşı lanmak için, kit olan kaynak-
ları  bu ihtiyaçlar: karşı layacak mal ve hizmet üretimine tahsis ederken israfa dik-
kat etmelidir. Zira "iktisadi insan" yönü ağı r basan bir insan için, nasıl bir mü-
zisyen ses uyumsuzlu ğundan rahatsız olursa, ressam nası l renk uyumsuzlu ğun-
dan rahatsız olursa, kaynak israfi da ayn ı  tepkiyi doğuracalctır. Bu bakımdan ik-
tisadi toplumda davranış lar, iktisadilik prensibi içerisinde cereyan etmek duru-
mundadır. Belirli bir nimete asgari emek ve masrafla ulaşmak veya belirli bir 
emek ve masrafla azami nimetin elde edilmesi olarak ifade edebilece ğimiz bu 
prensibin iki temel unsuru vardır ki, birincisi tasamaftur. Tasarruf yapmanın fa-
ziletini viugular, diğeri ise talebe yönelik olma durumundad ır. Bu da üretime 
tahsis edilen kaynaklarla hangi mal ve hizmetlerin üretilmesi gerektiğ inin önemi-
ni vurgulamaktadır. Kaynak kullan ım ında azami tasamıfa riayet edilse bile, şa- 
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yet üretilen mal ve hizmetler e yeterli talep mevcut de ğilse, yani üretilen mal ve 
hizmetler elde kal ıyorsa, bu durumda da kaynak israfi sözkonusudur. 

Türkiye'de geli şmekte olan konut kooperat ıfciliğ ini ülke kaynakları  ve ihti-
yaç dengesi açıs ından değerlendirdiğ imizde önemli ölçüde kaynak israfin ın ol-
duğunu söylemek zannederim yanl ış  olmaz. Hiç şüphesiz konut sektörünün, ge-
nel ekonomi içerisinde itici gücü inkâr edilemez. Bir çok temel ve yan sanayii-
nin gelişmesinde, istihdam imkanlar ı  yaratı lmasında bu sektörün önemli bir pa-
y ı  vardır. Ançak, yat ı rımların ölü yatırım haline dönü şmesi, ülke kaynaklar ın ın 
yerinde kullan ı lmadığı  anlam ına gelir. Kooperatifler yoluyla, me tropolitan bölge-
lerde konut ihtiyac ın ı  karşı lamak amacıyla yap ı laşma önemli bir han ı ledir. Bu-
rada önemli olan sistemi bir bütün olarak görerek, altyapı  yatınmlann ı  da bera-
berce yitrittnı ektir, yoksa o güzelim yap ı lar, bir köy ınanzarası  için, y ı llarca ihti-
yaç sahiplerinin, istifadesine stmulamaz atı l bir vaziyette bekler. Kaynak - ihti-
yaç dengesi kurulamaz. Özellikle kullan ım kapasitesi son derece dü şük, sadece 
mevsimlik olan, yazl ık evi yapmaya yönelik temayüllerin artmas ı  ve birçoğunun 
natamam vaziyette y ı llarca beklemesi konunu vahametini ortaya koymaktadtr. 
Devlet yol gösterici bir rol üstlenerek kooperatifciliğe istikamet vermektedir. Bu 
çerçevede konut kooperatifçili ği de teşvik edilmi ş tir. Türkiye'de bugün bin dola-
y ındaki kooperatifin 45 bini konut yap ı  kooperatifidir. Bu yolla ülke kaynaklar ı  
israf oluyorsa faydalı  bir iş  yapalım derken, ekonomi kan kaybederse, geli şmele-
ri yeniden gözden geçirme ihtiyac ı  var demektir. 

Bu say ı da konut kooperatifçiliği ile ilgili iki makale ile karş truzdayız. Bu iki 
çalış man ın kamuoyunu aydinlatacağun ümit etmekteyiz. 

Değerli okuyucular, 
Türk Kooperatifçilik Kurumu 60.' ınc ı  kurulu ş  y ı ldönümünü kutladı . 20 Ma-

y ıs'a tekabül eden günlerde hem bas ında hem de Radyo ve Televizyonda kuru-
mumuzla ve kurumumuzun 60. y ı l dönümü ile ilgili programlar temin edildi. Ay-
rıca Ankara'da Milli Kütüphane salonlarında "Türk Kooperatifçilik Kurumu'- 
nun 60.'ıncı  y ı lında Türkiye'de Kooperatifçilik konulu bir panel de yap ı lm ış tır. 
Bu toplant ıda, Türk Kooperatifçilik Kurumu 60.' ıncı  yı lı  kutlamaları  için Anka- 
ra Radyosu tarafindan yapı lan tanı tım yan şmasınt kazananlara kur'a çekilerek 
~lokantan verilmi ş tir. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun daha nice 60. y ı llara ulaşmas ı  dileğ iyle... 
Kooperatifçi Selâmlar. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 93 TEMMUZ-A Ğ USTOS-EYLÜL 1991 

EL SANATLARINDA KALITE KONTROLU 

Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ  

I GIRIŞ  

Günümüzde iş letmeler, seri imalât sistemleri ile elde ettikleri ürünleri'veya olu ş -
turduklar ı  hizmetleri için iç ve d ış  piyasada tüketiciye pazarlama yar ışı  içerisindedir-
ler. Bu yar ış ta en önemli avantaj maliyet fiyatlar ını  düşürmek, kaynak israfm ı  önle-
mek ve ürünün kalitesini artt ırmakt ır. Bütün bu özellikleri sağ lamak için bu ülkeler 
kalite kontrol tekniklerinin geli ş tirilmesi yönünde büyük çabalar harcamaktad ırlar. 
Bundan dolay ı  bütün dünyada kalite ve kontrol gün geçtikçe daha büyük önem ka-
zanmaktad ır. 

Ayrıca kalite kontrolsüz, denetimsiz ve rastgele imâl edilen ürünler önemli ölçü-
de can, mal dolayısıyla da milli servet kaybma sebep olabilmektedir. Bu da kalite 
kontrolunun önemini ortaya koymaktad ır. 

Mal ve hizmetlerde belirli bir kalitenin sağ lanmas ı  ve bu kalitenin devaml ı  ola-
rak sürdürülmesi ve tüketici taleplerine göre geli ş tirilmesi; kalitenin, kalite kontrolü-
nün öneminin ve fonksiyonunun üreticilere ve tüketicilere çok iyi bir şekilde kavrat ıl-
ması  ile mümkündür. 

Kalite kontrolü konusu daha çok karma şı k yap ıdaki büyük iş letmeler için önem 
kazanm ış  ve yap ılan araş t ırmalar ın çoğunda bu tip büyük iş letmeler ele al ınmış tır. 
Çünkü tavsiye edilen yollar yöntemler büyük i ş letmelere ekonomik olarak uygulana-
bilmektedir. Ancak kalite kontrolü, ilkeleri ve uygulamas ı  büyüklüğü ne olursa ol-
sun bütün iş letmeler için ayn ı  oranda önemli ve geçerlidir. Temel ilkeler do ğ rultu-
sunda iş letme yapısma göre metodlar geli ş tirilip uygulanabilir. 

İş letme yap ı sı  küçüldükçe ve basitle ş tikçe kullan ılacak yöntemler de basitle ş ir; 
ancak kalite kontrolü ihtiyac ının her yerde iyice anla şı lması  ve kaliteli üretim yapma 
isteğ inin kökleşmesi zorunludur. 
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Ülkemizde daha çok küçük iş letmeler, hatta tek veya birkaç ki ş inin çalış tığı  atöl-
yeler şeklinde üretim yapan el sanatlar ı  üreticilerinin kalite kontrol konusunda gere-
ken bilgi ve desteğe sahip olmad ıkları  görülmektedir. Gereken kalite bilinci ve kon-
trolden yoksun olarak ortaya ç ıkan ürünler sosyo-ekonomik ve kültürel aç ıdan bü-
yük önem ta şı yan el sanatlar ı  konusunda olumsuz etkiler getirmektedir. Bunlar ara-
smda ürünlerin fiziki ve kimyevi aç ıdan dayan ıksız oluş u yanında, geleneksel el sanat-
lar ımızın şuurlu olarak icra edilemeyi ş i, dolayısıyla yozla şmasmın söz konusu olduğ u 
da bir gerçektir. 

Ayrıca el sanatlar ımınuristik aç ıdan önemi de dü şünüldüğünde, bozuk ve kalite-
siz ürünlerin ülke tan ıtımmda oynadığı  kötü rol de ortadad ır. Bu sebeple kalite kon-
trolünün el sanatlar ı  iş letmeleri için ayr ı  bir önemi bulunmaktad ır. 

Bu düşünce ile ele alınan bu çalış mada öncelikle kalite kontrol konusunda temel 
bilgilerin kısaca açıklanmas ına yer verilmi ş tir. Bu bilgiler doğ rultusunda el sanatlar ı-
nın özelliğ i vurgulanarak kalite kontrolünün uygulanabilirli ğ i üzerinde durulmaya ça-
lışı lmış tır. 

2. KALİTE KONTROLÜNÜN TEMEL KAVRAMLARI 

2.1. Kalite 

Kalite, günlük hayatta yanl ış  olarak anla şı lıp kullanılan bir kavramdır. Kalite söz-
cüğü malın "mutlak anlamda en iyi" oldu ğunu ifade etmez. Kalite, ancak mal ın fonk-
siyonu, yani hizmet ettiğ i amaç çerçevesinde de ğerlendirildiğ inde bir anlam kazana-
bilir. Dolayısıyla kalite en genel anlamda "amaca uygunluk derecesi" olarak tan ımla-
nabilir. 

Başka bir deyiş le, kiş i aldığı  ve kullandığı  malın özelliklerinden (fiziksel, kimya-
sal, estetik ve ekonomik olabilir) memnun ise o ürün o ki ş i için kaliteli demektir. 
Yani amaç tüketicinin ihtiyacma ve ödeme imkânlarma göre de ğ işebilmektedir. Kali-
te alıcının veya kullamemın durumuna göre en elveri ş li özelliğe sahip olduğu oranda 
üstün sayı lır (Ş ekil-1) Ahc ının durumu ise ürünün göreceğ i iş i ve satış  fiat ım etki-
ler. 

Meselâ bir Bünyan halisi ile Isparta hal ısı  kalite bak ımından kar şı laş t ı r ıl ıp Bün-
yan için kalitesi daha yüksektir demeden önce dü şünmek gerekir. Her ikisi de hali-
dir. Ancak kullamh ş  amaçlar ı  farklıdır. Değ iş ik tüketicilerin isteklerine cevap verir-
ler ve fiyatlar ı  aras ında da büyük fark vard ır. O halde bir mamulün kalitesinden söz 
ederken kullan ı lış  amacının ve fiat ının göz önüne al ınmas ı  gerekir. 

Bu açıklamalara göre mamul kalitesi kavram ını  genel anlamda şu şekilde tan ım-
lamak mümkündür: 

Bir mamulün kalitesi tüketici ihtiyaçlar ının mümkün olan en ekonomik düzeyde 
karşı lamayı  amaçlayan, mühendislik ve imalât karakteristiklerinin bile ş iminden olu-
şur. (15. S. 4) 
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SÜREKL İ  LI K 

AZ MASRAFLI 

KULLANIM 

İ  MKANI 

KOLAY 

KULLANIM 

VE BAKIM 

MÜKEMMEL 

BI LG İ  AK I Ş I 

VE SERV İ S 

UYGUN 

MOST ERI YE 

UYGUN ÜRÜN 

ÇEVRE 

STANDARDLARINA 

UYMA 

EMNIYETLI 

ÜRÜNLER 

KALITE 

T.OKET İ  C İ 
	

KALICI ÇÖZÜM 

SATIS SONRASI 
	

SAĞ LAYAN 

DESTE Ğ I 
	

SERV İ S İ  MKANI 

Ş ekil - 1: Kaliteyi meydana getiren faktörler. 

2.2. Kontrol 

Mal ve hizmetlerin istenilen ş artlara uygun olup olmama problemi kontrol kav-
ram ını  ortaya ç ıkarmış t ır. 

Kontrol bir faaliyetin önceden tesbit edilen kurallar çerçevesinde, belirli amaçla-
r ı  gerçekle ş tirecek biçimde yürütülmesini sa ğ lamak fonksiyonu olarak tan ımlanabi-
lir. Kontrol kelimesinin çe ş itli anlamlar ı  olmakla beraber genellikle planlanm ış  faali-
yetler devresini belirtir. Bu süre içerisinde belirlenmi ş  bir hedef veya standart elde 
edilir (24, S. 16). 

Standart bir örneklik karakteri ile yap ıları  aynı  olan madde ve mamulleri, hiz-
met ve metodlar ı  belirli şartlar alt ında kendi aralar ında mukayeseye ve ona göre de-
ğerlendirmeye yarar. Standart nerede ve hangi i ş te olursa olsun bilimsel ve teknik 
esaslara dayan ır. Bu tan ımlamadan da anla şı lacağı  üzere standartla şmamn kalite ve 
kontrol üzerindeki etkisi çok önemlidir. Kalite ve kalite kontrolu konusunun giderek 
önem kazanmas ı  standartla şma konusunu da gündeme getirmi ş  ve bu konuda faali-
yet gösteren baz ı  kurumlar ın doğmas ına sebep olmuş tur. ISO (Uluslararas ı  Standart-
laşma Örgütü) ve TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) gibi. (16, S. 2-13) 

Mal veya hizmetlerin güvenilirli ğ ini art ırmak için, üretimin planlanmas ı  safhas ın-
da belirlenen bu hedef de standartlara ne ölçüde uyuldu ğunun denetlenmesi ihtiyac ı  
kalite kontrol olay ı nı  ortaya ç ıkarm ış t ır. İş letme yönetiminin her dal ında mevcut 
olan kontrolün kalite konusunda da önemli bir yeri vard ı r. 
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23. Kalite Kontrolu ve Toplam Kalite Kontrolu 

Imalâtta kalite kontrolu kavram ı  yanlış  veya eksik anla şı lmakta üretimin bir a ş a-
masında yap ılan hata tesbiti veya kalite kontrol fonksiyonunun sadece bir k ısmını  
oluş turan muayene i ş lemi kalite kontrolu olarak de ğerlendirilebilmektedir. 

Kalite kontrolu özellikle II. Dünya Sava şı 'ndan sonra önemi anla şı lan ve uygula-
ma alanı  giderek yaygınlaşan bir bilim dal ıdır. Çoğunun sandığı  gibi kalite kontrolu 
devletin yetkili kurulu ş ları  tarafından yap ılan denetim değ ildir. Yine kalite kontrolu 
belirli yöntemlerle belirli analiz ve ölçümlerin yap ılması  da değildir. 

Kalite kontrolu, tüketici taraf ından beğenilen ve kanuni belirlemelere uygun ni-
telikteki malın en düşük maliyetle üretilmesi amac ı  ile belirli bir sisteme göre yap ı -
lan uygulamadır. Kalite kontrolu görüldü ğü gibi gereksiz bir harcama da de ğ ildir. 
Aksine maliyeti düşürmenin en etkili arac ıdır. (9, S. 5) 

Kalite kontrolu kalite geli ş tirme ve kalitenin devaml ılığı m sağ lama ve kaliteyi dü-
zeltmek için, tüketicinin tam ihtiyac ını  kar şı layan en ekonomik düzeyde üretim ve 
hizmete imkân vermek üzere, bir örgütün en alt seviyedeki eleman ından en üst sevi-
yedeki elemanma kadar bütün personelinin sorumlu olduğu, hammadde giriş inden, 
maınülün depolanmasma kadar her a şamada gerçekle ş tirilen etkin faaliyetler toplu-
luğudur. Amaç, tüketici veya kullan ı cımn isteklerini en ekonomik biçimde kar şı laya-
bilecek bir kaliteye ula şmak ve bunu koruyup geli ş tirmektir. Bu nedenle ilgili tüm 
ünitelerin bu amaç do ğ rultusunda plânlaina ve koordinasyonu gerekir. 

Kalite kontrolunun dört ana prensipten olu ş tuğu söylenebilir: 
1- Standartlar ın tesbiti, 
2- Uygunluğun sağ lanmas ı , 
3- Gerektiğ inde düzeltici kararlar al ınarak harekete geçilmesi, 
4- Geliş tirme çalış maları . 
Bu ana aş amalardan da kalite kontrolunun i ş letmenin hemen tüm departmanla-

rını  değişen derecelerde de olsa ilgilendiren bir fonksiyon oldu ğu anlaşı labilir. Bu 
özelliğ i vurgulamak amac ı  ile toplam kalite kontrol kavram ını  ortaya atan Feigenba-
um "Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde kar şı lamak amacı  ile iş letme organi-
zasyonu içindeki çe ş itli ünitelerin; kalitenin yarat ılmas ı., yaş at ılmas ı  ve geliş tirilmesi 
yolundaki çabalar ını  birleş tirip koordine eden etkili sisteme Toplam Kalite Kontrolu 
denir." demektedir. 

Kalite kontrolunu olu ş turan (yukarda belirtilen) dört ana prensip, üretim süreci 
içinde üç ana aşamada gerçekle ş tirilir.( 15. S. 14) 

23.1. Yeni Tasarım Kontrolü 

Üretime geçmeden önce tüketici isteklerinin tesbiti ile ba şlayarak ~t-dün 
fonksiyon ve kalite özelliklerinin s ınıfland ır ılması , kalite düzeyi ve standartlar ının tes- 
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biti, proses ve tezgah imkanlar ı , örnek mamûl üretimi ve performans testleri, tole-
rans analizi, güvenirlik ve tamir - bak ım standartlar ının geliş tirilmesi faaliyetlerini 
içeren üretimde ortaya ç ıkabilecek kalite kontrol sorunlar ını  ortadan kald ıracak ve-
ya azaltacak bir dizi tedbirin almmas ıd ır. •  

23.2. Gelen Malzeme Kontrolü 

Mamûlün üretiminde kullan ılan hammadde, yar ı  mama' parça ve yard ımcı  mal-
zemenin ambara veya do ğ rudan üretim hatt ına istenilen kalite özelliklerine sahip ol-
ma şartı  ile giriş inin sağ lanmas ıdır. Bu amaçla çe ş itli tedarik imkanlar ının değerlen-
dirilmesi, malzeme şartnamelerinin haz ırlanmas ı , kabul muayenesi ve test yöntemle-
rinin belirlenmesi, ekonomik örnekleme yöntemlerinin seçimi faaliyetleri yer al ır. 
Bir fabrikada kalite niteliklerinin belirlenmesi, muayene ve kabul i ş lemleri ile uğ ra-
ş an Kalite Kontrol ile Sat ınalma ünitelerinin s ıkı  işbirliğ i içinde bulunmalar ı  zorunlu-
dur. 

233. Mamûl Kontrolu 

Bu aşamada ürünlerin özellikleri ölçülerek önceden belirlenen standartlarla kar-
şı laş tırı lır. Mamûl kontr_olu muayene noktalar ın ve iş lemlerini belirleyen plânın ha-
zırlığı , proses duyarl ı lık araş t ırmas ı , örnekleme, kontrol diyagramlar ı  uygulamas ı , 
alet ve aparat kontrolu, ölçme aletleri kalibrasyonu, i şçiye talimat verme, eğ itim ve 
maliyet analizi faaliyetlerinden olu şur. Bazı  durumlarda mamûlun da ğı t ım ı  ve kulla-
nımı  sırasında ortaya ç ıkan hata ve ş ikayetlerin ara ş tırılıp incelenmesi de mamûl 
kontrolünün kapsam ı  içerisine girer. 

Böylece hammadde veya parçalar ın ambar d ışı ndan, montaj hatt ının sonunda 
mamûl hale gelinceye kadar belirli yerlerde uygulanan muayene i ş lemleri ile kalite 
şartlar ından sapmalar belirlenir ve hata nedenlerini giderici düzeltici kararlar al ınır. 

Belirtildiğ i gibi geniş  kapsaml ı  faaliyetlerden olu şan bir fonksiyon olan Kalite 
Kontrolü tüketici isteklerinin ara ş tır ı lmas ı, mamul dizaynı , üretimi ve pazarlanmas ı -
na kadar olan faaliyetler zincirinin her halkas ından etkilenir. Bu üretim süreci içeri-
sinde; 

- Pazar ve tüketici özellikler, 
Finans kaynaklara, 

- Hammadde, 
- İnsangücü, 
- Tesis, makina ve üretim yöntemleri, 
- Teknolojik, kültürel ve eğ itim düzeyi, 
- Ülkenin kanunlar ı  gibi iş letme içi olduğu kadar i ş letme dışı  faktörlerden de et-

kilenerek şekil alır. 
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3. KALİTE KONTROLUNUN AMAÇLAR İ  

Kalite kontrolu belirli bir mamûlu istenilen kalite düzeyinde imâl etme amac ına 
yönelik tekriik ve yönetim faaliyetlerinden meydana gelen bir sistemdir. istenilen ka-
lite düzeyini tüketici talepleri olu ş turmaktad ır. 

Kalite kontrolu tüketiciyi tatmin etmek ve daha iyi hizmet sunmak temel amac ı -
na bağ lı  olarak ş u alt amaçlar ı  gerçekleş tirmeye çalışı r. 

a. Mamûl tasar ım ının geliş tirilmesi Ve kalite düzeyinin yükseltilmesi, 
b. Daha kolay i ş lenebilir ve ekonomik malzeme temini, 
c. İş letme maliyetlerinin azalt ılması , 
d. Kullan ı lan hammadde, enerji, i şçilik, ıskarta kayıpların ın mümkün olan en dü-

şük seviyeye indirilmesi, 
e. Üretim sistemini daha sa ğ lıklı  iş leyebilir hale getirmek. 
f. Rakip firmalara kar şı  prestij sağ lamak, 
g. işçi - işveren ili şkilerinde olumlu gelişme sağ lanmas ı  ve personelin moralinin 

yükseltilmesi. 
Bütün bu a ınaçlar, birbirleri ile ba ğ lant ı l ı  olup, birinde sağ lanacak başar ı  diğer-

lerini de olumlu yönde etkileyecektir. 

4. KALİ TE KONTROLUNUN GELİŞİ Mİ  

Kalite kontrolunun üretim faaliyeti kadar uzun bir geçmi ş i olduğu söylenebilir 
(15, S. 19). Bir mamül üretilirken amaca uygunluk ve istenilen özelliklerin kazand ı -
r ılmas ı  çalış malar ı  kalite kontrolünü de birlikte getirmekteydi. Ancak ilk ça ğ larda ya-
pılan üretimlerde, kalite kontrolünde bilimden söz edilemezdi. 

XIII. yüzy ı lda kurulmaya ba ş lanan alıi birliklerinde ise meslek kurulu ş lar ı  ve..ka-
dılar tarafı ndan kalite kontrole ili şkin denetimler yap ılmaktayd ı . Genelde bu kontrol-
ler manevi yönden rahatlama, vicdani sorumlulu ğu yerine getirme, ticari örf ve ahlâ-
ka ters dü şmeme aç ısından önem kazanmaktayd ı  (12, S. 51). Çünkü toplumun ahlâ-
ki değer yargı larını  çiğneyen, ticari ahlâka uymayan ve tüketiciyi koruyucu ürünler 
üretmeyen, üreticilere loncalar, meslek kurulu ş ları , kad ı  v.b. merciler tarafından çe-
ş itli müeyyideler uygulanmaktayd ı  (21, S. 6). Mesele kanun dışı  davrananlar ın ürün-
leri kendilerine iade edilir, hatalar ı  topluma te şhir edilir, gerekirse ustal ık belgesi ip-
tül edilirdi. 

Küçük iş letme ve atölyelerin üretim yapt ığı  devirlerde ise, ustaba şı  (belki ayn ı  
zamanda i şyeri sahibi) olan kiş i tedarik, plânlama, denetim faaliyetlerinin yan ı sıra 
kalite kontrol sorumluluğunu da yüklenmekteydi. Hammadde tedarik kaynaklar ının 
sayı s ı  artt ıkça, üretim sistemi ve üretim yap ısı  karmaşı k hale geldikçe ölçme i ş lemle-
ri yap ılmaya ba ş land ı . Zamanla ölçme i ş lemlerini yapanlar kalite kontrolünden so-
rumlu olmaya ba ş lad ı lar. İ lk tak ım tezgâhlarm ın ortaya çıktığı  XVIII. yy. sonlar ın- 
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dan II. Dünya Sava şı 'na kadar muayene ile kalite kontrol e ş  anlamda kullan ılmaktay-
d ı  (15, S. 19). 

İ statistiki yöntemler ise 1945'li y ıllarda II. Dünya Sava şı  s ıralarında kalite kon-
trol de yoğun olarak kullan ı lmaya ba ş lamış t ır. Amerikan silahl ı  kuvvetleri çe ş itli ül-
kelerden silah ve harp malzemeleri alm ış , bu malzemelerin kontrolü için kalite kon-
trol metodlar ı  geliş tirmiş tir (24, S. 21). Sava şı n ağı r şartlar ı  büyük miktarda ve çok 
duyarl ı  ölçüde üretim ihtiyac ı  ve sava ş tan sonra olu ş an firmalar ve uluslararas ı  reka-
bet ölçme gereçlerinin ve istatistik yöntemlerin uygulanmas ını  zorunlu hale getirmi ş  
ve giderek art ırmış t ır. Dr. Walter A. Shewhart taraf ından 1924'de temelleri at ılıp kı -
sa zamanda geli ş tirilen istatistiksel kalite kontrol, Shewart Grafikleri ad ı  verilen 
kontrol grafikleri ile H. F. Dodge ve H. G. Romig ad ındaki iki Amerikal ı  istatistikçi 
tarafından haz ı rlanan ve kendi adlar ıyla Dodge - Roming Örnekleme Muayene Tab-
lolar ı  olarak tanman tablolar sayesinde geni ş  bir uygulama yeteneğine kavuş turul-
muş tur (11, S. 59). 

Ancak k ısa bir süre sonra, ne kadar bilimsel olsa da matematik ve istatistiki yön-
temlerin yeterli olmad ığı  görüldü. Kalite kontrolunun teknik imkânlar ve istatisti ğ in 
yanı s ıra insan gücünü de devreye sokmakla gerçekle şeceğ i görüşü önem kazand ı  
(14, S. 529). 

1960'lı  yıllarda ise Arman V. Feigenbaum ve J. M. Juran Toplam Kalite Kontro-
lu kavram ını  ortaya atm ış lar ve uygulamaya ba ş lamış lardır. Böylece ürün ve hizmet-
lerin tüketicileri tamamen tatmin etmek şartı  ile en ekonomik düzeyde olmas ı  için iş -
letmenin çe ş itli fonksiyonlar ı  tarafından belirli bir kaliteye ula şmak, bunu korumak 
ve geliş tirmek üzere gösterilen çabalar ı  bir bütün halinde birle ş tiren etkili bir sistem 
anlayışı  toplam kalite kontrol kavram ını  aç ıklamaktad ır. Kalite kontrol a şamalar ın-
da bir sonraki aşama bir öncekinin yerine tamamen geçmektedir. Ancak önceki a şa-
ma duruma göre aynen uygulanabilmekte, geli ş tirilmiş  ve yenile ş tirilmiş  sistemlerle 
birlikte kullan ılmaktad ır (22, S. 7). 

5. KALITE KONTROL ORGANIZASYONU 

Kalite kontrol organizasyonu i ş letmelerin büyüklük küçüklü ğüne, ürettiğ i ma-
mul çeş idine, otorite ve yetki dağı lı mına, bölgelere dağı lım ına ve üretim sistemleri-
ne göre değ iş iklikler göstermektedir. Küçük bir i şletmede bir ustaba şı  veya iş letme 
sahibi kalite kontrol organizasyonu olu ş tururken, karma şı k bir iş letmede çok sayıda 
personel ve uzmandan olu şabilmektedir. 

Iş letmelerin organizasyon yap ılar ı n ı  bulunduklar ı  çevrenin ekonomik, siyasal, 
sosyal, kültürel ve tabiat şartlar ı  gibi dış  etkenler ve üretim konusu, üretim ve yöne-
tim teknolojisi, büyüklü ğü, büyüme h ızı , şekil ve yönetimi gibi iç etkenler belirlen-
mektedir (20, S. 1). 
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Sat ış  Sonras ı  
Yap ı lan K. K. 

Sat ış  Bölümü Üretim Bölümü 

imalat Birimleri 

Mühendislik Bl. 

Kalite Kontrol Mc 

Satın Alma Bl. 

Gelen Hammadde 
ve Malzemenin K. K. 

GENEL MÜDÜRLÜK 

Çe ş itli Üretim 
Safhalannda K. K. 

Sağ lıklı  ve etkili bir organizasyon yap ı sı  oluş turmamn temel şart ı  prensip ve poli-
tikalar ın baş tan aç ıkça belirlenmesidir (15, S. 44). Yine iyi bir organizasyonun varl ı -
ğı ndan söz edebilmek için prensip ve politikalar ı  yalnızca belirleyerek görevleri grup-
lamak yeterli de ğ ildir. Ustalık ve becerileri göz önüne al ınarak seçilmi ş  grubun üye-
lerinden her birine yeteneklerine göre görevler verilmelidir. Grup üyelerinden her 
biri neyi, nas ı l, ne zaman yapacaklar ını  net olarak bilmelidir. Gerekli araç ve imkân-
tarla iyi çal ış ma şartlar ı  sağ lanmalı  ve ustalığ a dayanan bir yard ım ile yeterli bir de-
netim de unutulmamalıdır (18, S. 223). 

Kalite kontrol genelde i ş letmenin bütün personeli taraf ından yerine getirilse de, 
her iş letme kalite kontrolden tamamen sorumlu olacak bir kalite kontrol organizas-
yonu veya departman ı  kurmalı d ır. Kalite kontrol departman ı  genel organizasyon 
prensipleri ile birlikte departman ı  ile ilgili özel ilkeler geliş tirmeli ve uygulamal ıdır 
(Ş ekil - 2). 

Şekil - 2: Kalite kontrolun o ıgaıı iıasyondaki yeri. 
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Kalite kontrol organizasyonunda genel yap ı  itibar ı  ile görev dağı l ım ı  kriteri göz 
önüne alındığı nda iki organizasyon tipi sözkonusudur Bunlar; 

1- Merkezi organizasyon, 
2- Merkezi olmayan organizasyondur. 
Kalite kontrol organizasyonunda merkezi ve merkezi olmayan organizasyon mo-

deli, faaliyetlerin yürütülmesinde yöneticilerin yönetim teknikleri ve zihniyetleri ile il-
gilidir. 

Kalite kontrol fonksiyonu tek bir merkezde bütün yönleri ile bir yönetici taraf ın-
dan yönetilirse Merkezi Organizasyon modeli olu şur. Tam merkezi olan, bir kalite 
kontrol organizasyonunda bütün kalite kontrol fonksiyonlar ı  bir ünitede toplanm ış -
tır. Üretimin çe ş itli aşamalar ında yapılan muayene ve test sonuçlar ı  bir merkezde 
toplanarak değerlendirilir ve sonuçlar ilgili ünitelere da ğı tı lır. Bütün faaliyetler kali-
te kontrol müdürlüğüne bağ lı  elemanlar taraf ından yürütülür. Üretim personelinin 
az da olsa kalite kontrol faaliyetlerinde görev almas ı  sözkonusu değ ildir. Çünkü kali-
te kontrol denetçileri, üretim personelini denetlemekte, optimal kalitenin in şaası  
için zaman zaman kurmay görevi yapmaktad ırlar (17, S. 43). 

Kalite kontrol müdürü kendi konusuna giren her a şamada faaliyetleri izler ve 
hangi ünitede olursa olsun aksakl ıklara bir kurmay olarak müdahale edebilir. 

Merkezi kalite kontrol organizasyonu planlama, standartla ş tırma, tasar ım koor-
dinasyon ve geribesleme etkinli ğ i açıs ından üstünlüklere sahiptir. Buna kar şı lık üreti-
min işbirliğ i ve yard ımından yoksun bulunma gibi önemli bir sak ıncas ı  vardır. 

Tamamen merkezden ayr ı  bir kalite kontrol organizasyonu günümüz şartlar ında 
düşünmek mümkün değildir. Çünkü kalite kontrolunun kesinlikle bir merkezde bu-
lunması  gereken faaliyetleri vard ır (15, S. 430). Merkezi Olmayan Organizasyon gö-
renlerin uygun k ısımlara bölünmesiyle, yetki ve sorumluluklarm alt kademeler da ğı -
tılması  ile kısmen yetki devrini ihtiva eden bir model olmaktad ır. 

Kısmen merkezi olmayan bir kalite kontrol organizasyonu kurulaca ğı  zaman, ka-
lite kontrol mühendisliğ i tarafından yaz ılı  bir kalite kontrol plan ı  hazırlamp üretimle 
ilgili birimlere verilmelidir. Ayr ıca yetki ve sorumluluk devredilen ki ş ilere devraldık-
ları  görevlerle ilgili bütün bilgiler ve gerekli e ğ itim verilmiş  olmalıdır. Bu tip organi-
zasyonda iş lemlerle ilgili plânlama, Tokal test ve muayenelerle günlük kay ıtlarm tutul-
ması  gibi iş ler ustabaşı  veya operatörün sorumluluğuna verilebilir. Bu durum psiko-
lojik yararlar ının yan ısıra kalite kontrol departmammr ı  iş  gücünden önemli ölçüde ta-
sarruf sağ lar. Fakat değerleme ve düzeltici önlem almada büyük önem ta şı yan geri-
besleme devresi merkezi olmayan organizasyonda daha geni ş  bir alana yayıhr. Bu 
nedenle problemin tespiti karar aras ındaki aşamalar ve süre artar. Baz ı  işlemler kali-
te kontrol departmannun kontrolu d ış ma çıkabilir (15, S. 432). 

Kalite kontrol yöneticisi, merkezi ve merkezi olmayan organizasyonun yukar ıda 
bahsedilen avantaj ve dezavantajlar ım iyice incelemeli daha sonra optimal dengeyi 
sağlayacak şekilde tamamen veya k ısmen merkezi veya merkezi olmayan organizas-
yon ırodelizi seçip uygulamalidır. 

Doğ ru bir organizasyonda Kalite Kontrol Bölümü doğrudan yönetime bağ lıdır. 
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Yapılacak en büyük hata, Kalite Kontrol Bölümü'nün üretim bölümüne ba ğ lı  olması -
dır. Çünkü üretim bölümünün hedefi gelen hammadde ve i ş letme kapasitesine ba ğ lı  
olarak en çok ürünü i ş lemektir. Bu nedenle üretim bölümü yetkilisi kaliteye dü şkün 
olsa bile kalite seviyesini korumak aç ı sından bir kalite kontrol eleman ı  kadar titiz 
olamaz. Diğer taraftan kalite kontrol eleman ının belirlediği bir aksaklığı  düzelttirme 
yetkisi olmal ıd ır. Kısaca Kalite Kontrol Bölümü yönetim ve yönetici ile direkt ili ş ki 
içerisinde olmal ıdır. Ancak bu şekilde bu bölümün sesi diğerleri kadar duyulabilmek-
tedir. Yönetim açı sından ise Kalite Kontrol Bölümü, kalite seviyesine dair yetki ve 
sorumluluğun kullanılma arac ı d ı r ve böylece yönetim, ayr ıntıya girme külfetine gir-
meden ürünün kalite düzeyini do ğ rudan teminat alt ına alm ış  olmaktad ır. Kalite 
kontrol program ı n ın başarısı  öncelikle yönetimin deste ğ ini sağ lamasına bağ lı d ır (9, 
S. 6). 

Bir iş letmede kalite kontrol bölümünün görevleri a şağı daki noktalarda yoğunlaş -
maktadır. 

1- Spesifikasyonlarm oluş turulmas ı . Üretim ve pazarlama bölümüyle i şbirliğ i 
içinde çal ış mal ıdır. 

2- Örnek alma program ının hazırlanmas ı . Bu iş lem minumum maliyetle maksi-
mum güvenilirliğ in sağ lanmasına yöneliktir. Kalite kontrol bölümü bu görevi yerine 
getirirken ara ş tırma ve geli ş tirme bölümü ile ili şki kurmal ıdır. 	. 

3- Test ve analiz yöntemlerinin belirfehmesi. Bu i ş lem ölçümlerin duyarl ı lığı  açı-
sından çok önemlidir. Bölüm bu görevini de ara ş t ırma ve geli ş tirme bölümü ile i şbir-
liğ i içinde yerine getirmelidir. 

4- Kayıt tutma ve sonuçlar ın bildirilmesi. Bu iş lem öncelikle i ş letmeye ve prose-
se uygun bir kalite kontrol kart ının haz ırlanmasm ı  gerektirmektedir. Bu görev ger-
çekleş tirilirken üretim bölümü elemanlar ından da yararlan ı lmal ı d ır. 

5- Aksaklıklar ın ve özel problemlerin çözülmesi. 
6- Personelin eğ itilmesi. Kalite kontrol i ş lemini baş aran çal ış an personelin kali-

te s ınır ı  ile de ilgilidir ve bu s ınır yönetimin desteğ i ile kalite kontrol bölümü taraf ın-
dan yerine getirilmelidir (9, S. 6). 

Kalite kontrol bölümü olmayan bir i ş letmenin geli şmesi bir yana yaşaması  bile 
güçtür. Kalite kontrol bölümünün i ş letmeye sağ ladığı  yararlar k ısaca şöyle s ıralanabi-
lir. 

- Bozulmuş  ve kalite düşüklüğünden dolay ı  reddedilen ürün orammn azalmas ı . 
- Kalite seviyesinin sürekli korunmas ı  ile firmaya güvenin artmas ı. . 
- Alıcı  ve tüketici zevkinin geli şmesi. 
- Firmada çal ış anlar ın moralinin yükselmesi ve aralar ında işbirliği ve ilişkilerin 

gelişmesi. 
- Maliyetin ıhinimal seviyeye indirilmesi. 
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• 
Toplam K. K. 

Maliyeti 

K. K. Maliyeti 

En uygun 
kalite sesi 

K. K. Yapmamamn 
Maliyeti 

6. KALITE KONTROL MALIYETLERI 

Kaliteli ürün üretimi gerçekte dahi fazla harcama yapmay ı  gerektirmektedir. 
Kalite kontrol faaliyetlerinde çe ş itli maliyet değerlerini minimum seviyeye düşürme-
ye çalış mak her iş letmenin amacı dır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki sonuçta ka-
liteli ürünün iş letmeye sağ ladığı  yararlar yüklediğ i maliyetleri çok fazla oranda a ş -
maktad ır. Bunun için kalite kontrolu için gereken maliyet giderleri iyi tesbit edilme-
li, gerekli harcamalar ı  yapmaktan kaç ınmamalı  ve mümkün olan en ekonomik mali-
yetle iyi kalitenin sağ lanmasına çah şı lmand ır (Ş ekil - 3). 

Ma iyet 

En uygun 
K. K. miktarı 
	

K. K. Miktarı  

Şekil - 3 : En uygun kalite kontrol maliyeti. 
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Temel olarak kalite kontrol maliyetlerinin analizinde iki tür maliyeti kar şı laş tır-
mak gerekir. 

Birincisi, üretilen ürünlerde belirli bir kalite düzeyine ula şma ve bu kalite düze-
yini devam ettirmek için katlan ılan maliyetler. İkincisi ise istenilen düzeyde kaliteye 
sahip olamamaktan ileri gelen maliyetlerdir (19, S. 248). Dikkat edilecek olursa bi-
rinci grup maliyetler kalitenin iyile ş tirilmesi ve devam ı  için kalite kontrol organizas-
yonunun gönüllü katlandığı  maliyetlerdir ki, genelde yöneticiler bundan kaç ınmakta-
dırlar. Bunun sonucu olarak da ikinci grup maliyetler gerekli kalite kontrolun yap ıl-
mamas ından, yeterli kalite düzeyine ula şı lmamas ından dolayı  ortaya ç ıkan kaç ını l-
maz maliyetlerdir. Bu tür maliyetler daha önemli yekün tutmaktad ı r. 

Kalite kontrol maliyetlerini genel olarak s ın ıflara ayırarak incelemek gerekirse, 
öncelikle direkt ve indirekt maliyetler olarak ikiye ay ırmak mümkündür. 

Direkt Maliyetler: 

Kalite kontrol organizasyonunun do ğ rudan sebep oldu ğu maliyetlerdir. Tespiti 
kolaydır ve düş ürme çal ış malar ından verimli sonuçlar al ınabilir. Bu maliyetler de 
kendi içinde ikiye ayr ı lır (Ş ekil - 4). 

Kalite Kontrol Maliyetleri 

Yatırım Maliyetleri 	 Faaliyet Maliyetleri 

- Amortisman 	 - Koruma 

Faiz 	 - ölçme ve Değerleme 

Fırsat maliyeti 	 Başarı sızlık 

Şekil - 4 : K K Maliyetlerinin s ın ıflamas ı . 

Kalite Kontrol Yat ırım Maliyetleri: 

Labaratuar araçlar ı , ölçme aletleri bina ve ilgili tesisata yap ılan harcamalar ın fa-
iz amortisman ve fırsat maliyetlerinden olu şur. Kalite kontrol faaliyetlerinin yürütül- 
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mesi için yap ılan harcamalardan do ğan maliyetler ise koruma; ölçme ve de ğerleme, 
başar ı sı zl ık maliyetleri şeklinde üç grupta toplan ır (15, S. 39). 

6.1. Koruma Maliyetleri 
Talepleri karşı layamama endi şesi ile ortaya ç ıkar. Kalitenin geli ş tirilmesi, üre-

tim yöntemlerinin geliş tirilmesi, üretimin kalite yönünden de ğerlendirilmesi için ya-
pılan çalış malardan kaynaklanan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler k ısaca şöyle aç ıklanabi-
lir; 

- Tüketici talepleri rekabet, tasar ım şartlar ı , teknolojik imkânlar göz önüne al ı -
narak kalite standart' ve spesifikasyonlarm ın2  tespiti muayene ve test yöntemleri ile 
yönetmeliklerin oluş turulmas ı . 

- Eldeki üretim araçlar ının kaliteye ilişkin kapasitelerinin belirlenmesi, kalite 
kontrol yöntemlerinin uygulanmas ında ilgili atölye personeline yol gösterilmesi, pro-
ses etkinliğ ini artt ırma çarelerinin ara ş t ırılması, düzeltici önlemlerin almmas ı . 

Güvenilirlik, yeni malzeme, ölçme aletleri ve yöntemleri, test araçlar ı  vb. konu-
larda, kaliteyi daha düşük maliyetle daha yüksek düzeyde gerçekle ş timıeyi amaçla-
yan ara ş t ırma faaliyetleri. 

- Etkin ve doğru haberle şmeyi sağ layacak bir sistemin kurulmas ı . 
- Kalite fikrinin tam olarak anla şı lması  ve beninısetilmesi amac ı  ile personelin 

eğ itimi için düzenlenen programlar. 

6.2. ()Içme ve Degerleme Maliyetleri: 
Hedetlenen kalitenin gerçekle ş ip gerçekle ş mediğ ini anlamak için yap ılan muaye-

ne ve kontrol masraflar ı d ı r. I ş letmeye giren her türlü materyale teslim ahn ış mdan 
mamiı i hale gelinceye kadar çe ş itli aşamalarda uygulan ır. Bunlar: 

- Laboratuar testleri. 
- ()içme aletlerinin e test araçlar ının tamir - bakım iş leri ve kalibre edilmesi. 

üretimin her safhas ında yap ı lan ölçme, mukavemet ve performans testleri gibi 
muayeneler, 

- Test ve ımiayenele-i- s ıras ında harcanan malzeme ve enerji. 
iş ç:Jik kontrolu, personelin performans ve çal ış masını  değerlemek amac ı  ile gi-

riş ilen faaliyetler. 
- Gelen malzeme, üretim i ş lemleri ve manı fıl üzerinde yapılan muayene sonuçla-

rının Kalite Kontrol departman ında analiz edilerek değerlemesi ve bulgularm düzen-
lenen raporlarla ilgili ünitelere duyurulmas ı , 

- İş letme d ışııı da uzman kuruluş lara yapt ırı lan veya mamülün kullanılma yerin-
de uygulanan muayene ve testlerdir. 

1. Belli bir konuda tespit edilmiş  kurallar. 
2 Bir işin nası l yaptlacagtm belirten ayrıntılı  talimat (14, S. 520-521). 
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	 Verimlilik 
Yüksek Sermaye 
Devir H ızı  KALP 	it 

Tatmin Olmu ş  
Müşteri 

Düşen Servis 
Masrafları  

63. Başarı sızlık Maliyetleri: 
İki nedenden kaynaklamr. Birincisi talebi do ğ ru olarak belirliyememekle ilgili-

dir. Diğeri ise belirlenen talebi doğ ru şekilde kar şı layamamaktan doğar (10, S. 15). 
Yeterli ve verimli kalite kontrol uygulanmas ından kaynaklanan ve sonuçta ama-

ca uygun üretilmediğ inden dolayı  kullanılamayan mamüllerin sebep olduğu maliyet-
dir. Bunlar: 

- Iskarta ürünler. Yani istenen özelliklere uymad ığı  tespit edilerek hurdaya ayr ı -
lan malzeme, yar ı  mamül ve mamûllerdir. 

- Düzeltme ve tamirlerle istenen i ş çilik şartlar ının sağ lanabileceğ i ıskartalıktan 
kurtar ılabilecek ürünler için harcanan i şçilik ve malzemeler. 

- Bozuk ve ar ızalı  ürünler nedeniyle mü ş terilerden gelen ş ikayetlerin tespiti, ce-
vaplandırılmas ı  ve giderilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler ve ek olarak mü ş terinin 
ürüne olan güveninin yitirilmesi. 

- Ş ikayete sebep olan mamülün onar ımı  veya değ iş tirilmesi için yap ılan servis 
hizmetleridir (15, S. 393 — 19, S. 248). 

Bir mamûlün maliyeti hesaplan ırken, kalite kontrol maliyetinin de dahil edilme-
si tabiidir. Kalite Kontrolle ilgili insangücü, malzeme, ölçme yöntemleri veya yöne-
timden kaynaklanan baz ı  hatalar sebebiyle ürün ıskarta ç ıkabilmektedir. Bundan do-
ğan bir maliyette söz konusu oldu ğundan; 

Iskarta maliyeti = Mamûl maliyeti Kâr olmaktad ı r. 
Çünkü ıskarta ürüne, bir mamül için gerekli bütün masraflar yap ı lmakta, buna 

kar şı lık ıskarta olduğu için satış  gelirinden de yoksun kal ınmaktad ır. 
Koruyucu maliyetlerin olumlu de ğerlendirmeler sonucu artt ır ılması, ölçme - de-

ğerleme ve başar ısızlık maliyetlerini azaltacakt ır. 
Kalite kontrol organizasyon personeli bütün maliyetleri en ince detayma kadar 

inceleyip değerlendirmeli, yerinde ve zaman ında koruyucu maliyetleri artt ırmalı  ve 
çalış malar ı  yapmalı dır. Ölçme ve değerleme maliyetlerinin optimum dengesini bul-
mak ve bozuk ürün maliyetlerini s ıfıra düşürmeyi hedeflemelidir ( Ş ekil - 5). 

Şekil - 5 : Kalite fayda ili şkisi 

18 

pe
cy

a



7. KALITE KONTROL YÖNTEMLERİ  

Kalite kontrolu uygalamada iki şekilde anla şı lmakta ve uygulanmaktad ır. Bitmiş  
üründe kontrol, toplam-kalite kontrolu. Bilindi ğ i gibi ülkemizde genellikle Kalite 
kontrol denilince üretim sonras ı  (bitmiş  üründe) yap ılan kontroller, hatal ı  ve bozuk 
olanlar ın ayıklanması  anlaşı lmaktad ır. Halbuki daha önce de aç ıklandığı  gibi etkin 
bir kalite kontrolu üretimin bütün a şamalar ında uygulanan esas amac ı  bozuk ve ha-
talı  olanlar ı  ayırmak değ il, hatalı  ve bozuk mal üretmemek suretiyle girdilerde tasar-
ruf sağ layan toplam kalite kontroludur. 

Bu anlamdaki kalite kontrolunda, yani hammaddelerin parçalar ın ana malların 
ve bitmiş  ürünlerin kontrolunda çok ve çe ş itli yöntemler kullan ı lır. 

Bunlar: 
1. Yalnızca duyu organlar ı  ile yapılan kalite kontrolu ki ş inin yetenek ve tecrübe-

lerine dayanarak, ürünün renk, tad, koku gibi özelliklerinin kontrol edilmesidir. 
Çok güvenilir bir yöntem de ğ ildir. 

2. Çeş itli araç ve gereçlerin yard ımıyla yapılan ölçümleme ve değerlemeler. 
Kontrolde, ürünün boyutlar ı , ağı rlığı , hacmi söz konusu ise bu yöntem kullaml ır. 

3. Çeş itli fiziksel, kimyasal, mekanik ve benzeri özellikleri de ğerlendirmek için 
laboratuvarda deney yoluyla kontrol: Ürünlerin yap ı , bileş im, dayanıklı lık, iletken-
lik, ısınma gibi özelliklerinin kontrolu söz konusu oldu ğunda hassas aletler yard ımıy-
la uzmanlar taraf ından laboratuarda deney yoluyla yap ı lır. 

4. Uygulama ve kullanma yoluyla kalite kontrol: Bitmi ş  ürünlerin gerçek kulla-
nım ş artlar ındaidenenerek önceden belirlenen spesifikasyonlara uygunlu ğu bu yolla 
kontrol edilir (6). 

8. İ STATİ STİ Kİ  KALITE KONTROLU 

İ statistiki yöntemlerin üretim sorunlar ına uygulanmas ı  biçiminde ortaya ç ı km ış -
t ır. Temeli 1924'de istatistiksel kontrol grafi ğ inin uygulan ışı na dayanmaktad ı r. İ sta-
tistiki kalite kontrolu yard ımı  ile ürünün kalitesi kontrol alt ına alınabilir, geliş tirilebi-
lir ve böylece standarda uymayan bozuk mamill üretimi büyük ölçüde önlenebilir. 

İ statistiki kalite kontrolu bir kalite muayenesi de ğ ildir. Kalite muayenesi ürünü 
kontrole yöneliktir. Ba ş ka bir deyi ş le muayene geçmi ş te yap ı lmış  iş  ile ilgilidir. Kali-
te muayenesi ile standartlara ve normlara uymayan ürün ay ıklanmaktad ı r. istatistik-
sel kalite kontrolu ise üretim süresini kontrol eder. Ş imdiki durum ve gelecekle ilgili-
dir. Böylece istatistiksel kalite kontrolunun amac ı  üretim sürecini kontrol alt ında tu-
tarak kusurlu mal oran ım mümkün olan en dü ş ük düzeye getirmek olarak özetlene-
bilir (23, S. 92). 

İ statistiki kalite kontrolu tesadüfi örnekler yard ım ıyla sürekli teste dayanarak 
muayene eden ve üretilen maddelerin kalitesini bütün üretim i ş lemi boyunca devam 
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ettiren ve geli ş tiren ekonomik ve etkili bir sistem olarak tammlanabilir. Yani kalite 
kontrolunda üretilen maddeler örnekleme yoluyla sürekli test edilmektedir (1, S. 
48). 

Modern üretimde mamûl yap ı s ının ve üretim yöntemlerinin karma şı klığı  ve üre-
tim miktarlar ının büyüklüğü kalite sorunlar ının kaynakland ığı  sebepler aras ındadır. 
Bu sorunlar ın çözümlenmesinde büyük adetler ve tesadüfi de ğ işmeler ile ilgilenen is-
tatistikten yararlanma zorunlblu ğu vardır. 

Bu açıklamalar doğ rultusunda "istatistik çe ş itli nedenlerin etkisi alt ında bulunan 
olaylar ın gözlenmesi ve gerekli bilgilerin sistematik biçimde toplanarak incelenmesi 
sonunda belirli duyarl ıkta tahmin ve yorumlar yapmas ını  sağ layan bir tekniktir" (15, 
S. 40) şeklinde tan ımlanabilir. 

İstatistiğ in gelişmesinde ve uygulanmas ında baş lıca iki düşünce ve amac ın etken 
olduğu ileri sürülür (15, S. 40). 

1. Tamma yönelik istatistik. 
2. Yoruma yönelik istatistik. 
Tamma yönelik istatistikte miktar ve özelliklerine göre bilgilerin sistematik s ınıf-

laadırılması , histogram ve benzeri grafıklerin çizimi, frekans dağı lunlarm ın incelen-
mesi, ortalama, mod, medyan, standart sapma da ğı lım arahğı  ve bunlarla ilgili ölçü-
lerin hesaplanmas ı  sözkonusudur. 

Yoruma yönelik istatistikte olaylarla ilgili toplanm ış  olan bilgilerin gerçe ğ i tam 
yansı tamadığı  veya eksik olduğu varsayımından hareket edilerek tahmin ve yorumlar 
da bulunulur. Diğer bir deyi ş le belirsizlik kar şı sında olayların yapısı  veya özellikleri 
ni belirleme, değ işmelerin nedenlerini ara ş t ırma, belirli bir duyarhkla tahminler yap-
ma ve gelece ğe yönelik kararlar alma yorumsal istatisti ğ in temel amac ını  oluş turur. 
Bunun için bir ana kütleden tesadüfen seçilen örnek grubu üzerinde yap ılan gözlem 
ve ölçmeler değerlenir ve ana kütle hakk ında yargıda bulunur. 

Örnekleme yolu ile yap ılan kontrollerin şu yarar ı  vardır (7, S. 311). 
- Kalite kontrolu yap ılacak birimlerin az olmas ı  az sayıda personeli gerektirir. 
- Sadece al ınan örnekler gözden geçirileceğ i için dikkatli bir kontrolun yap ı lma-

sını  sağ lar. 
- Kalite kontrol süresini azalt ır. 
İ statistiki kalite kontrol aletleri içinde kontrol grafi ğ i en fazla kullanalam ve bili-

nenidir. Doğ ru bir kararla ve doğru olarak uygulanabilirse i ş letmeye büyük yararlar 
getirebilir. istatistiksel kalite kontrol alan ında önerilen ve yayg ın olarak kullan ılan 
bir araç durumunda olan kontrol grafiklerinde veriler önceden belirtilmi ş  limitler 
arasına (kontrol s ınırları  - spesifikasyon s ı nırları) zamana dayal ı  olarak iş aretlenmek-
te ve değ iş imi izlenmektedir. Burada belirtilen limitlerden spesifikasyon s ınırları , 
ürün kalitesinin kabul edilebilir uç de ğerlerini gösteren tolerans s ınırlar ını ; kontrol 
sınırlar ı  ise üretim i ş leminin belirlenen sınırlar içinde kontrol alt ında tutulup tutul-
madığı m ifade eder (23, S. 98-99). 

Kontrol grafiğ i aksaklığı  en kısa zamanda haber veren etkili bir araçt ır ve ma-
mûl üzerindeki kalite değ iş iminin özelliğ ine göre değ iş ik türleri kullamlabilmekte- 
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dir. Örneğ in; boyut, ağı rlık, hacim v.b. ölçülebilir değ işkenler veya bunlar ın ortala-
ma, dağı lma aralığı  ve standart sapmalar ı  için kontrol diyagramlar ı  çizilebilir. Kalite 
kontrolunda; iyi - kötü, sağ lam - bozuk, kusurlu gibi özelliklerle ilgili ölçülemeyen 
değ işkenlerin de oran ve say ısı  ile ilgili kontrol diyagramlar ı  çizilebilir (15, S. 
346-351). 

İ statistiki kalite kontrol tekniklerinin uyguland ığı  durumlarda izlenen yol genel-
likle şöyledir (7, S. 210): 

1. Mamtil için toleranslar tesbit edilir. 
2. Belirli sürelerde al ınan örnekler kontrol edilir. 
3. Kontrol edilen birimlerle ilgili bilgiler kalite kontrol şemas ına iş lenir. 
4. Bir düzeltmenin gerekli olup olmad ığı na karar vermek için kay ıtlar incelenir:  

9. KALİ TE KONTROL GRUPLARI VEYA KALİTE KONTROL 
HALKALARI (ÇEVRİ MLER) 

İkinci dünya harbinden sonra Japonya'da geli ş tirilen ve daha sonra A.B.D. ve 
Batı  Avrupa'da uygulanan bir Kalite Kontrol sistemidir. 1962 y ılında kullan ılmaya 
baş lanan bu sistem k ısa zamanda geni ş  uygulama alan ı  bulmuş tur (3, S. 42). 

Kalite kontrol halkalar ı , bir kurulu şun verimlilik, etkenlik, kalite gibi çok çe ş itli 
sorunlar ını  görüşmek, tart ış mak ve çözümlemek amac ı  ile oluş turulan, küçük çal ı -
ş an kümelerdir. Japonya'da bu kümelere "Jishu Kanri" ad ı  verilmektedir. Türkçe'de-
ki karşı lığı  "Kendi Kendine Yönetim" anlam ındad ır (8, S. 137). 

Bir ba şka deyi ş le, herhangi bir i ş  yerinde, o iş le doğ rudan ilişkisi olan bir iş  eki-
binin tamamen gönüllülük ilkesine dayal ı  olarak haftada ortalama bir toplanmak ve 
kalite, verimlilik, koordinasyon gibi alanlarda kar şı laşı lan problemleri belirlemek, 
tartış mak ve çözümler getirmek amac ı  ile oluş turduğu kümelerdir (8, S. 138). 

Ana hatlar ıyla bak ı lırsa kalite kontrol gruplar ın ın temellerini kalite problemleri-
nin çözümünde kat ı lmalı  yönetim ve problem çözmede grup yakla şı mı  oluş turmakta-
dır. 

Bu uygulama ile kalite kontrol organizasyonunda çal ış anlar ın işe ve çal ış ma 
gruplar ına bağhlıklar ı  artmakta, organizasyonla kayna şmalar ı  sağ lanmaktad ır. Gru-
ba girme, gönüllülük ilkesine bağ lı  olduğu için çal ış anlar üzerinde olumlu etkiler de 
yapmaktad ır. Grupların olumlu beşeri ilişkileri ile yönetimle en alt kademedeki per-
sonel kaynaşabilmektedir (4, S. 126-13). 

Buna göre kalite kontrol haklar ının amacı  ve temel felsefesi k ısaca şöyle ifade 
edilebilir; Yönetimin temel felsefesi, kalite kontrol problemlerinin çözümünde çal ı -
ş anların potansiyelinden de yararlanmakt ır. Yani en alt düzeyde çal ış an işçilerin sa-
dece fizik güçlerinde değ il, aynı  zamanda gönüllü olarak onlar ın beyin kapasitelerin-
den de yararlanmakt ır. Daha aç ık bir şekilde ba ş lıca amaçlar ı ; 

- Kiş iyi geliş tirme. 
- Kalite duyarl ı lığı n artt ır ılmas ı . 
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- Çalış anlar ın beyin gücünün ve yenilikçili ğ inin kullan ı lmas ı . 
- işçinin moralinin yükseltilmesi. 
- Grup liderlerinin yöneticilik yeteneklerinin geli ş tirilmesi (3, S. 42). 
- Kabul edilen fikirlerin yönetilmesi ve uygulanmas ı  olarak s ıralanmaktad ı r. 
Temel Esaslar ına gelince; yönetimin -temel esaslar ı  üç noktada toplanabilir. 

a. Gönüllülük: Kalite kontrol halkalar ına kat ılma daha önce de değ inildiğ i gibi 
bir zorlama ile değ il tamamen gönüllülük düzeyinde oldu ğu için kendi yetenekleri 
ve ilgi alan ıyla çakış an sorunlar ın çözümünde yer almaktad ır. Çalış anları  ise gönüllü 
olarak kat ıldıkları  için yaptığı  iş i kendisine ait bir i ş i yapar gibi yapmaktad ır. 

b. Karara Kat ı lma: Kalite Kontrol gruplar ındaki en önemli uygulamalardan biri 
grup üyesi olan herkesin kararlara kat ılmasının sağ lanması dır. Kararlara kat ılma 
problemin ortaya ç ıkışı ndan çözümüne kadar her a şamada gerçekle ş ir. 

Kat ı lımcı  kararlar alman ın önemli avantajlar ı : 
- Kiş inin çevresini anlamakta sa ğ layacağı  fayda. 
- Kiş ilerin tek ba ş lar ına düşebilecekleri hatalar ı  baş tan yok etme imkân ı . 
- Kararlar ın al ındıktan sonra a şamalar ın süratle a şı lmas ı . 
- Kiş iler aras ı  işbirliğ ini geliş tirme ve grup ruhu olu ş turma olarak s ıralanabilir. 

c. Grup üyelerinin kendi i ş leri ile ilgili problemlerin çözümünde yetkili olmala-
rı  ve sorunları  kendilerinin çözmeleri: Üyeler böyle bir yetki ile donand ığı  için her-
kes yapt ığı  işe daha dikkatli eğ ilmekte kendi iş i ile ya da çevresi ile ilgili problemleri 
çözmektedir. Bu tutum uzun vadede grup üyelerinin giderek de bütün çal ış anların 
kalite bilincinin ve duyarl ı lığı nın artmasın ı  sağlamaktır. 

Grup üyelerinin bu görevleri gerekti ğ i şekilde yerine getirebilmeleri için iyi e ğ i-
tilmiş  olmalar ı  gerekir. Bu e ğ itim problem çözme tekniklerini öğ retmeye ve grup 
içinde çal ış ma yöntemlerini üyelere kazand ırmaya yöneliktir (3, S. 43). 

Kalite kontrol gruplar ı  dinamik bir yap ıya sahiptir. Kalite kontrol organizasyonu-
nun herhangi bir hiyerar ş ik kademesinde ve herhangi bir göreve rahatl ıkla uygulana-
bilir. 

Kalite kontrol gruplar ı  ile çalış an bir organizasyon üyeleri kar şı l ıklı  ilişkilerinde 
yumuş ak ve ölçülü, destekleyici ve yard ımcı , baş kalar ı nın menfaatini de gözeten, du-
yarl ı  ve saygı lı  tutum - davran ış  geliş tireceklerdir (2, S. 29-30). 

Kalite kontrol halkaların ı n organizasyonuna gelince; Kalite kontrol grup uygu-
lamas ında üç grup sorumlu vard ı r (Ş ekil - 6): 

- Yönlendirme Komitesi: Bu komite, temel yöneticilerinden olu şur. Genel politi-
ka ve yayılma hızını  tespit görevi bu komitenindir. 

- Koordinatör: Yönlendirilme komitesi olu ş turulduktan sonra bir koordinatör 
seçilir. Koordinatörün görevi kalite kontrol gruplar ı  aras ında koordinasyonu sa ğ la-
makt ır. Koordinatörün bu konuda yetenekli olmas ı  gerekir. Görevleri aras ı nda, li-
derleri grup davran ış lar ı , kalite kontrol teknikleri, liderlik toplant ı  yönetimi gibi ko- 
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nularda bilgilendirmek ve grup kurulduktan sonra lidere destek olmak da vard ır. Ko-
ordinatörün seçimi ile kalite kontrol gruplar ı  uygulaması  tamtılır, felsefesi ve amaçla-
rı  açıklanır, yöneticilerin deste ğ i sağ lamr. 

- Kalite Kontrol Grubu: Bu iş  grubu gönüllü olarak bir araya gelmi ş  işçilerden 
(3 - 10 kiş iden) ve kendilerinin seçti ği bir liderden oluşur. işçilerin hepsi eğ itilmiş  
olup, çözülecek konuda bilgi ve tecrübe sahibidirler. Liderler ise koordinatör tarafm-
dan eğ itilir ve kendi grup üyelerini e ğ itirler. Lider grubunun sorumluluk almas ında 
plânın ve zamanın kullanılmasında grubu destekler ve yard ım eder. 

	ko"77e , 
	1 le/ e,_, 

Y Nil  
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Şekil - 6 : Kalite Kontrol Halkas ı  

Bir kalite kontrol grubunun ba şarlı  bir çalış mas ının sonucu i ş letme içinde yayın-
tanır Eğer çözüm bir yenilik ise veya çok önemliyse organizasyon veya sektör düze-
yinde hatta milli düzeyde övgüye lay ık görülür. Organizasyon uygulamada dikkate 
alınan bütün önerilerin toplam etkisini bildirir. Böylece herkes kendilerinin ba şar ısı  
ile organizasyonun ba şar ısı  arasındaki ilişkiyi ve ödüllerin miktar ını  görerek sonraki 
çalış maları  için motive olur (3, S. 43). 

Yönetimin başarıh olması  için şu hususlar ın dikkate al ınması  gerekir. 
- Uygulamaya bütün iş letmede birden de ğ il yavaş  yavaş  geçilmeli önce pilot uy-

gulaması  ile ba ş lanmalıdır. 
- Kafalar ında soru işareti olanlar ın aydınlat ı lmas ına çalışı hnalıdır. 

3 n 1 
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- Pilot proje uygulanmal ıdır. Problemli bir grup ba şarıs ızlık riskini artt ırır. 
- Bölüm yöneticileri kat ı lımcı  yönetim felsefesine yatk ın kiş ilerden oluşmal ıdı r. 
- Gruplar ın üzerinde çal ış acaklar' ilk problemler basit olmal ıdır. 
- Uygulama zaman ı  iyi seçilmeli sendikal problemlerin var oldu ğu kriz anlar ına 

denk gelmemeli. 
- Hiç bir zaman zorlamaya gidilmemeli, zorlaman ın yerini gönüllülük almal ıdır. 
Japonya'ydaki uygulamalar kalite kontrol gruplar ı nın çalış anların sorumluluk an-

layışı  üzerine olumlu etkiler yapt ığı nı  ortaya koymu ş tur. Gönüllülük ve kararlara ka-
t ılma gibi uygulamalar ın insamn kendisine ve ihtiyaçlar ına değer verildiğ ine inanma-
sına yol açtığı  böylece insan ın iş i ile daha olumlu ilişkiler kurduğu belirtilmektedir. 
Çalış an kendisine insan olarak de ğer verenlere, sahip olduğu değerleri ortaya koya-
rak kar şı sındakilere değer vermekte oldu ğunu göstermektedir (3, S. 43). 

Sonuç olarak ülke ekonomisinin sa ğ lam temellere oturtulmas ı , can ve mal emni-
yetinin sağ lanması , hammadde kaynak ve enerji israf ının önlenmesinde, d ış  pazarlar-
da mamüllerimize kar şı  talep yarat ılmasında ve bunun artan ş ekilde devam etmesin-
de en önemli faktör aç ıklamalardan da 'anla şı lacağı  gibi kalitedir. Kalite içinde en 
önemli faktör eğ itim ve etkili bir kontroldur. 

10. EL SANATLARINDA KALITE KONTROLU 

10.1. El Sanatlar ı n ı n Tan ım ı  

En basit tan ımı  ile el sanatlar ı  el becerisine dayanan, el becerisi ile faydal ı  olma 
amacı  taşı yan sanatsal ürünlerin ortaya konmas ıd ı r. 

Bir ürüne el sanat ı  olma özelliğ ini, toplumda çok yayg ın olarak üretilmemesi, 
üretim i ş inde teknolojiden çok fazla yararlamlmamas ı , yani el emeğ i yoğun üretim 
olması  ve üreticisine kar şı  daima gıpta ile bak ı lması  gibi kriterler kazand ırmaktad ır 
denilebilir. 

Daha ayr ıntı lı  bir tan ımlama ile el sanatlar ı  atıl iş  gücünü harekete geçiren, öz 
kaynaklar ım ızın değerlendirilmesine yarayan, tar ımdan arta kalan veya kendi kendi-
ne yetişen veya tabiatta varolan değ iş ik hammaddJerin yerinde değerlendirilmesini 
sağ layan, baz ı  dallar ında hiç enerjiye ihtiyaç göstermeyen, baz ı  dallar ında çok az 
enerji tüketen, büyük sermaye ve tesis gerektirmeyen, her ya ş ta, her cinsiyette, her 
öğ renim düzeyinde sağ lam ve özürlü bireyler tarafından yı lın her mevsiminde, gü-
nün her saatinde uygulanabilen, gelecek için endi şe verici seviyeye ula şmakta olan, 
işgücü istihdam ında emek gücünden tam yararlanmada, i şgücü savurganl ığı m önle-
mede yard ımcı  olabilen sanatlard ır (13). 
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10.2. El Sanatlar ı nı n S ı n ı fland ı rı lmas ı  

El sanatlar ı nı  çeş itli aç ılardan s ınıflandırmak mümkündür. Genel olarak iş lendik-
leri hammaddeye göre s ınıfland ığı nda sekiz grupta toplanabilir. Bunlar: 

1. Hammaddesi lif olan el sanatlar ı  (Buna tekstil el sanatlar ı  da denilebilir). 
2. Hammaddesi ağaç olan el sanatlar ı , 
3. Hammaddesi ince dallar, sap, saz, kam ış , ağ aç şeridi olan el sanatlar ı , 
4. Hammaddesi toprak olan el sanatlar ı , 
5. Hammaddesi taş  olan el sanatlar ı  (Yontulabilen ve iş lenebilen ta ş lar. Eskiş e-

hir - Oltu ta şı , oniks, elmas v.b.), 
6. Hammaddesi mineral ve maden olan el sanatlar ı  (alt ın, gümüş , bak ır, pirinç 

iş çiliğ i v.b.), 
7. Hammaddesi deri ve post olan el sanatlar ı , 
8. Hammaddesi deniz olan el sanatlar ıdır. 

103. El Sanatlarının Önemi 

El sanatlar ı  bir milletin yüzyıllar boyu süregelen hayat boyunca olu şan ve nesil-
den nesile aktar ı lan en önemli kültür varl ıkları dı r. 

Sanat ürünleri belli mesajlar ileten, üretildikleri ça ğı n değer yarg ılarım, teknik 
araç, gereç, beceri ve estetik yönlerini, dünya görü ş lerini, yap ılar ını  belgeleyen özel-
lik taşı rlar. 

Halk sanatlar ımız da çe ş itli ürünleri ile farkl ı  yönlerden, açıklanan bu fonksiyon-
ları  yüklenmiş ler ve kendilerine has özellikler göstermi ş lerdir. 

Halk sanatlar ı  ürünlerimizin el sanatlar ı  ürünleri toplumumuzda önemli birer 
iletiş im aracıdırlar, yaz ıda, mektupta olduğu gibi kar şı lıkl ı  fikirleri, anlaşmalar ı , duy-
gular ı  simgeler ve vurgular, çağ larına tanıklık ederler. Toplumumuzda bilhassa kül-
türel yap ısı  ile tan ı tma açı sından büyük potansiyele sahip ve önemli ölçüde fonksi-
yonları  bulunan el sanatlarmuz, fonksiyonlar ı , faydalar ı , ekonomik ve kültürel yap ı -
mızdaki önemi, sanatç ıs ı , malzemesi, üretim şartlar ı , orjinal örneklerinin çağ larına 
tanıklık etme özellikleri yönünden tan ı tı lıp değerlendirilebilme ve korunabilmeleri 
için farkl ı  açılardan geniş  kapsaml ı  çalış malar yap ılmasını  gerektiren karma şı k bir ya-
pıya sahiptir. 

10.4. El Sanatları  Üretiminde Kalite Kontrolu 

İ lk çağ lardan bu yana ülkemizde yap ılmakta olan el sanatlar ının zaman içinde 
tüm dünya piyasas ında aran ı lan ve beğenilen duruma gelmi ş  olmas ı  büyük ölçüde ku- - 
rumla şm ış  olmalar ından ileri gelmektedir. Anadolu'da yap ılmakta olan el sanatlar ı-
nın, Türk'lerin Anadolu'ya yerle şmeleri ile daha bir önem kazanmas ında, Anado- 

25 

pe
cy

a



lu'nun coğrafi konumu, ulaşı m araçlar ının bugünkü gibi h ızlı  ve modern olmaması  
yan ında el sanatlar ı  ile uğ raş an kesimin kendi aralar ında örgütlenmelerinin de rolü 
büyüktür. Osmanlı  Devletinde esnaf ve sanatkârlarm ayn ı  meslekten olanlar ı , Lonca 
adı  alt ında derneklerde toplanm ış lardı . Ahilikle yak ın ilgisi olan loncalar s ıkı  bir di-
siplinle yönlendiriliyordu. Üretim ve üretilmi ş  ürünlerin kontrolu konusunda gerekli 
kanuni düzenlemeleri yapm ış lardı . Ayrı ca loncalar kendi aralar ında genel kurallarla 
yönetilen ve inanca dayal ı  kuruluş lardı . İş  ahlâkı  değ işmez kurallara ba ğ l ıydı  ve kana-
atkârl ık, el işçiliğ ine özel bir değer vermek, meslekte ba şar ı lı  olmak, meslek s ırrını  
saklamak, sanat k ıskançlığı  göstermek, görenek ve otoriteye ba ğ lılık her şeyin üstün-
de tutulurdu. Usta - ç ırak sistemine dayanan loncalar üyelerine gerekli sosyal yard ı -
mı  yapmakla da yükümlüydü. Ayr ıca, kurallara uymayan, kural d ışı  çalış malarda bu-
lunan üyeler için çe ş itli cezalar uygulanmakta hatta üyeli ğ ine de son verilebilmektey-
di. Bu özelliklere sahip bir te şkilat olan loncalar sayesinde ba ş langıçta ve geli şme dö-
nemlerinde XII. as ırdan itibaren el sanatlar ı  Anadolu'da büyük ilerleme kaydetmi ş -
tir (5, S. 45). 

Zamanla bilim ve teknolojideki geli şmeler özellikle 18. yüzyı lın sonlarında orta-
ya ç ıkan endüstri ink ı lâb ile baş layan ucuz ve bol bol mal üretimi, yeni ticaret ve ula-
şı m yollar ının keşfi ile Anadolu'dan geçen İpek ve Baharat yolunun kullan ılmaz olu-
şu, Osmanlı  Devletindeki iç kar ışı klıklar, loncalar ın yozla şması  ve bozulmas ı  gibi ne-
denlerle Türk el sanatlar ında gerileme baş ladı . Bu durum, köyden - kente olan göç-
ler, nüfus art ışı , hayat şartlar ı nın değ işmesi, moda ve el sanatlar ında kullan ılan ham-
maddelerin üretiminin giderek azalmas ı , ya da ortadan kalkmas ı  gibi nedenlerle hız 
kazanm ış t ır (5, S. 43-48). 

Bugün 20. yüzy ı lın son döneminde bütün sanayii dallar ındaki gelişmeye rağmen 
el sanatlar ı  zaman zaman şekil değ iş tirerek, yani hayat şartlar ına bağ lı  olarak yeni 
sanat dallar ı nın ortaya ç ıkıp, ağı rlık kazanmas ı  ile de olsa önemini devam ettirmekte-
dir. Tanımından da anlaşı labileceğ i gibi el sanatlar ın ın çok yönlü fayda sağ laması  bu 
önemin devam etmesinde etkilidir. Üretim alan ında teknoloji hangi ölçülerde geliş ir-
se geliş sin, insanlar ın kendi becerilerini gösterme ve kendi mesajlar ın kullanacağı  
eşyalara yans ıtma duygusu ortadan kalkmad ıkça el sanatlar ı  toplum hayat ındaki yeri-
ni koruyacakt ır. Hatta son y ı llarda bu konuda kamu kurulu ş lar ınca ve baz ı  özel kuru-
luş larca, üniversite ve di ğ er eğ itim kurumlar ınca ele al ınan çal ış malar ı n yoğunluk ka-
zandığı  dikkati çekmektedir. 

Ancak el sanatlar ı  konusunda uzun yıllardan beri hizmet veren çe ş itli kamu ku-
ruluş larının çalış maları  bu konuda çal ış ma ve üretim yapmak isteyenlere kredi, araç, 
gereç, bilgi yard ım ı  yapmak, ülkenin el sanatlar ını  kültür aç ı sından incelemek, belge-
lemek, ar ş ivlemek ve az miktarda (ülkemiz el sanatlar ı  üretiminin % 1' lik k ısm ını) 
üretim yapmaktan ileriye gidememektedir. El sanatlar ı  ürünlerimizin hemen tama-
mını  özel kesim üretmekte ve pazarlamaktad ır (25, S. 256). Bunun yan ında el sanat ı  
ürünlerini kalite aç ı s ından geli ş tirecek ara ş t ırmalar ve kontroller de gerekti ğ i ş ekilde 
yap ı lamamaktad ır. Özel kesimle kamu kurulu ş lar ı  aras ında, hatta kamu kurulu ş ları-
nın birbirleri arasında koordineden yoksun çal ış maları  el sanatlar ı  üretimi olumsuz,  
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yönde etkilemekte ve bilinçsizlikten dolayı  bozulmas ına, yozlaşmas ına sebep olabil-
mektedir. Bu aç ıdan el sanatlar ında değ iş ik yönlerden ele al ınacak kalite kontrol ça-
lış maları  ve uygulamas ı  mecburiyeti önem ta şı maktad ır. 

Türk mamûllerinde üretim, kalite, miktar ve güvenirlilik yönünden geli şme ve 
bir örneklik sağ lamak amac ı  ile kurulmuş  bulunan Türk Standartlar Enstitüsü bu 
amaçla el sanatlar ı  ürünlerinden bazılar ı  için de standartlar geli ş tirilmiş  ve bir k ısmı -
nı  mecburi uygulamal ı  olmak üzere yürürlüğe koymuş tur. Bunun yan ında el sanatla-

..,rma temel te şkil eden, üretilmesi günümüzde art ık bir el üretimi olmaktan ç ıkmış  ve 
büyük ölçüde mekanize olmu ş  iplik, kumaş , deri v.b. materyalin baz ılarının da stan-
dartlar ı  hazırlanmış  ve yürürlüğe konmu ş tur. 

Türk Standartlar Enstitüsünce haz ırlanan standartlar daha çok hammaddesi lif 
olan el sanatlar ı  dal ında yoğunlukta bulunmakta, bunlar aras ında da hammaddeye 
yönelik standartlar ın çokluğu dikkati çekmektedir. Hammaddesi lif olan el sanatlar ı  
için evvelce de değ inildiğ i gibi, daha çok fabrikasyon olarak üretilen iplik çe ş itleri ile 
îlgili standartlar hammaddenin kalitesi aç ısından önem ta şı maktadır. El sanatlar ı  
ürünlerinde de hammadde özelli ğ i, her üretim sahas ında olduğu gibi mamfı l kalitesi-
ni büyük ölçüde etkilemektedir. Doğ rudan ürüne yönelik standartlar ın ise dokuma 
alanında, el dokusu hah ve kuma ş lar için düğüm tipleri, hav boyu tayini v.b. gibi tek-
niğ ine ağı rl ık vererek belirlendi ğ i dikkati çekmektedir. Standartlar ı '', el dokumalar ı  
özellikle de hal ı lar için tesbit edilmiş  olmas ında, el dokusu hal ıların el sanatlar ı  ko-
nular ı  içinde en uygun ve önem verilen konuda bulunmas ının, çeş itli kurumların (Sü-
merbank, Kültür Bakanl ığı  gibi) bu konuda çal ış malarla birlikte bizzat üretim yap-
maların ın etken olduğu söylenebilir. Gerçekten Türk El Sanatlar ı  konular ının her bi-
ri çok büyük değere ve öneme sahiptir ve kalite aç ısındaki endi şe onlar için de söz 
konusudur. 

Ancak daha önce de belirtildi ğ i gibi standarth amaçlanan bir örnekliğ i sağ lama 
el sanatlar ının tabii karakterinden dolay ı  çok zordur ve haz ırlanan standartlara uy-
gunluğu sağ lamakta buna ba ğ lı  olarak zorlaşmaktad ır. Asl ında yoğun el emeğ i iste-
yen, özelliğ i orjinalliğ i ile kendisine özgülük olan el sanatlar ı  ile standart olayın ın bir-
birine ters dü ş tüğü bir gerçektir. Bu yüzden de bu konuda geli ş tirilen standartlar s ı -
nırl ı  kalm ış  ve daha çok bir örnekli ğ in kısmen sağ lanabileceğ i alanlarda standartlar 
çıkar ı lmış tır. 

Bununla beraber el sanatlar ı  ürünleri için hammaddede, tasar ımda, desende, 
teknikte, sergilemede ve pazarlamada yozla şmalar ı  kesinlikle önleyici tedbirler al ın-
mal ı  ve tüm zorluklar ına rağmen, koordineli çal ış malarla bu konularda standartlar 
geliş tirilmelidir. 

Asl ında standartlar ı  hazırlayıp, mecburi uygulamal ı  olarak yürürlü ğe koyman ın 
da çok kısı tlayı cı  olmadığı  bir gerçektir. Üretimde bu standartlara, kontrol eden ve 
denetleyen bir kurum olmamas ından ve eğ itimsizlikten dolayı  uyulmamaktad ır (25, 
S. 255-256). Yukar ıda da söz edildiğ i gibi el sanatlar ı  ürünlerimizin hemen tamam ı-
nı  üreten özel kesim, bu konuda belli standartlar ın olmayışı , olsa bile uyma mecburi-
teyi bulunmayışı , uyma mecburiyeti olan standartlara da uyulup uyulmad ığı nı  denet- 
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leyecek bir kurumun olmay ışı  gibi sebeplerle istenmeyen özelliklerde mamül ürete-
bilmektedirler. 

Bununla beraber el sanatlar ı  üretimi konusunda istenen s ıkı  bir denetim değ il-
dir. Çünkü denetim ço ğu zaman cayd ır ı c ı  etki yapmaktad ır. Yani el sanatlar ı  üretici-
lerinin bu konuda çal ış maktan vazgeçmeleri söz konusu olabilir. Ancak bu konuda 
üretici ve tüketici kesimin bilinçlendirilmesi Türk kültürünün gelece ğ i açı sından de-
ğ erli bir kaynak olan el sanatlar ını  korumak ve yozla ş t ırmadan geli ş tirmek aç ısından 
mecburidir. Ülkemizde el sanatlar ı  üreticilerinin genellikle k ırsal kesimde küçük 
atölyelerde veya ki ş isel olarak üretim yapmalar ı  ve genellikle konunun bilincinde ol-
mamalar ı  kalite kontrol uygulamalar ında doğ al olarak güçlüklere sebep olacakt ır. 
Ancak bu konunun hiç taviz vermeden, doğ ru kararlarla üzerine gitmeyle, uzun va-
dede mutlaka çözüm bulacağı na inanıyoruz. 

10.5. El Sanatları  Ürünlerinde Kalitenin Iyile ş tirilmesi Çal ış maları  İçin 
Öneriler 

El sanatlar ının küçük atölyelerde veya ki ş isel olarak üretilmesi kalite kontrol 
yöntemlerinin basitle şmesine sebep olmakta bu aç ıdan kolayl ık sağ lanmaktad ı r. An-
cak kalite kontrolu gere ğ inin her yerde iyice anla şı lmas ı  ve kaliteli üretim yapma is-
teğ inin gerçekle şmesi zorunludur. Küçük i ş letmelerde yönetici, kalite kontrol siste-
mi ve kaliteli üretim yapma iste ğ i aras ında bir denge kurulmal ı d ır. Böyle bir denge 
kurulmazsa sistemi yürüten düzen bir yerde duracak yöneticinin onu yeniden çal ış t ı r-
ma çabalar ı  boşa gidecektir. 

Böyle bir düzenin kurulabilmesi için tarihte lonca ad ı  ile geçen derneklerin özel-
liğ i dikkate al ınarak el sanatlar ında belirli üretim yapman ın bir devlet politikas ı  ola-
rak benimsenmesi ve desteklenmesi ş artt ır. 

El sanatlar ı  üreticilerinin ba ğ lı  olma mecburiyeti bulunan ülke çap ında bir mer-
kez kurulmal ı , bu merkez denetleme görevini üstlenmelidir. 

El sanatlar ı  konular ında olabildiğ ince standartlar belirlenmeye çal ışı lmalı  ve üre-
timin kalitesini yükseltecek ş ekilde mecburi uygulamal ı  olarak yürürlüğe konmal ıdı r. 
Hammadde, üretim ve mamul a şamalar ında yap ılan sürekli kontrollerle bu standart-
lara uygunluğun sağ lanmas ı  yoluna gidilmelidir. 

Mamûl üzerinde yap ı lan denetimlerde kalite düzeyinin tesbit edilerek belirtilme-
si, kalitenin iyile ş mesinde ve ah şveriş lerde mala gerçek değ erini buldurmada önemli 
rol oynar. Bu görev, denetim görevini üstlenecek merkez taraf ından gerçekle ş tirilebi-
lir. 

Ancak esas üzerinde durulacak nokta 9. bölümde aç ıklanmaya çal ışı lan Japon 
modeli, Kalite Kontrol Gruplar ının el sanatlar ı  iş letmelerine rahatl ıkla uygulanabilir 
ve sonuç al ınabilir özellikle olduğudur. Dikkat edilecek olursa lonca te ş kilatının yap ı -
sına çok benzeyen bu sistem, el sanatlar ı  iş letmeleri için çok uygun bir kalite kontrol 
mekanizmas ı  meydana getirebilir. 
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Kalite kontrol gruplar ının temel esaslar ını  meydana getiren gönüllülük, kararla-
ra kat ılma ve grup üyelerinin kendi i ş leri ile ilgili problemlerin çözümünde yetkili ol-
maları  gibi ilkeler grup üyelerinin i ş lerini benimsemelerinde ve severek yapinalarm-
da etken olmaktad ır. Ancak grup üyelerinin bu görevlerini gereken şekilde yerine ge-
tirebilmeleri için iyi e ğ itilmiş  ve alanlar ında tam bilgi ile donat ılmış  olmalar ı  gerek-
mektedir. 

Kalite kontrol gruplar ının organizasyonunda bulunan yönlendirme komitesi gö-
revini, ülke çap ında kurulmas ı  gerektiğ i belirtilen bir merkez üstlenmelidir. Bu ko-
mite el sanatlar ı  konusunda yap ı lan çalış maları  ve geli şmeleri yakından takip ederek 
genel politikayı  tesbit etmeli ve çal ış malar ı  bu doğ rultuda yönlendirmelidir. Genel 
politikamn tesbitinde geleneksel şekil, desen, renk, motif, teknik gibi özellikler koru-
nurken, bunlardan esinlenerek ça ğdaş  yorumlarla yeni dizaynlar getirilmesi hususu 
özellikle dikkate ahnrnal ıdir. 

Yine kalite kontrol gruplar ı  organizasyonunda bulunan koordinatör, el sanatlar ı  
iş letmeleri için yönlendirme komitesi ile üretim yapan gruplar aras ı  koordinasyonu 
sağ lamak amac ına hizmet eder pozisyonda olmal ıdır. Koordinatör bir değ il, bir kaç 
tane olabilir. Bölgelere göre görev alm ış  koordinatörlerin ülke çap ında koordinasyo-
nu sağ lamada etken olabilecekleri dü şünülmektedir. Böylece de günümüzde kurum-
lar aras ında, kurumlarla üreticiler aras ında bulunan kopukluk ve başı  boş luk büyük 
ihtimalle önlenebilecektir. 

Koordinatörün irtibat sağ layacağı  kiş iler grup liderleri olacakt ır. 5 - 10 kiş iden 
meydana gelen atölye çal ış anlar ı  veya kiş isel üretim yapanlardan kurulmu ş  gruplar ın 
kendi aralar ında seçecekleri lider, koordinatörden grup davran ış ları , kalite kontrol 
teknikleri, liderlik, toplant ı  yönetimi gibi konularda bilgi al ır ve grubu bu doğ rultu-
da koordinatörün desteğ i ile bilgilendirir. Yani liderler koordinatör tarafından eğ iti-
lecek ve grup üyelerini eğ itecektir. 

Tamamen gönüllülük ilkesine dayal ı  olarak bir araya gelmi ş  olan grup çalış anla-
r ın ı n hepsinin çahşacaklar ı  el sanatlar ı  dal ında eğ itilmiş , konular ında bilgi ve tecrü-
be sahibi olmalar ı  çok büyük önem ta şı niaktad ır. Grup içerisinde olumlu, beşeri iliş -
kilere dayanan, kar şı lı klı  güven ortam ı , kararlara her a şamada kat ılma çalış anların 
kiş iliklerinin gelişmesine de yard ımcı  olacakt ır. Dolayı sıyla bir grup ruhu ortaya ç ıka-
cak ve bu üretime büyük ölçüde yans ıyacakt ır. 

Bununla birlikte üretimde ba şarı lı  sonuçlar ı n, kurulmas ı  teklif edilen El Sanatla-
rı  Kalite Kontrol Te şkilât ınca duyurulmas ı, grup üyelerinin moral gücünü yükselte-
rek sonraki çal ış malarına motive olmalar ını  sağ layacakt ır. 

Aynı  zamanda tüketici kesiminde bu konuda bilgilendirilmesi önem ta şı makta-
dır. El sanatlar ı  ve el sanatlar ı  ürünlerinde kalite konusunu geni ş  kitlelere tan ıtmak 
ve benimsetmek için TRT ve bas ın ile işbirliği yapılmalı , faydalan ılabilecek tüm im-
kanlar cömertçe kullan ılmal ıdır. 

El sanatlar ı  üretimi böyle bir sistemle yürütüldü ğü takdirde yürürlükte bulunan 
ve belirlenebilecek standartlara uygun mamûl üretimi mümkün olabilecek ve el . sa-
natları  'ürünlerinde istenen kalite düzeyine ula şı labilecektir. 
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KOOPERAT İFÇ İLİK SAYİ : 93 TEMMUZ-AĞ USTOS-EYLÜL 1991 

TÜRKIYE'DE 1980 SONRASINDA 
KONUT VE KONUT KOOPERATIFÇILIĞ I 

Dr. Keınlil GÖRMEZ 

GIRIŞ  

Türkiye Kırsal ve kentsel alanda konut sorunlar ı  ile Osmanlı  imparatorluğu dö-
neminden beri kar şı  karşı ya bulunmaktad ır. Elimizde kesin rakamlar olmamas ına 
rağmen özellikle 19. yüzy ıla doğru güçler ve di ğer bazı  sebeplerle yöneticiler bu so-
runla uğ raşmış lardır. Cumhuriyetin ba şı ndan itibaren de ba ş ta Ankara olmak üzere 
çoğu büyük kentlerimizde sorun devam etmi ş tir. Özellikle kırsal alan konutlar ının 
konut standartlar ından yoksun oluşu bu dönemin en önemli sorunu olarak kar şı mıza 
çıkmış t ır. 1940'lı  yıllardan itibaren k ısmen sanayile şme sonucu özellikle de sanayile ş -
meye bağ lı  olarak ya da ba şka sebeplerle h ızlanan kentle şme daha sonraki y ıllarda 
konut açığı nı  sürekli olarak art ırm ış t ır. Sanayile şmeyle desteklenmeyen kenGeone 
öncelikle İ stanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük kentlerde sorunu büyütürken 
diğer bazı  kentler de bundan payını  almış tır. 1970'li yı lların sonuna gelindiğ i zaman 
ise Ülkemizde konut aç ığı  uzunca bir süre kapat ılamayacak seviyeye yükselirken, ko-
nuta bağ lı  bazı  problemlerin de artmas ına yol açm ış tır. Bir taraftan konut ihtiyac ı  ge-
cekondu ve benzeri yap ılaşmalarla kar şı lanmaya çalışı lırken, diğer taraftan da sürek-
li olarak konut, bir bar ınma problemi olarak görülmeye ve konut standartlar ına uy-
gun olmayan konutlar üretilmeye ba şlamış tır. Bunlar bile h ızla büyüyen ihtiyac ı  
karşı lamaya yetmemiş tir. 

Konut sorununun artmas ına paralel olarak Cumhuriyetin ilk y ı llardan itibaren 
konutla ilgili bazı  politikalar olu ş turuhnu ş sa da bu politikalar sorunun çözümünde 
etkili olamam ış tır. Özellikle Cumhuriyetin ilk y ıllarında bizzat devlet taraf ından ko-
nut kooperatiflerinin desteklenmesi çal ış maları  buna örnek olarak gösterilebilir. Ay-
nı  şekilde Gecekondu Kanun'unun ç ıkarılması , Bayındırlık iskan Bakanlığı  ile Arsa 
Ofisi'nin faaliyetleri, sağ lıklı, dengeli ve tutarl ı  bir konut politikas ının üretilmesini 
sağlayamam ış tır. 

Konut probleminin çözümünün önemli bir arac ının kentleşme olduğu bilinmek- 
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tedir. Çünkü konut sorununun Türkiye'de bu derece a ğı rlaşmasının sebebi Türkiye 
kentleşmesinin baz ı  özelliklerinden dolay ıdır. Türkiye'nin kentle şme politikas ına 
bakt ığı m ızda da konut sorununa çözüm üretecek, nitelikli bir çal ış manın karşı mıza 
çıkmadığı nı  görebiliriz. Sonuç olarak 1980'li y ıllara gelindiğ inde konut büyük bir so-
run olarak gündeme gelmi ş tir. Biz bu çali şmamada 1980'den itibaren Türkiye'de 
konut alan ındaki gelişmeler, konut politikalar ı  ve bu süreçte konut kooperatifçili ğ ini 
ana hatlar ı  ile özetlemeye çal ış acağı z. 

1980 Sonras ı  Konut Politikas ını n Temel Özellikleri: 

Türkiye'nin 1980 sonrası  konut politikas ı  toplu konut olarak aç ıklanabilir. Çün-
ki, 1980'lere kadar sürekli olarak büyüyen aç ığı  kapatabilmenin ve Türkiye'nin ko-
nut sorununu k ısmen de olsa çözmenin 1980 öncesi politikalarla gerçekle şemeyeceğ i 
ortaya çıkm ış t ır. 1980 öncesi uygulanan Be ş  Yı llık Kalkınma Planlar ında devletin ko-
nut alamnda "kaynak israf ı" yapmamas ı  temel ilke olarak benimsenmi ş  ve konut sek-
törünün toplam yat ı rımlar içindeki payı  da sürekli olarak küçük tutulmu ş tur. Dör-
düncü Be ş  Yıllık Kalkınma Plam'nda da konut sektörünün toplam yat ırımlar içinde-
ki payı  az tutulma gelene ği bozulmamış sa da bu dönemde geçmiş  dönemlerden fark-
lı  olarak toplu konut yap ımının özendirilmeye baş landığı nı  görüyoruz. Bu plan döne-
minde, 1979 yı lında "Yeni Kentsel Alanlar Yerle ş im Kararnamesi", 1978 y ı lında ve 
1980 yı lında "Sosyal Sigortalar Kurumu Bireysel Kredi Yönetmeli ği", 1979 yı lında 
"Memurları  Konut Edindirme Yönetmeliğ i" ve yine 1979 yılmda "Bağ -Kur Konut 
Kredi Yönetmeliği" yürürlüğe girmiş tir (1). Ayn ı  şekilde Bağ -Kur'un bu dönemde 
kredi vermeye ba ş ladığı  da görülmektedir. 

Bu dönemde çıkarılan Milli Konut Kararnamesi, orta ve alt gelir gruplarmm ev 
sahibi olması , gecekondu bölgelerinin iyile ş tirilmesi, devletin konut alan ında etkin 
denetim yapmas ı , toplu konut yap ım ının özendirilmesi gibi ilkeleri ortaya koymu ş tu. 

1980% yı llara yakla şı ldığı nda ekonomik istikrar bozulmu ş , enflasyon hızı  çok 
yükselmiş , bankerrık ve bazı  olumsuz gelişmeler, artan konut aç ığı na inat konut sek-
törünü olumsuz bir biçimde etkilemi ş ti. Plan döneminde öngörülen konut üretimi-
nin hemen hemen tamam ı  gerçekleşse bile mevcut konut aç ığı nm yar ısım bile kar şı -
layacak say ıda ve yeterlilikte değ ildi. İş te bu gerçeklerden hareketle 10 Temmuz 
1981'de 2487 say ılı  Toplu Konut Kanunu ç ıkarı ldı . Bu kanunun "Devletin, ay ırdığ,ı  
kaynaklara, dar ve orta gelirli ailelerin tasarruflar ını  ve bankalar sistemini, kredi im-
kanla= biraraya getirerek, bu aileleri toplu konut yerle şme alanlar ında konut sahi-
bi yapmak" şeklinde belirlenen amac ı , dönemin temel özelliği olarak belirtilebilir. 
1982 Anayasas ı  ile de desteklenen bu amaçdan 1985 sonrasmda k ısmen sapmalar 
görüldüyse de dönemin temel özellikleri aym kalm ış tır. 
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2487 Sayı lı  Toplu Konut Yasas ı  Dönemi 

2487 sayı lı  Toplu Konut Kanunu geçmi ş  dönemin tecrübelerinden hareketle top-
lu konutu temel alm ış tır Oluş turduğu fondan toplu konut alanlar ına destek verilece-
ği ifade edilmiş tir. Kanun özellikle dar ve orta gelirli ailelerin konut sorununa yöne-
lik çalış malara öncelik verirken, bir yandan da bu kesimlerin tasarruf yapmalar ı  ama-
cını  da gerçekleş tirmeye çal ış mış tır. Bunu ise daha ziyade "sosyal konut" diye nitele-
nebilecek, yüz metrekareden küçük ve dü şük maliyetli konutlara öncelik vererek ger-
çekleş tirmeye çal ış mayı  amaçlam ış tır. Kredilendirmede büyük kentlere y ığı lmayı  ön-
lemek amac ıyla baz ı  cayd ır ıcı  hükümler getirirken, konut mülkiyetinin bireye ait ol-
ması  ilkesi de benimsenmi ş tir. Ancak özellikle büyük kentlerde konut aç ığı = çok 
yüksek boyutlara ula şması  sorunun çözümünde bir çelişkiyi ortaya koymaktadır. 

Bu kanunla sosyal güvenlik kurulu ş lar ının da konuta ili şkin etkin görevler yük-
lenmesi arzusunda olunduğu için, bu kurulu ş lara konutla ilgili kurulu ş lar gözüyle ba-
kılmış tır. 

Devletin fiili desteğ i konuta aktar ı lırken, "Kamu Konut Fonu" adıyla kurulan fo-
na genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplammdan % 5 pay aktar ılması  ilkesi kabul 
edilmiş tir. 

Bu dönemde "Kamu Konut Fonu, Yap ı  Tasarruf Hesab ı , Toplu Konut Yüksek 
Kurulu" isimleri ile konutla doğ rudan ilgili üç de kurum olu ş turulmuş tur. 

2487 Sayı lı  Yasa Döneminde Kooperatifçilik 

Genel hatlar ı  ile kısaca özetlediğ imiz 2487 say ı lı  kanun ve ilgili yönetmelikleri 
Türkiye'de konut kooperatifleri aç ı sından kooperatifle şmeyi hızlandı rıcı  bir geli şme 
olarak değerlendirilmektedir (2). Gerek'kanunda, gerekse Toplu Konut yönetmeli-
ğ inde Kamu Konut Fonu ad ıyla oluş turulan ve devlet bütçesinden pay aktar ılan ku-
rumlardan özellikle Toplu konut kurulu ş lar ını  ve kooperatifleri te şvik edici bir du-
rum olarak kar şı m ıza ç ıkmaktadır. Nitekim 1970'li yıllarda 2500 - 3000 civar ında 
olan konut kooperatifi say ı sı  1984 yılında 19000 civar ına yükselmiş tir. 

Dönemin ilk yıllar ında kooperatifler, önemli miktarda kredi alarak konut in şaat-
larmı  baş latmış lar ve dar ve sabit gelirlilere de bu noktada hizmet etmi ş lerdir. An-
cak, bir taraftan genel bütçe gelirleri tahsilat toplammdan aktar ılacak pay ın fona ak-
tarılmamas ı  diğer taraftan, konut maliyetlerinin enflasyon dolay ısıyla sürekli yükselir-
ken, konut kredilerinin bunu takip edememesi, konut kooperatiflerinin baz ılarının 
hatalar ı  dönemin ilk yıllardaki gibi sürmesini engellemi ş tir. Daha sonra 2487 say ılı  
kanun ihtiyac ı  kar şı layamadığı  ve uygulamada bazı  aksakl ıklara sebep olduğu gerek-
çesiyle yürürlükten kald ırılarak 2985 sayı lı  Toplu Konut Kanunu yürürlü ğe girmiş tir 
(3)- 

Bu kanunla 2487 say ılı  kanunla kurulan Kamu Konut Fonu kald ırılarak yerine 
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Toplu Konut Fonu kurulmuş tur. Fona, Tekel idaresi ve tekel d ışı nda kalan içkiler-
den ve diğer bazı  maddelerden, akaryak ı ttan, yurtd ışı na çıkış lardan ba ş ta olmak üze-
re pekçok kaynaktan gelir aktar ı lmış tır. Kanunda Fonun, Ferdi ve toplu konut kredi-
si, konut kredisi faiz sübvansiyonu, toplu konut iskan sahalar ına arsa temini, ara ş tır-
ma, turizm, altyap ılan, konut altyap ılar ı  v.s. ye kullanılacağı  belirtilmi ş tir 

Bu kanunun amac ı  da temel olarak toplu konut üretimini h ızlandırmak olmas ı -
na rağmen ferdi konut ve diğer bazı  alanlara kredi verilmeye ba ş laması  bir yenilik 
ve 2487 sayı lı  kanunun amaçlarmdan uzakla şma olarak görülebilir. 

Ancak kanunun ilk defa konut sorununu, arsa üretiminden konut çevresinin do-
namm ına kadar bir bütün olarak almas ı  bir yenilik olarak algılanabilir. Kararlar ı  uy-
gulayıcı  bir Toplu Konut İdaresinin kurulmas ı  da bu aç ıdan bir olumlu ad ım şeklin-
de değerlendirilebilir (5). 

2985 Sayı l ı  Konut Kanununun Temel Özellikleri 

Her ne kadar ad ı  Toplu Konut Kanunu olsa dahi bu dönem toplu konuttan k ıs-
men vazgeçildiğ i bir dönem olarak kar şı mıza ç ıkmaktad ır. 2487 say ılı  Toplu Konut 
Kanununun Kamu Konut Fonu için öngördü ğü payın ödenmemesi, siyasal iktidar ın 
değ işmesi, özellikle özel sektörün siyasal iktidar üzerindeki bask ıları, inşaat piyasa-
sındaki durgunluğun atlat ı lamamas ı  yeni konut kanununun ç ıkmasına yol açar-
ken(6), tabii olarak yeni kanunun eskisinden farkl ı  özellikler ta şı masına da sebeptir. 

Çerçeve bir kanun niteli ğ i taşı yan 2985 sayı lı  Toplu Konut Kanunu'nda Toplu 
Konut Fonu'nun kurulu şu, kaynaklar ı  ve denetlenmesine ili şkin hükümler d ış mda ay-
r ınt ıya girilmemiş tir. Aynnt ılar, tüzük ve yönetmeliklere b ırakılmış tır. Bu Kanunla 
Toplu Konut idaresi konuttan sorumlu tek örgüt olarak dü şünülürken, özellikle ye-
rel yönetimlerin konut alan ındaki sorunlar ı  gözardı  edilmiş tir. 2985 sayı lı  Toplu Ko-
nut Kanunu çerçeve nitelikte bir kanun oldu ğu için bu °dönemi kavrayabilmek için 
yönetmeliklere ve diğer düzenlemelere bakmak gerekmektedir. 

Toplu Konut alanlar ının tesbiti, inşaata haz ır hale getirilmesi, kredilendirme ve 
Fon'un diğer kullanım sahalar ına ilişkin Usul ve esaslar ı  düzenlemek amacıyla çıkarı -
lan yönetmel ık (7), toplu konut alanlar ının tesbiti ile ilgili olarak koydu ğu kurallar-
da, bu alanlar ın belediyelerle işbirliğ i içinde valiliklerce tesbit edilece ğ ini belirtmek-
tedir. Tesbit edilecek alanlar ın "yerleşme yerinin naz ım imar planı  veya imar plam 
uygulama plam s ınırlar ı  içinde ise bir yap ı  adasından, yerle şme yerinin nazım imar 
planı  veya uygulama imar plan ı  sm ırlan dışı nda ise bir ilkokul yap ımını  gerektirecek 
nüfusun yerle şeceğ i alandan küçük olamayacağı " belirtilmiş tir. 

Ayr ıca toplu konut yap ımcılarının kendi mülkiyetlerinde bulunan arazi-arsalan-
mn Toplu Konut Alanı  olarak belirlenmesini valililderden isteyebilecelderi de karar-
laş tırılmış tır. 

Anılan yönetmelikle önceki düzenlemelerden farkl ı  olarak Konut Ferdi Kredisi 
verilmesi de benimsenmiş tir. Yönetmeliğ in 13. maddesinde Toplu Konut alanlarm- 
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da, İ dareden uygunluk belgesi alarak in şaat yapan konut yap ımalarından, yap ılmak-
ta olan veya bitmi ş  konut sat ın alanlar ın, brüt 150 m2  yi geçmeyen konutlar için ko-
nut kredisinden yararlanacaklar ı  belirtilmiş tir. Bu durum Toplu Konut dönemi özel-
liklerinden farkl ı  bir uygulama olup, dönemin kooperatif faaliyetlerini k ısmen de ol-
sa olumsuz biçimde etkilemektedir. Ancak an ılan yönetmeliğ in üçüncü k ısmında 
"Konut Kooperatifleri, Konut Kooperatif Birlikleri ve Sosyal Yard ımlaşma Kurumla-
rına Açı lacak Krediler" ba ş lığı  alt ında yer alan hükümler yine de konut kooperatifçi-
liğ ini destekler mahiyettedir. 

Yönetmeliğ in 23. maddesinde "konut in şa edecek olan konut kooperatifleri, ko-
nut kooperatif birlikleri ve sosyal yard ımlaşma kurumlarm ın ortak ve üyeleri, men-
sup oldukları  kooperatif, birlik ve kurumlar ı  arac ı lığı yla krediden yararlamrlar" de-
nilmektedir. Ancak yönetmelikle kredilendirilme, in şaatlarm en az ortalama yüzde 
on seviyesine getirilme şart ına bağ lanmış t ır. Bu hükmün kooperatiflerin mali durum 
ve ortaklar ın kooperatife kat ı lımı  açı sından olumsuz bir niteliğ i bulunmaktad ır. 

Anılan yönetmelikle Turizm Bakanl ığı 'nın belirlediğ i öncelikli turizm alanlar ı -
nm altyap ılarına, Fon'un yıllık finansman program ının öngördüğü çerçevede ve Ba-
kanlık ile idare aras ında yapılacak protokol hükümlerine göre finansman sa ğ lanabile-
ceğ i de belirtilmektedir. Bu durum da toplu konut döneminin genel özelliklerine ay-
kı rı  ve konut kaynaklar ının konut dışı  alanlara kullan ılmas ı  açı sından olumsuz bazı  
gelişmeleri getiren bir nitelik ta şı maktad ı r. 

1985 sonrasında Konut ve özellikle toplu konut alan ında pek çok düzenleme da-
ha yap ılmış t ır Bunlar da dönemin özelliklerini tesbit etmek de en az Toplu Konut 
Kanunu kadar önemlidir. Bu düzenlemelerden birisi 2985 say ılı  kanuna göre Toplu 
Konut Fonu'ndan Faydalanan Devlet Memurlar ına ve Diğer Kamu Görevlilerine 
Açılacak Konut Kredisi Yönetmeli ğ idir. Yine ayn ı  dönemde çıkarılan 2985 say ı lı  Ka-
nuna göre Toplu Konut Fonu'ndan Faydalanan 506 say ı lı  Kanuna Tabi Sigortal ılara 
Açı lacak Konut Kredisi Yönetmeliği bu çerçevede dü şünülebilir. Bu yön-etmelikler 
genelde tasarruflar ı  teşvik amac ıyla ç ıkar ılmış  olup, dönemin daha sonraki yap ılan 
diğer düzenlemeleri gibi dar ve sabit gelirlilerin konut ihtiyaç ve isteklerini kar ş ila-
mayacak hatta zaman zaman bu arzular ın istismar ına yönelik düzenlemeler olarak 
algılanabilirler. 

2985 sayı lı  Toplu Konut Kanunu ve dönemini iki ayr ı  toplu konut yönetmeliğ i çı -
karıldığı  için genelde iki döneme ay ırarak incelemek mümkündür. İkinci Toplu Ko-
nut yönetmeliğ i dönemine geçmeden önce birinci dönemin baz ı  özellikleri üzerinde 
kısaca sözetmek de faydal ı  olacaktır. 

Bu dönemin temel özellikleri aras ında önemli sayılacak noktalardan biri, yasa-
nın bireysel krediye imkan vererek, konut yat ırımlarını  özel sektörün kârh bir iş i ha-
line getirerek, konut kooperatifçili ğ ine soğuk bakılmasıdır. 

Yine aynı  dönemde sosyal konut politikas ından sap ıldığ nu belirtmek yerinde ola-
cakt ır. Özellikle 150 metrekarelik konutlara kredi verilmesi bu fikri desteklemekte-
dir. 

Son olarak, bu dönemde toplu konuta sadece ekonomik aç ıdan balulmaktadır. 
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Konutun sosyo - kültürel boyutu, çevre şartlar ı  ve benzeri hususlar bu dönemde çok 
az düşünülmüş tür (8). 

1988 Sonras ında Toplu Konut ve Kooperatiflere Bakış  

2487 ve 2985 say ılı  Toplu Konut Kanunlar ı  Türkiye'de hem konut ve toplu ko-
nut hem de kooperatifçilik alan ında çok önemli fonksiyonlar üstlenmi ş lerdir. Özellik-
le 1980'in ilk yıllarında toplu konut üretiminde ciddi art ış lar görülmüş , kooperatif sa-
yılarında ise görülmedik art ış larla karşı laşı lmış t ır. O kadar ki son on y ılda 40 civar ın-
da konut kooperatifi kurulmu ş tur. Toplu Konut Kanunlar ın ın, özellikle de 2487 sayı -
lı  kanunun kooperatifle şmeyi te şvik edici hükümleri bunda etkili olmu ş tur. Ancak 
1988 yı lından itibaren kooperatifle şmede ve toplu konut yap ımında ciddi bir geriye 
dönüş  baş lamış t ır. 

Cumhuriyet tarihinde Ankara'n ın imarı  sırasındaki faaliyetler d ışı nda ilk olarak 
1980'li yıllarda belediyelerin de toplu konut alan ına girmesi konut sorununun çözü-
mü açısından sevindirici olmu ş tu. Biraz önce de belirtti ğimiz gibi 1988 yı lı  sonras ın-
da bu süreç tersine i ş lemeye baş lamış tır. 

Bu geriye dönüşün ana sebeplerini birkaç noktada özetlemek mümkündür. 
Bunlardan birincisi 2487 say ı lı  kanunla Kamu Konut Fonu olarak kurulan daha 

sonra ise Toplu Konut Fonu olarak ismi de ğ iş tirilen Fondan 1988 sonras ında hem 
toplu hem de bireysel konut kredisi verme i ş lemi hemen hemen durdurulmu ş tur. 
Geçtiğ imiz yıllarda, mesela 1947 - 87 y ıllar ı  aras ındaki dönemde, kamu kaynaklar ın-
dan kredi aç ılarak üretilen konut say ısı  sadece 26 bin civar ında iken 1984 - 1987 yı l-
ları  aras ındaki dört y ı llık dönemde bu say ı  150 bine yakla şmış tır (9). Bu rakam ko-
nut sorununu bu biçimde çözen bat ı lı  ülkeler için küçük olmasma rağmen Türkiye 
için önemli bir rakamd ır. Dolayı sıyla, devlet kredilendirme sisteminden yararlan-
mak isteyen dar ve sabit gelirliler bütün varl ıklarını  ortaya koyarak konut kooperatif-
leri kurmu ş lar ya da kurulu bulunan kooperatiflere üye olmu ş lardır. Ancak daha 
sonraki yıllarda Toplu Konut Fonu'nda daha büyük mebla ğ lar biriktiğ i halde kredi-
lendirilen konut say ısı  önemli ölçüde dü şmüş tür. Toplu Konut Fonu'nun Eylül 1990 
yı lı  itibariyle geliri 6.7 trilyon civar ındadır. Bunun ise sadece yar ı sına yak ın bir kısm ı  
konut kredilerine ayr ı lmış t ır. Diğer kısım ise ya genel bütçeye, ya da di ğer fonlara 
aktar ılarak başka iş lerde kullanılmış tır (10). 

İkinci olarak bu dönemde konutla ilgili görülen ve esas olarak ba şka amaçlara 
yönelik düzenlemelerin öne ç ıkarıldığı nı  görmekteyiz. 

Bunlara bir örnek konut sertifikas ı  uygulamas ıdır. "Konut finansman ı  konusun-
da devlet, vatanda ş , sermaye piyasas ı  ilişkilerine i ş lerlik kazand ı r ılması  ve sermaye 
piyasası  imkanlar ının devreye sokularak gayrimenkule yap ılan yat ır ımların iş letllme-
sini sağlamak amac ıyla baş latılan uygulama,k ısa süre sonra istenilen neticeye ula şa-
mayacağı  sonucunu vermi ş tir. 1989 yı lında 250 bin adet ç ıkar ılan konut sertifikas ı  
ancak 32 bin civar ında sat ış  yapabilmiş tir 
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Bu dönemdeki konutla ilgili faaliyet olarak adland ırılan uygulamalardan birisi 
de "Arsa Sertifikas ı"d ıır. Bu faaliyet, Toplu Konut Idaresi faaliyetleri d ışı nda görüldü-
ğünden daha sonra Maliye ve Gümrük Bakanl ığı 'na devredilmi ş tir 

1989 yı lında 2985 sayı l ı  Toplu Konut Kanunu'nun uygulama yönetmeli ğ i değ iş ti-
rilmiş tir Bu yönetmelikle Toplu konut kredilerinin 100 metrekareden dü şük konut-
lara verilmesi yeniden benimsenirken (11) konutlara kredi verilmesi şartlar ı  ağıı rlaş tı -
r ı lmış t ır Yine diğer taraftan bir ki ş iye birden fazla konut ve yazl ık konut kredisi ve-
rilme imkan ı  da getirilmiş tir Birden fazla ki ş iye kredi verme ve yazl ık konut kredisi 
verme gibi hükümlerin dar ve sabit gelirlileri konut sahibi k ılmak hedefinden uzakla-
şan düzenlemeler olduğu gerekçesiyle bu yönetmelik ağı r ele ş tirilere konu olmuş tur. 
Aynı  şekilde kredi verme şartlar ının ağı rlaş t ı r ılması  ve Konut Fonundan kredi veril-
memesi uygulamas ı  da giderek say ı lar ı  artan kooperatifleri büyük bir darbo ğ aza it-
miş tir. Hatta bu dönemde k ısa süre içerisinde kooperatif say ılar ında düşme görülme-
ye de ba ş lanmış t ır. 

Sonuç 

Türkiye Cumhuriyeti kurulu şundan hemen sonra konut sorunlar ıyla kar şı laş mış -
tır. 1980'li yıllara kadar da konut politikas ı  olarak adland ırabileceğ imiz, tutarlı , 
uyumlu, sistemli ve diğer politikalarla desteklenen bir politikaya rastlan ılmamış t ır. 
1980'li yı llara doğ ru sorunun boyutlar ı  oldukça büyümüş  ve sorunun özel sektöre b ı -
rakılamayacağı ndan hareketle fiilen devlet destekli toplu konut politikas ı  dönemi 
baş lat ı lmış t ır. Dolayı sıyla toplu konut politikas ının yürütülmesi için de kooperatifçi-
lik hareketi k ısmen desteklenmi ş tir. Ancak 1980 sonras ı  dönem genelde toplu konut 
dönemi olarak adland ırılamaz. Bu dönemde ç ıkar ılan iki temel yasa toplu konut ad ı -
nı  ta şı mas ına rağmen, toplu konut dışı  uygulamalar da fiilen devletce desteklenmi ş -
tir. Özellikle 1988 sonras ı  dönemde toplu konutlar ın desteklenme dönemi de kapan-
mış t ır sayı labilir. Bundan kooperatiflerin de pay ın ı  almas ı  kaçınılmazd ır. Türkiye'-
nin konut sorununun çözümünde kooperatifler her şey olmamakla birlikte, önümüz-
deki dönemde sorunun çözümünde, hiç olmazsa hafifletilmesinde yeniden koopera-
tiflere ihtiyaç duyulacakt ır. Özellikle de dar ve sabit gelirlilerin kooperatifler d ışı nda 
konut sahibi olma imkanlarının yokluğu düşünülürse kooperatifçiliğ in bu alanda öne-
mi daha iyi anlaşı labilir. Her zaman söylendiğ i gibi konut politikalar ının başka politi-
kalarla, özellikle de ekonomi, sanayile şme, kentle şme ve bölgesel geli şme politikala-
r ıyla desteklenmesi gerekmektedir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 93 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 1991 

KONYA OVASINDA Ş EKER PANCAR! TARIMI* 

Prof. Dr. Celal ER 	 Talat ŞENTÜRK 

Gİ RİŞ  

Günümüzden 2.5 as ır önce, ANDREAS SIGSMUND MARGRAF pancar pek-
mezine tad veren maddenin kam ış  şekerinin aynı  olan pancar şekeri, yani sakkaroz 
olduğunu kimyasal analizlerle ortaya koymu ş tur. Margraf ayn ı  zamanda pancar şuru-
bunu kristalle ş tirmiş tir. Daha sonra talebesi F. K. ACHARD pancardaki şeker ora-
nı  % 1 - 3 iken, seleksiyonla bunu % 5 - 7 ye ç ıkarm ış t ır. Içindeki şeker varl ığı  daha 
önceden yapılan çalış malarla bilinmesine rağmen şeker pancar ından şeker elde edil-
mesi 19 YY' ın baş lar ında endüstri haline gelebilmi ş tir. 

Bu endüstrinin ba şarı lı  bir şekilde geli ş mesine; 
- Pancardan şeker elde edilmesindeki yönetim geli ş tirilmesi 
- Yüksek verimli yeni çe ş itlerin ıslah edilmesi 
- Sava ş lar nedeniyle baz ı  ülkelerin şeker ithal ve ihracatma ambargo koymalar ı . 
- Agronomik çalış malarla yeni yeti ş tirme tekniklerinin geli ş tirilmesi, birim alana 

düşen girdi maliyetlerinin azalt ılması  ve mekanizasyonun yayg ınlaş t ır ı lması  sebep ol-
muş tur. 

Türkiye'de şeker pancar ı  tar ım ı  Tanzimat Dönemine baş lam ış tır. Muş ir Necip 
Paşa taraf ından 1840'lı  yıllarda bu endüstrinin geli ş tirilmesi için muhtelif te şebbüs-
ler yap ılmasına rağmen, ş eker fabrikas ı  kurulmas ı  başarılamam ış t ır. Cumhuriyetin 
ilanından sonra 1923 y ı lında Nuri Ş eker tarafından bugünkü şeker endüstrisinin ku-
rulmas ı  için çalış malar yap ılmış tır. Bunun sonucu olarak 1926 yılında Uşak ve Alpul-
lu Ş eker Fabrikalar ı  faaliyete geçmi ş tir. 1926 - 34 yıllarında kuruluş  safhasına ta-
mamlayan bu sanayii dal ı  1934 yı lından sonra geli şmeye baş lamış tır. 1935 yılında 
Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş . kurularak şeker pancar ı  tar ımı  ve sanayii bu ş irketin 
kontrolüne geçmi ş tir. 1950 - 63 y ıllar ı  aras ında 13 yeni şeker fabrikas ı  kurulmuş tur. 
1962 yı lından sonra da şeker fabrikalar ı  yerli olarak yap ılmaya baş lanmış tır. Halen 
27 adet şeker fabrikas ı  üretimini sürdürmektedir. 

*) Bu makale Talat ŞENTÜRK'ün A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dal ında Ver-
diği Seminerden k ısaltılarak hazırlanmış tır. 
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Ş eker pancar ı  tar ım ının önemi gün geçtikçe artmaktad ır. Çünkü şeker pancar ı -
nın yan ürünleri de küspe olarak hayvan beslemede ve alkol sanayiinde kullan ılmak-
tadır. Bugün ülkemizde 1.5 milyon nüfus geçimini şeker pancar ı  tar ımı  ve şeker sa-
nayiinden sağ lamaktad ır. Endüstri bitkileri içinde ekim alanlar ı  bakımından ayçiçeğ i 
ve pamuktan sonra şeker pancar ı  3. sırayı  almaktad ır. Ülkemiz tar ımsal potansiyeli 
çok yüksek; toprak, su ve güne ş lenme gibi tabii kaynaklar ı  yeterince değerlendirilme-
yen bir ülkedir. Bu sebeble tar ımın bu üç girdisini ak ılcı  bir şekilde kullanmak duru-
mundayı z. Ş eker pancar ı  bu üç girdiye en iyi cevap verebilecek bitkilerden birisidir. 

Modern tar ım teknolojinin uygulanmas ına çok elveri ş li bir bitki olan şeker pan-
carı  ülkemizde ve Konya bölgesinde Türk çiftçisine büyük faydalar sa ğlamaktad ır. 
Ş ekerpancar ı ; 

1. Birim alandan yüksek gelir temin ederek arazi k ıymetini artı rır. 
2. Modern tar ım alet ve ekipmanlar ının kullanımı  yaygmla ş t ırır. 
3. Bitki besleme, yeti ş tirme teknikleri ve mücadele i ş lerinde diğer bitkiler için 

de çiftçilere yol gösterici olur. 
4. Geniş  bir istihdam sahas ı  yaratarak i ş sizliğ i azalt ı r. 
5. Ş eker sanayii, tar ım alet ve makinalar ı  sanayii ve bunlar ın yan sanayiilerinin 

gelişmesine yol açar. 
6. İ spirto, hamur mayas ı  ve bazı  gıda sanayiilerine hammadde kayna ğı dır. 
7. ülke hayvancı lığı nın gelişmesine katkı  sağ lar. 

Ş EKER PANCARININ EKOLOJIK ISTEKLERI 
Ş eker pancar ı  fazla ışı k ve s ıcaklık isteyen 2 yıllık bir bitkidir. Değ iş ik iklim ku-

ş aklar ı  ve bölgelerinde yetiş ir, bu nedenle iklim isteğ i çok sınırlı  değ ildir. Ekimi yapı -
lan pancar tohumunun (uygun s ıcaklıkta 4 - 5 C°' ın üzerinde) optimum 15 - 20 
C°'de yeterli besin maddesi ve nem bulunan topraklarda ç ıkış  oranı  artar ve 4 - 5 
günde çimlenerek toprak yüzüne ç ıkar. Çıkış tan sonra yeterli ışı kta ilk yaprakc ıklar 
hızla büyür. Optimum s ıcaklık isteğ i 20 25 C°, enfazla s ıcaklık isteğ i 28 - 30 C° 

 dır. Ş eker pancar ı  2 - 4 yaprakl ı  devrede -1, -2 C°'de zarar görür. Toprak yap ısı , bit-
ki besin maddeleri, su durumu ve uygulanan kültürel i ş lemlere göre büyüme ve geli ş -
mesini sürdürür. İ lkbaharda toprak üstü aksam ı , 2. aydan sonra da kök olu şumu hı z-
lamr, köşkte şeker depolanmas ı  daha çok gündüzleri güne ş li ve geceleri serin geçen 
dönemlerde olmaktad ır. Bu dönemdeki bak ım çok önemlidir. Pancar ın toplam s ıcak-
lık ihtiyacı  2400 - 2900 C°, yıllık yağış  isteğ i en az 600 mm'dir. Bitkinin su iste ğ i en 
az 600 mm. olmasına rağmen, Konya'da yap ı lan bir ara ş t ırmada toplam su isteğ i 
850 - 950 mm., Eske ş ihir'de yap ılan bir ara ş tırmada da 1080 mm bulunmu ş tur. Ye-
tişme dönemindeki yağış lar dikkate al ınırsa bölgede en az 600 - 700 mm toplam su-
ya ihtiyaç vard ır. 

Çizelge l'de uzun yıllara ait iklim özelliklerinin ortalama de ğerleri verilmiş tir. 
Buna göre y ı llık yağış  toplam ı  300 - 700 mm. arasında değ işmektedir. S ıcaklık ve ya-
ğışı n farklı lık gösterdiğ i Konya Ovas ının değ iş ik kesimlerinde ekolojik yap ı  değ iş -
mekte, buna bağ lı  olarak yeti şen bitki türü de de ğ işmektedir. Çizelge l'de görüldü- 
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Temmuz Ağus. 	Eylül 	Ekim 	Kas ım Haz. Nisan Mart Mayı s 

ğü gibi şekerpancar ı  tarımı  için Konya ovas ında yağış  ve nisbi nem yeterli de ğ ildir. 
Özellikle ilkbahar ya ğış lar ının yetersiz olduğu yıllarda pancar ekili araziler ç ıkış  için 
bile sulanmaktad ır. Ancak bu uygulama bölgede yayg ın değ ildir. 

Konya Bölgesinde yaz aylar ında sıcaklığı n yüksek, yağış  ve nisbi nemin düşük ol-
ması  bitkinin suya olan ihtiyac ını  art ırmaktad ır. 58 yı llık meteorolojik değerlere gö-
re en düşük sıcaklık Ocak ayında -28.2 °C, en yüksek s ıcakl ık ise Ağustos ay ında 40 
C°  olarak ölçülmü ş tür. 

Çizelge 1. Konya ilinde uzun yı llara ait (1929 - 1989) baz ı  ortalama iklim veri-
lerinin aylara göre da ğı lımı  görülmektedir. 

Aylar 
Yagış  

mik. nun. 
SICAKLIK ( C) Nisbi 

nem (%) 

Güneş lenme 
süresi saat' 
dak/gün En düşük En yüksek Ortalama 

Ocak 39.8 - 3.3 5.7 0.8 78 3.22 
Ş ubat 23.2 - 3.2 5.5 1.0 70 4.38 
Mart 30.5 - 0.2 11.6 5.3 65 5.44 
Nisan 27.2 4.1 17.5 10.7 57 7.14 
Mayıs 44.4 7.6 21.8 14.6 56 9.15 
Haziran 25.2 11.0 26.1 19.2 49 11.20 
Temmuz 6.3 13.3 28.9 21.8 41 12.15 
Ağustos 5.6 11.0 28.2 23.0 40 11.44 
Eylül 13.2 7.3 , 	22.4 14.9 47 9.42 
Ekim 26.7 4.3 18.1 11.3 59 7.17 
Kasım 30.8 0.8 12.7 6.1 72 5.47 
Aralık 42.9 - 1.7 7.9 2.5 80 3.18 

TOPLAM 325.8 
ORTALAMA 4.2 17.2 10.9 59.8 7.37 

g/pan. 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

Şekil 1. Şekerpancarmm gelişme ve büyüme seyri (KONYA) 
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Ş eker pancar' tar ımmda düşük sıcaklık zarar ı  ekim ve ç ıkış tan sonraki dönemde 
bazı  yıllar görülmekte ve böyle durumlarda çoğu zaman ikinci ekim yap ılmaktadır. 
Büyüme ve gelişmenin ileri dönemlerinde pancar bitkileri -4 °C'den aşağı  s ıcaklıklar-
dan ve 12 saat kadar devam eden donlardan büyük ölçüde zarar görür. Olgunla şmış  
pancarlar sonbahar erken donlarma, k ısa süreli gece donlarma veya -6°C'e dayana-
bilmektedir. Bölgede çok geç kalan sökümlerde dü şük sıcaklık zarar ı  az da olsa gö-
rülmektedir. Ş eker pancar ı  çok yüksek s ıcakl ıklarda (40°C) 25 - 42 saat canl ı  kalabil-
mektedir. Bu nedenle yüksek s ı caklığı n zarar ı  bölgemizde söz konusu değ ildir. Vege-
tasyon süresi (160 - 220 gün) yönünden bölgemiz pancar tar ımı  için uygundur. Gün 
uzunluğu 8 saatten 10 - 14 saate ç ıktığı nda pancarm şeker varlığı nda biraz yükselme 
ve kök büyüklüğünde önemli art ış  olmaktad ır. Konya Ovalar ı  güneş lenme süresi yö-
nünden şeker pancar ı  yetiş tiriciliğ ine uygundur. 

Ovada şeker pancar ı  tarımın ın yapılmasını  sın ırlayan önemli faktör ya ğış t ır. Ya-
ğış  noksanl ığı  bir çok kültür bitkisinin yetiş tirme alan ını  daraltmakta veya dü şük ve-
rim alınmas ına sebeb olmaktad ır. Ş ekerpancar ından yüksek verim alabilmek için uy-
gun zaman ve miktarda sulama suyu kullan ılması  gerekmektedir. 

KONYADA TARIMSAL YAPI 

Arazi varl ığı  5085700 hektar olan Konya Ovalar ında arazi kullan ım durumu çi-
zelge 2'de verilmi ş tir 

Çizelge 2. Konya ili arazi kullan ı m durumu 

Kullanım şekli Alan (ha) Payı  (%) 

1. 	iş lenen arazi 3.011.410 59 
Yı llık ekilen alan 2.034.929 68 
Nadas 976.481 32 

2. 	Çayır Mera arazileri 990.839 19 
a) Çayır 42.649 
b) Mer'a 948.192 

3. 	Orman 706.129 14 

4. 	Tarım dışı  araziler 337.322 8 

TOPLAM 5.085322 1020 
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Çizelge 3. iş lenen arazilerin dağı lım ı  

Alan (ha) Oranı  (%) 

1.608.324 
141.426 
134.721 

16.115 

93.4* 
84.6 
7.4 
7.1 
0.9 

1.900586 100.0 63.1 

6.6* 
20.496 15.3 
55.892 41.6 
57.955 43.1 

134343 100 45 

976.481 32.4 

3.011.410 100.0 

Kullan ım ş ekli 

1. 	Tarla tar ım ı  
a) Hububat 
b) Bakliyat 
c) Endüstri bitkileri 
d) Yem bitkileri 

TOPLAM 

2. Bağ  - Bahçe tar ımı  
a) Sebze 
b) Meyve bahçeleri 
c) Bağ lar 

TOPLAM 

3. Nadas 

TOPLAM 

*) Nadas alanları  hariç iş lenen alanlar içindeki oranları  

KONYA OVASINDA PANCAR TARIMI 

Her yıl ekilen tar ım arazilerin içerisindeki 134.721 ha. ekim alan ı  olan endüstri 
bitkilerinin payı  % 7.1'dir. Endüstri bitkileri içinde şeker pancar ı  ve diğer endüstri 
bitkilerine göre da ğı lımı  ve oranlar ı  çizelge 4'de verilmiş tir. 
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Çizelge 4. Endüstri bitkilerinin ekim alanlar ı  ve oranları  (1987 Yı lı ) 

KONYA 	 TÜRKIYE 
Bitki 	 Ekim alan ı  (Ha) Oran ı  (%) 	Ekim Alan ı  (Ha) 	Oran ı  (%) 

Ş eker pancan 62.192 46.2 391.592 17 
Diğerleri 72.529 53.8 1.917.517 83 

TOPLAM 134.721 100.0 2309.105 100 

Türkiye'de ekim alan ı  yönünden ayçiçeğ i ve pamuktan sonra 3. s ırada bulunan 
şeker pancar ımn endüstri bitkileri içindeki pay ı  % 17 dir. 

Halen 3 şeker fabrikas ı  bulunan Konya'da şeker pancar ı  tar ımı  1954 yı lında 
Konya Ş eker Fabrikas ın ın kurulmas ıyla baş lamış tır. 1978 de Ilgın, 1988'de de Ereğ li 
ayr ı  birer bölge haline gelmiş tir. Çizelge 5'de Konya, Çizelge 6'a Ilg ın, Çizelge 7'de 
Ereğ li ve Çizelge 8'de 3 bölgenin toplam ekim alan ı  üretim ve verimleri verilmi ş tir. 

Çizelge 5. Konya Bölgesi Ş eker Pancarı  Ekim, Üretim ve Verim Durumu 

Yı llar Ekim Alan ı  (Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg/da) 

1954 8.741 104.000 1.190 
1960 23.820 483.918 2.032 
1970 10.670 368.116 3.450 
1978 23.431 891.135 3.803 , 
1980 18.421 971.553 5.275 
1985 34.070 1.242.755 3.650 
1988 25.939 1.130.941 4.360 
1989 29.504 1.094.915 3.700 
Konya Şeker Fabrikası  

Çizelge 6. Ilgın Bölgesi pancar ekim, üretim ve verim durumu 

Yıllar Ekim Alan ı  (Ha) Üretim (Ton) Verim (kg/da) 

1978 7.646 269.000 3.500 
1980 11.332 362.000 3.200 
1982* 15.563 550.158 3.550 
1985 15.253 564.765 . 3.700 
1988 14.857 750.656 5.052 
1989 17.340 699.000 4.031 
* Ilgin Şeker Fabrikası  1982 Y ılında üretime Geçmiştir. 
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Çizelge 7. Ereğ li Bölgesi pancar ekim, üretim ve verim durumu 

Yı llar 	Ekim Alan ı  (Ha) 	Üretim (Ton) 	Verim (kg/da) 

1988* 9.653 369.701 3.830 
1989 8.794 294.522 3.349 

* Ereğ li Şeker Fabrikası  1988 y ı lında üretime geçmi ş tir. 

Çizelge 8. 3 Bölgenin baz ı  yıllarındaki ekim, üretim ve verim durumu 

Yı llar Ekim Alan ı  (Ha) Üretim (Ton) Verim (kg/da) 

1978 23.431 891.135 3.800 
1980 29.753 1.133.557 4.482 
1982 , 58.548 2.064.142 3.526 
1985 49.323 1.807.520 3.665 
1988 50.449 2.251.298 4.460 
1989 55.638 2.088.437 3.754 

Çizelgelerden de görüldü ğü gibi şeker fabrikas ı  sayısının artmas ı  pancar ekim 
alanı  ve üretimini olumlu yönde etkilemi ş tir. Halen Cihanbeyli ilçesinde 4. Ş eker 
Fabrikası  çalış maları  da devam etmektedir. 

Iklimi şeker pancar ı  yetiş tiriciliğ ine uygun olan Konya Ovalar ı  şeker pancar ı  üre-
timinde Türkiye içinde önemli bir yere sahiptir. Çizelge 9'da görüldü ğü gibi 1987 
ekim alanı  içinde % 15.9, toplam üretim içinde de % 18.9'luk bir paya sahiptir. Çi-
zelge 10'da Türkiye ve Konya'n ın dekara şeker pancar ı  verimleri görülmektedir. pe
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Çizelge 9. Türkiye ve Konya'da şeker pancar ı  ekim ve üretimdeki geli şme 

Yı llar 

EKİ M ALANI (HA) 

Türkiye 	Konya Oranı  (%) 

ÜRETIM (TON) 

Türkiye 	Konya Oranı  (%) 

1956 119.509 11.503 9.6 1.791.702 181.644 10.1 

1965 157.749 15.603 9.9 3.421.353 347.580 10.2 

1975 214.534 19.702 9.2 6.948.637 806.682 11.6 

1985 322.449 49.323 15.3 9.830.060 1.807.520 18.4 

1987 391.592 62.192 15.9 12.717.000 2.397.820 18.9 

1988 317.253 50.450 15.9 11.534.153 2.251.298 19.4 

Çizelge 10. Türkiye ve Konya ilinde verim ortalamalar ı  (kg/da) 

Yı llar Türkiye Konya Fark 

1956 1.499 1.580 81 
1965 2.169 2.250 56 
1975 3.239 4.100 861 
1985 3.049 3.640 601 
1987 3.248 3.856 608 
1988 3.635 4.460 825 

Birim alandan al ınan pancar veriminde genellikle Konya Ovas ı  Türkiye ortala-
masmdan daha yüksektir. 

1985 sayımma göre 1.769.050 olan Konya nüfusunun % 51.8'i k ırsal kesimde, 
% 48.2'si il ve ilçe merkezlerinde oturmaktad ır. 12 ve daha yukar ı  yaş lardaki nüfu-
sun % 42'si tar ım kesiminde çalış maktad ır. Konya'da toplam aile say ısı  338.319 
adet olup, bunun % 40' ı  olan 136.308'i çiftçidir. Çizelge 11'de pancar eken çiftçi sa-
yılan yıllara göre verilmi ş tir. 
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Çizelge 11. Ş eker Pancarı  ekici çiftçi say ı s ı  

Yı llar 	Konya P. Böl. 	Ilgın P. Böl. 	Eregli P. Böl. 	Toplam 

1954 12.125 12.125 

1955 13.215 13.215 
1965 16.591 16.591 
1975 16.933 16.933 

1978 24.124 6.184 30.304 
1982 31.730 15.070 46.800 
1985 30.529 15.050 45.579 

1988 18.996 13.715 6.547 39252 

1989 20.644 14.700 7.110 42.452 

Ilgın ve Ereğli Ş eker Fabrikalar ınm üretime açılmas ıyla pancar ekici say ısı  arta-
rak çiftçi ailesinin yakla şı k 1 / 4'i pancar tar ımı  ile ilgilenir duruma gelmi ş tir. 

KONYA OVALAR! PROJESI İ Ç İ NDE ŞEKER PANCAR! 
TARIMININ GELIŞME DURUMU 

Pancar yeti ş tiriciliğ inde, toprak ve iklim özellikleri yönünden bitki yeti ş tirmeye 
uygun olarak Konya Ovalar ında daha çok yağış  veya sulama suyu yönünden smırla-
ma vard ır. Bu nedenle toprak i ş leme sudan azami faydayı  sağ layacak şekilde yap ı l-
malıdır. Ş eker pancar ı  ekilecek tarlan ın hazırlığı  ön bitkinin hasadından sonra baş -
lar, gölge tavmdan faydalan ılarak anız bozma denilen yüzlek sürüm (7 - 10 em) yap ı -
lır. An ız bozmadan sonra yağan yağmurlar ın oluş turduğu tavdan faydalanarak gübre 
verilir, arkas ından toprak an ız bozma yönüne dik olarak 20 - 30 cm derinlikte pul-
lukla alttaki organik maddece zay ıf (çiğ ) toprak yüze ç ıkmayacak şekilde mutlaka za-
manında (Ekim - Kas ım aylar ında) sürülür ve sürümden sonra tarla k ış a tesviyeli gi-
recek şekilde tapan, kültüvatör, kazaya ğı  v.s. çekilerek düzlenmelidir. Böylece topra-
ğı n her tarafı  düzenli bir şekilde su alır, bu da düzenli bir üniform ç ıkışı  sağ lar. Çift-
çiler tarafından sonbahar sürümü genellikle uygulanmamaktad ır. Yapılan deneme-
lerde sonbahar sürümünün ilkbahar sürümüne göre en az % 10 ve daha fazla verim 
artışı  sağladığı  görülmüş tür. Bu konuda yap ılan deneme sonucu şu şekildedir. 
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Çizelge 12. Sonbahar Toprak i ş lemesinin yerime etkisi 

Hafif Topraklar 	Ağı r Topraklar  
Kg/da 

Pancar verimi 	Ş eker Oran ı  Pancar Verimi 	Ş eker Oran ı  

Sonbahar sürümü 7.169 t 15.44 7.290 14.96 
İ lkbahar sürümü 6.642 15.41 6.642 15.04 
Sürümsüz 6.602 15.53 6.072 15.50 

Konya'da genellikle uygulanmayan bu i ş lem önemli verim kay ı plarına sebeb ol-
maktad ır. Toprak ya ş  ve kuru olduğu zamanlarda sürüm yap ılmamal ıdı r. Ş eker pan-
car' derin köklü bir bitki oldu ğundan toprak haz ı rlığı nda kök bölgesi önemle ele 
alınmal ıdır. Toprağı n ayn ı  derinlikte peş  peşe bir kaç yıl sürülmesi ile altta bir pul-
luk taban ı  (taban taşı ) veya sert yar ı  s ıkışı k bir tabaka oluşur. Bu taban bitki kökü-
nün toprağa nüfusuna engel oldu ğu gibi, suyun ve havanın toprak içindeki hareketi-
ni de engeller. Bu tabakamn hiç olmazsa 3 - 4 y ılda bir kır ılması  gerekir. bundan do-
layı  dipkazan veya çizel ad ı  verilen aletler kullan ılmalıdır. Böylece; 

- Suyun toprağı n derinliklerine s ızmas ı  sağ lanı r, 
- Hava topra ğı n derinliklerine iner, 
- Rüzgâr ve su erozyonu önlenir, 
- Toprak içine s ızan tuzlarm tekrar toprak yüzeyine dönmesi engellenir. 
Bütün bu faydalar ına rağmen dip kazan kullan ım ı  da yörede pek yaygı n değ ildir. 
ilkbaharda ise tarla tohumu') ekilece ğ i derinlikten (5 - 7 cm) daha derin i ş len- 

ırnernelidir. Haz ırlı kta mutlaka kombi kürümler kullan ılmal ıdır (T ırmık, merdane ve- 
ya bunlar ın bileş imi). 

Kullanılan aletlerin t ırmıklar ı  tarla yüzeyine paralel çal ış acak şekilde ayarlanina-
hdı r. Aksi halde tarla derin iş lenir. Tarla.  yüzeyindeki toprak topraklar ın iriliğ i ceviz 
- fındık büyüklüğünün altma düşmeyecek şekilde iş leyici aletler ayarlamp en fazla iki 
en az bir iş leme yapı lmal ıdır. İ lkbahar toprak i ş lemesiyle çimlenen otlar öldürülür, 
üst tabaka gevşetilir. 

KONYA OVASINDA PANCAR YETIŞTIRICILIĞ I 

Toprak hazırlığı ndan sonra pancar ın tohumunu ekmek için şartlar sağ lanmış tır. 
Ekilen pancarlarm veriminin yüksek olmas ı , yağan bahar yağmurlarından daha çok 
faydalanarak geli şmesi, pancarlarm h ızla büyüyerek zararl ı  tahribatma kar şı  daha 
mukavim olmas ı  ve pancarm k ısa zamanda tarlayı  örterek toprak neminin kaybolma-
sına mani olarak 6 - 7 °C' ı  bulduğunda, yağış  şartlar ı  ve tarlan ın nem durumu elver-
diğ i sürece hemen (tohum yatak haz ı rlayıp) ekilmelidir. Ülkemizde ekimdeki 1 - 7 
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günlük gecikmeler dekara pancar verimini 25 - 30 kg, şeker varl ığı nı  0.01 0.02 düşü-
rür. Genel olarak en uygun ekim zaman ı  bölgede Mart ortalar ına doğ rudur. Ekim, 
yağış  ve sıcaklığı n seyrine bağ lı  olarak 7 - 15 gün kadar kayabilir. 

Pancar için normal ekim derinliğ i 2 - 4 cm dir. Hafif topraklarda derin, a ğı r top-
raklarda yüzlek ekilir. Monogerm tohum ekimi tekleme ve seyreltmede % 20 - 35 
oranında işçilikten tasarruf sa ğlar. Ekimde en önemli konulardan biri, çok iyi bir to-
hum yatağı  hazırlayarak düzenli bir ç ıkış  sağ lamak ve üniform bitkiler elde etmektir. 
Örneğ in 8000 bit/da bulunacaksa, bunun hiç olmazsa 6 - 7 bininin ayn ı  zamanda ve 
düzenli çıkması  sağ lanmalıdır. Aksi halde ç ıkış  zaman ındaki farkl ı lıklar hem tekdü-
zeliğ i bozar, hemde verim kay ıplar ına neden olur. Geç çıkan pancarlar erken ç ıkan-
ların etkisiyle gelişememektedir. 

Yine sık ekimde fılizler 3 - 4 yaprakl ı  olur olmaz seyreltme ve tekleme i ş lerine 
baş lanmaldır. Bu iş lem geciktiğinde özellikle yağış lı  yıllarda çıkış  sıklığı  yüksek olan 
sıralarda pancarlar birbirinin geli şmesini engellemektedir. 

Tek rüseyimli tohumun hassas mibzerle tek tek istenen aral ık ve derinliklerde 
düzgün olarak ekim çizgisine b ırakılmas ıyla bitkilerin seyrek ç ıkmas ı  sağ lanır, böyle-
ce seyreltme ve tekleme i ş leri kolayla şmaktadır. İ leride seyreltmesiz ekime geçildi-
ğ inde buna da gerek kalmayacakt ır. 

Ekim sıras ında, ekimin kısa sürede bitirilebilmesi için yeterli say ıda mibzer bu-
lundurulmalı  ve mibzerin ayarlarmm yap ılması  ve traktör h ızının saatte 4 - 5 km'yi 
aşmamasına dikkat edilmelidir. 

Seyrek ekimde, sıra aral ıklarının bir yandan verim ve kalite için yeterli bitki s ık-
lıklarmı  sağ layacak kadar dar, öte yandan da seyreltme i şçiliğ ini kolayla ş tıracak ka-
dar geniş  seçilmesi gerekir. 

Ş eker pancar ı  tarım ında bitki s ıklığı  çeş it, toprak, iklim ve i ş letme özelliklerine 
göre 7 - 10 bin bitki/da aras ında değ işk. Konya Ovas ı  şartlar ında 7 - 8 bin dolayla-
rmda olmas ı  istenmektedir. Pancar iyi geli şebilmesi için 2 - 3 yaprakl ı  dönemde tek-
lenmelidir. Teklemedeki 3 - 4 haftal ık bir gecikme verimi 1 / 3 oran ında azaltmakta-
dır. Ş eker pancar ı  tar ımında tekleme zaman ında ve itinah yap ılinca olumlu etkisi 
her zaman görülür. Çapa say ısı  genellikle 2 seviyesinde olmal ıdır. Aşı rı  çapalamayla 
kökler zedelenebilir. 

Ekimden sonra tohumun çimlenmesi için genellikle yeterli nem vard ır. Fakat 
yok ise, hafif bir inta ş  sulamas ı  yap ılması  pancar ın normal ve düzenli ç ıkışı nı  garanti 
etmesi bak ım ından önemlidir. Konya Ovalarmda genellikle bu inta ş  sulamas ı  yapıl-
madığı ndan yer yer bitki çıkış larında düzensizlikler görülmektedir. En önemli husus 
üstteki 30 cm'lik toprak k ısmını  nemli tutmaktır. 

Pancar kurak dönemlerde, öncelikle yaz aylar ında en az 4 - 6 defa sulanmal ıdır. 
Gündüz sıcak öğ le saatlerinde yatan ve pörsüyen yapraklar, serin sabah ve ak şam sa-
atlerinde doğ rulmadıkları  takdirde pancar ın sulama zaman ı  gelmiş  demektir. Panca-
ra her sulamada 50 - 100 mm. su verilerek hasattan 2 - 3 hafta öncesine kadar dü-
zenli olarak yapraklarda kuruma kayb ına sebeb olmadan sulanmal ıdır. Aksi halde 
yeni yapraklar gelişeceğ inden şeker varlığı  olumsuz etkilenir. 
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Pancar ın mevsimlik su tüketiminin büyük k ısmı  temmuz ve ağustos aylar ı  içinde 
olmaktadır. Eylül ayın da ise pancar geli şmesi genel olarak ağustostaki geli şme hızı -
nın yar ı sına düşmektedir. Ş eker pancar ı  için yağmurlama veya kar ık usulü sulamala-
rm her ikisi de tatminkâr oldu ğu halde, salma sulama hastahklar ı  teşvik edeceğ in-
den elverişsizdir. 

Yağmurlama ile yap ılan sulama, su dağı tımını  en iyi şekilde kontrol etmekte, be-
sin maddelerinin topra ğa düzenli yay ılmasını  sağ lamakta ve yıkanmalar ını  azaltmak-
tadır. Bu nedenle yağmurlama sulama te şvik edilmelidir. Fazla say ıdaki sulama, veri-
len gübrenin y ıkanmasına neden olmaktad ır. Bitki, verilen gübrenin tamammdan ye-
terince faydalanamamaktad ır. Bu nedenle fazla gübre vermek zorunlu olmaktad ır. 

Erken kurakl ık (1 Haziran - 1 Ağustos), geç kurakl ık (I Ağustos - 1 Eylül) dö-
nemlerinde şeker verimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bundan dolay ı  bu devreler-
de sulamaya çok dikkat edilmelidir. 

Konya ovalar ında ekilebilir arazilerin % 89'u sulanabilir durmdad ır. Ancak sula-
nabilir arazilerin % 15.7 si sulamaya aç ılmış tır. Sulanabilir arazilerin 1.6 milyon ha' ı  
su beklemektedir. Bölgede sulama suyu yeralt ı  ve yerüstü kaynaklar ından sağ lan-
maktad ır. Ovamn geleceğ i çiftçilerin ve ülkemizin gelece ğ i bakımından DSİ  tarafın-
dan etüd ve proje çal ış maları  halandırılmandır. DSİ  tarafından iş letilen sulama i şlet-
melerinde şeker pancar ı  sulama alanı  toplam alan içinde % 11 - 12'lik bir paya sa-
hiptir. DS İ  dışı nda sulama yap ılan alanlarda şeker pancar ınm payı  % 26 dır. Buna 
göre bütün sulanan alanlar (298.071 ha) içinde şeker pancar ı  alanlar ının (62.192 ha) 
payı  % 20.86 dır. 

Çizelge 13. Konya Ovas ında sulama alan ı  ve pancar üretiminde 
beklenen art ış lar 

Sulanacak Arazi 
Sulamaya açılan arazi 
Sulamaya aç ılabilecek arazi 
Mevcut pancar ekim alan ı  
Ekim alanında beklenen art ış  
Mevcut pancar üretimi 
Pancar üretiminde beklenen art ış  
Beklenen toplam pancar üretimi 

550.000 hektar 
298.071 hektar 
251.929 hektar 
62.192 hektar 
52.656 hektar 

2.937.820 ton * 
2.030.906. ton 
4.425.726 ton 

• 

* Birim alanı  yerini 3.586 kg alınm ış tır. 

Bugün için sulamaya aç ılmış  arazi sulanacak arazi miktarma ula ş tığı nda 
251.929'ha art ış  olacaktır. Yani şeker pancar ekim alan ı  52.565'ha daha artacakt ır. 
Böylece toplam üretim 4.425.726 ton'a ula şacaktır. Bu da 6.000 ton/gün kapasiteli 
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3 şeker fabrikas ına daha ihtiyaç olduğunu ortaya çıkaracakt ır. 
Verim üzerindeki bariz etkisi nedeniyle bitkiler için gerekli olan üç ana besin 

maddesi içinde azotun özel bir yeri vard ır. Yeterli azotla beslenen şeker pancar ı  hız-
h bir gelişme göstererek iri ve normal koyulukta ye ş il renkli bol yaprak sistemi geli ş -
tirir. Yeterli azot alamayan şeker pancar' ya ş lı  yapraklar ı  açık ye ş il renk alarak solar-
lar. Fazla azot geli şmeyi te şvik eder, olgunla şmayı  geciktirir. Ş eker oran ına azalt ır ve 
kristelizasyonu güçle ş tiren zararl ı  azotun birikmesine neden olur.  

Ülkemizde pancar bedelinin pancardaki şeker varl ığı  gözönüne al ınarak hesap-
lanmas ı  uygulamas ına geçilmiş  olmakla beraber, bu uygulama çiftçi esas ına göre de-
ğil& kantar ortalamas ı  üzerinden yap ılmas ı  nedeniyle, bazı  çiftçilerin fazla azot kul-
lanmas ını  engelleyememektedir. Çitfçiler kullan ı lan fazla azot nedeniyle kalitenin 
düşeceği konusunda ayd ınlat ılmal ıdır. 

Azotlu gübrenin 2/3'ü ilkbahar tohum yata ğı  hazırlığı ndan önce, kalan ı  seyrelt-
me çapas ının veya en geç bunu izleyen ilk ot çapas ının altına verilmelidir. Alınabile-
cek pancar verimi 3 - 7 ton/da aras ında değ iş tiğ i zaman verilecek azot 12 kgjda'dan 
az 14 kg/da'dan fazla olmamal ıdır. Optimum miktar ınm üstünde fazladan uygula-
nan 10 kg'da azot gübrelemesinde; Pancar verimi 30 kg/da; 

Ş eker varlığı  % 4 (0.70 °S) 
A. Ş eker varl ığı  % 8 (1.10 °S) düşer ;  
istenmeyen; 
Amino Azot % 40 (1.05 m.mol) 
Na (Sodyum) % 30 (0.62 m.mol) 
K (Patasyum) % 5 (0.24 m.mol) artar. 
Fosforlu ve Potasl ı  gübrenin tamam ı  derin sonbahar sürümünden önce 5 ton 

pancar veriminin almaca ğı  hesabıyla 10 - 12 kg/da P 205  ve 14 - 16 kg/da K20 ve po-
taslı  gübre uygulanmal ıdır. 

Ş eker pancar ı  ekiminde başarı  sağ lamanın esası  pancann yetiş tirileceğ i bölge 
şartlar ına uyum sağ layan çe ş itlerden elde edilen kaliteli pancar tohumunun bulunma-
sına bağ lıdır. Buna göre pancar çe ş idinin yetiş tirildiğ i bölge şartlar ına uymas ı, fabri-
kasyon faaliyetini ekonomik hale getirebilecek şeker oran ını  ihtiva etmesi, birim 
alandan elde edilen ürünün çiftçiye yeteri kadar gelir sa ğ laması  ve diğer ürünlerle re-
kabet edebilecek durumda olmas ı  esast ı r. Çeş it ve pancar çiftçisini hem de şeker fab-
rikalar ını  aynı  derecede ilgilendirmektedir. Ş eker sanayii ta şı dığı  özellik itibariyle, ş e-
ker pancari tohumlu ğu fabrikalarca sağ lanır. Temin edilen tohum çeş idinin verimi 
ve şeker oran ı  yüksek hibrit çe ş itler olmas ı, kaliteli, yaprak ve kök veren, bölge özel-
liklerine uymas ı , hastalık ve zararhlara dayan ıklilık göstermesine dikkat edilmelidir. 
Ayrıca tohumluğunun çimlenme gücü, teknik monogermlerde % 75'in, genetik mo-
nogermlerde % 85'in üstünde olmal ıd ır. Teknik monogermlerde 3.5 - 4.75 mm., ge-
netik monogermlerde 3.25 - 4.25 mm. irilik kalibrasyonuna uyulmal ıdır. 

Normal bir şeker pancan tarlasmda bulunmas ı  istenmeyen her türlü pancarlara 
ot pancar denir. Ş eker pancari tarlasmda tohuma kalk ıp çiçek açan bir kaç bitki bir 
sonraki periyotta geniş  bir pancar popülasyonunun ortaya ç ıkmasına neden olur. 
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Çünkü iyi geli şmiş  kı sır olmayan bir bitki binlerce tohum meydana getirir. Konya 
Ovalarmda bu problemle zaman zaman kar şı laşı lmaktadır. Bu nedenle bu ot pancar-
lar ın temizlenmesi ve mücadele edilmesi'gerekir. 

Tohuma kalkmayan pancarlar tohuma kalkanlardan daha fazla verim verir. To-
huma kalkanlar, kalkmayanlardan daha kaba, odunsu, lifli ve sert oldu ğundan fabri-
kada iş lenmesi daha zordur. Tohuma kalkan pancarlar çok s ıkı  kontrolle, hemen sö-
külüp at ılmalıdır. Aksi halde bula şma h ızla artarak tarlalar pancar ekilemeyecek du-
ruma gelir. 

Ülkemizde gerçek anlamda yerle şmiş  bir ekim nöbeti sistemi yoktur. Ş eker pan-
carından önceki iki senede, bölge özelliklerine göre şeker ş irketinin kontrolü d ışı nda 
çeş itli bitkiler ekilmektedir. Bu iki y ıldan birine bir kaç baklagil çe ş idinin yerleş tiril-
mesi konusunda çok çal ış ma yap ı lmas ına rağmen önemli bir uygulama sağ lanama-
mış tır. 

Genelde 3'lü k ısa ekim nöbeti, hastal ıklı  ve polikültür yerlerde ise en az ından 
4'lü ekim nöbeti uygulanmal ıdır. Münavebede kullan ılabilecek ön ve sonraki bitkiler 
hububat, ha şhaş , biber, kabak, bostan, marul, patates, domates ve baklagillerdir. 
Yörede buğday, pancar, arpa, fasülye, baklagil, pancar, bu ğday fiğ  pancar, arpa, pa-
tates, bağday ekim nöbeti sistemlerinin uygulanmas ı  uygun olabilecektir. _ 

.Diğer bir çok bitkide olduğu gibi iklim faktörleri şeker pancar ı  hasadının şekil 
ve ğ idiş ini belirleyen en önemli faktördür. Hasat i ş leminde en önemli konu hasad ın 
pancarda şeker varlığı nın hemen hemen optimum düzeyi buldu ğu zaman baş latılma-
sıdır. Yani teknolojik olgunluğu doruk noktas ına ulaşmasına 10 - 15 gün kala erken 
dönemde baş lanmalı dır. Ş eker pancar ı  olgunla şmadan sökülürse; 

Ş eker oranı , şeker verimi düşer, krislalle şmeden melesa geçen şeker oranı  yük-
selir. Don olaylar ının fazla olduğu yerlerde don ba ş lamadan önce hasata geçilmeli-
dir. Hasat zaman ı  şartlara göre Konya Ovas ında Eylül, Ekim ayında yap ılır. Tarla 
sulanır sulanmaz pancar sökülürse, verimi artar söküm i şçiliğ ini azalt ır, şeker oran ı  
düşer ve silo kay ıpları  artar. Bunun için su son sökümden 15 - 20 gün önce verilmeli-
dir. Söküm dikel denilen bellerle veya Roder denilen hasat makinalar ıyla yapılır ha-
sattan sonra ba ş  kesimi uygun yap ı lmalı dır. Ba ş  1 cm. yüksek kesilmeyle % 6,2 cm. 
kesilmeyle % 9 oramnda verim artar. Pancarda elle yap ı lan söküm ve ba ş  kesimi ve 
bunlar ın taşı ma araçlar ına yüklenmesi fazla i şçilik gerektirir. Bu nedenle pancar ha-
sadı  makineleş tirilmelidir. Konya Ovasmda henüz hasat i ş lerinde kullan ılan modern 
aletler yayg ın değ ildir. Hasat zaman ında düşük sıcaklık devreleri olan Eylül ve Ekim 
rastlamas ı  büyük problemler olu ş turmakta işçi sıkıntısmı  hat safhaya ç ıkar ılmakta-
dır. 

Öte yandan tarlada yükleme ve araban ın teslim merkezinde bo ş altı lması  da ma-
kinalaş t ırı lmalıdır. Böylece fabrikaya istenen zamanda istenen miktarda pancar geti-
rilmesi kolayla şı r. 

İyi bir pancar verimi alabilmek için; 
- Olgunluk zaman ı  iyi belirlenmeli 
- Hasat kay ıplar ı  azalt ılmalı  
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- İyi bir söküm yapılmalı  ve uygun baş  kesilmeli 
- Tavlı  toprakta hasat yap ılmalıdır. 

Ş eker pancar ı  3 yerde silolamr. 
- Çiftçi tarlas ında, 
- Ş irket tarafından fabrika tesellüm kantarlar ında geçici silolarda, 
- Genel söküm ba ş lad ıktan sonra fabrikan ın günlük kapasitesinden fazla alman 

pancar uzun süreli silolara konur. 
Ancak genel söküme kadar fabrikalar ın tüm kantarlar ında tesellüm edilen top-

lam pancar miktar ı  fabrikada 1 günlük i ş leme kapasitesinin 3 kat ın geçmemeli, çift-
çi tarlalar ında ara silolama yap ılmamal ıdır. 

Planlı  ve programh fabrikalar aras ı  pancar ta şı mas ı  ile fabrikalar ın hem tam ka-
pasite ve az kay ıp ile çal ış mas ı , hem de kampanya sürelerinin yok yere uzamamas ı  , 
sağ lanmalıdır. Kampanya bitimi ülkemizde en erken aral ık ortas ında, en geç şubat 
başı nda olmaktad ır. 

Üzerinde önemle durulmas ı  gerekli olanlar uzun süreli silolard ır. Fabrikalar ın 
kampanya sürelerine ba ğ lı  olarak pancar silolarda 50 - 70 gün hatta 100 - 120 gün 
bekletildikten sonra iş lenir. Silolar şekillerine göre; 

- Uzun silolar 
- Kapama silolar 
- Yuvarlak silolar 

Havaland ırmalar ına göre; 
- Havaland ırmas ız 
- Tabii havaland ırmalı  
- Cebri havaland ırmalı  olarak grupland ırı lır. 

Bu silolardan en uygun olan ı  cebri havaland ırmah silolard ır. Bat ı  ülkelerinde 
fabrika meydanlar ı  otomatikle şmiş , silolar cebri havlaand ırmaya çevrilmi ş tir. Sistem 
hava emme veya basma usulüne göre silo içi s ıcaklığı  + 10 °C üstüne çıktığı nda oto-
matik çalışı r ve durur. 

Pancardaki silo kay ıpları ; 
- Bekleme süresi 
- Pancarm olgunluk durumu 
- Pancar ın sağ lamlığı  
- Pancar ın söküm şekli 
- İklim şartlar ına bağ lı  olarak değ işmektedir. Bu i ş lemler tekniğ ine uygun yap ı -

lı rsa silo kayıpları  
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SONUÇLAR 

1- Yağış ların yetersiz ve dağı lım ımn düzensiz olduğu Konya Ovalar ında sulama 
suyunun teminine önem verilmeli, kaynaklar faaliyete geçirilmelidir. Ş eker pancar ı  
tarımı  sulamalar ı  devletçe desteklenmelidir. Sulama alanlar ı  geniş letilmelidir. 

2- Pancar tar ımı  yapan çiftçilerimize teknik bilgi ak ımı  devam ettirilmeli, teknik 
elemanlar tohum yata ğı  hazırlığı ndan hasata kadar çitfçimize önderlik etmelidir. 

3- Pancar verimi üzerine etkisi fazla olan sonbahar sürümü yap ılmalıdır. Dekar-
daki bitki sayısı  7 - 8 binden az olmamak İntaş  sulamas ı  gerekli hallerde yap ılmah-
dır. 

4- Sulamaya önem verilmeli, ekim zaman ı  erkene almmaya çal ışı lmah, azotlu 
gübre 16 kg/da' ı  geçmemeli, gübreleme tekniğ ine uygun yap ılmalı dır. 

5- Tohum ve çeş it yöreye uygun seçilmeli, tohumluk kalitesine çok önem veril-
meli, pulluk taban ı  hiç olmazsa 3 - 4 y ı lda bir kırılmal ı , merdane çekilmelidir. Ot 
pancar, hastal ık ve zararl ılarla iyi mücadele edilmelidir. 

6- Söküm iyi düzenlenmeli, silolama süresi fazla olmamal ı , sevkiyat pancar ın es-
ki ve yeni olmas ına göre yap ılmal ıdır. 

7- Fire iyi tesbit edilip çamursuz yerlerde 3'lü münavebe yerine 4'lü münavebe 
•uygulanmal ı dır. Burada belirtilen hususlar dikkate al ınırsa şeker pancar ı  tarımından 
önemli kazançlar sağlanabilir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 93 TEMMUZ-AĞ USTOS-EYLÜL 1991 

TÜRK KAMU YÖNETIMINDE KOMPTROLÖRLÜK 
Bİ Rİ MLERİ NDEN BEKLENEN YARARLAR 

Yard. Doç. Dr. Burhan AYKAÇ(*) 

GIRIŞ  

Türk Kamu Yönetimi, Cumhuriyet'tçn sonra yeniden düzenlenirken büyük ölçü-
de, Osmanlı  Imparatorluğu dönemindeki idari yap ının etkisi alt ında kalınmış t ır. Bu-
günkü, Türk Kamu Yönetimi'nin yap ı sını  iyice anlayıp değerlendirebilmek için, o dö-
nemin te şkilat yapısını  iyi bilmek gerekmektedir. 

Cumhuriyetin ilk y ı llar ında benimsenen idari yap ı , bazı  küçük değ işme ve geli ş -
meler bir yana b ırakılacak olursa, 60'l ı  yıllara kadar büyük bir değ işikliğe uğ rama-
mış t ır. 1960 askeri müdahalesinden sonra, idari yap ıda meydana gelen aksaklıklar ın 
düzeltilmesi amac ıyla çal ış malara ba şlamış t ır. Bu amaçla çe şitli komisyonlar kurul-
muş  ve bazı  projeler haz ırlanm ış tır. Bunlardan MEHTAP projesi, istenen oranda ol-
masa bile en çok yank ı  uyandıran proje olmu ş tur. Bu tarihleri izleyen dönemde ku-
rulan bütün hükümetlerin programlarmda, idari yap ının yeniden düzenleneceğ i, bü-
rokratik engellerin kald ı r ılacağı  vaadine raslamak mümkündür. Durum böyle olun-
ca, Türk Kamu Yönetiminde "Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi" konusu çok s ık 
gündeme gelmiş  ancak, köklü bir değ iş ikliğe uğ ramadan son y ıllara kadar gelinmi ş -
tir. 

12 Eylül'den sonra, " İDAREDE REFORM" tekrar gündeme gelmi ş tir. "Reor-
ganizasyon Çalış maları" adı  alt ında çe ş itli komisyonlar kurulmu ş tur. Ancak yine or-
taya, amaçlanan nitelikte somut sonuçlar ç ıkmamış tır. Bütün bu çabalar ın istenen 
düzeyde olumlu sonuç vermemesinin nedenleir arasmda, idari reformun, personel 
reformundan ayr ı  düşünülmüş  olmas ı  ve iş in basit bir düzenlemeden ibaret olduğu-
nun zannedilmiş  olması  sayılabilir. 

(•) Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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İdarede Reform dü şüncesinin bir devam ı  niteliğ inde olmak üzere 27.2.1982 ta-
rih ve 8/4334 sayılı  "Bakanl ıklarm Yeniden Düzenlenmesi ve Çal ış ma Esaslar ı" hak-
kında Bakanlar Kurulu karar ı  yayınlanmış tır. Ad ı  geçen Bakanlar Kurulu karar ının 
1. maddesinde: "Bakanl ıklar, Bakanlıklar ın Kuruluş  Esaslar ı  Hakkındaki Kanun" çı -
karılmcaya kadar, süratli, verimli ve düzenli çal ış maları  için müteakip maddelere gö-
re yeniden düzenlenirler" denilmektedir. 

Müteakip maddelerden 5. maddede Bakanl ıkların hizmetlerini yürüten birimler 
üçe ayr ı lmaktadır. Bunlar: 

- Esas Birimler 
- Danış ma ve Denetim Birimleri 
- Yardımcı  Birimler 

Yardımcı  Birimler aras ında, Türk Kamu Yönetiminin bugüne kadar, sadece Mil-
li Savunma Bakanl ığı  bünyesinde, 1955'ten beri mevcut olan KOMPTROLÖRLÜK 
birimlerinin bütün Bakanl ıkların teş kilat yapılar ı  içinde yer verilmiş ; ancak daha son-
ra 8.6.1984 tarihinde ç ıkarılan bir dizi KHK ile, Bakanhklarm kurulu ş  kanunlar ında 
değ iş iklik yap ı lmış t ır. Bu değ iş iklik ile MSB hariç, diğer Bakanl ıklar ın tamam ında 
KOMPTROLÖRLÜK Birimleri kald ır ı lmış tır. 

Biz bu incelememiz çerçevesinde, KOMPTROLÖRLÜK birimlerinin tarihçesi-
ni, kuruluş  amaçlarını , görev ve fonksiyonlar ını  Türk Kamu Yönetiminde bu birimle-
re niçin yer verilmek istendi ğ ini çeş itli aç ılardan ele almaya çal ış acağı z. 

I- KOMPTROLÖRLÜK KAVRAMI VE AMACI 

A- KOMPTROLÖRLÜK KAVRAMININ KAPSAMI, TANIMI VE 
TARIHI GELIŞ MESI 

1- Komptrolörlük Kavram ın ı n Kapsam ı  

Komptrolörlük kelimesi ingilizcedeki "COMPTROLLER" kelimesi kar şı lığı  ola-
rak dilimizde kullan ı lmaktad ır. Bu kelimenin kullan ı lmaya ba ş lamas ı , Amerika Birle-
ş ik Devletleri'nde 80 y ıll ık bir geçmişe sahip olmas ına rağmen, bizde oldukça yeni-
dir. O bakımdan çoğunlukla telaffuzunda dahi güçlükler çekilmektedir. 

Komptrolörlük kelimesinin Türkçede kar şı lığı nı  tek kelime ile ifade etmek güç-
tür. O bak ımdan keli ınesi yabanc ı  dildeki ş ekliyle alınm ış t ı r. 

Kavram olarak aç ıklandığı nda, bu kelime ile neyin ifade edilmek istendi ğ i daha 
kolay anlaşı labilecektir. 

Komptrolörlük kavram ı , Muhasebe, Finansman, Bütçe, istatistik Bilgi Sunma 
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ve Sevk ve İ dare Analizlerini kapsamaktad ır (1). Ancak, Komptrolörlük kavram ının 
kapsam ı , özel sektör, kamu sektörü, silahl ı  kuvvetler ve diğer kuruluş lar bakunm-
dan, bazı  farklı lıklar gösterebilmektedir (2). Böylece, Komptrolörlük kavram ı , kulla-
nıldığı  kesime göre farkl ı  anlarnlara gelirken, kavram ı n kapsam ı  da, daralrnakta ve-
ya geniş lemektedir. Fakat, hangi kesimde kullan ı lırsa kullanı ls ın, Komptrolörlük kav-
ram ı , Finansman, Bütçe, İ statistiki Bilgi Sunma ve Sevk ve İdare Analizlerini mutla-
ka kapsamaktad ır. Ancak, hemen belirtOim ki, Komptrolörlük kavram ı  hiçbir za-
man sadece "Bütçeleme Faaliyeti" düzeyine indirilemez. Bu birimlerin, bütçeleme fa-
aliyetlerini yürütmeleri asli görevlerinden sadece biridir. 

Çeş itli kesimlerde yer al ışı na göre, Komptrolörlük kavram ının anlam ında bir ge-
niş leme söz konusu olduğunda, bu kavrama yüklenen anlamlardan baz ıları  şunlar-
dır: Program Yapma, Gerekli Belge ve Bilgileri Toplama, Faaliyet Planlar ı  Hazırla-
ma, Performans Analizleri Yapma, Personel Ili şkilerini Düzenleme, İç Kontrolü 
Gerçekle ş tirme, Alternatif Projeler Haz ırlama, Rapor Verme, Plan ve Bütçe Aras ın-
daki Uygunluğu Sağ lama, gibi faaliyetleri saymak mümkündür (3). 

Ülkemizde, uygulamaya konulu ş  biçimi göz önüne alınarak, komptrolörlük kav-
ramınıın kapsam ı  şu şekilde belirtilmektedir: " İş  Programlar ı, Bütçe, İstatistik Hiz-
metleri, Ödenek, Yat ırımların Planlara göre finansman ı , Muhasebe yönünden ayl ık 
gelişmelerin izlenmesi, insan, para ve malzeme gibi kaynaklar ın en uygun ve en ve-
rimli bir şekilde kullan ılması  çalış malarının yürütülmesi" (4). 

Diğer taraftan, ülkemizde ilk Komptrolörlük Birimi olan Milli Savunma Bakanh-
ğı 'mn Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı 'nın yap ısı  incelendiğ inde, Komptrolörlük bi-
rimlerinin görev alanlar ının neler olduğu daha da aç ıklık kazanır. 

Milli Savunma Bakanl ığı  Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı  bir Başkan, bir Baş -
kan yard ımcısı  ve aş ağı daki şubelerden meydana gelmektedir (5): 

a) idari Ş ube 
b) Otomatik Bilgi i ş lem Merkezi (OB İ M) 
c) Bütçe Ş ubesi 
d) Mali Yönetim Ş ubesi 
e) Maliye Muhasebe Ş ubesi 
f) Sevk ve İ dare (Management) Ş ubesi 
g) Program İnceleme ve De ğerlendirme Ş ubesi 
h) İ statistik Ş ubesi 
Öte yandan, Komptrolörlük kelimesinin kavram olarak kapsam ı , kelimeyi mey-

dana getiren her harfe bir anlam yüklenerek ifade edilmek istenmi ş tir (6). 

(1) Management Analysis Technician, Air Training Comman4 Washington, December 1958y p. 1-3 
(2) Management Analysis Technician, a.g.e., s. 1-3 
(3) The Comptrollar's Guide, Departement of the Anny Pamphlet, No 35-10, Washington, July 1954 p. 16 
(4) Gençlik ve Spor Bakanl ığı  Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimat ı, GSB Yay ın ı, Ankara, May ıs 1983, s. 

249 
(5) ORTAÇ, Bahattin: 'MSB Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı : Bakanhklararası  Komptrolörlük Fonksi-

yonları  Semineri, Ankara, 21 -25 Mart 1983, s. 6 
(6) ORTAÇ Bahattin: a. g. t., s. 12_ 
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K : KOORDINASYON 
O : ORGANIZASYON 
M : MENAGEMENT 
P : PROGRAM 
T : TEVHİD 
R : RAPORLAMA 
O : OTOMASYON 
L : LOJISTIK 
Ö : ÖDENEK 
R : REORGAN İZASYON 

Yukarıda görüldüğü gibi, KOMPTROLÖR kelimesinin yukar ıdan aşağı ya doğ -
ru yazılması  sonucu, her harf için adapte bir kelime bulunarak, kavramm hangi alan-
ları  kapsadığı  ifade edilmek istenmi ş tir. Bu adaptasyon ve yap ı lacak yeni bir adaptas-
yon, Komptrolörlük kelimesinin kapsam ın ı  açıklamas ı  bakım ından faydalı  olacakt ır. 

2- Komptrolörlük Kavram ı nın Tanı mı  

Komptrblörlük kelimesi ABD'de 80 y ı ldan beri kullan ı lan bir kelime olmakla be-
raber, ülkemizde pek bilinen bir kavram de ğ ildir. Kelime olarak bilinmeyince, bilin-
meyen bir şeyin tan ımınm da bilinmemesi tabiidir. O bak ımdan Türkçe hiçbir söz-
lükte bu kelimeye veya bunun kar şı l ığı  olan bir kelimeye raslamak bugün için müm-
kün değ ildir. 

İngilizce "COMPROLLER" olarak kullan ı lan bu kelimenin, Frans ızca kar şı lığı  
olarak yine "COMPTROLLER" veya "CONTROLEUR" kelimesi kullan ılmaktadır. 
Ancak, burada "CONTROLEUR" kelimesine verilen anlam, "KONTROL" köküne 
dayalı  olan anlamdan farkl ı  bir anlamd ı r. 

Hava Kuvvetleri Terimleri Sözlü ğü "USAF DICTIONARY", "COMPTROL-
LER" kelimesinin kar şı lığı  olarak şu tan ımı  vermektedir: "Görevli bulundu ğu Hava 
Kuvvetleri, Komutanl ık veya başka te şkilat ın mali hesaplar ını  tutmakla görevli, tavsi-
ye ve desteğ i ile teş kilat ın amacına ulaşmasına hizmet eden, bu birimlerde etkin bir 
sevk ve idarenin kurulmas ını  sağ layan idari memurdur" (7). 

Yine WEBSTER sözlüğünde, "COMPTROLLER" kelimesi kar şı lığı  olarak şu 
açıklamaya raslamaktay ız: "Görevi hesaplarm denetimi ve harcamalar ın uygunluğu-
na karar vermek olan kamu görevlisidir. Bu terim, bir zamanlar kontrolör ile he-
men hemen ayn ı  anlamda kullan ı lıyordu. Fakat, bugün Komptrolör kelimesi Kontro-
lör kelimesinin sahip olmad ığı  takdir ve yönetim görevlerine de sahiptir" (8). 

(7) Management Analysis Teclutician, a.g.e., s. 12 
(8) Management Analysis Technician, a.g.e., s. 12 
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"WEBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY" ise yine, 
"COMPROLLER" kelimesi kar şı lığı  olarak: "1) özellikle mali hesaplar ı , maliyeyi ve 
muhasebeyi kontrol eden ki ş i, 2) Görevi Muhasebeyi denetlemek ve harcamalar ın 
uygunluğuna karar vermek olan kamu görevlisi" (9). 

Ayn ı  sözlükte, "COMPTROLLER GENERAL" kar şı lığı  olarak şu açıklamaya 
raslamaktayız: "ABD'de hükümetten istenebilecek bütün hizmetleri kar şı lamaktan 
sorumlu, kamu fonlar ının toplanmas ı , kabulü ve dağı tımı  ile ilgili bütün meselelerle 
ilgilenen kiş i" (10). 

Bütün bu aç ıklamalardan anla şı labileceğ i gibi, Komptrolör kelimesinin ilk kulla-
nılmaya baş landığı , ABD'de bile kesin ve tek anlam ı  yoktur. Kullanıldığı  yere göre 
anlam ı  farkhla şabilmektedir. 

NEWMAN, KOMPTROLÖRLÜK kavram ını  şu şekilde tan ımiamaktad ır: 
"Komptrolör, etkinliklerin yönetimi bak ımından optimum kontrolünü ve karar ver-
me olanağnu sağ layacak, koordone bir muhasebe, bütçe ve rapor sisteminin geli şti 
rilmesinden, kurulmas ından ve yönetiminden sorumludur. Genel Müdürün ve öteki 
korporasyon yöneticilerinin phnlardan bütçelerden sapmalarla ilgili konu ve du-
rumlardan tam olarak ve zaman ında haberdar olmalar ını  sağ lar ve alınacak tedbir-
ler hakkında önerilerde bulunur. Genel korporasyon hedeflerinin, politikalar ının ve 
planlarının saptanmas ında muhasebe, bütçe ve yönetsel kontrol raporlar ı  söz konu-
su olan hallerde, dan ış manlık yapar ve önerilerde bulunur" (11). 

"ENCYCIOPEDIA BRITANNICA"da da, bu konuda: "Özel i ş letmelerde, mu-
hasebe kayıtlarının tutulmasından, geçmi ş teki hesaplardan ve sorumluluklar ın rapor 
edilmesinden sorumlu, önemli tavsiye görevleri olan ki ş idir" (12) denilmektedir. 

"MEYDAN LAROUSSE"da, komptrolör kar şı lığı , Frans ızcada kullan ılan, kon-
trolör kelimesinin kar şı lığı  olarak "BÜTÇE KONTROLÖRÜ" deyimi kullanılmakta-
dır. Bu sözlükte, "BÜTÇE KONTROLÜ" ba ş lığı  altında, Komptrolörlük Birimleri-
nin hizmetleri anlat ı lmaktad ır. Burada: "Bütün faaliyetleri bir tek birimle, yani para 
ile belirterek, bu faaliyetlerin tahminlere oranla ne durumda olduklar ını  kontrol et-
meyi sağ lar. Gerçekle ş tirıneler ile, bütç6 arasındaki farklar, her ay belirlenir. Sap-
maların analizi, farklar ın nereden ileri geldiğini ve sebebin ne olduğunu gösterir" 
(13). , 

"Bakanlıklararasi Komptrolörlük Fonksiyonlar ı  Seminerine" sunulan bir bildiri-
de, Komptrolörlük şu şekilde tanunlanmaktad ır: "Komptrolörlük, te şkilatm kadro 
ve hizmetleriyle bütçe aras ında ödenek, fiyat düzeyinde uyum sa ğ lamaktır" (14). 

(9) Webster's Third New International Dictionary; G and C Meniam Company Publishers, Washington, 
1969 

(10) Webster's Third New International Dictionaıy, a.g.e., s. 760 
(11) NEWVAN, II William: (Çev. Kenan Stırgit)Yönetim I şletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İda-

re, 3 Baskı, TODA İE Yay ını, Ankara, 1979, s. 350 
(12) Encyclopedia Britannica, C. 4 New York, 1970 
(13) Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, C. 4 İstanbul, 1971 

Bcdcanlıklararası  Komptrolörlük Fonksiyonları  Semineri, a.g.s., Ankara, 1983 s. 8 
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Yine ayn ı  seminerde, ülkemizde ilk kurulan Komptrolörlük Birimi olan, MSB 
Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı  model olarak al ındığ mda, yap ılabilecek bir ba şka 
tanım şu şekilde ifade edilmi ş tir: "Silahlı  Kuvvetlerin taktik ve stratejik olmayan sa-
vunma hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ la-
mak için, elde mevcut insan, para, malzeme, yöntem ve mevzuat gibi tüm kaynak ve 
imkanlar ın modern manajman yöntemlerine uygun olarak kullan ılmasını  ve'bu kay-
naklardan en rasyonel biçimde yararlan ılması , değ işen ve geli şen koşullara göre, per-
sonel, te şkilat, malzeme ve hizmete yönelik mali olanaklar sa ğ lanmas ı  amacıyla bi-
limsel esaslar koymaktad ır" (15). 

28.2.1982 tarih ve 8/4334 say ılı  Bakanlar Kurulu karar ının çizdiğ i çerçeve esas 
alınarak, bugünkü Bakanl ıklar bünyesinde yer almas ı  düşünülen Komptrolörlük Bi-
rimlerinin görev ve fonksiyonlar ı  göz önünde tutularak bir tan ım yapılacak olursa, 
şu tan ımı  yapmak mümkündür: Komptrolörlük, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve 
etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakla-
rın en uygun ve verimli bir şekilde kullan ılmas ını  sağ lamak üzere, Bakanl ık bütçesi-
ni plan ve program esas ına göre haz ırlamak ve uygulanmas ını  izlemek ve hizmetleri 
yerine getirmek için gerekli istatistiki bilgileri toplam ve de ğerlendirmek ve ilgili bi-
rimlerle koordinasyon sağ lamakla görevli birimlerdir. 

3- Komptrolörlük Birimlerinin Tarihi Geli ş imi 

Komptrolörlük Birimlerinin tarihi geli şmesi incelendi ğ inde, bu birimlerin ilk mo-
delinin ABD'de, Hava Kuvvetlerinde 1907 y ı l ında kurulduğunu görmekteyiz (16). 

Yine ABD'de Komptrolörlük Birimlerinin bugünkü görevlerini yapmaya 1947 y ı -
lında baş lad ıklar ını  söyleyebiliriz. 1947 y ı lında çıkar ı lan Milli Güvenlik Kanunu ile 
ilk defa, Savunma Sekreterli ğine bağ l ı  olarak bir Komptrolörlük Dairesi kurulmu ş -
tur. Daha sonra, 1949 y ı lında da Hava ve Deniz Kuvvetlerinde Komptrolörlük Bi-
rimleri fiili olarak hizmet vermeye ba ş la ın ış t ır (17). 

Bu baş langıçtan sonra ABD'de, kamu ve özel kurulu ş larda Komptrolörlük Bi-
rimlerinin say ıs ı  h ızla art ış  göstermi ş tir. Ancak, kurulan Komptrolörlük Birimlerinin 
hepsi farkl ı  farkl ı  tipte kurulmuş , farkl ı  farkl ı  şubelerden meydana geldi ğ i dikkati 
çekmiş tir. Bunun sebebi, bu birimlerden beklenen görevlerin kapsamlarm ın farkl ı  ol-
mas ı dır. Sonuçta, çok farkl ı  şube sayı lar ı , kuruluş  biçimleri, yerine getirdikleri görev-
ler ve kurulu ş  amaçları  az da olsa birbirinden ayr ılan Komptrolörlük Birimlerinin or-
taya ç ı ktığı n ı  görmekteyiz (18). 

(15) ORTAÇ, Bahattin: a.g.t., s. 8 
(16) Management Ana4rsis Technician, a.g.e., s. 11 
(17) Management Anasis Technician, a.g.e., s. 11, 
(18) ORTAÇ, Bahattin: a.g.t., s. 5 
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Ülkemizde Komptrolörlük Birimlerinin kurulmas ı  daha sonraki y ıllara raslamak-
tadır. Türkiye'de ilk Komptrolörlük Birimi, Milli Savunma Bakanl ığı  bünyesinde 
1955 yı lında kurulnıuş tur. Bu birimin kurulmas ında etkili olan faktörler aras ında, 
Türkiye'nin 1945 y ı lında imzalam ış  olduğu Birle şmiş  Milletler Ş artı  ile Bütçe ve Ma-
li konularda yeni bir sistemin kullan ılmasmm taahhüd edilmi ş  olması  ve Türkiye'nin 
1952 yılında NATO'ya girmi ş  olmas ı  sayılabilir (19). 1952 y ılından sonra, Genel 
Kurmay Başkanlığı  ve Kuvvet Komutanl ıkları  seviyesinde birer maliye ve bütçe üni-
teleri kurularak i şe baş lanmış tır. 

1955 yı lında MSB bünyesinde, ABD'deki Komptrolörlük Birimlerine benzer, on-
lardan farkl ı  olarak Mali Yönetim ve Otomatik Bilgi i ş lem Merkezi (OB İM) şubele-
ri bulunan Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı  kurulmuş tur. 1956 yı lında da her Kuv-
vet Komutanlığı na bağ lı  ayrı  ayrı  Komptrolörlük Daireleri ile Harita Genel Müdür-
lüğü'ne bağ l ı  bir Komptrolörlük Dairesi kurulmu ş tur. 

2.5.1920 tarihinde kurulan MSB'n ın kurulu ş  kanunu 31.7.1970 tarihinde ç ıkarı -
labilmiş tir Gerek bu kanunda, gerekse 25.4.1972 tarihinde ç ıkarılan bu kanunda ba-
zı  değ iş iklikler yapan kanunda Komptrolörlük birimlerinin görevleri, "Silahl ı  Kuvvet-
lerde hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkili biçimde yerine getirilmesi için 
kullanılan insan, para, malzeme, yöntem ve mevzuat gibi bütün kaynaklar ın modern 
yönetim usulleri içinde yürütülmesini sağ lar; bütçe, tefti ş , denetleme, yönetim, prog-
ram, tahlil ve istatistik hizmetlerini yürütür°' şeklinde belirtilmektedir. 

Bu Komptrolörlük Daireleri d ışı nda, ad ı  Komptrolörlük Dairesi olan, ne di ğer 
kamu kurulu ş larında, ne de özel sektöre ba ğ lı  herhangi bir kurulu ş ta başka bir bi-
rim 1982 yı lına gelinceye kadar kurulmam ış tı r. Ancak, Komptrolörlük Birimlerinin 
görevlerini yerine getiren çe ş itli adlar alt ında birimlerin olduğu da unutulmamalıdır. 
Adı  Komptrolörlük Birimi olmasa bile, Komptrolörlük Birimlerinin yapt ığı  iş leri ve 
daha başka amacına göre kendisine verilen i ş leri yapan birimler vard ır. 

12 Eylül'den sonra i ş  başı na gelen hükümeti biran Ba şbakanının daha önce 
MSB'da Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı  yapmış  olması, bu birimlerin fonksiyonlar ı-
nı  yakından bilmesi sonucu, benzer birimlerin, Türk Kamu Yönetimi Te şkilat ı  içeri-
sinde yer alan bütüm kurumlara yayg ınlaş tır ı lması  fikrini doğurmuş tur. Bu amaçla, 
MSB Komptrolörlük Dairesi model ahnarak, 28.2.1982 tarih ve 8/4334 say ılı  Bakan-
lar Kurulu karar ıyla bütün kamu kurumlar ında Komptrolörlük Dairelerinin kurulma-
sı  hükme bağ lanm ış tı r (20). 

Daha sonra 6 Kas ım 1983 seçimlerinden sonra i ş  başı na gelen hükümet, 
14.12.1983 tarihli Resmi Gazete'de yay ınlanan KHK ile İ dari yap ı  yeniden düzenlen-
miş tir (21). Bu düzenlemede de, bütün Bakanl ıklar bünyesinde Komptrolörlük Bi-
rimlerine yer verilmi ş tir. Böylece, 28.2.1982 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar ıyla 
yaygın bir şekilde İdari Teşkilat içerisine giren Komptrolörlük birimleri, bu de ğ iş ik-
likte de varhklar ım korumaya devam etmi ş tir. 

(19) ORTAÇ, Bahattin: a.g.t., s. 5 
(20) 2,52.1982 tarih ve 17619 say ılı  Resmi Gazete'de yay ınlanan Bakanlar Kurul karan 
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14.2.1983 tarihinde ç ıkar ılan KHK'de belirtilen kurulu ş lar ın tamam ında, 8 ay 
içerisinde kuruluş  kanunlar ın ın ç ıkar ılacağı  hükme bağ lanm ış t ır. Ancak, 8.6.1984 ta-
rihinde çıkarılan Bakanl ıkların kuruluş  kanunlar ında değ iş iklikleri öngören bir dizi 
KHK ile MSB hariç diğer Bakanlıkların yardımcı  birimleri aras ında Komptrolörlük 
birimlerine yer verilmediğ ini görüyoruz. Böylece Komptrolörlük Birimleri Türk Ka-
mu Yönetiminde bir y ıla yakın bir süre varl ıklar ını  sürdürebilmiş  olup, faydal ı  veya 
sak ıncalı  olup olmad ıkları  anlaşı lamadam kald ır ı lmış lard ır. 

B - KOMPTROLÖRLÜK B İ Rİ MLERİ Nİ N KURULUŞ  AMACI 

idari Teşkilat içerisinde yer alan bütün birimler bir amac ı  gerçekle ş tirmek gaye-
si ile kurulurlar. Bizim, devlet te şkilatı  içerisinde yer almalar ı  kararla ş tırılan Komp-
trolörlük Birimleri de baz ı  hizmetlerin daha etkin ve daha verimli yürütülmesi ama-
cıyla kurulmu ş lard ır. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu karar ı  incelendiğ inde, ülkemiz-
de Komptrolörlük Birimleri kurulu ş  amacını  şu baş lıklar alt ında incelememiz müm-
kündür. 

1 - Planlann Haz ırlanmas ı na Yardı mcı  Olmak 

Komptrolörlük Birimleri planlar ın hazırlanmasına yardımcı  olurlar. Planlar ın 
maliyetleri konusunda alternatifler getirerek, planalara maliyetler konusunda bilgi 
sunarlar. Böylece planc ılar alternatif maliyetler aras ında en uygununu seçme imkan ı  
bulurlar. Planlar ın mali yönden gerçekle ş ip gerçekleşmiyecekleri kaynak tahsisi, kay-
nak temini ve kaynağı n optimal verimlilikte kullanımı  Komptrolörlük Birimlerinin 
sunacaklar ı  hizmetlerin ba şarı  derecesiyle yak ından ilgilidir. 

Ancak, bu sayede greçekçi ve rasyonel planlar haz ırlanması  mümkün olabilecek-
tir. Bu sayede insan, emek, para, malzeme ve zamandan tasarruf edilebilecek ve su-
nulacak hizmetlerin, gerçekle ş tirilecek faaliyetlerin maliyetleri dü şürülebilecektir. 
Böylece, planlarm zaman ında gerçekleştirilme çabalar ı  daha da art ırılmış  olacakt ır. 

Yapılan planlarm gerçekle ş tirilebilmeleri, plana yeterince kaynak sa ğ lanmasına 
bağ lıdır. Kaynaklar değerlendirilineden, yap ılan planlar, ne kadar iyi yap ılmış  olur-
larsa olsunlar, plam haz ırlayanlar ne kadar iyi yeti şmiş  uzman ki ş iler olurlarsa olsun-
lar, plan ın gerçekle şmesi için gerekli kaynaklar sağlanmadığı  sürece plan daima iyi 
yapılmış  bir plan olarak kal ır. 

Programlarm hazırlanması  ve uygulanınasında, Komptrolörlük Birimlerinin rolü 
daha büyüktür. Çünkü, programlar, yap ılacak iş lerin zamanlamalı  olarak, kaynakla-
rm kullanımı , teçhizat ve maliyet yönleri ile ele almmasm ı  kapsadığ mdan Komptro-
lörlük Birimlerini daha yak ından ilgilendirirler (22). 

(21) 14.12.1983 tarihli Resmi Gazete'de yay ınlanmış tır. 
(22) YALÇIN, Mevlüt: "Program İnceleme ve Değerlendirme Konulan", Bakanlıklararası  Komptrolörlük 

Fonksiyonları  Seminen, Ankara, 21- 2.5 Mart 1983, s. 2 
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Programlar ın bütçe ile yak ın ilişkileri vard ır. Bütçesiz program dü şünülemez. 
Planlar ın gerçekleşmeleri, program ve alt programlar ın gerçekle şmesine bağhdır. 
Program ve alt programlar ın gerçekleşmesi de, bunlar ın sağ lam kaynaldı  bütçeleri-
nin olup olmamas ına bağ lıdır. Nitekim, "Bütçe, gerçekle ş tirilmek istenen program ın 
parasal yönden ifadesidir" (23) konumu bak ımından bütçenin en güzel tan ımıdır. 

Özellikle 1973 yılından beri ülkemizde, Program Bütçe Sistemine (PPBS) geçil-
miş  olması , Komptrolörlük Birimlerine plan ve programlar ın hazırlanmasında daha 
çok sorumluluklar yükleyecek nitelik kazand ırmış hr. 

Planlama Programlama Bütçe Sistemi (PPBS) sistem analizleri yapmay ı , istatisti-
ki bilgi toplayıp değerlendirmeyi, organizasyon ve yöntem çal ış malarını  kapsadığ m-
dan, kaynaklar ın en iyi değerlendirilebileceği bir bütçe sistemidir (24). Beklenen ya-
rarlar ın sağ lanabilmesi ise, büyük ölçüde bu çal ış maların iyi yürütülmü ş  olmasına 
bağ lıdır. Bu çalış malar, Komptrolörlük Birimlerince yürütülecektir. 

2 - Plan ve Bütçe Aras ında Uyum Sağ lanmas ı  

Planlarla, planlar ın mali portreleri aras ında bir uyum olmadığı  takdirde, planlar-
dan sapmalar olacak, hedefe ula şmak ya gecikecek veya hedefe var ılamayacakt ır. 
Hedefe ulaşmanın gecikmesi durumunda, aksamanın maliyeti, plan yap ı lırken öngö-
rülmesi gereken maliyetten genellikle yüksek olacakt ı r. Hedefe var ıılmamas ı  halinde 
ise, durum daha da farkl ıdır. Plan için harcanan emek, para, zaman ve teçhizat bo şa 
gitmiş  olacak, zaten k ı t olan kaynaklar israf edilmi ş  olacaktır. 

Planlama yapılırken öngörülen bütçede, her ihtimal de ğerlendirilmelidir. Hatta 
olağ anüstü durumlarda dahi, planlarla bütçe aras ında bir uygunluğun olması  zorun-
ludur (25). 

Plan, program ve alt programlar ın bütçeye uygunluğu, diğer bir deyiş le, plan, 
program ve alt programlara uygun bütçelerin haz ırlanmas ı  Komptrolörlük Birimleri-
nin sorumluluğu alt ı ndadır. 

Nitekim, 14.12.1983 tarih ve 18251 sayı lı  Resmi Gazete'de Yay ınlanan 174 sayı-
lı  KHK'de "Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi 
için insan, para ve malzeme gibi mevcut ,kaynaldann en uygun ve verimli bir şekilde 
kullanı lmas ını  sağ lamak üzere Bakanl ık Bütçesini plan ve program esaslar ına göre 
haz ırlamak ve uygulamas ını  takip etmek" (26) şeklinde Komptrolörlük Birimlerinin 
görevlerinden biri de, Bakanl ık bütçesini plan ve program esaslar ına uygun olarak 
haz ırlamak olarak ifade edilmi ş tir. 

(23) TORTOP, Nuri: Yönetim Bilimi, Ankara, 1983 s. 66 
(24) GÜRSOY, Bedri: Komuta Maliye - Bütçe, Ankara, 1980. s. 188 
(25) NEWMAN, H. William: a.g.e., s. 76 
(26) 14.12.1983 tarih ve 18251 saydı  Resmi Gazete'de yay ınlanan 174 sayılı  Kanun Hiik ınünde Kararname 

madde 29 
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Zaten, Komptrolörlük Birimlerinin kurulu ş  amacı  da bu plan ve programlar ile 
bütçe aras ında uygunluğu sağ lamaktad ır. Bu uygunluk sağ landığı  ölçüde Komptro-
lörlük Birimleri görevlerini yapm ış  sayılacaklard ır. 

Plan, program ve bütçe aras ında uygunluğun sağ lanabilmesi, bir bütçe hazırla-
nırken uyulmas ı  gereken ilkelere uyulmu ş  olmasına da bağ lıdır. Uygunluğun sağ lan-
masını  ilgilendiren ilkelerin ba şı nda ödenek ayr ılması  ilkesi gelmektedir. Elbette 
ödeneklerin kaynaklar ının sağ lam olması  da önemlidir. 

3- Kaynaklar ın Rasyonel Kullan ımı nın Sağ lanmas ı  
Planlama rasyonel bir yönetim için, en önde gelen şartt ır. Planlamanm yararlar ı  

şu şekilde ifade edilmektedir: "Planlama, insangücünün, personelin, malzeme, para 
ve yerin en etkili, en ekonomik biçimde kullan ı lmasını  sağ lar" (27). 

Planlama fikrinin doğuşu, kı t kaynaklar ın daha rasyonel kullan ı lmas ı  amacına yö-
neliktir. Bu bak ımdan, kaynaklar ın kullanılması, sadece kamu kurumlar ı  için değ il, 
özel kuruluş larda da kaynaklar ın rasyonel kullan ılması  önem ta şı r. 

Her kamu kuruluşu, elindeki kaynaklar ı  kullanırken, bu kaynaklar ı  rasyonel kul-
landığı  inancındad ır. Ancak, kaynaklar ın, rasyonel kullan ılıp kullan ı lmadığı , bu alan-
da uzman kiş ilerin yapacaklar ı  hesap ve değerlendirme sonucu ortaya ç ıkar. Kaynak-
lar kullanıldıktan sonra yap ılacak bir değerlendirme, belki ileride ayn ı  hatalar ın ya-
pılmaması  için faydal ıdır. Fakat, kullan ılmış  kaynaklar ın geri gelmesi söz konusu ol-
mayacağmdan, bu "Smama Yan ılma" yöntem, iyi bir yöntem de ğ ildir. Esas olan, kay-
naklar kullandmadan önce, fayda maliyet hesab ı  yapı lmalı , alternatif projeler üzerin-
de değerlendirmeler yaparak, kaynaklar ın kullanılmasına karar verilmelidir. Plan ın 
öngördüğü şartlar ın, kabul edilebilir ş artlara bağlamış  olması  gerekir. Kaynaklar ın 
rasyonel kullan ıldığı na sadece kendimizin inanmasa yeterli de ğ ildir. Öne sürece ğ imiz 
nedenlerin makul olmalar ı , kabul edilebilir olmalar ı  ve anlaşı lır olmalar ı  gerekir 
(28). 

4- Meydana Gelen Aksakl ıkların Tesbiti ve Giderilmesi 
Komptrolörlük Birimleri, plan ve programlar ın hazırlanmas ında, bunlara uygun 

bütçelerin haz ırlanmas ına, kaynaklar ın rasyonel kullan ılmasına yard ım etmekle gö-
revlerini tamamlam ış  olmazlar. Plandan ve programdan sapmalar ın olması  halinde 
bunlar ı  tam olarak ve zaman ında üst yöneticiye rapor ederler ve bu sapmalarm nere-
den kaynakland ığı nı , bunlar ın giderilmesi için nelerin yap ılması  gerektiğ ini bildirir-
ler (29). 

(27) TORTOP, Nuri: Yönetim Bilimi, a.g.e., s.52 

(28) SIMON, H. A.; SMITHBURG, D. W. ve THOMPSON, V. A.: (Çev. Cemal Mtl ıçioğ lu) Kamu Yöneti-

mi, SBF Yay ın ı, Ankara, 1980, s. 300 
(29) NEWMAN, H. William: a.g.e., s. 350 
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Aksi halde, yap ılan çalış malar izlenmiyece ğ inden, plandan ve programdan sap-
malarm olup olmad ığı  anlaşı lamıyacak, başansızhk ortaya ç ıktıktan sonra, yani i ş  iş -
ten geçtikten sonra durum farkedilecektir. Böyle durumlarda, ço ğu zaman art ık za-
rara katlanmaktan ba şka çare kalmamaktad ır. 

Komptrolörlük Birimleri, plan ve programlardan sapma olup olmad ığı nı  idari 
denetim vantalar ından yararlanarak ortaya koymaya çal ış mazlar. Zaten kendilerine 
böyle bir yetki de tan ınmamış tır. O halde, Komptrolörlük Birimleri, planlardan sap-
malar' nas ıl tesbit edeceklerdir? diye bir soru akla gelebilir. Komptrolörlük Birimle-
ri, plan ve programlardan sapma olup olmad ığ mı  bütçe yoluyla tesbit ederler. Tesbit 
edilen aksakl ıkların giderilmesi için teklifleri de kapsayan raporlar bu birimlerce dü-
zenlenerek zaman ında üst yöneticiye iletilir. Üst yönetici bu teklifleri de ğerlendir-
mek suretiyle uygulamaya koyar, veya de ğ iş tirir, veya yenilerinin haz ırlanmas ını  is-
ter. 

Bu durum, gerek 28.2.1982 tarih ve 8/4334 say ılı  Bakanlar Kurulu karar ında, 
gerekse 14.12.1983 tarih ve 174 say ı lı  KHK'nin 29. maddesinde "... Bakanl ık Bütçe-
sini plan ve program esaslar ına göre haz ırlamak ve uygulamas ını  takip etmek" şeklin-
de ifade edilerek, bir görev olarak Komptrolörlük Birimlerine verilmi ş tir (30). 

Zaten, Komptrolörlük Birimi kurulmas ı  fikri büyük ölçüde kaynaklar ın rasyonel 
kullan ı mı  yan ında, planlarla uygulamalar arasmda sapmalarm olmamas ının sağ lan-
masına dayanmaktad ır (31). 

Bu sayede, Kamu Hizmetlerinin sunulmas ı  daha dengeli ve daha uyumlu ola-
cak, vatanda ş lara vaadedilen hizmetler zaman ında gerçekle ş tirilmiş  olacakt ır. Böyle-
ce vatanda ş lar ın devlete olan güvenleri artacak, devlete vergi olarak verdikleri her 
"Liraun ın marjinal değeri ile, bu lira kendi elinde kalm ış  olsaydı , bunu harcamakla 
elde edeceğ i verimin değerinin e ş it olacağı na inancı  art ır ılmış  olacakt ır. 

Böyle bir kanaatin vatanda ş lar aras ı nda yayılabilmesinin tek yolu ise, kaynakla-
r ın planlı  ve rasyonel kullan ı lmasının şartlar ın ın açık, kabul edilebilir ve makul olma-
lar ına bağ lı d ır. 

C- KOMPTROLÖRLÜK BIRIMLERININ GÖREVLERI 

Komptrolörlük Birimlerinin kurulmasm ı  öngören 28.2.1982 tarih ve 8/4334 say ı -
l ı  Bakanlar Kurulu karar ında ve 14.2.1983 tarih ve 174 say ı lı  KHK'de, bu birimlerin 
görevleri belirtilmi ş tir. 

Adı  geçen Bakanlar Kurulu karar ı  ve 174 sayı lı  KHK incelendiğ inde, bu birimle-
rin görevlerini şu başhldar alt ında incelememiz mümkün olacakt ır 

(30) 28.2.1982 tarih ve 17619 saydı  Resmi Gazete'de yay ınlanan Bakanlar Kurulu karar ı  ile 14.121983 tarih 

ve 18251 sayılı  Resmi Gazete'de yay ınlanan 174 saydı  Kanun 14rıktnünde Kararname. 

(31) The Comptroller's Guide, a.g.e., s. 22 
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1- Hizmet ve Faaliyetlerin Ekonomik ve Etkin Yürütülmesi 

28.2.1982 tarih ve 8/4334 say ı lı  Bakanlar Kurulu karar ının 12. maddesi, 
14.12.1983 tarih ve 174 say ı lı  KHK'nin 29. maddesi birbirinin ayn ı dır. Yani Bakan-
lar Kurulu karar ının bu maddesi KHK ile güçlendirilmi ş tir Ayr ıca, 174 say ılı  
KHK'nin 29. maddesinin ba ş lığı  ise "Komptrolörlük Daire Ba şkanliğ,ının Görevleri" 
şeklinde düzenlenmi ş tir. 

174 sayı lı  KHK'nin 29. maddesinde: "Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin 
bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynaklar ın en 
uygun ve verimli bir şekilde kullan ılmasmı  sağ lamak" (32) denilmektedir. 

Komptrolörlük Birimlerinin ilk ve ana görevi eldeki kaynaklar ın en uygun alan-
larda ve en yüksek verim al ınabilecek bir şekilde kullanılmasını  sağ lamakt ır. Ancak, 
bunu nas ıl sağ lıyacaklard ır. Bu birimler, "Yard ımcı  Birimler" aras ında yer almakta-
dırlar. İcrai bir fonksiyonlar ı  yoktur. O halde kendilerine icrai bir nitelik ta şı yan bir 
görev niçin verilmi ş tir? Kendileri son karar mercii olmamakla beraber, bu görevin 
yerine getirilmesini nas ıl sağ lıyacaklard ır? Komptrolörlük Birimleri kendilerine veri-
len bu görevi ilgili birimler aras ında koordinasyon sağ lamak amac ıyla yetkili merci-
ye yeterli bilgileri zaman ında sunarak yerine getirebilirler. Yetkili mercii, kendisine 
ulaşan bilgileri değerlendirerek, uygun görece ği hareket tarz ını  belirliyecektir. Bura-
da, Komptrolörlük Birimleri, görevlerini do ğrudan doğ ruya kendileri değ il de, üst 
yöneticiye bilgi vermek suretiyle yerine getirmektedirler. 

Bu görevi yerine getirebilmek için, Komptrolörlük Birimlerinin, kendi bünyeleri 
içinde gerekli şubeleri kurmalar ı  gerekir. Bu amaçla, her Bakanl ık kendi bünyesi içe-
risinde yer alan bütün birim ve şubelerin görev, yetki ve sorumluluklar ını  ayrıntılı  
olarak belirleyen talimatlar ç ıkarmaktad ırlar. Bu sayede, birimlerin görevlerini yeri-
ne getirmeleri daha kolayla şmaktad ır. Yetki ve görev gasbt önlenirken, yetki ve gö-
rev çat ış ması , hizmet tekrar ı  giderilmektedir. 

Bir Bakanlığı n bu tür bir talimat ını  incelediğ imizde, hizmet ve faaliyetlerin etkin 
ve ekonomik yürütülmesi görevinin, Komptrolörlük birimi bünyesinde meydana geti-
rilen "istatistik K ısmı" ad ı  altında görev yapan ş ubeye verildiğ ini görmekteyiz (33). 

MSB Komptrolörlük Daire Başkanlığı nda ise, bu görevi yapan şube "Maliye Mu-
hasebe Ş ubesi" ad ını  taşı maktad ır (34). 

Görüldüğü gibi, Komptrolörlük Birimleri kendilerine verilen görevleri, kendi 
bünyeleri içinde kurduklar ı , çeş itli adlar alt ındaki şubeler vas ıtas ıyla yerine getirmek-
tedirler. 

(32) 14.12.1983 tarih ve 18251 say ılı  Resmi Gazete'de yay ınlanan 174 sayı lı  Kanun Hükmünde Kararrıeme. 
(33) Gençlik ve Spor Bakanl ığı  Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimat ı, a.g.e., s. 249 
(34) KARABULUT, Abdurrahman: 'Maliye Muhasebe Konulan" Bakanl ıklararası  Komptrolörlük Fonksi-

yonlan Semineri, Ankara, 21 - 25 Mart 1983, s. 1 
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2- Plan ve Program Esas ına Uygun Bütçenin Haz ırlanmas ı  

Komptrolörlük Birimleri, görev yapt ıklar ı , Bakanlığı n, Kurumun veya Şubenin 
genel plan ve program ına uygun olarak yıll ık bütçesini haz ırlamakla görevlidirler. 

Bu görev gerek 28.2.1982 tarih ve 8/4334 say ı lı  Bakanlar Kurulu karar ında, ge-
rekse 14.12.1983 tarih ve 174 say ı lı  KHK'nin 29. maddesinde, bu birimlere verilmi ş -
tir. 

Daha önceden, kurum ve kurulu ş ların bütçeleri çe ş itli adlar alt ında kurulmuş  bi-
rimler tarafından hazırlanmakta idi. Bütçenin böyle haz ırlanmas ının, gerek bütçe 
tekniğ i, gerekse kaynak tahsisi bak ımından pek çok sak ıncalar ı  vardı . Kurum ve ku-
ruluş  bütçelerinin böylece, standart birimler taraf ından hazırlanmalar ın olumlu so-
nuçlar doğuracağı  düşünülmüş tür. Böylece, plan ve program esas ına dayanan, den-
geli ve sağ lam esaslara bağ lanm ış  bir bütçenin haz ırlanabileceğ i kabul edilmektedir. 

Bu sayede, bütçeden sorumlu bir birim bulunabilecek, do ğabilecek tereddütler-
de asli görevi bütçe haz ırlamak olan bu birimden her türlü aç ıklama istenebilecek-
tir. Böylece, kaynak tahsisi takdir esas ından, gerçekçi gerekçeler esas ına göre yap ı l-
mış  olacaktır. 

3- Bütçe Uygulamalar ının izlenmesi 

Komptrolörlük Birimlerinin görevleri plan ve programlara uygun bütçe haz ırla-
makla bitmemektedir. Belki de daha önemlisi, uygulamalar ın, plan, program ve büt-
çe esas ına uygun olup olmad ığı nın izlenmesidir. İyi bir plan, iyi bir program, iyi bir 
bütçenin haz ırlanm ış  olması , sonuçlar ının da olumlu olucağı  anlam ına gelmez. Esas 
önemli olan, bunlar ın uygulanmasıdır. Uygulanmayan bir plan ve program, uygulan-
mayan ve esaslar ına uyulmayan bir bütçe, bir kağı t parças ından ibarettir. Planda, 
programda ve bütçede esaslar ı  uygulama ve esaslara uyma önemlidir. Bu uygunlu-
ğun izlenmesi görevinin Komptrolörlük Birimlerine verilmi ş  olması, bu birimlerin 
sorumluluğunu oldukça art ırmış tır. 

istenen ödeneklerin, ek ödeneklerin plan, program, alt program, proje, harca-
ma kalemine uygunlu ğu, söz konusu ödene ğ in bütçeye konulup konulmadığ,ı , öde-
nek isteyen makam ın yetkisinin olup olmad ığı , projeli ödeneklerde ödeneğ in projesi-
ne uygunluğu, ödenek isteyen kurulu ş  ile, ödenek istenen kurulu ş  arasındaki ilişki in-
celenir (35). Bu incelemeler, her birimi, plana ve programa uygun hareket etmeye 
zorlar. Aksi takdirde harcama yapamaz. Harcama yapmaks ızın bir hizmetin veya bir 
faaliyetin gerçekle ş tirilmesi dü şünülemez. 

Ancak, uygulamada, kanundaki bo ş luklardan yararlan ılarak, ba şka bir harcama 
kaleminden, harcama kaleminde uygun görülen bir hizmet veya faaliyet yürütülüyor-
muş  gibi, başka harcama kaleminden yap ılması  gereken harcamalara kaynak aktar ı l-
maktadır. Böyle bir uygulama, plan, program ve bütçe esas ından sapmalara yol aç-
maktad ır. 

(35) KARABULUT, Abdurrahman: a.g.t., s. 17 
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Bu tür aksakl ıklar ı  önlemek amac ıyla baz ı  önlemler al ınmaktad ır. Bunlardan, ay-
hk sarfiyat raporlar ı , nakit durumu takibi gibi önlemler, plan d ışı  uygulamaları  azalt-
maktadır. 

MSB Komptrolörlük Dairesi uygulamalar ı , diğer kurulu ş lar tarafından örnek al ı -
nabilecek bir yap ıdad ır. Bu dairede kurulan şubelerin, diğer Bakanl ıklardaki Komp-
trolörlük Birimleri bünyelerinde de kurulmas ı  halinde, 1955 yı lından beri, uygulama-
ları  ile tecrübe kazanm ış  bir daireinn örnek al ınmas ı  bakımından yararl ı  olacakt ı r. 

4- istatistiki Bilgi Toplama ve De ğerlendirme 

174 sayı lı  KHK'nin 29. maddesinin (b) bendinde, Komptrolörlük Birimleri "(a) 
bendinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri topla-
mak ve değerlendirmek" (36) görevi ile yükümlü olduklar ı  ifade edilmekteydi. 

Komptrolörlük Birimleri kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için, 
ellerinde sağ lam delillere dayal ı  bilgiler bulunmal ıdır. Bu sayede, daha inand ır ıcı  ve 
daha etkili olabilirler. Bu birimler, yararlanacaklar ı  bilgileri kendileri toplay ıp değ er-
lendirmeli ve bunlardan kendi amaçlar ı  odğ rultusunda sonuçlar ç ıkarmal ıdırlar. Baş -
ka birimlerce derlenen bilgilerden de yararlanabilirler. Ancak, yararlanacaklar ı  bilgi-
lerin büyük bir çoğunluğunun kendi denemeleri olmas ı , güvenilirlik bak ımından da-
ha çok önem ta şı r. Bu birimler, bilgi toplama ve toplanan bilgileri de ğerlendirme, 
tasnif etme ve kullan ılabilir hale getirme amac ıyla, kendi bünyeleri içinde şubeler 
kurma yoluna gitmek zorundad ırlar. 

İncelediğ imiz, çe ş itli Bakanlıkların Komptrolörlük Birimlerinde bu ş ubeler ku-
rulmuş  ve bu şubelerin görevleri belirtilmi ş tir. Bunlardan GSB Görev Yetki ve So-
rumluluk Talimatında "Gerekli istatistiki bilgileri toplar ve de ğerlendirir, istatistiki 
bilgileri kendine göre tasnif ve düzenliyerek, gere ğ i halinde diğer birimlere gönde-
rir. Kurum dışı ndan kurum çal ış malar ına ilişkin istatistiki verilerin toplanmas ı , değ i-
ş imlerinin devaml ı  izlenmesi ve sonuçlar ın değerlendirilmesi" (37) görevlerini yerine 
getirir, deniliyordu. 

MSB Komptrolörlük Dairesinin Istatistik Ş ubesi her türlü bilginin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi ile görevlidir (38). 

NEWMAN, Komptrolörlük Birimlerinin görevleri konusunda şunlar ı  söylemek-
tedir: "Komptrolörlük, etkinliklerin yönetimi bak ımından optimum kontrolünü ve ka-
rar verme olanağı nı  sağ layacak, koordone bir muhasebe, bütçe ve rapor sisteminin 

(36) 14.12.1983 tarih ve 18251 saydı  Resmi Gazete'de yay ınlanan 174 sayı lı  Kanun Hükmiinde Kararname-
nin 29. maddesi. 
(37) GSB Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimat ı, 	s. 250 
(38) Bakanhklararası  Komptrolörlük Fonksiyonları  Senüneri, istatistik Konulan, VI. Bölüm, s. 22 
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geliş tirilmesinden, kurulmas ından ve yönetiminden sorumludur. Genel müdürün ve 
öteki korporasyon yöneticilerinin planlardan ve bütçelerden sapmalarla ilgili konu 
ve durumlardan tam olarak ve zaman ında haberdar olmalar ını  sağ lar ve alınacak ted-
birler hakk ında önerilerde bulunur. Sonuçlar bak ımından Mali iş ler Genel Müdür 
Yardımcı sına kar şı  sorumludur. Genel korporasyon hedeflerinin politikalar ınm ve 
planlar ının saptanmas ında, muhasebe, bütçe ve yönetsel kontrol raporlar ı  söz konu-
su olan hallerde, dan ış manlık yapar ve önerilerde bulunur" (39). 

Yukar ıda belirtilen Komptrolörlük Birimlerinin görevlerinin bir k ısmı  genel nite-
likte olup bütün Komptrolörlük Birimlerini ilgilendirmektedir. 	 • 

Daha önceden de ifade ettiğ imiz gibi, bu birimlerin temel görevleri, bütçenin 
plan ve programlara uygun olarak haz ırlanmas ı  ve uygulamalar ın yakından izlene-
rek, meydana gelen sapmalar ın tam ve zaman ında üst yöneticiye bildirilmesidir. Bu 
görevleri tam ve noksans ız yapabilmek için istatistiki bilgi toplama ve toplanan bilgi-
leri, tasnif, tetkik ve de ğerlendirdikten sonra kullanmakt ır. Bu görevler dışı nda da 
bazı  ek görevi olan Komptrolörlük birimlerine raslamak mümkündür. Bu durum, ül-
ke şartlar ına, kurum veya kurulu şun özelliğine göre bazı  hallerde ortaya ç ıkmakta-
dır. Ancak gerek diğer ülkelerde olsun, gerek bizim ülkemizde olsun, Komptrolör-
lük Birimlerinin temel görevleri bunlard ır. 

Ülkemizde en fazla tecrübesi olan, Komptrolörlük Birimine Te şkilat yapısı  içeri-
sinde ilk defa yer vererek bu birimler konusunda ülkemizde öncülük yapan, MSB 
Komptrolörlük Biriminin görevleri ş u şekilde belirtilmektedir: 

"1- Bütçe ve Mali konularda mü ş avirlik yapar, 
2- Mali Planlar ı , ilgili mevzuat' göz önünde bulundurarak bütçeyi yapar, 
3- Bütçenin kanunla şmasını  sağ lar, 
4- Bütçe ile uygulamalar aras ındaki ilişkiyi izler, 
5- Kaynak temin etmek, tahsis etmek, muhasebesini yapmak, ödeme emirlerini 

düzenlemek, 
6- Bütçe ve Mali hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve beraberli ğ i sağ lamak, 
7- Komptrolörlük görevlerini geli ş tirmek, 
8- Bilgisayar kullanımını  sağ lamak, 
9- İ statistiki bilgileri toplamak ve rapor sistemini geli ş tirmek, 
10-Ödenek ak ış mın takibini ve denetimini yapmak" (40). 

Diğer Komptrolörlük birimlerinin görevleri de bu görevlerin ayn ısı  olacak diye 
bir zorunluluk yoktur. 14.12.1983 tarih ve 174 say ılı  KHK'nin 29. maddesinde belir-
tilen görevler, bütün Komptrolörlük Birimlerine verilmi ş  yerine getirilmesi zorunlu 
olan görevlerdir. Bu görevlerin, daha iyi yerine getirilmesini sa ğlamak amacıyla bu 
birimlere, duruma göre ek görevler yenilebilir. 

(39) NEWMAN, H. William: a.g.e., s. 349 

(40) ORTAÇ, Bahattin: a.g.t., s. 8 
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II- TÜRK KAMU YÖNETİMİ NDE KOMPTROLÖRLÜK 
BIRIMLERI 

A- TÜRK KAMU YÖNET İ MİNDE KOMPTROLÖRLÜK BIRIMLERININ 
KURULUŞ  NEDENLERI 

Kamu Yönetiminde kurulan her birim ya doğrudan bir hizmetin ifas ı  için kuru-
lur veya sunulmakta olan bir hizmetin daha iyi sunulmas ını , daha yayg ınlaş tırılmas ı -
nı  veya hizmetin kalitesinin art ır ı lmasını  sağ lamak amac ın ı  güder. 

Yine Kamu Yönetiminde, baz ı  hizmetlerin sunulmasmda aksamalar olduğunda, 
genellikle çoğu kez sebebi ara ş t ır ı lmaks ızın, hizmet sunan birimlerin ilgili birimlerle 
birleş tirilmesi veya aksayan hizmeti yerine getirmekle görevli yeni bir biri ııı in kurul-
ması  yoluna gidilir. 

Türk Kamu Yönetiminin genel yap ı s ı  incelendiğ inde, bu yapı  içerisinde yer alan 
bazı  birimlerin, kendi bürokratik yönetim gelene ğimizin temel çizgilerini ta şı dığı nı  
görürüz. Baz ı  birimlerin ise, yabanc ı  ülkelerden ya aynen al ındığı nı , veya bazı  değ i-
ş ikliklerle almdığı nı  söyleyebiliriz. 

İş te incelemekte oldu ğumuz Komptrolörlük Birimleri, yabanc ı  ülkelerden aynen 
aldığı mız birimlerdendir. Her ne kadar, bu birimler al ınırken, bu birimlerin al ındığı  
ülkede görülmeyen Mali Yönetim ve Otömatik Bilgi i ş lem Merkezi gibi şubeler ek-
lenmiş  ise de bu şubeler, esas birimlerin genel karakterini de ğ iş tirecek bir nitelikte 
değ ildir (41). 

Idari Te şkilat içerisinde, Komptrolörlük Birimleri yer almad ığı  zamanlar, 
Komptrolörlük Birimlerinin görevlerini hangi birimler yerine getiriyordu? Böyle bir 
soruya, tek bir birimin ad ını  vererek cevap vermek mümkün de ğ ildir. Çünkü, çe ş itli 
kurum ve kuruluş larda, bu görevleri yerine getiren birimler farkl ı  adlar alt ında ve 
farkl ı  yapıda düzenlenmi ş lerdi. Bu birimlere verilen adlardan baz ı larını  şu şekilde 
belirlemek mümkündür: "Bütçe Dairesi", "Mali i ş ler Müdürlüğü", "Muhasebe - Ma-
liye Ş ubesi", "Bütce Plan Dairesi", "Al ım Satım İş leri Dairesi", "Ara ş tırma - Planla-
ma - Koordinasyon (APK) Dairesi" gibi... 

Adlarmdan da anla şı labileceğ i gibi, bu görevleri yerine getiren birimler farkl ı  
statüde ve farkl ı  amaçlar doğ rultusunda hizmet veren birimlerden meydana geliyor-
du. Durumun böyle olmas ı , uygulamada baz ı  aksamalar ın meydana gelmesine yol 
açıyordu. Bu aksakl ıkların başı nda, kaynaklar ın verimli ve üretken alanlarda kullaml-
maması  sonucunu doğuruyordu. Bütçeyi yapan birim ba şka, bütçe uygulamalar ından 
sorumlu olan birim başka olduğundan, bütçe ile uygulamalar aras ında ister istemez 
bazı  farkl ılaşmalar meydana geliyordu. 

12 Eylül'den sonra, i ş  başı na gelen askeri yönetim, bu alanda meydana gelen ak-
saklıkların, MSB'da 1955 yı lından beri bulunan yeni bir birim olan Komptrolörlük 
Birimleri tarafmdan büyük ölçüde giderildi ğ ini yakından biliyordu. Bu yüzden, bu 

(41) ORTAÇ', Bahattin: a.g.t., s. 5 
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birimlerden bütün kamu kurulu ş larına yaygmlaş t ırılmasınm, zaten kı t olan kaynakla-
rın daha rasyonel kullan ı lacağı  fikrini kuvvetlendiriyordu. 

Bu ve benzer nedenleri şu baş lıklar âlt ında incelemek mümkündür: 

1- Ekonomik Nedenler 

Komptrolörlük Birimlerinin ilk ortaya ç ıktığı  ortam ve bizim ülkemizde her Ba-
kanlıkta kurulmas ına imkan veren Bakanlar Kurulu Karar ı  ve 174 sayı lı  KHK ince-
lendiğ inde, bu birimlerin kurulmas ında ekonomik nedenlerin önemli rol oynad ığı nı  
görürüz. 

Komptrolörlük kavram ınm ilk ortaya ç ıktığı  zamanda bu kavram ın anlamı  şu ş e-
kilde aç ıklan ıyordu: "Büyük askeri birliklerin maliye hizmetlerini denetleyip kontrol 
ederek, eldeki kaynaklar ın iksitadi biçimde kullan ılmas ını  sağ layacak tertip ve tedbir-
leri kumandana teklif etmek" (42). 

Bu ifadeden de anla şı lacağı  üzere, bu kavram ın varl ık nedeni, eldeki kaynakla-
rın mümkün olduğu ölçüde iktisadi kullan ılmasının yol ve yönteminin ara ş t ırılması -
dır. 

Ülkemizde de, kamuoyunda genel kanaat olarak beliren, kamu hizmetlerinin 
çok büyük masraflar yap ılarak gerçekle ş tirildiğ i fikri son yıllarda daha da önem ka-
zanmış t ır (43). 

174 sayıh KHK'de de "Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde ye-
rine getirilmesi..." ifadesi kullan ılarak bu birimlerin kurulu ş  nedenlerinden birinin 
ekonomik neden olduğu belirtilmiş tir. 

Bütün ülkeler belirli bir miktarda kayna ğa sahiptirler. O bak ımdan, bu suurh 
kaynaklar ın iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle, geri kalm ış  ve gelişmek-
te olan ülkeler aç ı sından kaynak kullan ımı  büyük önem ta şı maktadır. Burada ifade 
edilmek istenen kaynak kullan ımının kısıtlanmas ı  değ ildir. Burada ifade edilmek iste-
nen husus, kaynak israfınm önlenmelidir. Yani bir birim kaynaktan en yüksek veri-
mi elde etmektir. 

Kamu kurumlarm ın bütçeleri incelendi ğ inde, bütçenin büyük bir k ısm ının cari 
harcamalara ayr ıldığı  görülecektir. Ayn ı  harcamalar yap ılarak, daha iyi hizmet sun-
mak, daha çok hizmet sunmak mümkün de ğ il midir? Komptrolörlük Birimlerinin 
kuruluş  nedenlerinin başmda bu soruya olumlu cevap verme yollar ının bulunmas ı  
gelmektedir. 

Nitekim halkm yönetim konusundaki görü ş leri şu şekilde ifade edilmi ş tir: "Halk 
idareyi, yava ş , pahalı  (personel say ısı  h ızh artan, az iş  yapan) işleyen ve halkı  tedir-
gin edici bir organ olarak görmektedir" (44). 

(42) Meydan Larousse. a.g.e., s. 464 
(43) TORTOP, Nuri: Halkla İ lişkiler, Ankara, 1982, s. 81 
(44) TORTOP, Nuri: Halkla İlişkiler, a.g.e., s. 80 
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Bu imaj ın silinmesi gerekir. Eğer bu marj silinmezse, halk ın Devlete olan güve-
ni giderek azalacak, Devlet itibar kaybma u ğ rayacakt ır. Böyle bir durumun devam 
etmesi ise Devletin varl ığı nı  tehlikeye dü şürebilecektir. 

İktisat ve Maliyenin ortak konular ından biri, s ınırlı  kaynaklarla, insanlar ın sınır-
sız ihtiyaçlar ının en iyi biçimde nas ı l karşı lanacağı  problemiyle ilgilenmeleridir. 
Komptrolörlük Birimleri, İktisat ve Maliyenin bu ortak konusunun gerçekle ş tirilme-
si amacını  gütmektedirler. 

Maliye ve iktisatta geçerli olan bu ilkeye " İktisadilik" ilkesi denilir. Maliye, bu il-
keyi bütçe yoluyla gerçekle ş tirir (45). 	• 

Kurum veya kurulu ş lar ın ellerindeki kaynaklar ı  çeş itli nedenlerle, amaç d ışı nda 
kullanma eğ itimleri vard ır. Kaynaklar ın Teşkilat için en uygun alanda kullan ılması  
yerine, te şkilatta çal ış anlar ın bazı  duygularını  tatmin etmek amac ıyla kullan ıldığı  gö-
rülmüş tür. Parkinson Kanunu olarak bilinen, bu davran ış  şekli kamu olsun, özel ol-
sun bütün te şkilatlarda görülebilecek bir nitelik ta şı maktad ır (46). 

Ayr ıca, "Büropatoloji" olarak ifade edilen, yöneticilerin te şkilat amaçlarma e ğ ile-
cek yerde, kendi ki ş isel amaçlar ını  gerçekle ş tirme eğ iliminde olmalar ı , teşkilatın bü-
yük ölçüde kaynak kaybetmesine neden olmaktad ır (47). 

İş te bunlar ın önlenmesi fikri, bunlar ı  önleyecek bir birinin' kurulmas ı  düşüncesi-
ni kuvvetlendirmiş tir. Bu amaçla, ba ş langıçta denetim faaliyetlerinin büyük önem ka-
zanmas ına neden olmu ş tur. Ancak, iyi bir denetleme için elde bir ölçünün olmas ı  ge-
rekir. Bu değerlerin rapor edilmesinden ba şka bir anlam ta şı mayacakt ır. Elde, bir 
planın olması  halinde ise, planda arzulanan hedef nedir? Var ılan hedef nedir? Bu 
hedeflerin çakışı p çakış madığı , veya sapma varsa ne kadar sapma oldu ğu araş tı rıla-
cakt ır (48). 

Günümüzde, gerçek ba şarı  ile arzulanan ba şarının kar şı laş tırı lması  şeklinde yap ı -
lan bir denetleme de yeterli de ğ ildir. Bu denetim şekline, bütçe yoluyla denetim de 
eklenmedikçe, istenen sonuca ula şmanın, her zaman mümkün olmad ığı nın ortaya 
çıkması , denetim arac ı  olarak bütçeden etkin bir şekilde yararlan ılabileceğ ini ortaya 
koymuş tur. Komptrolörlük Birimlerinin do ğması  ve gelişmesi büyük ölçüde, bu fik-
rin genel kabul görmesi sonucu olmu ş tur. 

Zaten, Komptrolörlük Birimlerinin kurulmas ına imkan veren 8/4334 say ılı  Ba-
kanlar Kurulu karar ı  ile 174 sayı l ı  KHK'de de bu birimlerinin kurulu ş  amaca bu fi-
kir doğ rultusunda ifade edilmektedir. 

2 - idari Nedenler 
Komptrolörlük Birimlerinin kurulu şunu sadece ekonomik nedenlerle aç ıklamak 

noksan olur. Bu birimlerin kurulu ş unda idarenin daha iyi i ş lemesi, idarenin daha iyi 
hizmet sunmas ı  fikri hakimdir. 

(45) GÜRSOY, Bedri: a.g.e., s. 20 

(46) HICKS, G. Herbert: (Çev. Osman Teok, Binmg Aytek, Birol Bumin) Örgütlerin Yönetimi, Ankara, 

1979, s. 73 

(47) HICKS, G. Herbert: a.g.e., s. 72 

(48) HICKS, G. Herbert: a.g.e., s. 461 
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Daha önceden de ifade etti ğ imiz gibi, son yı llarda hemen, her hükümet progra-
mında bürokrasi ile mücadele edileceğ i, idari aksakl ıkların ve formalitelerin giderile-
ceğ i ibareleri yer almaktad ır. Genellikle de bu söylenenlerin, kanuni düzenlemeler 
yoluyla yap ı lacağı  ifade edilmekte veya daha iddial ı  bir şekilde idarede reform yap ı la-
cağı  söylenmektedir. 

İş te, Komptrolörlük Birimlerinin kurulu şunu bu söylenenler içinde ele al ıp de-
ğerlendirmek gerekir. Çünkü bu birimler, bu vaadlerin yerine getirilmesi icraat ınm 
bir halkas ı  olarak kurulduklarmdan, bu yönde de ğerlendirilmeleri gerekir. 

Nitekim bu birimlerin kurulu şuna imkan veren 8/4334 say ılı  Bakanlar Kurulu 
karar ı n ın baş lığı  "Bakanl ıklar ın Yeniden Düzenlenmesi ve Çal ış ma Esaslar ı  Hakkın-
da Kararname" ş eklindedir. Bu ba ş lık bile bu birimlerin hangi espri ile kurulduklar ı -
nın belirlenmesinde bir fikir verecek mahiyettedir. Yani bu birimler, idarenin yeni-
den düzenlenmesi çal ış malarının bir parças ı  olarak düşünülmüş tür. 

3 - Diğer Nedenler 

idari hizmetlerin aksamas ı  halinde, genel e ğ ilim, konunun mevzuatan kaynaklan-
dığı  noktas ından hareket edilmesidir. Bütün aksakl ıkların, kanuni düzenlemelerle gi-
derilebileceğ i fikri ağı r basmakta, aksakl ıklara çözüm yolu gösterilirken, ilgili mevzu-
at ın tamamen değ iş tirileceğ i vaadedilmektedir. 

Komptrolörlük Birimlerinin kurulmas ında da bu genel e ğ ilimin etkisinin olmadı-
ğı  söylenemez. Yeni kurulan, birimin her şeyi düzelteceğ ine inanılmaktad ır. Bu ka-
naat sadece, komptrolörlük birimleri için de ğ il, her yeni kurulan birim için geçerli-
dir. 

Komptrolörlük Birimlerinin kurulmas ında diğer bir faktör de, yabanc ı  ülkelerde 
bulunan her te şkilat ın bizde de bulunmas ının yararh olaca ğı  inancıdı r. Gelişmiş  ülke-
lerde, bu birimler bulundu ğuna göre, Ni' de de bulunmas ı  kalk ınmam ızı  hızland ı ra-
cak, idari faaliyetlerin daha düzenli yürümesine yard ımcı  olacak bir etken olaca ğı na 
inanılması  düşünülebilir. 

Yabanc ı  ülkelerden bu tür birimlerin, aynen veya k ısmen değ iş tirilerek al ınması , 
ülkemizde öteden beri s ık başvurulan biryöntemdir. Bu bak ımdan, dış arıdan bu tür 
birimlerin al ınması  bir gelenek halindedir. Ço ğu defa da, bu birimler al ınırken, ken-
di bünyemize uygun olup olmadıklar ı  veya bugün için böyle birimlerin kurulmalar ı -
nın gerekip gerekmediğ i, kurulduğunda ortaya ç ıkacak problemlerin ne oldu ğu dik-
kate al ınmamaktad ır. 
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B- UYGULAMADA KARŞ ILAŞ ILABİLECEK GÜÇLÜKLER 

Adının bile zor telaffuz edildi ğ i, birim başkanlar ının, bu birimlerde çalış an per-
sonelin dahi, bu birimlerin kurulu ş  amaçlar ın ı  bilmedikleri, dü şünülecek olursa, bu 
birimlerin kürulmalarn ım bazı  güçlükler doğuracağı , iş in asl ına ve içine girmeden ko-
laylıkla görülebilir. 

Komptrolörlük Birimleri ön haz ı rl ık yap ılmadan kurulmu ş tur. Birime ba şkan 
olarak tayin edilen ki ş ilerin, bu birimlerin niçin kurulduğunu bilmemeleri, kamuoyu-
nun bu konuda hiçbir şey bilemeyeceklerinin veya bu konuda hiçbir şey bilmemeleri 
gerektiğ inin bir delili sayılabilir. 

Bu birimlerin kurulu şu ne gibi mevzuat değ iş ikliffini zorunlu kılacakt ır, bu biri-
min gerektirdiğ i nitelikte personel nas ıl bulunacakt ır, bu birimlerin kurulu şu yetki 
ve görev bak ımından neler getirecek, neler götürecektir? Bu konular yeterince dü ş ü-
nülmemiş tir. 

Bu birimlerin kurulu ş lar ınm, uygulamada doğurabileceğ i güçlükleri, şu baş lıklar 
altmda incelemek mümkündür: 

1- Mevzuat Yönünden Doğabilecek Güçlükler 

Türk Kamu Yönetiminin ba ş ta gelen özelliklerinden biri, a şı r ı  mevzuata bağ lı  ol- , 
ması dır. Yöneticiler, yap ılması  konusunda aç ık hüküm bulunmayan konularda, yap ıl- 
ma= yasaklayan bir hüküm bulunmasa dahi, yap ılmasının faydal ı  sonuçlar doğura-
cağma inandsa bile "Bunun yap ılmasına mevzuat engeldir" hareket etmekte ve müm-
kün olduğunca sorumluluktan kaçmaktad ırlar. 

Böyle bir teamülün yayg ın olduğu bir durumda, Komptrolörlük Birimlerinin ça-
lış ma alanlar ını  ve çalış ma şekillerini belirleyecek bir mevzuat ın bulunmayışı , 174 sa-
yılı  KHK'de de kullan ılan ifadelerin genel bir mahiyette olmas ı  bazı  aksaklıkların 
doğmas ına sebebiyet verecek mahiyettedir. 

Bu yüzden, bazı  aksaklıklarda, Komptrolörlük Birimlerinin asli görevlerinden sa-
yılanbir i ş , bir ba şka Bakanl ıkta, başka bir birimin görevi olarak kabul edilebilecek-
tir. 

Komptrolörlük birimlerinin görevlerinden baz ıları  174 sayılı  KHK'nin 29. mad-
desinde açıkça ifade edilmi ş tir. Bu görevler aras ında "Bütçeyi Haz ırlamak" say ılmış  
olmasına rağmen, bazı  Bakanl ıklar ın teş kilat şemas ı  incelendiğ inde, hem "Komptro-
lörlük Daire Ba şkanlığı " (49), hem de "Muhasebe Müdürlü ğü ve Bütçe Dairesi Ba ş -
kanlığı " (50) birimlerine yer verildiğ i görülmüş tür. 

(49) GSB Görev, Yetki ve Sorumluluk Talimat ı, a.g.e., s. 244-251 

(50) GSB Görev, Yetki ve Sontmluluk Talimat ı, a.g.e., s. 194-195 
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Bundan başka, 179 say ı lı  KHK ile yeniden düzenlenen "Milli E ğ itim Gençlik ve 
Spor Bakanlığ rnın teşkilat şeması  incelendiğ inde, yard ımcı  birimler aras ında, hem 
"Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı " birimine yer verildiğ i, hem de "Bilgi iş lem Daire 
Başkanlığı " birimine yer verildiğ i görülecektir (51). 

Bu birimler aras ında, yetki ve görev uyu şmazlığı  doğ abileceğ i gibi, büyük ölçüde 
hizmet tekrar ı  söz konusu olabilecektir. 

Bu bakımdan bir birim kurulmadan önce, özellikle ülkemiz gibi mevzuata s ıkı  sı-
kıya bağ lı  ülkelerde, ilgili mevzuat ın düzenlenmesi gerekmektedir. 

Önceden mevzuat ı  düşünülmeden ve düzenlenmeden, kurulan te şkilatlar, ya kı -
sa ömürlü olmaktad ırlar veya kendilerinden beklenen hiçbir fonksiyonu yerine geti-
rememektedirler. Nitekim Devlet Tan ıtma Te şkilat ı , önceden mevzuat ı  düşünülme-
den kurulmu ş  bir te şkilat olduğundan, kendisinden beklenen hizmetlerin hiçbirini ye-
teri kadar ve gere ğ i gibi ifa edememektedir. Bu yüzden iki y ıl gibi kısa bir süre ön-
ce, büyük ümitlerle kurulan bu te şkilatm kald ırılarak, bu te şkilatm görevlerinin Ba-
sın Yayın Genel Müdürlüğü'ne verilmesi çal ış malar ı  son safhaya gelmi ş  durumda-
dır. 

Komptrolörlük Birimlerinin ayn ı  akibete uğramalar ım beklemeden, ilgili mevzu-
at, yetki, görev ve sorumluluk bak ımından yeniden gözden geçirilmeli, olumlu veya 
olumsuz görev uyu şmazlığ,ına meydan vermeyecek bir düzenleme yap ılmalıdır. 

Yönetimde yap ılan değ iş iklikler, genellikle ba ş langıçta bir direnme ile kar şı laşa-
bilir. Yap ılan değ iş iklik çok olumlu olsa bile, s ırf bu direnmeler yüzünden, yönetim-
de zamanla bazı  aksamalar görülebilir (52). Bu aksamalar, yönetimin yeniden düzen-
lenmesini gerekli kalabilir. Bu aç ıdan bakı ldığı nda, Komptrolörlük Birimlerinin, az 
bilinen birimler olmas ı  dolayı sıyla, bazı  direnmelere sebebiyet verece ğ i düşünülebi-
lir. Mevzuatta yap ılacak düzenlemeler bu ditenmeden kaynaklanacak aksakliklar ı  gi-
dermek için gereklidir. 

Bütün bu aç ılardan, yani kurulan Komptrolörlük Birimlerinin mevzuat yönün-
den, bazı  aksakl ıklara yol açabilece ğ i söylenebilir. Burada söz konusu olacak aksak-
lık, yetki, görev ve sorumluluklar ın belirlenmesinde ortaya ç ıkabileceğ i gibi, bu bi-
rimlerin kurulu ş  amacına aykırı  olarak, kaynak israf ı , görev uyuşmazlığıı , hizmet tek-
rarı  "Hizmet ve faaliyetlerin etkin ve ekonomik..." yürütülmesi ilkesi ile ba ğdaşma-
maktadır. 

Bu yüzden Türk Kamu Yönetiminin genel özelliğ i alınarak, bu birimlerle ilgili 
mevzuatta düzenleme yoluna gidelerek yetki, görev ve sorumluluklar aç ık bir şekilde 
belirtilmelidir. 

(51) 112.1983 tarih ve 18251 sayılı  Resmi Gazete'de Yay ınlanan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanl ığı '- 

n ın teşkilat ve Görevleri Haklanda 179 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname. 

(5?) 1SBİR, Eglip G.: Yönetimi Geli ş tirme Arac ı  Olarak Personel Değerlemesi, Ankara, 198Q s. 2 
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2- Personel Yönünden Doğabilecek Güçlükler 

Komptrolörlük Birimleri 27.2.1982 tarih ve 8/4334 say ı lı  Bakanlar Kurulu kara-
r ı  ile kurulmu ş tur. Ancak, bu birimlerde çal ış acak elemanlar konusunda herhangi 
bir açıklamaya yer verilmemi ş tir. Eskiden ad ı  başka olan bir birimin sadece ad ının 
değ iş tirilmiş  olması , çalış an personelin niteliğ inde ve say ısında bir değ iş ikliğ in yapı l-
mam ış  olması  eskiden sunulmakta olan hizmetlerin daha iyi olaca ğı  fikrine ters dü ş -
mektedir. 

"Yöneticiler ba ş larında bulunduklar ı  örgütleri amaçlar ına ulaş t ırmak için kendi-
lerine bağ lı  kimselerin -astlar ının- çe ş itli yeteneklerinden yararlan ırlar. Bu yetenek-
lerden örgütle yak ından ilgili olanı  " İş  Yapabilme Yetene ğ idir". İş  yapabilme yetene-
ğ i örgütten örgüte de ğ iş iklik gösterir" (53). Burada ifade edilen görü ş , her yerde ge-
çerli olan, genel kabul gören bir görü ş tür. Fakat Komptrolörlük Birimleri, bu genel 
kabul gören görü şün ya bir istisnas ıd ır, veya kurulu ş  biçimleri yanl ış t ır. Çünkü, in-
sanlar ın iş  yapabilme yetenekleri hem nitelik, hem de nicelik yönünden s ınırl ıdır. 
Her iş i aynı  başar ı  ile yapabilen insan, çok nadirdir. Hatta yok denecek kadar azd ır. 
Böyle olunca, eskiden ba şka bir birimde çal ış an ve bu birimlerin görevlerini yapama-
dığı  düşüncesi ile yeni bir birim haline getirerek, eski birimde çal ış an personeli yeni 
birimde görevlendirmek, yeni kurulan birim-  in başar ıs ını  art ıramaz. Kald ı  ki, yeni ku-
rulan birim, eskiden meydana gelen aksakl ıklar ı  gidereceğ i iddias ındad ır. 

1982'de kurulan Komptrolörlük Birimleri konusunda, bu birimlerde istihdam 
edilen personelin, bilgisi yok denecek kadar azd ır. Bu birimlerin kurulu ş  nedenleri 
ve bu birimlerin görevleri konusunda Bakanl ıklar ın Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı -
nın Başbakanlığ a başvurmalar ı  üzerine, Ba şbakanl ık MSB Komptrolörlük Daire Ba ş -
kanlığı ndan "Komptrolörlük" konusunda bir seminer düzenlemesini istemi ş tir. Baş -
bakanlığı n bu direktifi üzerine MSB Komptrolörlük Daire Ba ş kanlığı  'Bakanl ıklara-
rası  Komptrolörlük Fonksiyonlar ı  Semineri" ad ı  alt ında bir seminer düzenlemi ş tir. 
21 - 25 Mart 1983 tarihleri aras ında düzenlenen bu seminere bütün Bakanl ıklar ın 
Komptrolörlük Birimlerinin Ba şkanlar ı  veya yetkilileri kat ılmış tır (54). 

Bu seminer boyunca, Komptrolörlük Birimleri personeline bu birimlerin kuru-
lu ş  amaçlar ı, görevleri, tarihçesi ve bu birimlerden beklenen yararlar aç ıklanmaya 
çal ışı lmış t ı r. 

İş te bizim dikkatimizi çeken husus ş udur: Bütün Bakanl ıklarda yeni birimler ku-
rulmaktad ır. Bu birimlerin ba şı na getirilen Daire Ba ş kanlar ı , başı nda bulunduklar ı  
birimlerinin amaç ve görevlerinin ne oldu ğunu bilmediklerini, Ba şbakanlığ a resmi 
yazı  ile sormaktad ırlar. Bunun üzerine be ş  günlük bir seminer düzenlenerek kendile-
rine bilgi verilmektedir. 

(53) İSBİR, Eyüp G.: Türkiye'de Devlet Menntrlann ın Denetimi, Ankara, 1977, s. 15 

(54) ORTAÇ', Bahattin: Komptrolörlük Fonksiyonlan Seminen Aç ış  Konuşması, a.g.s., s. 1 
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Belki de böyle bir uygulama, dünyada ilk defa Türkiye'de görülmektedir. Amac ı  
"Hizmet ve Faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi..." olmas ı  
olan bir birimin ba şı na, daha ba şı nda bulunduğu birimin görevlerini ve amaçlar ını  
bilmeyen kiş ilerin getirilmiş  olmas ı , hizrriet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şe-
kilde yerine getirilmesini nas ı l sağ layacaklard ır? 

Bu birimlerin ba şkanlar ının resmi müracaatlar ından, durumun böyle olduğu te-
yid edilmiş tir. Bu eksikliğ in giderilmesi amac ıyla ad ı  geçen seminer düzenlenmi ş tir. 
Ancak, be ş  günlük bir seminerle amaçlar ı  ve görevleri son derece teknik olan bu bi-
rimler konusunda, birim personeline verilen bilgiler yeterli midir? Bu konuda bir gö-
rüş  belirtmeden önce, MSB Komptrolörlük Daire Ba şkanlığı  tarafından düzenlenen 
seminere sunulan bildirilere göz atmam ız gerekmektedir. 

21 - 25 Mart 1983 tarihleri aras ında MSB Komptrolörlük Fonksiyonlar ı  semine-
rine, hiçbir bilim adam ı  çağ rı lmamış tır. Seminere bildiri sunanlar ın tamam ı  semine-
ri düzenliyen dairenin personelidir. Seminere sunulan bildirilerde, genellikle MSB 
Komptrolörlük Daire Ba ş kanlığı nın çalış maları  anlatı lmış t ır. Bu seminer çok faydal ı  
olmuş tur ancak, Bakanl ıkların Komptrolörlük Birimleri personeli için yeterli de ğ il-
dir. 

Ayr ıca seminerin bir tart ış ma ortam ı  içerisinde de ğ il de, bir ders düzeni içinde 
yap ılmış  olması, bu faaliyetin bir seminer olmaktan ziyade bir kurs özelli ğ i taşı dığı nı  
göstermektedir. 

Bu yüzden, bu birimlerin ba şı nda bulunan personel dahi bu birimlerin faydas ına 
inanmamaktad ır Çünkü, bu konuda yeterli bilgiye sahip değ ildir. 

Bu birimlerin ilk kuruluş  yeri olan, ABD'de, bu birimlere atanacak personelde 
"Muhasebe dal ında lisans derecesinden ba şka lisans üstü derece ve / veya Kamu Yö-
netimi alan ında sertifika" (55) aranmaktad ır. Bu birimlerde çal ış acak personelde 
aranan nitelikler bununla da bitmemektedir. NEWMAN bu nitelikleri şu şekilde s ı -
ralamaktadır: 

"1- Bütçe, imalat muhasebesi, genel muhasebe, kâr planlamas ı  ve bunlar ın ve il-
gili öteki kontrol i ş levlerinin ilkeleri ve teknikleri hakk ında çok genel bilgi, 

2- Kontrol görevi ve korporasyonun genel yönetimi ile ilgili korporasyon amaçla-
rı  ve politikalar ı  hakkında etrafl ı  bilgi, 

3- Büyük bir örgütü alt basamak yöneticilerinin yard ımı  ile yönetmek hususunda 
yeteneğ ini çalış malarıyla kan ı tlam ış  olmalı , 

4- Korporasyonun ve Dairelerin üst basamak yöneticileriyle temas ve i şbirliğ i 
kurmada etkili olmal ı" (56). 

Bizde kurulan bu birimlerin, hangisinde hangi özellikler aranm ış tı r9  Sadece, es-
kiden adi farkl ı  olan birimlerin ad ı  Komptrolörlük Birimi haline getirilmiş , çok geç-
meden de bu birimler ortadan kaldir ı lmış t ır. 

(55) NEWWIN, H. William: a.g.e., s. 350 
(56) NEWMAN, H. William: a.g.e., s. 350 
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Birimlerin adlar ını  değ iş tirmek, yasal düzenlemeler yapmak yeterli de ğ ildir. Bi-
rimlerin görevlerini yerine getirebilmelerinde en önemli unsur be şeri unsur olan per-
soneldir. Personel dikkate ahnmadan yap ılan her düzenleme başar ı sızlıkla sonuçlan-
maya mahkumdur. 

Ülkemizde Komptrolörlük Birimleri kurulurken, bu birimlerin personeli dikka-
te al ınmamış tır. Bu yüzden de bu birimlerin varl ıklarım sürdürmeleri uzun sürme-
miş tir. Bu birimler kurulmadan önce, yeterli bir ön ara ş tırma yapılmış  olsaydı , kaldı -
rılmalar ı  bu kadar kolay olmayabilirdi. 

Bu birimlerden, gerçekten amaçlann faydalar sa ğ lamak isteniyorsa, öncelikle 
ilgili mevzuat düzeltildikten sonra, bu birimlerde çal ış acak personel için standartlar 
belirlenmeli ve bu personelin yeti ş tirilmesi amac ıyla hizmetiçi eğ itim kurslar ı  düzen-
lenerek bu kurslarda, asker - sivil ayr ımı  yap ılmadan bu alanda yararl ı  olacağı na ina-
nılan kiş iler görevlendirilmelidir. 

Bu birimlerde çal ış an personelin, yeti ş tirilmesi sonucu "Hizmet ve faaliyetlerin 
ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi kay-
naklar ın en uygun ve verimli kullan ı lmasını  sağ lamak..." hedefine ula şı labilir. 

Aksi halde, bu amaç sadece bir dilek ve temenniden öteye hiçbir anlam ifade et-
mez. 

Kaldı  ki, bir teş kilatın başarıya ulaşmas ı  için personelinin iyi yeti şmiş , teşkilat ın 
amaçlar ın ı  iyi bilen kimselerden meydana gelmi ş  olması  gereklidir, ama yeterli de ğ il-
dir. 

Bundan başka, personelin uyumlu ve ba şarı lı  bir ş ekilde çalış mas ı  için gerekli or-
tam ın sağ lanm ış  olması , yatay ve dikey ilişkilerin koordineli olmas ı , personeli te şvik 
araçlar ının yeterli olmas ı  gerekmektedir. Elbette bunlar, sadece bu birimler için de-
ğ il, genel olarak geçerli olan niteliklerdir. 

Bu birimler kurulmadan önce, bu birimlerde çal ış acak personel bu birimlerin 
amaçlar ı  ve görevleri konusunda yeti ş tirilmiş  ve birimlerin özellikleri dikkate ahna-
rak bu birimlerde çal ış acak personel seçilmi ş  olsaydı , bu birimlerden beklenen yarar-
lar görülebilirdi. Ancak, Türk Kamu Yönetiminin di ğer bir özelliğ i olarak "önce te ş -
kilatı  kural ım, aksakl ı kların daha sonra ğ ideririz" anlay ışı , burada da etkisini göster-
miş tir. 

3- Diğer Yönlerden Karşı laşı labilecek Güçlükler 

Komptrolörlük Birimleri kendilerine verilen görevler bak ımından, daha ziyade 
koordineli çalış mayı  gerekli kılan birimlerdir. Bu birimlerin önde gelen görevlerin-
den, plan ve program esaslar ı  dikkate al ınarak bütçelerin haz ırlanmas ı  büyük ölçüde 
koordineli çalış mayı  gerektirmektedir. 

Daha önceden, bütçe haz ırlanırken her birim kendi bütçe teklifini "Biz fazla faz-
la isteyelim, nasıl olsa bir k ısmını  keserler anlayışı  ile" yapıyorlardı . Komptrolörlük 
Birimleri varl ıklarını  sürdürebilmi ş  olsalardı , bu anlayışı n büyük ölçüde , ortadan kal- 
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kacağı  söylenebilirdi. Ancak, bu birimler bu alanda tam yetkili midirler, hiyerar ş ik 
olarak kendilerinin üzerinde yer alan Genel Müdürlüklerin bütçelerini haz ırlarlar-
ken, eskiden olduğ u gibi, güçlü olan yöneticiler, bütçeden istedikleri ölçüye yak ın 
pay alam ıyacaklar m ıdır? Ancak, bu birimlerin yöneticileri, bütçe konusunda yeti ş -
miş  iseler, Bakanl ıklar ın üst yöneticilerini ikna etme yönünde daha avantajl ı  olacak-
lardır. Eğer, bütçe konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip de ğil iseler, bütçe haz ır-
lama konusunda, kaynaldarm da ğı lımında eskisinden farkl ı  bir uygulamaya raslamak 
pek mümkün olmayacakt ır. 

Bu birimlerin kar şı laşabilecekleri diğer bir güçlük ise, koordineli çal ış ma gelene-
ğ i fazla yerle şmemiş  olan ülkemizde, birimler aras ı  bazı  çekişmelerin söz konusu ola-
bileceğ idir . Birimleri koordineli çalış mak zorunda olduklarmdan, bu 
çalış malar ını  bazen, idari yap ı  içerisinde kendileri ile eş it düzeyde birimlerle yürüte-
cekleri gibi, bazen kendilerinin altmda veya üstünde yer alanbirimlerle yürütecekler-
dir. Bu çal ış malarda, bir ast ve üst ili şkisi söz konuSu olmayacakt ır. Ancak, ülkemi-
zin genel idari yap ısı , ast ve üst birimlerin ili şkileri şeklinde düzenlenmiş  olduğun-
dan, bu genel kural ın bir istisnas ını  teşkil edecek olan bu birimlerin çalış maları  ya-
dırganacak ve bazı  güçlüklerin doğmasına neden olacakt ır. 

Gene ülkemizin, merkeziyetçi idare yap ısının, teşkilatların bünyesine yans ımış  
şekli olan, bütün yetki ve otoritenin üst yöneticide toplanmas ı  eğilimi, bu birimlerin 
çalış malarım güçleş tirecek bir mahiyettedir. Bu eğ ilimde olan bir üst yöneticinin, 
her şeyi en iyi kendisinin bilece ğine inanmas ı  ihtimalinin yüksek olması  bu birimle-
rin getirecekleri alternatif kararlara ve çözüm yollar ına itibar edileceğ i düşüncesini 
zayıflatmaktad ır. 

Politize olmuş  bir idari yap ı  içerisinde de, bu birimlerin hizmet ve faaliyetlerin 
ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi konusunda rol oynayabileceklerini 
kabul etmek fazla iyimserlik olacakt ır. Çnıkü, idarenin politize olmas ı  halinde, hiz-
met ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin yürütülmesi amaç olarak kabul edilemez. 
Böyle bir durumda, sempatizanlann ve oy veen kitlenin memnun edilmesi söz konu-
sudur. Bunlar ın memnun edilmesi ise çoğu defa hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve 
verimli yürütülmesi ilkesiyle ba ğdaşmamaktad ır. Bu yüzden, idarenin politize olmas ı  
halinde, bu birimlerin amaçlar ına uygun olarak hizmet sunmalan son derece güç ve 
son derece zay ıf bir ihtimal olarak kar şı mıza çıkmaktad ır. 

Komptrolöriük Birimleri Yard ımcı  Birimler aras ında yer almaktadır. Ancak, bu 
birimlerin diğer yardımcı  birimlerden farklı  bazı  görevleri mevcuttur. Bu görevler-
den "Bakanl ık bütçesini plan ve program esas ına göre hazırlamak ve uygulanmas ı nı  
izlemek" görevi farklı  bir nitelik taşı maktadır. Uygulamalar nasıl izlenecektir? Kim 
adına izlenecektir? Uygulamalarda planlar aras ında bazı  sapmalarm söz konusu ol-
ması  halinde, üst yöneticiye bunların bildirilmesi ve alternatif kararlar teklifinde, çö-
züm yollan gösterilmesinde yap ılan hizmetler, bir yard ımcı  birimin yaptığı  hizmetler-
den daha farkl ıdır. Her ne kadar, son karar mercii üst yönetici olmas ına rağmen bu 
birimlerin üst yöneticiye bazı  çözüm yolları  getirmesi danış ma görevi niteliğ indedir. 

Öyleyse, her ne kadar 174 say ılı  ~de bu birimler Yard ıma Birimler arasm- 
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da yer alm ış  olmalar ına rağmen, bazı  görevlerini yerine getirirken bir dan ış ma biri-
mi fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bu özellikleriyle, bu birimler, hem yard ı mcı  
birim, hem de dan ış ma birimi özelliğ i göstermektedirler. 174 say ı lı  KHK'de bu bi-
rimlerin, kesin olarak Yard ımcı  Birimler aras ında yer alm ış  olmas ı  uygulamada baz ı  
güçlükler doğurabilir bir özellik ta şı maktad ır. 

Gerek 8/4334 say ı l ı  Bakanlar Kurulu karar ında olsun, gerekse 174 say ıh 
KHK'de olsun, Komptrolörlük Birimlerinin görevleri say ı lırken "Maliye Bakanl ı -
ğı 'na bağ l ı  Muhasebe Müdürlükleriyle gerekli koordinasyon ve i şbirliğ ini sağ lamak" 
ifadesi kullanmaktad ır. Koordinasyon ve i şbirliğ i aynı  anlamda olmas ına rağmen, 
farkl ı  anlamdaymış  gibi kullanılmış t ır. Bu hatan ın dışı nda, Bakanl ıklar aras ında ko-
ordinasyonu sağ lamak burada ifade edildiği kadar kolay değ ildir. Çünkü Bakanl ıkla-
raras ı  yazış malar, ancak üst düzey yöneticiler aras ında yap ılabileceğ inden fazla za-
man alıcı d ı r. 

Komptrolörlük Birimleri burada sayd ığı mız güçlüklerin dışı nda başka güçlüklük-
lerde de kar şı laşabilirler. Ancak, bu güçlüklerin neler olaca ğı  ve hangi noktalarda 
yoğunlaşacağı  uygulamalar sonucu ortaya ç ıkacakt ır. 

Genellikle, yeni kurulan birimler, ya az tan ındıklar ından ve diğer birimlerin 
prestij kaybedecekleri endi şesinden veya yeniliğe olan tepkiden dolayı  bazı  güçlükler-
le de kar şı laşabilirler. Ancak, bu güçlükler, yeni kurulan bütün birimler için de söz 
konusu olan güçlükler olduğundan, genel mahiyette olan bu güçlükler üzerinde dur-
muyoruz. 

Bizim belirtmek istediğ imiz güçlükler, yap ı lması  gerekenlerin yap ılmayışı ndan 
kaynaklanan güçlükler olup, Komptrolörlük Birimleri kurulurken dikkate al ınmamış  
ve ihmal edildiğ i kanaatinde olduğumuz önlemlerin almn ı amasından doğan güçlük-
lerdir. 

SONUÇ 

Komptrolörlük Birimlerinin kurulmas ı , Türk yönetim yap ısındaki aksakl ıkların 
giderilmesi için, öteden beri sözü edilen, "Yönetimi Geli ş tirme" ve "Yönetimde Re-
form" çalış malarının bir parças ı  olarak değerlendirilebilir. 

Komptrolörlük Birimlerinin kurulu ş  amaçlar ı  incelendiğ inde, Modern Yönetim 
Teknikleri olarak nitelendirilen Amaçlara Göre Yönetim, Yöneylem Ara ş t ırması , 
Sistem Analizi, Durumsall ık Yakla şı mı , İş  idaresi, Maliyet - Fayda Analizi, Dina-
mik Proğ ramlama, Sibernetik ve PPBS (Planlama - Programlama - Bütçeleme Siste-
mi) gibi tekniklerle, kaynaklar ın rasyonel kullan ım ı , isabetli kararlar al ınmas ı , hiz-
metlerin daha etkin ve verimli sunulmas ı  gibi alanlarda büyük benzerlikler gösterdi-
ğ ini söyleyebiliriz. 

Yönetim Bilimi alan ında gösterilen çabalar ın, yapılan ara ş tı rma ve incelemele-
rin odak noktas ının, hizmet ve faaliyetlerin daha az emek, daha az para, daha az 
malzeme, daha az yer ve zaman kullanarak en yüksek verimin elde edilmesi esas ına 
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dayandığı nı  görmekteyiz. Bu amac ın gerçekle ş tirilmesi için, yeni yöntemler kullanı l-
makta, diğer birimlerin elde ettiğ i yeni sonuçlardan yararlan ılmakta, yeni düzenle-
meler yap ılmakta ve yeni birimler kurulmaktad ır. Bütün bu çabalar ın amacı  daha az 
kaynakla daha iyi hizmet sunulmas ıdır. 

Komptrolörlük Birimlerinin kurulmas ı , ülkemizde de bu yönde çaba gösterildiğ i-
nin olumlu bir işaretidir. Ancak, amac ın böyle olmas ı , sonucun da böyle olaca ğı  an-
lam ına gelmeyeceğ inden, bu birimlerin kurulmalarmın isabetli olup olmad ığı , uygu-
lama sonuçlar ının değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Ancak, yukar ıda da 
belirttiğ imiz gibi, bu birimlerin nas ıl bir sonuç verece ği daha henüz belli olmadan, 
Bakanlıklar ın kuruluş  kanunlar ın ın çıkarı lmasıyla birlikte, ortadan kald ır ıldıklarını  
görüyoruz. Bütün bunlar, yönetim yap ısında düşünülen düzenlemelerin hiçbir teme-
le dayanmadan yap ı ldığı mn güzel bir örneğ ini oluş turduğunu söyleyebiliriz. Burada, 
yetkililere şu sorunun sorulmas ı  gerekir: "Komptrolörlük Birimleri gerekli de ğ il idi 
ise niçin kurulmuş tur? Gerekli idi ise niçin kald ı rı lmış tır9 " 

Bu birimlerin ba şar ı  şanslar ının, kuruluş  safhas ında artırılmas ı  mümkündü. Fa-
at, bu birimlerin kuruluş lar ı , adeta bir oldu bittiye getirilmi ş tir. Bu yüzden, gerek ka-
muoyunun, gerekse kamu görevlilerinin, bu birimler hakk ında yeterince bilgi sahibi 
edilmemiş  olmalar ı , bu birimlerin kolaylıkla aşamıyacaklar ı  engellerden sadece biri-
dir. Oysa, bu engel, bu birimler kurulmadan önce, bu alanda yürütülen çal ış malar, 
bu birimlerden beklenen yararlar, di ğer ülkelerdeki uygulamalar hakk ında, kamuo-
yuna ve kamu personeline bilgi verebilirlerdi. Böyle bir tan ıtma faaliyeti, bu birimle-
rin benimsenmesi ve desteklenmesi bak ımından oldukça olumlu sonuçlar do ğurabi-
lirdi. 

Bu birimler kurulurken böyle bir hatan ın yapılmış  olmas ı , bu birimlerin hiçbir 
fayda sağ liyarmyacağı  anlam ına gelmez. Fikir olarak, bu birimler bütçe esas ına bağ lı  
olarak hizmet ve faaliyetlerin etkin ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi esas ına da-
yandığı ndan, günümüzde büyük önem verilen, genellik, birlik, aç ıklık, doğ ruluk, sa-
mimilik, masrafların önceliğ i, alenilik ve denklik gibi iyi bütçenin benimsediğ i ilkele-
rin gerçekle şmesi bakım ından yararl ı  sonuçlar doğmas ım sağ lıyabilecek bir intiba 
uyandırmaktad ır. 

Bu birimlerin kurulmu ş  olmalar ının, belki de en büyük yarar ı , bütçe ile uygula-
malar aras ında bir sapma söz konusu oldu ğunda doğ rudan sorumlu bir birimin bulu-
nacağı dir. 

Bu birimler görevlerini tam gerçekle ş tirebildikleri takdirde, politik yat ırımların 
büyük ölçüde azalaca ğı , kaynaklar ın optimal bir verimlilikle kullan ı labileceğ i söylene-
bilir. 
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KOOPERAT İFÇİLİK SAYİ : 93 TEMMUZ-AĞ USTOS-EYLÜL 1991 

TÜRKIYE'DE TOPLUMSAL 
GÜVENLIK KURULUŞ LARININ 

KONUT VE KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİ  
FAALIYETLERI 

Beyhan TAN 

GIRIŞ  

Türkiye'de Osmanl ı  Devleti'nin son zamanlar ından itibaren konut problemi ile 
karşı laşı lmış t ır İkinci Dünya Savaşı 'nın sonras ında hızlı  nüfus art ışı , köyden kente 
özellikle de Ankara, İ stanbul, İzmir gibi büyük kentlere göç sonucu Türkiye'de ko-
nut sorunu toplumsal bir sorun olarak kar şı m ıza çıkmış tır. 

Özellikle 19. yy' ın sonlar ına doğru balkanlardan gelen büyük göç dalgalar ı  
önemli bir konut ve yerleşme problemini de beraberinde getirirken 1900'lü y ılların 
başı nda İstanbul'da konut s ıkınt ısmdan kaynaklanan gecekondulara dahi rastl ıyo-
ruz(1). Konut ihtiyac ından doğan sorunlar ın yams ı ra konut standartlar ına uymayan 
pek çok yap ının da ek sorun te şkil ettiğ ini burada belirtmek gerekmektedir. 

Konut problemini sadece bar ınma problemi olarak ele almak da tabi ki do ğ ru 
değ ildir. İnsanın sağ lıklı  olabilmesinin temel şartı  olan beslenmeden hemen sonra 
günün şartlar ına uygun olan konutta ya şamas ı  gerekliliğ i bilinmektedir. Ülke nüfusu 
hızla artarken ölüm oranlar ındaki dü ş üş , evlenmeler sonucu ailede meydana gelen 
bölünme de konut ihtiyac ım günden güne artt ırmaktad ır. Ş ehirleşme hızı , nüfus ar-
tış  hızından büyük olduğundan konut üretimi zorunlu olmakta ancak yeterli düzeye 
de bir türlü ula şı lamamaktad ır. 1980 yı lı  içinde yapılan yap ıların yüzde 93'ünü konut 
yapımının te şkil ettiğ ini ancak yine de konut sorununun bir türlü önüne geçilemedi ğ i-
ni ve gecekonduyla aradaki fark ın kapat ılmaya çalışı ldığı nı  görmekteyiz (2). 

(1) Kemal Görmez; 'Türkiye'de Devletin Önderli ğinde Toplu Konut Giri ş imleri", Karınca Dergisi, sayı  
654 Haziran 1991. s: 13 

(2) Ihsan Yazgan; 'Türkiye'de Konut Sorunu ve Çözüm Yollar ı " İkinci Türkiye iktisat Kongresi, T.C. Ba ş -
bakanlık DPT Yay ını  1981, s: 432 
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Esas konumuz olan Toplumsal Güvenlik Kuruluş larının Toplu Konut ve konutta 
kooperatifçilik faaliyetlerine geçmeden önce konut kooperatiflerinin geli ş im ve 
amaçlar ına kısaca bir bakal ım. 

KONUT VE TÜRKIYE'Nİ N KONUT SORUNU 

İ lk konut kooperatiflerinin tüketim kooperatiflerinin bir kolu olarak ortaya ç ıkt ı -
ğı nı  fakat konut ihtiyac ı nın ve sorununun büyük bir h ı zla büyümesi sonucu tüketim 
kooperatiflerinden ayr ılarak baş lıbaşı na bir kurulu ş  olarak kendini kabul ettirdi ğ ini 
görüyoruz. Konut kooperatifleri artan konut ihtiyac ı  kar şı sında dar gelirlilerin ev sa-
hibi olmasm ı  sağ lamak amac ıyla kurulmuş tur. Konut kooperatiflerinin konut üreti-
mi amacımn yanısıra insanlarm sa ğ lıklı  ve kalite standartlarma uygun bir konuta da 
sahip olmalar ını  hedeflediklerini söylemeliyiz. Konut kooperatifleri için genel kabul 
görmüş  bir tanım vermemiz gerekirse; Üyelerinin konut gereksinmelerini, bireysel 
yarış manın ve kazanç güdüsünün etkilerinden kurtararak kar şı lıkl ı  dayanış ma ve yar-
dımlaşma ile kar şı lamayı  amaçlayan bir toplumsal örgüttür, diyebiliriz. 

Konut kooperatifleri üretim sürecinde oynad ıklar ı  role göre (3); 
- Yaln ız tasarruf sand ığı  niteliğ inde olan kooperatifler, 
- Bizzat konut yapan ve yapt ıran konut kooperatifleri, 
- Yapt ırdmış  bulunan konutların bakım ve yönetimini üzerine alan kooperatif-

ler, 
- Bu görevlerden bir ço ğunu üstlenen kooperatifler, 

yaptırmış  oldukları  konutlar ın mülkiyeti aç ı sından ise; 
- Yapt ırdıkları  konutlar ın üyeliğini doğrudan ortaklar ına geçiren kooperatifler, 
- Konutlar ın üyeliğini kooperatif tüzel ki ş iliğ inde tutarak, üyeye yaln ızca ayr ıca-

lıklı  bir kullanma hakk ı  veren kooperatifler, 
- Ortağa konutlar ın yönetiminde ve bak ııııı nda hak tan ıyan kooperatifler, şeklin-

de bir ayr ıma tabi tutulabilirler. Bunlar içinde en ba şar ı lı  olanlar konutlar ın mülkiye-
tini kooperatif tüzel ki ş iliğ inde tutan ve ortaklara yaln ız kullanım hakkı  veren koope-
ratiflerdir. 

Konut konusunda ülkemizde özel sektör, kamu kurulu ş ları , yerel yönetimler ve 
konut kooperatifleri faaliyet göstermektedirler. Konut üretimi ile ilgili yasal düzenle-
melere kısaca değ inecek olursak; 

1930 yı lında Umumi Hıfzı sıhha Kanunu'nda konutun sa ğ lık ş artlar ına uygunlu-
ğu ile ilgili hükümlere rastlıyoruz. 1580 say ılı  Belediye Kanunu'nda ucuz belediye ko-
nutlar ının inşa edilerek bunlar ı , mülkiyetini devretmeksizin ihtiyaç sahiplerine kira-
ya vermek ve beldenin geli şmesine ve geni ş lemesine elveri ş li yerlerde arsa spekülas-
yonuna engel olmak için arazi sat ın alarak bunlar ı  ihtiyaç sahiplerine satmak gibi hü-
kümlere rastl ıyoruz. 

(3) Ru şen Keleş; Türkiye'de Konut Kooperatifleri, imar Iskan Bakanl ığı  Yay ın ı, Ank. 1967. s: 20-21 
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5218 sayı lı  kanunla da Ankara Belediyesine "Konut s ık ıntısı  çeken vatanda ş lara, 
bazı  kayıt ve şartlarla ucuz arsa satmak ve konut in şaatını  hızlandırmak görevi veril-
miş  bu görev daha sonra 1948 y ı l ında çıkar ılan 5228 sayı lı  kanunla diğer belediyele-
rin de görevi say ı lmış t ır Bu kanunlar uygulamada olumlu sonuç vermediklerinden 
6188 sayılı  kanunla yürürlükten kald ır ılm ış tır. 6188 sayılı  kanunun amac ı  da konut 
inşaat sistemi kurmak için gerekli tedbirleri getirmek ve konutu olmayanlar ı  konuta 
kavuş turmak olarak belirlenmi ş tir (4). 

Konut konusunda önemli bir hukuki düzenleme de Arsa Ofisi Kanunu'yla yap ı l-
mış t ır. 1969 yılında çıkan Arsa Ofisi Kanunu'nun uygulama yönetmeli ğ inin bir mad-
desinde Arsa Ofisi Genel Müdürlü ğünün elindeki konut yapmaya elveri ş li arsalar ın 
halk tipi konut yapacaklara maliyet de ğeri üzerinden öncelikle de konut kooperatifle-
rine verileceğ i yer al ır. Bu, o dönemde devletin kooperatifleri desteklemesine ili şkin 
bir örnektir. 

1961 Anayasas ı 'nda yoksul ve dar gelirli yurtta ş ların konut gereksinmelerinin 
karşı lanması  devletin ödevidir deniliyor. 1966 yılında çıkar ılan 775 sayı lı  Gecekondu 
Kanunu da anayasadaki bu önceli ğ i belirliyor. Bu kanunda arsa tahsis ko şullar ına sa-
hip vatanda ş ların İ mar ve İskan Bakanl ığı 'nca haz ırlanmış  tip statüye göre bir yap ı  
kooperatifi kurmalar ı  durumunda bunlara tercihli olarak arsa tahsis edilece ğ i hük-
mü yer al ıyor. Kanunla birlikte konut kesiminin tümünü kapsayan plan, politika ve 
ara ş t ırma çal ış malar ının yanında, ad ı  geçen kanun uyarmca yap ılan yatırım çalış ma-
lar ı  da artm ış , kanundan önce yap ılm ış  gecekondular ve bunlar ın giderilmesi gerekli 
olan ihtiyaçları  saptanm ış  ve bunun sonucu ıslak ve önleme faaliyetlerine giri ş ilmiş -
tir (5). 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki dönemde de Mesken Genel Müdürlü ğü 
konut kesimine ili şkin düzenleyici etkinliklerde bulunmuş , gerekli politika ve tedbir-
leri önermiş , konut sorununa ışı k tutmak üzere sosyo - kültürel, sosyo - ekonomik 
ve teknik araş tırmalar yapm ış tır (6). Genel Müdürlük 1969 y ılında konut kooperatif-
lerine arsa, kredi ve proje yard ımlar ına baş lamış tı r. Yine 1969 y ı lını  izleyerek konut 
kooperatiflerinin idari, mali ve teknik yönden denetlenmesine ba ş lanmış tır (7). 

1982 Anayasas ı  57. maddesinde "Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlar ı-
nı  gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyac ını  karşı layacak tedbirleri al ır, ay-
rıca Toplu Konut te şebbüslerini destekler" denilmektedir. Türkiye'de Toplu Konut-
la ilgili mevzuat ve uygulamalara geçmeden önce Sosyal Konut Politikas ı  ve Kalkm-, 
ma Planlar ında konut konusuna da k ısaca değ inecek olursak; 

Sosyal Konut Politikas ı ; Gelir seviyesine, mesken standard ına ve devletin hima-
yesini gerektiren belli bir sosyal gruba öncelik tan ıyan şehir bölge ve kalk ınma plan-
ları  içerisinde yer alan ilke ve tedbirler bütünü olarak tammlanabilir. 

(4) Eyüp İsbir; Şehirleşme ve Meseleleri, Ank. 1986 s: 48-49 
(5) İmar ve İskan Bakanlığı , 50 Y ı lda Imar ve Yerle şme 1923-1973, s: 106 
(6) Kemal Görmez; Karinca, Say ı: 647, Kasım 199g s: 16 
(7) İmar ve İskan Bakanlığı , 50 :Yılda İmar ve Yerle şme 1923-1973, s: 115 
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Sosyal konut ise 2487 sayılı  Toplu Konut Kanunu'nun ikinci maddesinde toplu-
mun yaşama şartlar ına, sosyal yap ı sına, örf ve adetlerine uygun, dü şük maliyetli ve 
brüt inşaat alanı  100 m2'yi geçmeyen konut olarak tan ımlanıyor (8). 

I. Beş  Yıllık Kalkınma Planında konutla ilgili olarak devlete, kredi sa ğ lanmas ın-
dan konut yap ımına kadar çok çe ş itli aşamalarda sorumluluk yüklenmi ş  ve sosyal ko-
nutlara öncelik tan ınmış tır. 

II. Beş  Yıllık Kalkınma Planında kamu ve özel sektör ili şkilerinin konut politika-
sı  açısından düzenlenerek konut için ayr ılacak tasarruflar ın verimli bir şekilde kulla-
mmını  sağ layacak te şkilatlanmaya gidilmesi ilke olarak kabul edilmi ş tir (9). Planda 
konut sorunu şehirleşme ve yerle şme sorunu ile birlikte ele al ınarak sorunun çözü-
mü için olumlu bir yaklaşı m sağ lanmış tır. Ancak 1965 yılından sonra kamu konut ya-
tırımlar ının azaldığı nı , özel sektör konut yat ı rımlar ının ise sınırlayıcı  tedbirler getiril-
mediğ inden artt ığı nı  görüyoruz (10). 

III. Beş  Yı llık Kalkınma Planında sosyal toplu konut kooperatifçiliğ inin destek-
lenmesi ilke olarak kabul edilmi ş  ve şehir yerle şme planlar ında iskan alanlar ının be-
lirlenmesi ve özellikle toplu sosyal konut yap ım ı  için alanlar ayr ılması  da kabul edil-
miş tir (11). 

IV. Beş  Yıllık Kalkınma Plan ında kamuya ait arazi ve arsalar ın imar planlar ı  
uyarınca, sosyal konut yap ımı  için konut üretiminde görev alacak kamu kredi, ku-
rum ve kuruluş larına, mahalli yönetim birimlerine devren tahsis edilece ğ i ilke ola-
rak benimseniyor (12). Yine ayn ı  planda Sosyal Güvenlik Kurumlar ının ve kamu yar-
dımlaşma kurulu ş larının meskene ay ırdıklar ı  fonlar ın artt ırılması  ve T.C. Emekli 
Sandığı 'mn da konut üretiminde bulunmas ının bu fonlardan yararlananlar ın sayısını  
artt ıracağı  gözönüne al ınıyor. 

V. Beş  Yı llık Kalkınma Planında 1.161.000 birim konut inş a edileceğ i tahmin 
edilerek konut sektörünün düzenlenmesi için kamu kaynaklar ının konut üretimi için 
kullanılması , toplu konut alanlar ına sosyal altyapmm götürülmesi, israfı  azaltan ko-
nut projelerine yöneli ş , konuta yönelecek kaynaklar ın desteklenmesi gibi ilke ve poli-
tikalar kabul edilmi ş tir (13). 

VI. Beş  Yıll ık Kalkınma Planında konutla ilgili ilke ve politikalar aras ında konut 
kooperatifçiliğ inden bahsedilmemekte, belediyelere öncelikle alt gelir gruplar ı  için 
konut üretimi görevi verilmektedir. Planda, plan döneminde 1988 y ı lı  fiyatlar ıyla 
600 milyar TL kamu, 32.831,6 milyar TL özel sektör olmak üzere toplam 33.431,6 
milyar TL yat ırım yapılarak konut ihtiyacının yüzde 80'inin kar şı lanması nın da hedef-
lendiğ i belirtilmektedir (14). 

(8) Eyüp İsbir; Şehirleşme ve Meseleleri; s: 51 
(9) y. a. g. e. s: 54 
(10) a. g. e. s: 56 
(11) a. g. e. s: 58 
(12) a. g. e. s: 59 
(13) a. g. e. s: 62 
(14) Burhan Aykaç; 'Türkiye'de Konut Kooperatifçili ğr, Karınca Dergisi Mayıs 1991 Say ı  653, s: 79 
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TOPLU KONUT 

Hızlı  ve sağ lıks ız şehirleşme problemlerini ortadan kald ırmak, yasaklara rağmen 
sürekli artan gecekondu yap ım ının önüne geçmek ve konut ihtiyacm ı  karşı lamak 
amacıyla toplu konut uygulamas ına yönelinmi ş tir. 

Türkiye'de 1978 yı lında 225 bin civar ında konuta ihtayaç olduğu tesbit edilirken 
aynı  dönemde üretilen konut miktar ı  120 binlerde kal ıyor. 1979 yı lı  rakamlar ına ba-
kıldığı nda ise konut ihtiyac ı  277 bin olarak belirlenirken üretim 120 bin 615'de kal ı -
yor. 1980 yılında ise 129 bin civar ında bir üretim gerçekle ş tirilirken konut aç ığı n ın 
boyutlar ı  319 binlerde. Bu say ılar bize konut aç ığı nın kapatılamadığı nı  aksine yıldan 
yıla büyüdüğünü gösteriyor (15). Sorunun büyüklü ğü karşı s ında devletin art ık önce-
den verimli yatırım olarak görmediği konut üretim alan ına müdahaleye yöneldiğ ini 
görüyoruz. 

Devletin bu müdahalesi konut piyasas ına girmek ve "Sosyal Konur"' özendire-
rek gerektiğ inde sosyal konut üretmek şeklinde olmuş tur. Bu çözümün 1970'li yılla-
rın sonunda dü şünüldüğünü görüyoruz. Çünkü bu dönem daha önce de de ğ indiğ i-
miz gibi şehirleşmenin h ızlandığı , konut probleminin artt ığı , gecekondu sayısının da 
t ırmand ığı  bir dönemdir. 

6 Mayıs 1980 tarihinde "Milli Konut Politikas ın ın Uygulanmas ına Dair Esaslar" 
adı  altında yayınlanan kararnamede bütün vatanda ş ların konut sahibi olmasının sağ -
lanması , konut maliyetlerinin dü şürülmesi, toplu konut yap ımının özendirilmesi gibi 
ilkelerden hareket edilmektedir (16). Toplu Konut dönemine geçi ş in baş lıca sebebi-
ni konut sorununun çözümü te şkil ederken, 1980'lere do ğ ru banka faiz oranlar ının 
yüksekliğ ini ve bankerlik kurumunun varl ığı  gibi nedenlerle konuta yat ırı m durma-
sı  ve eldeki konutlar ın da sat ılmas ını , inşaat piyasas ındaki durgunluğu, artan enflas-
yonu toplu konuta geçiş i destekleyen diğer önemli faktörler aras ında sayabiliriz 
(17). 

Toplu Konut uygulamas ı  konusunda önce 10 Temmuz 1981 gün 've 2487 say ılı  
Toplu Konut Kanunu yürürlüğe girmiş tir. Genel nitelikte bir düzenleme olan kanu-
nun amac ı  da konut ihtiyacını  toplu konut üretimi yoluyla kar şı lamak, konut ihtiyac ı  
olanlarla in şaat yapanlar ın tâbi olduğu esasları  belirlemek ve devletin yapacağı  des-
teklemeler için Kamu Konut Fonu ad ıyla bir fon oluş turmak olarak belirlenmi ş tir. 
Ayrıca Yapı  Tasarruf Hesab ı  ad ıyla bir fon olu ş turulmuş tur (18). 

750 - 1000 vep daha büyük birimdeki konutlarm toplu konut say ıldığı  kanunda 
konutlar ın 100 m 'yi geçmemesi ilke olarak benimsenmiş  ve bu konutların kredilen-
dirilmesi ilke olarak kabul edilmi ş tir. Kanun büyük kentlerdeki y ığı lmaları  önlemek 
amacıyla nüfusu 500 binden büyük kentler için faiz ve ödemede cayd ırıcı  hükümler 
getirmiş tir (19). 

(15) KeMal Görmez; 'Türkiye'de Toplu Yasalar ı  Döneminde Konut Kooperatifçiligi'; Kar ınca Dergisi, Ma-
y ıs'1991, Say ı  653, s. 97 

(16) a. g. e. s: 98 
(17) a. g. e. s: 98 
(18) Eyüp isbir• Şehirleşme ve Meseleleri, s: 65 
(19) Kemal Görmez; Karınca, Mayıs 1991, Say ı: â53, s: 99 
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Yasada devletin kooperatiflere yard ım etmesi ilke olarak benimsenmi ş , kamu ya-
rarına toprak kamulaş tır ılacağı  ve devletin konutla ilgili yetkilerinin tamam ının Ba-
yındırl ık ve iskan Bakanlığı 'na verileceğ i belirtilmiş tir. Dönem boyunca baz ı  koope-
ratiflerin kredilendirildi ğ ini ancak kredilerin ödenmediğ ini ya da inşaat maliyetleri-
nin çok altında kaldığı nı  ve kooperatif enflasyonu nedeniyle de kanunun tam olarak 
uygulanamadığı nı  görüyoruz. 

Bu kanun 1984 y ı lında 2985 sayı l ı  Toplu Konut Kanunu ile yürürlükten kald ırıl-
mış t ır. 2985 say ı lı  kanunun amac ı  da konut ihtiyac ın ı n karşı lanmas ı , konut inşaat ını  
yapanlar ın tâbi olacağı  usul ve esaslar ın belirlenmesi, ülke şart ve malzemelerine uy-
gun endüstriyel in şaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geli ş tirilmesi ve devletin yapa-
cağı  desteklemeler için Toplu Konut Fonu'nun meydana getirilmesi ve kullan ılması -
nı  düzenlemek olarak belirlenmi ş tir. 

Toplu Konut Kanunu'nda her y ı l Devlet bütçesinden yüzde 5'lik bir k ısmın ko-
nut yapım ına ayr ılmas ı  kabul edilmi ş tir. Kurulan Toplu Konut Fonu'nun bu yüzde 
5'le ferdi ve toplu konut kredisi için kullan ılması  da kabul edilmi ş tir. Ancak, Toplu 
Konut Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen kamula ş t ırman ın yap ılamadığı nı  ve ge-
nel bütçe gelirlerinden yüzde 5'lik kesintinin Kamu Konut Fonu'na aktar ılma uygula-
masının başarıya ulaşamadığı nı  görüyoruz (20). 

Toplu Konut Kanunu'na dayanarak böylece ilk kez bir yasa ile konut kooperatif-
lerinin devletin öncelikli yard ımlar ından yararlanmas ı  sağ lanmış  oluyor ve Toplu Ko-
nut Kanunu konut kooperatifçiliğ i için önemli bir ad ım olarak kar şı mıza çık ıyor diye-
biliriz. 

TOPLU KONUT ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN 
KURULUŞ LAR 

Hızl ı  şehirleşme, nüfus art ışı  ve ailelerin küçülmesi sebebiyle ortaya ç ıkan konut 
açığı nın kapat ılmas ı , yap ılan konutlar ın yaşam standartlar ına uygunluğunun sağlan-
ması , toplum yapı sı  içindeki bütün kesimlerin konut ihtiyac ının karşı lanmas ı , toplu 
konut üretimi ihtiyac ının ortaya ç ıkmas ı  bir çok kuruluşun konut üretim alan ında ça-
lış mas ı  gereğ ini beraberinde getirmi ş tir. 

Bakanlıklar, belediyeler, konut kredisi veren bankalar, Sosyal Sigortalar Kuru-
mu, Emekli Sand ığı , Ordu Yard ımlaşma Kurumu, Meyak gibi kurulu ş lar mevzuatla-
rı  ve güçleri çerçevesinde konut yap ım ına katk ıda bulunmaya çal ış mış lardı r. 

II. Dünya Sava şı  sonrasında devletin konut alan ında bazı  giriş imlerde bulundu-
ğunu görüyoruz. Bu dönemde kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) i şçilerin ku-
racaklar ı  konut kooperatiflerine toplad ığı  primin belirli bir oranm ı  konut kredisi ola-
rak verme uygulamas ını  baş latm ış t ır (21). 

(20) Ken ı al Görmez; Karınca, Mayıs 1991, Sayı : 653, s: 99 
(21) Kent-Koop, Konut Kooperatifçiligi Sen:illeri, 13-24 Eylül 194 s: 1-5 
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Cumhuriyet sonras ında devlet önderliğ inde ilk konut giriş imlerine Başkent olma-
sı  sebebiyle Ankara'da rastl ıyoruz. Bu giriş imlerden ilki 1925 y ı lında Ankara Ş ehre-
manetince, Yeni şehir'de 4 milyon metrekare arazinin kamula ş tır ılarak buraya Vak ıf-
lar Ba şmüdürlüğü ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca 2 - 3 katl ı  konutların yapılması -
dır. 

Ankara Bahçelievler KooperatifPnin de 1934 y ılında kurularak çoğu kamu gö-
revlisi olan ortaklar ına 150 civar ında konut ürettiğ ini, yine Cumhuriyetin ilk yılların-
da çeş itli kooperatiflerin toplu konut çal ış maları  yaptığı m tesbit ediyoruz. Bu dönem-
de 5218 say ı lı  kanuna dayanarak tahsis edilen ucuz arsalara Türkiye Emlak Kredi 
Bankas ı ' nca tahmin edilen in şaat bedelinin yüzde 75'ine kadar ve yüzde 5'i geçme-
mek üzere Maliye Bakanlığı 'nca tespit edilen miktardan faiz oran ı  üzerinden borç 
verilmesi de kabul edilmiş tir (22). 

Cumhuriyet döneminde devlet ve belediyelerin konut kooperatifleri kuranlara 
destek olmas ı , ucuz arsa temini, devletin konut üretiminde sadece yat ır ımcı  olarak 
değ il destekleyici ve kredilendirici olarak da rol oynad ığı nı!' göstergeleridir. 

1945 - 1961 döneminde konut üretim sorumlulu ğu genel olarak özel giri ş imciler 
tarafından üstlenilmi ş tir. 1961 y ı lına kadar ülkedeki bütün konut kooperatifleri yak-
laşı k 25 bin kadar konut üretimi gerçekle ş tirmiş lerdir. 

1969 yı lından sonra kabul edilen 1163 say ı lı  Kooperatifler Yasas ının Üst Birlik-
ler kurulmas ına imkan vermesinden sonra Ankara Belediyesi'nce Kent-Koop kurul-
muş  ve Bat ıkent projesinin uygulanmas ına başlamış tır. Belediyelerin konut yapma 
görevini zorunlu görevleri aras ına almalarından sonra ç ıkarılan yönetmeliğe dayana-
rak, yönetmeliğ in getirdiğ i özendirici ve destekleyici maddelerinden hareketle Anka-
ra Belediyesi kamula ş tırdığı  arsalar ı  Kent-Koop'a devretmi ş tir. Bu faaliyetlere daha 
sonra İzmit, Antalya Belediyeleri de kat ı lmış lardır. 

Belediyelerin bu çal ış malarından başka Bağkur Yasas ı  uyarınca, Bağ -Kur'un, 
Bağ -Kur üyelerinin kuracaklar ı  konut kooperatiflerine konut kredisi vermesini, Or-
du Yard ımlaşma Kurumu'nun da kooperatif yolunu aç ık tutmas ını  çeş itli kuruluş la-
rın konut yap ımı  alanındaki tutumlar ına örnek olarak gösterebiliriz. 

1978-1981 döneminde yeni yerle ş im alanlar ını  gerçekle ş tirmek için Yeni Yerle ş -
meler Kredi Fonu olu ş turulmuş  ve bu fondan Toplu Konut kuruluş ları, kamu ku-
rum ve kuruluş ları , kamu ortakl ıkları , kooperatifler ve birlikleri desteklenmi ş tir. 

Sayılan bu hükümler konut üretimini ve konut için ki ş ilerin tasarrufta bulunmas ı-
nı  teşvik için getirilmiş tir. Devlet bu amaca dayanak olmak üzere özel kesimdeki top-
lu konut kurulu ş larının olabildiğ i ölçüde desteklenmesi noktas ından hareket etmi ş -
tir. 

(22) Kemal Görmez; Kar ınca, Sayı: 654, Haziran 1991 
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SOSYAL SIGORTALAR KURUMU VE BAĞ -KUR 

Türkiye'de 1950'li yı llara kadar kon'ut kooperatiflerinin tek finansman kayna ğı  
Emlak Kredi Bankas ı  iken, 1950'li yıllardan sonra ayn ı  alanda Sosyal Sigortalar Ku-
rumu'nu da görüyoruz. SSK 1946 y ı l ında 4792 say ı lı  kanunla kurulmu ş tur. Sigortac ı-
lık hizmetlerinin yan ısıra konut üretmekle de görevlidir. 

SSK kredilerinin kaynaklar ına bakt ığı m ızda kar şı m ıza SSK emrindeki Sosyal Gü-
venlik Fonlar ı , İ htiyarl ık Sigortas ına ait primlerin en çok yüzde 20'sinden olu şan 
meblağ  çıkıyor. Kurumun kurulu ş  kanununda değ iş iklik yapan 1957 tarih ve 6900 sa-
yıh kanun işçi konutları  için ayr ılabilecek fonlar ı  bütün sigorta kollar ını  içine alacak 
şekilde geniş letmiş tir. 

SSK ve BAĞ -KUR'dan kredi almak isteyen bir ki ş inin evinin olmamas ı , kendisi-
nin, eş inin ve velayeti alt ındaki çocuklar ınm evinin bulunmaması , sigortalı lar için bel-
li bir süre prim ödemi ş  olmak, sigortal ı  olmak ve binaların zorunlu olarak 100 m2'- 
den büyük olmamas ı , kooperatiflerin belirlenen sosyal konut standartlar ına uymas ı  
şartlar ı  aranmaktad ır. Kooperatif arsalar ının il ve ilçe merkez belediyeleri s ınırlar ı  
içinde ve aynı  zamanda nüfusu 10 binden yukar ı  yerlerde bulunmas ı  da kurumun 
aradığı  ş artlar aras ındad ır (23). 

SSK ve BAĞ -KUR uygulamalar ında kamu konut fonundan aç ı lan kredilere ili ş -
kin uygulamada ipotekten ayr ı  olarak iş tirak hakk ı  da tesis ediliyor. 5417 say ılı  ka-
nun gereğ ince SSK ancak ipotek kar şı lığı  olarak ta şı nmaz mal değerinin yüzde 50'si 
oranında kredi vermekle yükümlüdür. 1952 tarihinde bu oran 5937 say ı lı  kanunla de-
ğ iş tirilerek konut kredisi yat ı r ım oranı  yüzde 50'den yüzde 80'e ç ıkarılmış tır Daha 
sonra 6391 say ı l ı  kanunla bir daha değ iş tirilerek konut yat ırım fonu yüzde 20'den 
yüzde 25'e, yat ı rım oran ı  ise yüzde 80'den yüzde 90'a ç ıkar ılarak, 1957 tarihinde yü-
rürlüğe giren 6900 say ılı  kanunla da bu oran korunmaya devam etmi ş tir (24). 

SSK işçi konutlar ı  faaliyetlerini Emlak Kredi Bankas ı  arac ı lığı  ile kooperatiflere 
doğ rudan doğ ruya kredi açmak suretiyle ve i şçi konutlar ı  yapım iş ini 6900 sayı lı  ka-
nun gereğ ince bizzat kurum olarak gerçekle ş tirmektedir. Ancak SSK'n ın doğ rudan 
ürettiğ i konutlar ın bütün işçi konutlar ı  içindeki oran ı  1960'lar sonrasmda yüzde 
11.6'd ı r (25). SSK kredileri bu y ıllarda 20 y ı l vadeli ve yüzde 4 faizlidir (26). 

SSK, Sümerbank ve Etibank gibi iktisadi Devlet Te şebbüslerine mensup i şçi top-
luluklar ı  için yapılan konutlarda dahil olmak üzere 1962 y ı lına kadar 268, o tarihten 
sonra da 94 olmak üzere 362 kooperatife konut kredisi açm ış tır (27). Ancak genel 

(23) Ruşen Keleş; Türkiye'de Konut Kooperatifleri, Ank. 1967, s: 55 

(24) a. g. e. s: 54 

(25) a. g. e. s: 57 

(26) a. g. e. s: 55 

(27) Ruşen Keleş; Türkiye'de Konut Kooperatifleri, Ank. 1967, s: 57 
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olarak Türkiye düzeyinde ele al ındığı nda işçi kooperatiflerinin toplu konut in şaatı -
nın avantajlar ından yararlanan ve sosyal dayan ış mayı  kuvvetlendiren büyük işçi site-
leri kurma yoluna gitmediklerini görüyoruz. SSK i şçi konutlar ı  iş ini bir ek görev ola-
rak aldığı ndan 1962 yılına kadar Emlak Kredi Bankas ı 'nın aracı lığ,ından yararlan-
mış , bu bankanın lüks konutlar inşa etmesi sonucu krediler yetersiz kald ığı ndan so-
nuçta inşa edilen konutlar ya kiralanm ış  ya da devredilmiş tir (28). SSK 1984 y ılın-
dan 1988 Haziranma kadar toplam 200 kooperatife yakla şı k 17.850 milyon TL kredi 
vermiş tir (29). 

Yine işçi kooperatiflerinin yapt ırdıkları  konutlar ın mülkiyetini ortaklara devret-
memeleri işçi konutlar ı nın spekülasyon konusu yap ılmasına ve kooperatiflere sa ğ la-
nan kamu arsalarnun serbest piyasaya geçi ş ine zemin hazırlamış tır (30). 

Ülkemizde konut kredisi veren kurulu ş lar arasmda MEYAK da say ılabilir. Me-
murlar ın konut sorununu çözmek üzere memur maa ş larından kesilen meblağ lardan 
oluşan fondan memur kooperatiflerine Bay ındırlık ve iskan Bakanl ığı  aracılığı yla 
kredi verilmekteydi. Ancak bugün MEYAK faaliyetini sona erdirmi ş tir. Sona eren 
MEYAK fonundan yeni kredi aç ılmamakta daha önce aç ılmış  olan krediler devam 
etmektedir. 

MEYAK uygulamalar ı  esnas ında fondan 600 bin liraya kadar kredi açdabiliyor 
ve bu kredi evi olanlar için yüzde 10 faizle 10 y ıl vadeli, evli olmayanlar için de yüz-
de 5 faizle 20 yıl vadeli olarak belirleniyordu. 

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 

Ordu Yard ımlaşma Kurumu Kanunu'nda kurum üyelerine konut kredisi verile-
ceğ i ve bu kredilerden kurum üyeleri ile bunlar ın katılacaklar ı  konut kooperatifleri-
nin yararlanacağı  belirtilmi ş tir (31). 

Yine üyelerin kendi aralar ında kuracaklar ı  kooperatifler arac ı lığ i ile satın alacak-
lan arsalara kurum taraf ından konut yapt ırılarak kendilerine sat ılmasını  isteyebile-
cekleri de yönetmelik içeri ğ inde mevcuttur. Ordu Yard ımlaşma Kurumu (OYAK) 
tarafından verilen konut kredilerinin vadesi 15 y ıl, faizi ise yüzde 6'd ır. Bu kredi hak-
kından yararlanmak için kooperatif üyelerinin 20 hizmet y ı l ını  doldurmuş  olmaları  
kurumun üyesi olmalar ı, yapı  ruhsatınm alınmış  olması  şartlarının yerine getirilmesi 
gerekmektedir (32). Kurum 1984 y ılından 1989 yılına kadar 3012 kişiye bireysel, 
3530 kooperatife toplam 6.494.690.000 TL. kredi ödemesi yapm ış tır (33). 

(28) a. g. e. s: 59 
(29) DPT, Alternatif Konut Finansman Sistemleri, Ank., 1989, s: 10 
(30) a. g. e. s: 60 
(31) Ruşen Keleş; Türkiye'de Konut Kooperatifleri, Ank. 1967, s: 65 
(32) a. g. e. s: 66 
(33) DPT, a. g. e. s: 11 
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SONUÇ 

Türkiye'nin son yıllarda en önemli problemlerinden biri olan konut aç ığı  kısa sü-
rede çözümlenebilecek bir durumda de ğ ildir. Konut sorunu ne devletin tek ba şı na 
çözebileceğ i ne de tümüyle özel sektöre b ıralcılabilecek bir durumda da de ğ ildir. 

Devletin uzun vadeli planlamalarla, konuyla ilgili temel yasalar ı  düzenleyerek, 
zaman zamanda özendirici tedbirleri alarak bu alana girmesi gerekmektedir. Bunun 
için de baş ta Mahalli İdareler olmak üzere baz ı  resmi kurumlar ın konut yat ır ımı  yap-
maları  da kaçınılmazd ı r. 

Devletin konut alan ına müdahale araçlar ından biri olarak dü şünülen Toplumsal 
Güvenlik Kurulu ş lar ın ın anlatı lan faaliyetlerinin geli ş tirilerek sürmesi Türkiye'nin 
bu alandaki  problemlerinin hafıflemesine yard ımcı  olacakt ır. 
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU 

BEŞ  KONUDA ARAŞTIRMA YAPTIRACAKTIR 

Türk Kooperatifçilik Kurumu, 1991 - 1992 y ı -
l ı  faaliyet program ı  uyar ı nca; 

1- Türk Kooperatifçilik Mevzuat ı n ı n Avrupa 
Topluluğ u Mevzuat ı na Uyumu, 

2- Karadeniz Bölgesinde Sütçülük Koopera-
tiflerinin Yap ı s ı  ve Ortaklar ı n ı n Yararlanma Du-
rumu, 

3- Sevgi Y ı l ı nda Kooperatifçilik, 
4- iktisadi Entegrasyonlar, Süpermarket ve 

Büyük Mağ azalar Kar şı s ı nda Küçük Esnaflar ı n 
Kooperatifçilik Yolu ile Korunmas ı , 

5- GAP Bölgesinde, Doğ acak Yeni Ekono-
mik Ş artlar içerisinde Uygulanabilecek Koope-
ratif Çe ş itlerinin Seçimi, 

Konular ı nda olmak üzere be ş  ara ş t ı rma 
yapt ı racakt ı r. 

Araş t ı rmac ı lar, ara ş t ı rmalardan birisini veya 
birden fazlas ı n ı  yapmaya talip olabileceklerdir. 
Birden fazla ara ş t ı rman ı n üstlenilmesl halinde 
her ara ş t ı rma ayr ı  olarak mütalaa edilecek, de-
ğ erlendirilmesi de buna göre yap ı iacakt ı r. 

Ara ş t ı rma yapmak isteyenler, ara ş t ı rma tek-
liflernde; 

1) Araş t ı rman ı n dispozisyonunu ve muhte-
viyat ı n ı  k ısaca aç ı klayacaklard ı r. 

2) Çal ış mada takip edecekleri metodu izah 
edeceklerdir. 

3) Araş t ı rman ı n yap ılmas ı nda zaman plan-
lanmas ı n ı  göstereceklerdir. 

4) Biyografilerini ve kooperatifçilik konusun-
daki çal ış malar ı n ı  (yay ı n vs.) belideceklerdir. 

ilgilenen ş ah ıs ve kurulu ş lar ı n, seçecekler' 
ara ş t ı rma konusunda şartnameye göre (ş artna-
me Kurumdan temin edilebilir veya posta ile 
istenebilir) yapacaklar ı  ön haz ı rl ı k çal ış malar ı  
ile birlikte en geç 31 Temmuz 1991 tarihine ka-
dar müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu ile ara ş t ı rmay ı  
yapacak ara ş t ı rmac ı  aras ı nda uygulanacak hu-
suslar özetle şöyledir: / 

Araş t ı rma, teklifin Kurumca kabul edildi-
ğ lnIn bildirilmesini takip eden ayba şı ndan itiba- 

ren baş layacak ve 12 ayda bitirilecektir. 
Ancak, ara ş t ı rmac ı n ı n ek süre talebi halin-

de, talep uygun görülürse bir defaya mahsus 
olmak üzere azami üç aya kadar ek bir süre ve-
rilebilir. 

2) Ara ş t ı rmac ı , teklifinde öngördü ğ ü za-
man plân ı na uygun olarak çal ış malar ı  baş lata-
rak ve her üç ayda bir zamanlamaya uygun 
olarak kuruma rapor verecektir. 

3) Araş t ı rma raporlar ı n ı n çal ış mada öngörü-
len zamanlarnaya uymamas ı  veya rapor tetkik-
leri sonunda çal ış malar ı n yeterli görülmemesi 
halinde sözleş me tek tarafl ı  olarak Kurumca 
feshedilebilecektir. Bu fesih sebebi ile ara ş t ı r-
mac ı ; Kurum'dan herhangi bir hak talebinde 
bulunamaz. 

Araş t ı rmac ıya herbir ara ş t ı rma Için toplam 
5.000.000 (beş milyon) lira ödenecektir. ödeme-
ler, zaman piânlamas ı na göre her üç ayda bir 
verilecek. "Geli ş me Raporlar ı " dikkate al ı narak 
araş t ı rma süresi dört döneme bölünmek sure-
tiyle ş u ş ekilde olacakt ı r: 

1- % 15'i birinci raporun sonunda, 
2- % 20'si ikinci raporun sonunda, 
3- % 25'i üçüncü raporun sonunda, 
4- % 401 raporun tamam ı n ı n kabulünde. 
Ancak, raporlar ı n uygun görülmemesi veya 

zaman ı nda verilmemesi sebebiyle süre uzat ı l-
mas ı  halinde, ödeme, raporun kabul edilmesini 
takiben yap ılacakt ı r. 

Araş t ı rmac ıya yukar ıda belirtilen ödemele-
rin d ışı nda daktilo, foto ğ raf, grafik, çizim gibi 
hizmetler için ayr ı ca hiçbir ödeme yap ı lmaya-
cakt ı r. 

Eserin telif , hakk ı  Türk Kooperatifçilik Kuru-
muna ait olacak ve bas ı l ı p bas ılmaması na Ku-
rum karar verecektir. Bas ılmamas ı  halinde ken-
disine, araş t ı rmac ı n ı n herhangi bir itiraz ve telif 
hakk ı  söz konusu değ ildir. Fakat, bast ınimas ı  
halinde kendisine, ara ş t ı rma için takdir edilen 
5.000.000.- liradan ayr ıca 50 (elli) adet kitap ve-
rilecektir. 
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KDV DAI-UL. Fi. YA, Tl 
(1991 YILI IÇIN) 

1- Tar ı msal Kalk ı nmada Kooperatifçilik - VI. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik 

Kongresi Tebliğ  ve Tart ış malar ı  - (2 Cilt) 	 2.000 

2- 1163 Say ı l ı  Kooperatifler Kanununun Uygulanmas ı nda Kooperatillerin Durumu ve 
Sorunlar ı  (VII. Millatleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi (Tebli ğ leri) 	  2.000 

3- Az Goliş miş .Olkelerin EkonoMik ve Toplumsal Kalk ı nmas ı nda Kooperatlflerin Rolü' 	   

4• Alü 	Köy 	 2.000 n Yapan 	(Tercüme 	

2.000 

5- Kooperatif Ş irketler (Yay ı n No: 30) 	   1.500 

6• CO•operatives In Devoloping Countrles And Turkish Experience (Yay ı n No.32) 	  2.000 

7• Co ş illi Ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı  (yay ı n No 34) 	  2.000 
6. Az geli ş mi ş  Ülkelerde Kooporatlf ve Devlet (Yay ı n No.38) 	   2.000 

9- Kooperatifçilik vo Ilkokul (Yay ı n .No,38) 	   
10• Koope.ratifçllIk ,Bilgisi (Yay ı n' 4/140) 	

1.800 

sr 2.000 , 

11• Büyük Mağ az ı c ı l ı k ve Tüketim Koweratilçili ğ i (Yay ı n No.41) 	  
12- Ekonomik vo Sosyal Geli ş meler Kar şı s ı nda Türkiye'de Kooporatilçifik 

Politikas ı  IX. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi•Tebli ğ ler• (Yay ı n No.42.) 	  

13. Türk Kooperatilçili ğ i Üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43) 	  2.000, 

14• X. Milletleraras ı  Türk Koopera ı llçilik Kongresi -Tebliğ ier • (Yay ı n No. 44) 	

 2.000 

2 

15- Ata ı ürk ve Kooperatilçkk (Yay ı n No. 45) 	

 1:050000 

16- Tho Co-operative Movoment In Turkey And Ile Expocted Development (Yay ı n No. 46) 	 2.000 

17- Kooperatillerin vergilendirilmeal ve. Vergi Sorunlar ı  (Yay ı n No. 47) 	  1.500 

18• Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı  Kooperatifçilik I ş letmeleri (Yay ı n No. 48) 	 4.000  

19• Kooperatifierin D ış  Ticaret Aç ı sindan Milli Ekonomiye' Katk ı lar ı  (Yay ı n No, 49) 	  4 

20• Köy Kalk ı nma. KooperaitlierInde Yönetim (Yay ı n No: 50) 	

 1:050000 

21• Çorlu Ilçesi Soyrnon Köy Kalk ı nma Kooperatifinde Grup Tar ı m ı n ı n  

Ekonomik 'Analizi (Yay ı n Ne. 52) 	 4.000 

22- Vak ı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No, 53) 	 2.000 

23. Kar ı nca Dergisi Kooperatilçilikle Ilgili Bibliyogralya (Yay ı n No.55) 	 4.000 

24- Xl. Milletleraras ı  Türk Kooparallfçllik Kongrosi • Tebliğ ier• (yay ı n No. .57) 	 5.000 

25- XI. International Turkish Cooperative Congress • Papers - (Yay ı n No. 59) 	  5.000  

26. Türkiye'de KOoperatifierin Verimli Çal ış malar ı  Aç ı s ı ndan Yatay ve Dikey 

Bütünle ş me Hareketleri (Yay ı n No. 60) 	 5.000 

27- Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk.Tar ı m ı na Uygulanabilirliğ i (Yay ı n No. 61) 	 4.000  

28- Marketing Functions On Foreign Trade in Turkey And In The Unitea  

Stales Ol America (Yay ı n No. 63) 	 5.000 

29. 'Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri • Seminer Tebli ğ leri • (Yay ı n No, 64) 	 - 4.000 

30- "Att ı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkartar Kefalet Kooperatifleri - Seminer Tebli ğ leri- (Yay ı n No. 65) 	 
42.0°0°0°  31. 'Bir Lokma Bir H ı rka• Tüketim Kooperatifleri • Seminer! Tebli ğ leri -•(Yay ı n No. 66) 	  

32- XII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi ..Tebli ğ ler• (Yay ı n No.67) 	 6.000 

33- XII. International Turkish Cooperative Congress • Papers - (Yay ı n No.68 ) 	 6.000 

34- Türkiye'de Tüke ı im Kooporatif ı erinIn Bugünkü Durumu. Al ı nmas ı  
Gereken Tedbirler • Ara ş t ı rma. (Yay ı n No. 70) 	 5.000 

35• Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71) 	 5.000  
36• Bütün De ğ iş ikliklonyle Kooperatlfler Kanunun (Yay ı n No. 72) 	  5.000 

37- Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim 

 

Kooperatillerinin Durumu ve Geliş me Imkanlar ı  • Ara ş t ı rma. (Yay ı n No. 73) 	 7.500  
38.. Tar ı m Sabş  Kooperatifleri Birliklerinin Yap ı s ı  ve ()Ika Ekonomisindeki 

Yeri - Seminer Tebli ğ leri. (Kooperatifçilik Dergisi Özel Say ı s ı ) 	  7.500 

39• Türkiye'deki Kooperatilierin Avrupa-Toplulu ğ u BünYesine• 
Entegrasyonu • Seminer Tebli ğ leri • (Yay ı n N -74). •  

	 4.D.00 
,  

40.- "Koopera ı iller vo özelle ş iirme` Seminer Tebiğ lerl• (Yay ı n No. 75)
ı., 	 5.000 

41, >C1I/ . Hi lletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi 

	

- Türkçe Tebliiller- (Yayı n No.76)    	 , 10.000 
42, XI/I.Hilletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi 

- Ingilizce/Almanca T ılbli ğ ler- rYayı n No.77) . . 	  . 	10.000 

DERGiLER1 .KARINCA 
KARINCA 
KARDEŞ  

KOOPDRA 
TIFCILIK ş i?,9,I=T4' 

A•r!er,-. 	(TL) 4,4000 6:000 15400 
" 	(0) 2 3 6 

Ylllik 	(T1.) 48.000 (12 say)) 24 . 000 ( 4 say)) 	30.000 (2 sayi,) 

DERGİ LERİ N REKLAM TARIFES İ  

Ön iç kapak 	(Renkli) 	ı  2.500.000 3.500.000 1.000.000 3.000.000 
Ön iç kapak. 	(Tek renk) ı  2.000.000 - 800.000 
Arka dış  kapak (Renkli) 	ı  2.500.000 3.500.000 1.000.000 3.000.000 
Arka dış  kapak (Tek renk) 1.500.000 - 800.000 - 

Arka iç kapak 	(Renkli) 	, 2.200.000 3.300.000 1.000.000 3.000.000 
Arka iç kapak 	(Tek renk) ı  2.000.000 - 600.000 
iç 	tam sayfa 	( 	•• 	) 	ı  1.000.000 2.000.000 500.000 2,000.000(ReNa0 
Iç 	1/2 	sayfa 	( 	•• 	) 	ı  800.000 - - 1.500.000( 	• 	) 
iç 	1/4 	sayfa 	( 	•• 	•• 	) 	ı  700.000 - 1.000.000( 	. 	) 

Yayı n isteme adresı l - Türk Kooperatifçilik Kur• ı mu, Kithatpasa Cad.NoWi 
06420 Kı zı lay/Ankara 

Tel. ı  (4) 1316125-1316126 

Faks: ı  (4) 1340646 

Yayı n bedeli yatirmak 
için banka hesap no ı  T.C.Ziraat Bankas ı  Kı zı lay Ş b. 304/4 - ANKARA 

NOT ı  PTT ile kitap yayı nı  isteyenlerin) PTT masraf ı  dahil yayı n bedelini 
hesabı mı za yatı rd ı kları na dair makbuzları nı  talep dilekçelerine ek-
lemeleri (Beher kitap için PTT giderill000 TL)  
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Türk Kooperatifçilik Kurumu Organlar ı  

YÖNET İ M KURULU 

	

Başkan : 	Hüsnü POYRAZ 

Tanm, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Müsteşan 

	

Başkan Yardımcısı  : 	Dr. Şenol ERDOĞAN 
Tanm Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Müsteşar Yard ı mc ıs ı  

	

Muhasip Üye : 	Turan TEKELI 
Tanm Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Baş mühendisi 

	

Üye: 	Yrd. Doç. Dr. Kadir ARICI 
Gazi Üniversitesi İ . İ .B.F. Öğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Yrd. Doç. Dr. Burhan AYKAÇ 
Gazi Üniversitesi İ . İ .B.F. Öğ retim Üyesi 

	

Üye : 	İ rfan BAYIR 

Türkiye Tar ı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i Genel Müdür Yard ı mc ıs ı  

	

Üye: 	Halil B İ L İ C İ  
Türkiye Ziraat Mühendisleri Birli ğ i Vakfı  Genel Müdürü 

	

Üye : 	Prof. Dr. Rasih DEMIRCI 

G.Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi Dekan ı  

	

Üye : 	Erol DOK 

Ziraat Yüksek Mühendisi, i şadam ı  

	

Üye: 	Prof. Dr. Celal ER 
TOKB Tarla Bitkileri Merkez Araş t ı rma Enstitüsü Müdürü 

A. Ü. Ziraat fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Ünal GÖKALP 

T. C. Ziraat Bankas ı  Gen. Müd. Proje ve De ğ erlendirme Müdürü 

	

Üye: 	Doç. Dr. Ahmet ÖZÇELIK 
A. Ü. Ziraat Fakültesi Öğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Kamil öZDEM İ R 

Pankobirlik Genel Müdür Yard ı mc ı s ı  

	

Üye: 	Kaplan YILDIZ 

T. C. Ziraat Bankas ı  Hamamönü Ş ubesi Müdürü 

	

Üye : 	Niyazi YÜKSEL 
TOKB Teş kilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü 

DENETLEME KURULU 

	

Başkan : 	Nail TAN 
Kültür Bakanl ığı  Türk Halk Müziğ i Korosu Uzman ı  

	

Üye: 	Yalç ı n DOĞAN 
T. C. Ziraat Bankas ı  K ı zı lay Ş ubesi Müdürü 

	

Üye : 	Dr. Mustafa DOYUK 

Tar ı m Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Araş t ı rma ve istatistik Dairesi Ba ş kan ı  

HAYS İ YET D İ VANI 

	

Başkan : 	Celal UZEL 
Yüksek Mühendis, KOOP-KUR Eski Genel Müdürü 

	

Üye : 	Ayhan İ NAL 

Türkiye Çimento Sanayii TA Ş . D ış  Pazarlama Eski Müdürü 

	

Üye : 	Dr. Yusuf EKINCI 
Milli Eğ itim Bakanl ığı  Müsteşar Yard ı mc ıs ı  

Yönetim Kurulu Herhangi Bir Maa ş , Ücret ve Hakk ı  Huzur Almamaktad ı r. 

Kurum organlar ı n ı n üyelerinin isimleri soyad ı  s ı ras ı yla yaz ı lm ış t ı r. 
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nı 	 ii ma 
fmdık tanm sat ıs kooperatifleri birli ğ i 

"f ı nd ı k'ta dünya markas ı " 

FINDIK UNU 	 (KABUKLU FINDIK 

FINDIK EZMESI 	 (IÇ FINDIK 

NUGA 	 BEYAZLATILMI Ş  FINDIK) 

F İ SKO 	 )C<AVRULMUŞ  FINDIK 

FISKAT 	 FINDIK 

FISHEL 	 XD İ L İ NM İŞ  FINDIK 

FINDIK FÜRES İ 	)(PRAL İ N 

GENEL MD. (GIRESUN): TEL.: 142 40 (4 HAT) 
FAX: (051) 110 58 	

Ş UBE (ISTANBUL): TEL.: (1) 143 69 70 (3 HAT) 
FAX: (1) 149 98 10 

TLX.: 82477 FKB TR 	 TLX.: 25705 IFKB TR 

FAX: (4) 131 08 82 
TLX.: 43264 FAS TR 

BÜRO: (A N KA R A) TEL.: (4) 131 31 50 
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