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KOOPERATIFÇILIK S AYI: 100 	NİSAN-MAYIS-HAZ İRAN 	1993 

BA Ş YAZI 

BİLGİ  VE TEKNOLOJİ NİN ÖNEMİ  

Bilgi teknoloji ile birlikte, bilgi toplun ıunun çekirdeğ ini ve dinomas ın ı  
oluş turur. Dünya'da sanayi toplunıu olmanı n ötesine, sanayi sonrası  toplum olma 
yolunu almaktadır. Elektronik çağ  veya bilgi toplumu ad ı n ı  vereceğ imiz bir olgu ile 
karşı  karşı yay ız. Sanayi toplumu da bilgi toplumuda "kuvvetden fiile geçen" 
bilimin, yani teknolojinin eseridir. Teknoloji; toplumlar ı  iki yönden; bir yandan 
mevcut kültürü de ğ iş tirerek, diğ er yandan iktisadi refahı  artı rarak etkiler. İster 
sanayi öncesi toplumdan, sanayi toplumuna geçiş , ister sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna geçiş  olsun, kalk ııı man ı n ve iktisadi refah ı n bedeli, kültür 
değ iş ikliğ idiı .. Teknoloji kültürün d ışı nda değ il içindedir. Teknoloji, yeni ölçü ve 
kriterler. getirerek, inSanı n tabiat üzerindeki kontrolünü artı rarak; onun dünyaya 
bakışı n ı , duygu ve davran ışı n ı , sosyal ilişkilerini değ iş tirmiş tir. Modernleşme de 
yeni teknolojilerle sa ğ lanı r. Modernleş erı  bir toplumda, kaçı n ı lmaz olarak mevcut 
kültür de değ iş ecektir. Demek ki, hangi toplumda olursa olsun, teknolojinin ilk 
etkilerinden biri kültürel değ işmedir. Ancak bu de ğ işme; teknoloji toplumlar ı nda 
başka, gelişmekte olan ülkelerde ba şka şekil altı nda kendini göstermektedir. 

Gelişmiş  ülkelerde, bugünün teknoloji toplun ıları nda teknolojinin kültür 
üzerindeki etkileri; sanayi-öncesi safhas ı na geçtikleri tarihi dönemlerde; bir kültür 
bunalı m ı  yaratmanuş ur. Çiinkil bunları n kültür :yap ı s ı , esas itibariyle sanayi 
teknolojisinin şartlanyla çelişkiye dii şmemi ş tir. Ustelik bu geçiş  dönemi aşağı  
yukar ı  yüz y ı ll ı k bir zanian ı  kaplayarak, yavaş  yavaş  sindirilerek 
gerçekleş tirilmiş tir. Buna karşı lı k sanayi toplumu safhas ı ndaıı  sanayi sonrası  
toplumuna geçiş  süreci; yeni teknolojikrin stir'atle, peşpeş e, s ı ralaması  nedeniyle 
daha kısa bir zaman süresi içine sığ nuş tı r. Bu sebeble bu ülkelerde de, artı k bir 
teknoloji kopuklu ğundan veya çanşmasu ıdan söz edilmemektedir. 

Buna karşı lı k, gelişn ı ekte olan, sanayi öncesi toplum safhasu ıdan sanayi 
safhası na geçmeye çal ış an ülkelerde, teknoloji-kültür çatış mas ı  çok daha ağı r ve 
dramatik sonuçlar. doğ urmuş tur. Bu çanşnıa günümüz Türkiye'sinde bile bütün 
etkinliğ ini sürdürmektedir. BI411141Z sebebi, bu ülkelerin hala sanayi öncesi 
safhası na tekabill eden ş inıdiki kültür yap ı ları nın, sanayi toplumu tekniklerinin 
başhca şartlan ile çelişkiye diişmesidi ı .. Ban toplumları ; sanayi öncesi safhasında,' 
sanayi toplumu safhası na tabii ve yumu şak bir. şekilde geçmi ş ; tek tek, nisbeten 
uzun zaman arahklartyla sahneye çıkan yeni teknolojilere n ıevc ın kültür yapıları  da 
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özü itibariyle zaten elveriş li olduğundan, zaman içinde rahatlı kla intibak etmi ş tir. 
Halbuki bugünün gelişmekte olan ülkeleri sanayi toplumlar ı n ı n çeş it çeş it 
teknolojilerini sür'atle ve peşpeş e ithal ediyor; buna karşı lık, kültürel de ğ iş im ayn ı  
sür'atle ge•çekleşmediğ inden, bundan geniş  ölçüde intibaks ı zl ı k ve dengesizlik 
doğ uyor. 

Türkiye en az yüzyüzelli y ı ldan beri kalkı nma çabası  içinde olan, yani sanayi 
öncesi toplumken sanayi toplumu olmaya çal ış an, başka bir deyiş le modernleşmek 
isteyen bir ülkedir. Ancak i ş  hiçbir zaman niyet etmekle bitmez; bu istek sanayi 
öncesi topluma has olan gelenekcilikten uzaklaşmay ı , insanları n bir düş iinüş  ve 
hayat tarzı  olarak çağa yönelmesini, sanayi toplumuna has olan hedef, metod ve 
teknikleri i ğ reti değ il, bir tutku olarak benimsenmesini, yeni topluma has sektör, 
meslek ve gruplar ı n yaratı lmas ı n ı  gerektirir. Meseleye böyle bak ı l ı nca, 
modernleşmenin Bat ı 'da somut olarak gördüğ ümüz toplumlara t ıpaup benzemek 
demek oldu ğ u kolayca anlaşı lı r. Modernleşme, zaman içinde bir sosyal evrim 
safhası ndan daha ileri bir safhaya geçmekten ibarettir. Bu, elbette bir kültür 
değ iş ikliğ i gerektirecektir. Bu, modernle şrneye geleneksel de ğ erler adı na karşı  
ç ı kan baz ı  görüş lerle, çağdaş laşmay ı  Bat ı 'da ne varsa olduğ u gibi aktarmak 
şeklinde anlayan görüş lerin ihmal ettikleri bir gerçektir. Eğ er geçmiş te kalk ı nma bu 
ş ekilde anlaşı l ıp reformlar yapı lsaydı  Türkiye bugünkü Japonya'n ı n seviyesine 
muhtemelen ulaşm ış  olurdu. Çünkü ancak o zaman zihniyet, metod, bilgi, 
teknoloji gibi kalk ınman ı n ası l kaynağı  olan unsurlardan baş lanacak ve Avrupa'n ın 
'yüz y ı lda gerçekleş tirdiğ i bir ilerlemeyi acele gerçekleş tirme arzusundan doğan 
kültür bunalı m ı  ağı r ağı r oluş turulacak bir seıı tez sayesinde büyük ölçüde 
hafifletilmi ş  olacaktı . Japonya, Türkiye'nin başaramadığı  bu türden senteze s ı k s ı k 
örnek gösterilen bir ülkedir. Ancak, Japonya, halkı n ı n zihniyet yap ı s ı ; coğ rafi 
durumu, kalk ı nma için gerekli çe ş itli şartlar bakım ı ndan Türkiye'den çok farkl ı  bir 
ülkedir. Bir kere, Japon toplumunda tek bir din değ il, birçok din vard ı r. Halk 
otoriteye ve devlete çok ba ğ lı dı r. Milli şuur, birlik ve grup ruha çok kuvvetlidir. 
Fertler cemiyet içinde erimi ş tir. Görevi ehline verme hususu çok geli şnı iş ti•. 
Yüzy ı llardı r uzmanlaşma, insan yetiş tirme ve yeti şmiş  eleman' arama üzerinde 
titrenen hedef ve uygulamalard ı r. Bir ferdin kendisine verilen görevi yerine getirme 
titizliğ i ve kendini topluma ispatlama kayg ı s ı  baş lı ca itici güçlerdir. Tasarruf 
eğ ilimi çok kuvvetlidir. Japon toplumunun bu karakteristikleri; şüphesiz, sanayi ve 
bilgi toplumları n ı n temelleri olan akı lc ı lığı n ve bilimsel metodun bu ülkede ne 
kadar köklü oldu ğ unu gösterir. Ayr ı ca bilgi toplumun geçen Japonya, hatta 
İngiltere, Amerika Birle ş ik Devletleri k ı ta ada olarak düş ünülebilir. Halbuki 
Türkiye, her türlü kültür etkisine aç ık bir coğ rafi mekanda yer alı r; bu faktör de bir 
sentezi önemli ölçüde zorla ş tum ış  olabilir. 

Sonuç olarak, sosyal ve ekonomik geli şme, sanayi toplumu sonras ı  bilgi 
toplumuna ulaşma, iktisadi sistem veya herhangi bir dokt•ir ı  meselesi de ğ il, bir 
rasyonalizm, bilim ve teknolojiye inanma ve sonuçlar ı n ı  uygulama meselesidir. 
Bilim ve teknoloji de insan ın eseri olduğ una göre, baş langı ç noktas ı  fen olarak 
insandı r; onun en iyi ş ekilde e ğ itilmesi ve en iyi ş ekilde de ğ erlendirilmesidir. Bu 
eğ itim ve de ğ erlendirme sistemi ülkede önce sanayi, sonra sanayi toplumu sonrası  
bilgi toplumunun oluşmasına elveriş li ortam yaratı r. O öyle bir ortamdı r ki, milleti 
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yönlendiren seçkinler; öğ retmenler, öğ retim elema ııı , idareciler, teknisyenler, iş  
adamları , çoğunluk itibariyle bilimsel metodu benimsemi ş tir, görüş , karar ve 
davraruş lan rasyonel ve bilinısel temellere dayan ır. Bu esaslara göre, yaşar, çalışı r, 
araş tinr, yetiş tirir ve yönetirler. Rasyonalizm, bilimsel metod ve bugünkü ve 
gelecekteki sosyal fayday ı  da hesaba katan iktisadi etkinliğ in belirleyici olmadığı  
bir toplum düzeni; hangi sistem olursa olsun, insan ııı  sosyal gelişmesini ve 
refahı nı  sağ layamaz. Sanayileşme ve bilgi toplumuna do ğ ru ilerlemenin özü ve 
ruhu budur. Bu ruh ve öz oluşmaya baş ladığı  anda, yatı rımlar için gerekli 
tasarruflarda kendiliğ inden artmaya baş layacaktı r. Bilim ve teknoloji cihan 
şurnaldur; çünkü yalnı z insana has değ ildir, bütün bir kainatta onun varlığı n ı  
görürüz: Ak ı l, kanunlar, sı ra ve düzen her yerde karşı m ı za ç ı kar. O halde 
toplumlar bu esaslara uyduklan ölçüde,ideallerini daha çabuk gerçekleş tirecektir. 
Ayn ı  nedenledir ki, te knolojik geli şme yaln ı z fizik dünyay ı  değ il aym zamanda 
sosyal dünyay ı  da, sosyal teşkilatlanmay ı  da kapsar. Bir toplum olarak, hareket 
noktam ı z ı  ilmi esaslar üzerine oturtursak, bilgi toplumu için gerekli şartları  elde 
etmiş  oluruz. Bütün bunlar Türk insan ı n ın eğ itim seviyesi yükseldi ğ i ölçüde 
gerçekleş ir. Onun içiıı  aile, okul ve meslek ortam ında, insanları n bilimsel-merak ve 
tecüssüs yetene ğ ini, ya ıı i nesillerin bilimsel metodu kullanma yetene ğ ini 
geliş tirmek laz ı mdı r. Bu sebeble, esas mesele, ö ğ retim adanı lan yetiş tirme 
sorunudur. Bilgisayar çağı n ın saPadığı  modern teknolojiler; öncelikle halk ım ız ın, 
aydınlanmız ın bilgi seviyekrini ıı  claha ileriye götürülmesi amacıyla kullandmandır. 
Bat ı 'dan teknoloji ithalinin ilk hedefi tüketim de ğ il, bilgi,de eğ itim olmal ı dı r. 
Türkiyenin sa ğhkh bir şekilde bilgi toplumu haline gelmesi, önce sanayi toplumu 
safhası n ı n şartları n ı  yerine getirmesidir. Sanayi toplumunun temelinde tar ım 
toplumu oldu ğ u gibi, bilgi toplumunun temelinde sanayi toplumu oldu ğ u gerçeğ i 
unutulmamalıdı r. Dünya'da nası l mal ve hizmetlerle ihtisaslaşma"varsa; bilgi 
ve teknoloji alan ı nda da bir ihtisaslaşma vardı r. Türkiye de bu alanda yerini 
almalı dı r. Batı  toplumu şartları nda oluş turulmuş  teknolojilerin, oldu ğ u gibi 
Türkiye şartları nda kullanı lmas ı , akla, bilimsel metoda, sanayi ve bilgi toplumu 
zihniyetine ayk ı ndı r. Türkiye'nin hakiki bir sanayile şme süreci yoluyla bilgi 
toplumuna doğ ru ilerlemesi, üretim sürecinde, ülkenin faktör do ıtanım ına uygun, 
ilmi ve teknik i ıı sangiictinü değ erlendirerek teknolojilerin adı m adı m ger-
çekleş tirilmesi ile mümkündür. Bunun yolu ülkede ara ş tı rma ve geliştirme 
faaliyetlerine daha fazla önem vermek, daha fazla kaynak aktarmakla mümkündür. 

Kooperatifçilik 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 100 	NISAN-MAYIS-HAZIRAN 	1993 

TÜRKİYE'DE KONUT SORUNU VE 
TOPLU KONUT UYGULAMALARI 

İhsan KELE Ş '* 

GiRi ş  
Insan ın en temel ihtiyaçlanndan biri olan bar ınma, konut sorunun da temelini olu ş -

turmalctad ır. Konutu, insan ın yatıp kalktığı , iş  zaman ı  dışı nda kaldığı  ev, apartman gibi 
bir yer şeklinde tan ımlayabiliriz. Tarihsel geliş imi içinde ilkel topluluklar ın doğa olayla-
rından korunma ve bar ı nma güdüsüyle s ığı ndıkları  mağaralar ilk konut biçimleri olarak 
ele alınabilir. Daha sonra toplu ve sürek aylar, ortak mekan d ışı  yerleş imler insanın do-
ğ ayı  değ iş tirerek gerçekle ş tirdiğ i ilk konutlard ır. Ataerkil aile biçimlerinde üretimden e şit 
olmayan pay alma olgusu sonucu konutta özel mülkiyetin ilk örnekleri ortaya ç ıkm ış tır. 
Esirlerin gücünden yararlan ı lmas ı  sonucu yap ı  yönünden daha da geli şen konut ve buna 
paralel olarak günümüzdeki biçime do ğ ru zamanla değ işen konut kavram ı  sonucunda ve 
ayrıca topralc mülkiyetine dayal ı  olarak da tabakala şmış , ayrış mış  ve yeni konut biçimleri 
ortaya ç ıkmış tır'. 

Günümüzde ise, toplumsal tabakalar aras ındaki ekonomik ve sosyal farkl ı lıklann 
ölçülmesinde ve belirlenmesinde ba şvurulan k ıstaslardan birini te şkil eden konut, insan-
oğ lunun beslenme ve sağ l ık gibi temel ihtiyaçlarından say ı lmaktad ır. Doğ ru olan, konutu 
yaln ızca bir fizilNel mekan olarak de ğ il yaşanan çevresi, teknik ve sosyal altyap ı s ı  ile 
birlikte alg ı lamakfı r. Nitekim 1982 tarihli Türk Anayasas ı  da her yurtta şa sağ lıkl ı  ve 
insan onuruna uygun bir konut edindirme yükümünü devlete verirken bu yakla şı ma bağ lı  
kalmış tır2.. 

Ancak, bugün hiçbir aile sokakta yatmad ığı  için herkesin ba şı m sokacalc bir evinin 
bulunduğ undan sözetmek, konut ihtiyac ına sosyal ve ekonomik gerçekler gözard ı  edilerek 
yaklaşı ldığı  anlam ını  taşı yacakt ır. Bu durum ise, problemin gerçek boyutlar ının gözard ı  
edilmesine neden olacakt ır. Bu çe ş it yaklaşı mların sonu sosyal bir takım patlamalann 
eş iğ ine gelinmesine neden olabilir. 

Olaya bu aç ıdan bakı ldığı nda, konut kavram ı n ı , sadece bir bar ınma ihtiyac ının gide-
rildiğ i mekan olarak değ il, psiko-sosyal etkileri gözönünde tutularak, günümüz insan ını n 
ihtiyaçlarına cevap verecek asgari konut standard ım bannma birimleri ola-
rak ele almak gereklidir. 

* Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Araş t ırma Görevlisi. 
1 Konut Sorunu ve Çal ış anlar, 2. Konut Kurultay ı , Istanbul-1985, sh.232. 
2ÖĞ ÜNÇ, Oktay: Konut Kooperatifleri, Konut K ıı rultayı , TMMOB Ankara-1982, sh.254. 
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I- TÜRKIYE'DE KONUTUN SOSYAL VE EKONOMIK ÖNEMI 

Barınmak ve bir konuta sahip olmak, bir çat ı n ın altna s ığı nmak, insan ı n en önde 
gelen, en doğal ve zorunlu ihtiyac ıdır. Konut aynca bu ihtiyac ın dışı nda insan için çok ve 
değ iş ik öne ırı ler ta şı r. Ev sahibi olmak için katlan ı lan güçlükler tasarruf gayreti de bunu 
kanı tlamaktad ır. 

Günümüzde insan ı n bütün ya şantı sında önemli bir yere sahip olan konut, basit bir 
barınak, dam altı  olarak kullan ı lmamaktad ır. Ev sıcak bir yuva olman ın dışı nda, toplu-
mun pek çok yaşayan kurumunun yer aldığı  ve de ğ erlerin yaşandığı  mekanlard ır. 
Kom şuluk, misafirlik, konaklama ile yak ın akraba ve e ş  ve dostun acil olan 
ihtiyaçların ın giderildiğ i, yaş lı ların sosyal güvenlik bak ımları n ın sağ landığı , kendine ait 
mutfağı nın çal ış tığı , boş  vakitlerin de ğerlendirildi ğ i, hastal ık ve dertlere çare arand ığı , 
yerine göre çal ış man ın yer ald ı 'ğı , evin iş letme şeklinde kurulup geli şebildiğ i ortam Türk 
toplumunda "konuetur3. 

Konut halk ım ız için bir sosyal güvenlik arac ıdır. insam ın ız için konut sosyal bü-
tünlüğ ü sağ layan mülkiyet hakk ı n ın en yayg ı n ve kutsal simgesidir. Konut sadece bu 
özelliğ i nedeniyle sosyal bünyeyi dengeleyen çok önemli bir fonksiyonu yerine getiren 
olgulardır. Belirtilen bu nedenlerden ötürü, bannma ihtiyac ının karşı lanamamas ı  toplu-
mumuzda sosyal bar ışı n korunmas ını  tehdit edebilir. Konut özellikle Türk insan ının top-
lumsal düzene sayg ı sın ı  ve topluma karşı  tavnnı  belirleyen, ana etkenlerden birini olu ş tu-
rur. Bu nedenle en önemli sorunlardan biri, insan ım ı zın barınma ihtiyac ını  yeterli düzeyde 
karşı layabilmekdir. Konut sorununun çözümlenmedi'ğ i toplumlarda ne gerçek kal-
kınmadan ne de huzurlu bir ortamdan söz edilmemektedir. Bilindi ğ i gibi kiş i ya da top-
lumlar doğ umla ölüm aras ı ndaki' çizgide üç temel ihtiyaçla kar şı  karşı yadırlar. Bunlardan 
birincisi yiyecek, ikincisi giyecek, üçüncüsü ise bannmad ır. Bu üç temel unsur huzur ve 
refah ın göstergesi oldu ğundan, konut da rejimin teminat ı  olmaktad ır4. 

Konutu ekonomik aç ıdan değerlendirdiğ imizde; yakın yıllara kadar, konuta öteki ve-
rimli yat ınm alanlarına; önıe'ğ'in demir-çelik i ş leyimine göre anarnal- ürün katsay ısı  dü-
şük, verimsiz bir ölü yat ınm alan ı  gözüyle bak ılm ış tır. Oysa konut üretimi tar ım ya da 
endüstri dal ında gerçekle ş tirilen üretimden soyutlamamalc ve hatta onlardan daha da 
önemli faaliyet olarak de ğ erlendirmek gerekir. in şaat sektörü, özellikle ülkemizde, genel 
ekonominin sürükleyici Ve belirleyici kesimidir. Konut üretimi ise in şaat sektörü ya-
nında, bu sektöre mal üreten sanayi kollann ı  ve hizmet üreterek ekonomik faaliyette bu-
lunan dalları  (müteahhitler, mühendisler, mimarlar, i şçiler v.b) harekete geçiren önemli 
bir çal ış mad ır. Konut üretimi, genel ekonomi içinde özellikle istihdam aç ısından baş ta 
gelen in şaat sektöründen % 82 oran ında pay almas ı yla da ayn bir önem ta şı r. In şaat sel: 
töriinde baraj, yol köprü, fabrika gibi üretim faaliyetlerinin pay ı  % 18 dolaylannda kal-
maktad ır. Genel ekonomide önemli a ğı rlığı , itici ve belirleyici gücü olan in şaat sektö-
rünü, ekonomik aç ıdan % 82 payla "Konut Üretimi" ayalcta tutmaktad ır, denilebilir. 
Güniimüzde sanayinin en büyük bölümünü (% 40' ını), inşaat sektörüne direkt veya indi-
rekt yoldan malzeme üreten sanayi kollarnu olu ş turmaktad ır. Birle şmiş  Milletler 

3 DÜLGER, ilhan: Konut Sektörünün Darbogazlar ı  ve Çözüm Yollar ı , 2. Türkiye Iktisat 
Kongresi, DPT, hmir-1981, sh.408. 

4 BODUR, Ibrahim: Türkiye'de Konut Sorunu ve Çözüm Yollar ı , 2. Türkiye iktisat Kongresi, 
DPT, hmir-1981, sh.419. • 
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Teşkilatı 'n ın yaptığı  bir araş tırmaya göre, bu sanayi dallar ı n ı n Uluslararas ı  alandaki say ıs ı  
24-2, Türkiye'de ise 272 dolay ındad ır5 . 

Konut üretimi, ülke topraklar ı n ı n tarım alanları  hariç tamam ında yap ılabilir. Üretim 
sahas ı  bu kadar geniş  olan aç ık ve kapah alanlarda yüzlerce çe ş it malzemenin üretilmesine 
ve milyonlarca ki ş inin istihdam edilmesine imkan sağ layan konut üretimi, katma de ğer 
ve istihdam aç ısından, tanmdan sonra ülkemizin ikinci büyük potansiyelidir. 

Konut üretimini de kapsayan in şaat sektörü, tar ım sektöründen sonra en fazla kali-
fiye olmayan, vas ı fs ız işçinin istihdam edildiğ i bir sektördür. Bugün ülkenin temel sosyal 
ve ekonomik sorunları ndan birisi de vas ı fsı z işgücünün istihdam ıdır. Bu nedenle, konut 
üretimi ve in şaat sektörü, genel ekonomimizin itici gücünü te şkil eden ve ekonomiden 
aldığı ndan fazlas ını  tekrar ekonomiye veren önemli bir sektördür 6. 

A- SOSYAL KONUT 

Konut yat ırımlarının % 90' ın ın özel giri ş im eliyle yapı ldığı  ülkemizde, konut ke-
siminde bugüne kadar iki tip konut üretilmi ş tir. Birincisi gecekondulard ır. Bunlar, imar 
ve yap ı  mevzuat ına ayk ırı  olarak yap ı lm ış , düşük ölçün1ü, sağ lık koşulları  elveriş siz, dar 
ve kalabal ık konutlard ır. Bu konutlar-  da yoksul ya da dar gelirli aileler, ekonomik yönden 
güçsüz s ın ı flar yaşar. İkinci tip konutlar ise, varl ıklı  sın ı flar say ı lan ailelerin oturdu ğ u 
geniş , lüks ve pahal ı  konutlard ır. Bu iki tip aras ında kalan ve hem orta gelirli, hem de 
yoksul kitlelerin ihtiyaçlar ına cevap verecek konutlar ı , özel kesimin ülkemizde yeterince 
üretemedi ğ i görülmektedir. Konut yapma ödevini özel kesimin yüklenmi ş  olduğu bütün 
ülkelerde, konut yap ımcı larının ka. r oramm maksimize etmeyi dü şünmelerini doğal karşı -
lamak gereklidir. Geni ş  bir kitlenin ihtiyac ını  temsil etmesine kar şı n üretimi yetersiz 
olan hem orta gelirli hem yoksul kesimin ihtiyac ına cevap verebilecek bu konut tipine 
sosyal konut ad ı  verilmektedir7. 

Sosyal konut politikas ı  da, gelir, konut standard ı  ya da sosyal s ınıf gibi öncelikleri 
olan, ulusal kalkınma planlar ı  içinde yer alan ve ilgili ülkelerin kent ve bölge planlama 
politikaları  ile bağdaşmas ı  gereken kurallar, amaçlar ve tedbirler bütünü olarak tan ımla-
nabilir8 . 

1958 tarih ve 7116 Say ı lı  Kanunla kurulan Imar ve Iskan Bakanl ığı n ın temel gö-
revi, ülkenin yapısına uygun konut politikas ın ı n ilkelerini belirleme ve bu politikan ın 
uygulamas ı n ı  sağ lamakt ır. Sosyal konut politikas ı na esas olacak sosyal konut 
kavram ının bu Bakanl ığı n çeş itli yay ınları nda yer alan tan ım ına göre; "Yoksul ve dar 
gelirli halk topluluklar ı n, te şkil eden ailelerin ihtiyaçlar ı n ı  karşı layacak şekilde 
standartla ş tınlmış  en az boyut ve nitelikli, s ıhhi, sağ lam ve ucuz konut" sosyal konuttur. 

Sosyal Konut Politikas ı , gelir düzeyine, konut standard ına ve devletin korunmas ı nı  
gerektiren belirli bir sosyal gruba öncelik tan ı yan, kent, bölge ve kalk ı nma planlar ı  
içinde yer alan ilke ve tedbirler bütünüdür 9. Bu politaka içerisinde yer alan sosyal konu- 

5  BODUR, Ibrahim: a.g.e., sh. 418. 

6  BODUR, Ibrahim: a.g.e., sh. 419. 

7  KELEŞ , Ruşen: 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Istanbul-1983, 
sh.129. 

8  KELEŞ , Ruşen: Kentleşme ve Konut Politikas ı , Ankara-1990. 

9  ISBIR, Eyüp: Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara-I991, sh.58. 
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tun tan ım ı  şöyle yap ı lmaktadır: "Toplumun yaşama şartlarına, sosyal yapısına, örf ve 
adetlerine uygun, düşük maliyetli ve brüt in şaat alan ı  yüzmetrekareyi geçmeyen konutlar-
dır"1° Bu şekilde sosyal konut standard ı  belirlenerek sosyal konut kavram ı  fizilci ölçtilere 
bağ lanmış tır. 

1964 y ı lında Imar ve iskan Balcanl ığ mca, sosyal konut standartlar ı  belirlenerek 
Resmi Gazete'de yay ınlanmış tır. Bakanl ığı n bu tebliğ i, sosyal konutlan asgari nitelikte 
halk konutlar ı  ve orta nitelikli halk konutlan olmak üzere ikiye ay ırmakta ve konut bü-
yüklüğ ünü asgari nitelikli halk konutlan için azami 63 m2 , orta nitelikli halk konutlan 
için azami 100 m2 olarak tesbit etmektedir. Tebli ğe göre bu alanlar toplam faydal ı  alan-
lardır. Toplam faydal ı  alan, konut içinde balkonlar ve dolaplar dahil duvarlar aras ında ka-
lan iç faydal ı  alanla, konut d ışı nda kalan genel giriş  ve merdivenler, sahanl ıklar ve üstü 
kapal ı  geçitler toplam ının konut say ı sına bölünmesiyle elde edilen d ış  faydalı  alan ın top-
lamı  olaralc tarif edilmi ş tir. Aynca tebliğ , sosyal konutlar için proje ve yap ı  malzemesi 
ile ilgili standartlar ı  tesbit etmi ş tir:" 

1967 yıhnda Imar ve Iskan Bakar ı lığı  sosyal konut standartlannda konut büyüklük-
ieri açı sından değ işiklik yapı lmış  ve asgari nitelikli halk konutlar ında 63 m2 olarak tesbit 
edilmiş  toplam faydal ı  alan 69 m2 'ye yillcseltilmi ş tir. 

1968 yı lında asgari nitelildi halk konutlanndan büyüklük standartlannda, ikinci bir 
değ iş iklik yapı lmış  ve daha önceki tebliğ lerde asgari nitelikli sosyal konutlar ın büyüklük 
standartlar ının belirlenmesinde kullan ı lan toplam faydal ı  alan kavram ı  "faydal ı  alan" ola-
rak değ iş tirilmiş  ve faydal ı  alan ın tarifi de konut içerisindeki duvarlar aras ında kalan temiz 
alan olarak yapılmış tır. 

Böylece m2 lerde bir de ğ iş iklilc yapmadan asgari nitelikli sosyal konut büyüklük 
standardı  artınlmış tır.12 

Kent konutlar ı  stokunu olu ş turan birimlerin ortalama büyüklülcleri, 1960 öncesiyle 
sonras ında farklıdır. 1954-1960 yillan aras ında 97-108 m2 aras ında değ işen ortalama yü-
zölçümü rakam ı , 19601an sonra da toplumsal konutlann fiilen özendirildi ğ i yı llara değ in 
varlığı nı  konmuştur. Örneğ in, 1962, 1963 ve 1964 yı llarında ortalama konut yüzölçümü 
rakamlan, sırasıyla 105, 103 ve 100 m2 'dir. Daha sonraki y ı llarda ise, vergi ve kredi po-
litikaları  uygulamalan sonucunda, büyüldüklerde küçülme görülür. 1973-1978 y ıllan ara-
sında yap ılan konutlann alanlan 93-99 m2 aras ında değ iş miş tir. 1979-1980 y ı lları  için 
ise bu ralcam 100 m2 'dir 13 

Konut standard ı  uygulamas ı  Türkiye'de çe ş itli tepkilere neden ohr ı uş tur. Konut 
Kredisi veren kimi kurulu ş lar verdikleri kredinin kamu Icaynakh olmad ığı nı  ileri sürerek-, 
uygulaman ın dışı nda kalmış , eskisi gibi, geni ş  ve lüks konutlara kredi vermeyi denerni ş -
lerdir. Öte yandan, halka duyurulan standartlann ciddi bir incelemeye dayand ınlmadığı , 
Türk ailesinin sosyal alış kanlık ve geleneklerine dar konutun cevap vermedi ğ i ve tüketici 
eğ ilimlerinin, standartlar tesbit edilirken dildcate al ınmadığı  ileri sürülmü ş tür. Tepkiler 

1° 1981 tarih ve 2487 Say ı lı  Toplu Konut Yasas ı n ın Ikinci Mad. 
11 KELEŞ , Ruşen: Kentleşme ve Konut Politikas ı , Ankara-1990, sh.325. 
12 ERONAT, Ilhan: Türkiye'de Konut Sorunu ve Politikas ı , Ankara-1977, sh.23. 
13 KELE Ş', Ruşen: Nüfus, Kemle şme, Konut ve Konut Kooperatifleri, Konut 81, KEIVT-KOOP, 
Ankara-1982, sh.24. 
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sonucu 1966'da ç ıkanlan s ınırlama ile sosyal konut standard ı  büyük ölçüde anlam ını  yi-
tirmiş lir.14 

B- PLANLI DÖNEMDE KONUT 

a) I. Beş  Yı ll ı k Kalk ı nma Plan ı nda Konut 

Birinci Beş  Yı llık Kalkınma Plan ının konut konusunda getirmi ş  olduğu önlemleri 
ş u şekilde s ııralamak mümkündür.15: 

Toplam yat ırım hacmi içerisinde bulunacak konut yat ırımları nın miktarı  % 20'yi 
geçmeyecektir. Bu sonuca ula şmalc için özel sektör yalinmlanna, vergi politikas ıyla yön 
verilmesi kabul edilmi ş tir. Kamu kaynalc ve kredileri de "hallc konutu" yap ım ına tahsis 
edilecektir. 

Her bölgenin özelliklerine göre konut çe ş idinin belirlenmesine çal ışı lacaktır. Kamu 
sektb ırti konut yat ınmlan, vergi muafiyeti ve konut kredileri bu belirlenecek konut çe ş idi 
için kullan ı lacakt ır. Lüks konut yap ım ına kredi verilemeyece ğ i gibi ek vergiler konacak-
tır. 

Konut konusunda haz ırlanacak kanun konut politikas ını  ortaya koyaca ğı  gibi uygu-
laman ın da denetlenmesini sağ layacalctır. Konut kredisi verilirken, lcredi alanlara arsa te-
mini konusunda da yardı mc ı  tedbirler alınacakt ır. Konut kredisi verilmesinde koope ıratif-
lere öncelik tan ınması  kabul edilmi ş tir. 

Konut politikas ı na esas olacak ara ş tırmalan yiirütecek te şkilatın bu alandaki her 
türlü ara.ş tırmalan yapmas ı  gere ğ i aynca belirtilmi ş tir. 

Aynca arsa konusuyla ilgili olarak yap ılacak düzenlemelerin büyük ölçüde belediye-
lere b ıraluldığı  ilgili bölümlerde görülmektedir. 

Gecekondu konusunda öncelikle bunların mülkiyet sorununun çözümü, kamu hiz-
metlerinden faydalanmalan ve ya şanır düzeye getirilmelerinin sa ğ lanmas ı  gerekti ğ i kabul 
edilmiş tir. Ayn ı  şekilde kentlerdeki gecekondu yap ımı n ın önlenmesi aç ıs ından çeş itli ya-
tırım tedbirleri dü şünülmü ş tür. 

Bu plan döneminde konut yap ı mında özendirici tedbirlerden biri ve önemlisi olarak 
gösterebileceğ imiz, "kendi evini yapana yard ım" sistemidir. 

b) II. Be ş  Y ı ll ı k Kalk ı nma Plan ı nda Konut: 

Ikinci Be ş  Y ı ll ık Kalk ınma Plan ında konut konusunda uyulmas ı  gereken politikalar 
ş u şelcilde tesbit edilmiş tir: 

Konut kredisi veren kun ı mlar kaynaklann ın tek elden kullan ı lmas ına imkan verecek 
şekilde örgütlendirilmelidir. 

Konut kredileri, toplu konut yap ı m ı n ı  destekleyecek yönde kullan ı lacak ve toplu 
konut yapmak amac ın ı  taşı yan kurulu ş lara, olu ş turulacak fonlardan k ısa vade ve dü şük fa-
izli lcredi verilecektir. 

Konut kooperatiflerinin özelliklerine uygun bir statüye ba ğ lanmalar ı  için yeni bir 
mevzuat içerisinde imar ve Iskan Bakanl ığı n ın denetimi altında çal ış malar ı  sağ lanacakt ı r. 

14 KELE Ş , Ruşen: 100 Soruda Türkiye'de Ş ehirleşme ve Konut, Istanbul-1983, sh.130. 
15 Kalk ınma Planı , Birinci Beş  Y ı ll ı k, DPT Yay., sh.434. 
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Bunun için de "Konut Kanunu Tasarı sı " Plan ı n ilke ve politikas ına uygun olarak ç ıkan-
lacaktır. Gecekondu 1Canunu cla bu Konut Kammuna göre yeniden düzenlenecektir. 

Alt yapı  tesisleri, uzun vadeli olarak planlanacak ve kentlerin istenilen yönde ge-
lişmesini sağ lamalc üzere bu alt yap ı  inşaatı  teşvik ve yöneltme unsuru olarak kullan ı la-
caktır. 

Kent planlan, yerleşme ve konut politikasına uyg ıı n olarak ve büyük şehirlere önce-
lik verilmek üzere tamamlanacakt ır. 

Vergi ve kredi kolaylıklan, küçük alanh konutlara tan ınacağı  gibi, aile gelirleri ve 
büyüklükleri de kredinin verilmesinde esas olacakt ır. 

Konut pazarlanmas ınclaki arz ve talep dengesini bozmamak için lcira miktar ı  sınır-
lamasından lcaçuuLacakt ır. 

Konut yapım ında kullan ı lan malzemenin standartlar ının tesbit edilmesi ve bunlar ın 
kalite kontrolü sa ğ lanacalcur. 

Konut yap ı mı nın istihdam yarat ıcı  ve mevsimlik iş sizli ğ i emici özelliğ i diklcate 
almaralc in şaat teknolojisine yön verilecektir. Ayr ıca, üst standartlardaki in şaatlar için va-
s ıfh işçi yetiş tirilmesine çalışı lacakt ır.16 

c) III. Beş  Y ı ll ı k Kalkı nma Plan ında Konut: 

Bu plan dönemindeki konut yaldaşı m ı  da ilk iki plan dönemine benzemektedir. Bu 
plan döneminde konut yat ınmlann ın % 15.7'yi geçmemesi Ongörülmü ş  iken, dönem so-
nunda bu oran ın % 17.9'un alt ı na düşmediğ i görülür. Plan, dü şük gelirli gruplar üzerinde 
durduğ u halde, bu grubun bar ı nma ihtiyac ını  karşı layacak önlemler getirmemi ş tir. 

Bu dönemde konut yap ı  kooperatiflerinde say ı  itibariyle belirgin bir artış  olmamış , 
üretilmesi dü şünülen konut ile gerçekle şen konut say ısı  arasında aç ık meydana gelmiş tir. 

Bu dönemde ortaya ç ıkan ayn bir konut türü olarak da ba ş langıçta 30 m2 '1:k bir oda 
ve müş temilatı nı  kapsayan ve zamanla tip projenin belirlendi ğ i diğer odaları n ,?.klenme-
sine açık olarak in şa edilen konut parçalan olarak "Nüve Meskenner kar şı mıza ç ıkmakta-
dır. 

d) IV. Be ş  Y ı llık Kalk ı nma Planları nda Konut: 

Bu plan dönemi diğ er ilk üç plan döneminde ifade edilen temenni ve iyi dilekleri 
tekrar etmekten ba şka bir özellik taşı mamalctad ır. Ancak bu dönem içinde lconut sektö-
ründeki durgunlulc ve yeni ç ı lcanlan Toplu Konut Yasas ı  döneme ayn bir özellik katmak-
tadır. Bu plan dönemindeki baz ı  "ilke" ve "politikaları " şöyle sıralayabiliriz: 

Kamuya ait ta şı nmaz mallar üzerinde devlet veya izniyle kamu tüzel ki ş ilerince ya-
p ı lacak işgaller ve tahsis i ş lemleri dışı nda "zilyetlik", "kazancl ınc ı  zaman aşı mı ", "imar", 
"itiraz" ve i şgal yoluyla mülkiyet hakkı  edinilemeyece ğ i ilkesinin devam ı  amac ıyla ka-
nunlarda zonmlu tedbirler al ınacaktır. 

Kamuya ait arazi ve arsalar, imal. planlar ı  uyarınca, sosyal konut yap ımı  için konut 
üretiminde görev alacak kamu la.edi kunım ve kuruluş larına ve yerel yönetim birimlerine 

16 Kalkınma Plan ı , Ikinci Beş  Yı llık, DPT-Yay., sh. 281. 
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devren tahsis edilecek, ipotek engelinin ortadan kald ırı lması  yolunda zorunlu yasal düzen-
lemeler yap ı lacakt ır. 

Konut üretimi öncelikle dar gelirli gruplar ın ihtiyaçlarını  karşı lamaya yönelik ola-
rak kamu destek ve denetimi alt ı nda bu gruplar ı n sosyo-ekonomik özelliklerine uygun 
olarak gerçekle ştirilecektir. 

ihtiyac ı n ulaş tığı  ölçeğ in büyüklü ğ ü karşı sında sağ lıkl ı  bir konut çevresinin gele-
neksel tek tek üretim metoduyla gerçekle ş tirilmesi mümkün de ğ ildir. 

Özellikle kentlerde sosyal ve teknik altyap ıslyla birlikte bir anda çok say ıda konu-
tun üretilmesine imkan veren teknoloji ve örgütlenmeye gerek vard ır. Öncelikle kentlerde 
tek tek üretim yerine, toplu konut üretim metoduyla üretim gerçekle ş tirilecektir. Kamu 
kredilerinin de toplu konuta yöneltilmesi yolunda önlemler al ınacakt ır. 

Konut üretiminin sanayile şmesi ve teknoloji seçiminde geleneksel üretimle yar ış a-
bilecek maliyet, büyük önyat ınmlar gerektirmeme, ülke kaynaklar ını  kullanma şartları  
dikkate alınarak özendirilecektir. 

Sosyal güvenlik kurumları n ın ve kamu yard ımlaşma kurulu ş larının konuta ay ırdık-
ları  fonların arttırılması  sağ lanacak T.C. Emekli Sand ığı 'n ı n da konut üretiminde bulun-
ması  bu fonlardan yararlananlar ın say ıs ında artış  meydana getirecektir. 

Kamu lojman politikas ı  öncelikle.geli şmekte olan yörelerde çal ış an kamu görevlile-
rini barındırma politikas ı  olarak yeniden düzenlenecektir. 

Yerel yönetimlerin ve ilgili kamu kurulu ş ların ı n desteğ i ile, gecekondu yörelerinde 
altyapı  tesislerinin geli ş tirilmesi ve gecekondu yap ı larının standartları nın yükseltilmesi 
programlanacaktır. 

İmar ve gecekondu yasalar ı  yeniden düzenlenerek, yaln ız belediye s ınırları  içinde de-
ğ il, 6ütün ülke ölçeğ inde uygulanacak ve özellikle kamu arazileri yap ı lan kaçak yap ılar 
hakkında hükümlerin kanunlarda yer almas ı  sağ lanacakt ır. 17  

e) V. Beş  Y ı ll ı k Kalk ı nma Plan ında Konut 

Beş inci Beş  Y ı llık Kalkı nma Plan ında konut alan ında tesbit edilen ilke ve hedefler 
ş u şekilde s ıralanm ış tır. 18 : 

Bu plan döneminde nüfus artışı ndan ve yenileme ihtiyac ı ndan doğan yeni konut ih-
tiyac ının her y ı l % 3.17 oranında ve Plan döneminde bu art ışı n y ı lda 318.000 birime ula-
şacağı  tahmin edilmektedir. 

Bu say ıdaki konut ihtiyac ına karşı lık, yeni konut inşaatlann ın plan döneminde y ı l-
lık ortalama % 12 oran ında bir büyüme ile dönem sonunda y ı lda 291.000 birime ula şabi-
leceğ i hesaplanmaktad ır. 

Konut inşaatlann& öngörülen bu art ışı n gerçekle şmesinde temel unsur ise, Plan 
dönemi boyunca Toplu Konut Fonu kredilerinin, özel konut tasarruflann ın geniş leme-
sinde doğ rudan dolayl ı  olarak katk ıda bulanaca ğı d ır. Böylece özel konut yat ırı mları nın 
Plan döneminde y ı lda ortalama % 12.4'lük bir h ı zla büyüyece ğ i bu hı z ın 1985'te % 
10.9'dan, 1989'da 13.5'e doğ ru giderek artaca ğı  hesaplanmış tır. Konut sektöründe Plan dö- 

17  Kalk ınma Plan ı , Dördüncü Be ş  Y ı llı k, DPT-Yay, sh.471. 
18  Kalk ınma Plan ı , Beş inci Beş  Y ı llı k, DPT-Yay, sh.167. 
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nemi başı nda öngörülen 280.000 konut ihtiyac ının özel kaynaldar ile 119.000'i, Toplu 
Konut Fonu ile 51.000'i 13.000'in ise kamunun kendi kaynalclan ile toplam 183.000 
olarak gerçekle şeceğ i, bu oran ın Plan dönemi sonunda ise 318.000'e varacak olan konut 
ihtiyac ının 143.000'inin özel kaynaklardan, 131.000'inin Toplu Konut Fonu kaynaldann-
dan, 17.000'in ise kamu konutları  olacak şekilde toplam 291.000 konutun in şa edileceğ i 
öngörülmektedir. 

Buna göre plan dönemi boyunca toplam 1.161.000 birim konut in şa edileceğ i, ko-
nut inşa kapasitesinin her y ıl artarak, 1989'da y ı llık yeni konut ihtiyac ını  büyük ölçüde 
karşı layacak bir düzeye ula şması  beklenmektedir. Böylece ihtiyac ın düşük nitelikli veya 
nıhkatsız konut in şası  yoluyla karşı lanması  eğ ilimi düşecektir. 

Aynca Beş inci Planda Konut sektörü için tesbit edilen politilcalardan baz ı lan şöyle 
sualanm ış tır. 

Konut piyasas ında potansiyel arzeden bütün unsurlar ın değ erlendirilmesi yan ında 
konut sektörünün ekonomiyi canland ınc ı  ve istihdam yarat ıcı  özelliğ inden azami faydanm 
temini için ihtiyaç sahipleri bankalar arac ı lığı  ile tasarrufa yönlendirilecektir. Bu amaçla 
kooperatif, toplu konut, müteahhit ve ferdi in şaat sistemlerine göre farkl ı  kredilendirme 
koşullan geliş tirilerek, bu ko şulla yapıc ı  ve al ıcılann durumlanna uygun şekilde çe ş itlen-
dirilecektir. 

Toplu Konut Fonu: Banka sistemi yoluyla konuta yönlendirilecek kaynaklann des-
teklenmesi ve kredilerin faiz vade ve miktar bak ımından alıc ılar için makul seviyelerde tu-
tulmasını  temin için gereken şartlar sağ lanacakt ır. 

Kamu kaynaldann ı  planlama, altyap ı , üstyapı  ve çevre tanziminde bütünlük, uyum 
ve tasarruf sağ laına ilkeleri gözetilecektir. 

Yeni toplu konut projelerinde altyap ı , üstyapı  uyum ve tasanuf sağ lamaya gereken 
önem verilecektir. 

Konutlar ın inşaat ve kullan ımında tasarruf sa ğ lamak amac ıyla yerel malzemenin de-
ğ erlendirilmesi, iklirn şartları nı  diklcate alan, israf ı  azaltan proje ve teknolojiler te şvik 
edilecelctir. 

Toplu Konut Fonu'ndan arsa ve altyap ı  için ayrılacak pay ile yeni yerle şme alanla-
rı nın aç ı lmas ı  bu alanlarda kredili arsa tahsisi yap ı lması  ve ruhsatsız konut in şaat ının 
ruhsatlı  hale çevrihnesi için tedbirlerin al ınacağı  belirtilmektedir. 

f) VI. Be ş  Y ı ll ı k Kalkınma Plan ında Konut: 

Altmca Beş  Y ı llık Kalkı nma Plan ında Konut ile ilgili düzenlemelere bak ı ldığı nda 
hedefler aras ında şu düzenlemeler bul ımmalıtadır: 

Plan döneminde kentsel hane halk ı  büyüklüğ ündeld küçülme eğ iliminin devam ede-
rek 4,75'den 4,67 kiş iye dü şeceğ i tahmin edilmektedir. 

Nüfusu 20 bini aşan yerle şme merkezlerinde demografik geli şmelerden doğan yeni 
konut ihtiyac ı nı n y ılda ortalama yüzde 4,7 oran ında artarak 1994 y ı lında 320 bin konuta 
ulaşması  beklenmektedir. 

Aynca her y ı l yenileme ihtiyac ından dolay ı  70 bin ve afet konutlar ı  olarak birikmi ş  
ihtiyaç dahil 5 bin civar ında yeni konut yap ı lması  gerekecektir. Bu durumda plan döne- 
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minde toplam 1.838 bin yeni konuta ihtiyaç olacalct ır. Aynca onanlmaz dunı mda olan 
600 bin köy konutunun yenilenmesi gerekmektedir. 

Altınc ı  Plan döneminde 1988 y ı lı  fiyatlanyla 600 milyar TL kamu, 32831,6 milyar 
TL özel sektör olmak üzere toplam 33431,6 milyar TL yat ınm yap ı larak Plan döneminde 
doğ an konut ihtiyac ını n yüzde 80'i kar şı lanacakt ır. 

Bu hedeflere ula şabilmek için tesbit edilen ilke ve politikalan ş u şekilde s ıralayabi- 
liriz: 

Konut piyasas ı na yönelik banka kredileri, sermaye piyasas ı  ve yap ı  tasamı f sand ık-
ları  gibi çeş itli finansman kaynaklar ını n değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yap ı -
lacalctır. 

Konut sektörü yat ınmlan yerle şme hedefleri ile bir bütün halinde ele al ınarak yön-
lendirileeektir. 

Kamu sübvansiyonlan, altyap ı s ı  haz ır arsa üretimi ile alt gelir gn ıplanna öncelik 
tan ınmak kayd ı yla, konutsuz ki ş iler için yap ı lan sosyal konutlara a ğı rlık verecek konut 
büyülchiklerini dü şürecek şekilde düzenlenecektir. 

Toplu konut fonu kaynaklar ı n ı n rasyonel bir şekilde kullan ı lmas ı  sağ lanacak ve fon 
kredilerinin toplam konut maliyeti içindeki pay ı n ın yükseltilmesi yönünde çal ış malar ya-
pı lacaktır. 

Belediyeler öncelikle alt gelir gn ıplan için kiral ık ve mülk konut üretimini sa ğ laya-
cak gerekli düzenlemeleri yapacaklard ır. 

Belediyeler belli alanlar ı  konut arsas ı  olarak belirleyerek altyap ı  götürecekler, gece-
kondulaşmay ı  önlemek amac ıyla "Kendi evini Yapana Yard ım" program ı  içinde nüve ko-
nut projeleri haz ırlayacaldard ır. 

Konutun çevresiyle bir bütün te şkil ettiğ i dildcate al ınarak konut tasar ım ı  ve çevre 
niteliklerinin yükseltilmesine imkan sa ğ layacak mevzuat geli ş tirilecektir. 

Yap ı  bileşeni eleman ı  ve malzemesi ile ilgili standartlann geli ş tirilmesi suretiyle 
"modüler koordinasyon" kurallar ına uyulmasını n te ş viki ve bunun sonuncunda piyasadaki 
mevcut ön üretimli standart bile şen say ı s ı n ı n artışı  sağ lanacak, konu ile ilgili ara ş -
tırmalar desteklenecektir. 

Konutlar ı n inşaat ve kullan ım ı nda tasarruf sağ lamak amac ıyla mahalli malzemeleri 
değ erlendiren, iklim şartları na uygun, israfı  azaltan proje ve teknolojiler te şvik edilecek-
tir. 

Türkiye şartları na uygun konut in şa teknolojilerinin belirlenmesi için gerekli ça-
lış malar yap ı lacakt ır. 

Deprem bölgelerindeki uygulamalarda, "depreme dayan ıklı  bina" yap ım ı na uygun 
olan teknolojiler tesbit edilerek tüm yap ı larda bu teknolojilerin kullan ı lması  sağ lanacak-
t ır. 

Konut say ı mlan periyodik hale getirilecektir. 
Konut in şaatları n ı n çeş itli aşamaları nda kaliteli üretim yapabilmek amac ı yla vası fl ı  

eleman yetiş tirilmesi için yayg ı n eğ itim imkanlan geliş tirilecektir. 

Kamu lojman yat ınmlan Kalk ı nmada Öncelikli Yöreler ile konut s ık ı ntı sı  çekilen 
küçük yerleşmelerde sürchirülecektir. 
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Kalkınma planlarında konut ile ilgili düzenleme ve hedefler her plan döneminde ayr ı  
ayrı  ele alınmakta gerçekle ş tirilmeyen hedefler bir sonraki plan döneminde aynen tekrar 
edihnektedir. Planlanan hedeflere görüldü ğ ü gibi hiçbir plan döneminde ula şı ldığı  rast-
lanmam ış tır. Bu aç ıdan konut sektöründe daha gerçekçi planlar ın yapılması  gerçeğ i ortaya 
ç ıkmaktadır.  

Konut sektörüne kamunun yan ında özel sektörün de daha ciddi boyutlarda üzendirile-
rek çekilmesi kaç ını lmaz bir gerçektir. 

C- TÜRKİYE'NİN KONUT İ HTİ YACI 
Kiş ilerin ödeme güçlerinden ve bireysel tercihlerinden ba ğı msız olarak, mümkün 

olabilen en küçük ölçüde yuva sahibi olabilmelerini sa ğ layabilmek için gerekli konut sa-
yı sı  ve kalitesi, belli bir anda var olan konut say ı sı  ve kalitesinden farkl ı  ise, aradaki fark 
"konut ihtiyac ı " adı nı  al ır. Kısaca, konut ihtiyac ı  kiş i başı na gerekli, en küçük yeterli 
mekan anlatan bir kavranid ır. 

Konut talebi isç, ailelerin, fiyat ını  ya da kimsin ı  ödemeye istekli ve ödeme gücünde 
olduklar ı  konutu anlatmak üzere kullan ı lır. Buna "efektif talep" ad ı  da verilmektedir. 
Konut talebi daha çok ekonomik, konut ihtiyac ı  ise sosyal bir kavramdır. Konut talebi, 
tüketicinin ödeme gücüne ba ğ lı  olarak konut ihtiyacmdan az ya da çok olabilir. 

Konut aç ığı , mevcut hane halkı  sayısı  ile mevcut konut say ısı  aras ındaki dengesiz-
liğ i anlatan bir kavramd ır. Konut aç ığı  iki şekilde görülür. Birincisi; "aç ık konut açığı -
dır". Bu nicel bir dunımdur. Ikincisi ise, "gizli konut aç ığı " nitel bir özellik ta şı maktadır. 
Burada; bar ınma koşullarından nitelik önem taşı maktadır. Bir konut biriminin birden fazla 
hane halk ı  tarafından paylaşı lmas ı , yani konutlar ın aşı rı  derecede kalabal ık olması  gizli 
konut aç ığı nın göstergesidir 19. 

Konut ihtiyac ını  doğ uran başlıca etkenler, y ı ll ık nüfus artışı , aile yap ısında mey-
dana gelen değ iş iklikler, kentleşme sosyal ve kültürel geli şmeler, kamulaş tırma nedeniyle 
aç ıkta kalmış  olma, ekonomik, fiziksel ve toplumsal eskime ile do ğ al afetlerdir. 

Türkiye'de y ı llık nüfus artışı , öteki etkenler aras ında en önemli yeri tutmaktad ır. 
Yı lhk artış  doğ al nüfus art ışı  ve kentlere göç gibi iki etkenden olu şmaktadır. İkisi bir-
likte, ülkemizde y ılda ortalama bir milyonu bulan bir kentsel nüfus art ışı  sağ lamaktadır. 
Bu yıllık konut ihtiyac ın ın % 80'ine yaklaşan bir bölümü ifade etmektedir. 

VI. Beş  yı llık Kalkınma Plan döneminde kentle şme h ızı nın V. Plan dönemine göre 
nisbi bir azalma ile ortalama % 4.58 oran ında gerçekle şeceğ i tahmin edilmektedir. Kent 
nüfusunun toplam nüfus içindeki pay ının dönem sonunda % 56.75'e ula şması , kır nüfu-
sunun ise azalma e ğ ilimini devam ettinnesi ve toplam kent nüfusunun 35.1 milyon ol-
ması  beklenmektedir. 

Plan dönemi başı nda 20 bin nüfusun üzerindeki 218 yerle şme biriminin, dönem so-
nunda 235'e ulaşacağı ; bu yerleşme birimlerindeki nüfus art ışı nın yaklaşı k 7.0 milyon 
kiş i olacağı  tahmin edilmektedir. _ 

İkinci olarak konut ihtiyac ın ın en büyük kaynağı , ekonomik ve toplumsal eski-
meye konu olmuş  yap ı ların yenilenmesidir. Bu yı llık ihtiyac ın % 6-7'sini oluş turmakta-
dır. Her yıl 10-15 bin yapı  fizik ömrünü tamamlamadan, daha kazançl ı  yeni yatırım için 

19  KELEŞ , Ruşen: Kentleşme ve Konut politikas ı , sh.272 -273. 
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yap ıılar yapı lmas ına yerini b ıralcmaktad ır. Büyük kentlerde bu yoldan, pek çok yap ı  30-40 
yaş larında, bazen çok daha erken ölüme mahkum edilmektedir. 

Halkın barı nma ihtiyac ı na daha uzun y ı llar cevap verebilecek bu yapdarm y ıkı lmas ı  
sadece konut ihtiyac ını  arttı rmamakta, ayn ı  zamanda, milli ekonomi aç ısından savurgan-
lık anlam ına gelmektedir. Bunun yan ında yenilenmele ı-i gereken konutlann da gerçekte bir 
konut aç ığı  oluş turduklar ı  kabul edilmelidir.2° 

Altınc ı  Beş  Yı llik Kallonma Plan ı  dönemi için hesaplanan kent konut ihtiyac ı  olan 
1.838.000'nin 1.238.000 birim konutun demografik değ işmelerden, 600.000 birimi ııı  ise 
yenilenme ihtiyac ından olduğu belirtilmektedir. 

Konut ihtiyac ı  belirlenmesinde gözönünde tutulan kriter oda ba şı na düşen nüfus 
olarak tan ımlanan "bannma yo ğ unluğu" da Türkiye'de oldukça yüksektir. Normalde 1 
olmas ı  gereken bu rakam 1975 nüfus say ımlann ın örnekleme sonuçlanna göre 2.1.'dir. 

Sözü edilen kentleşme ve nüfus artışı  daha çok gecekondu bölgelerinde ya şayanların 
konut ihtiyac ını  art ırmaktad ır. 1970-1984 y ı llan aras ında yapı  kullanma izni alan konut-
ların say ı s ı  toplam 1.515.275 kadard ır. Ayn ı  dönemde 3.593.332 adet konut yap ı ldığı  bi-
nalar sayım ı  sonuçlarından ortaya ç ıkmaktad ır. Bu durum ondört y ı l içinde Belediye s ınır-
ları  dahilinde 2 milyonun üzerinde r ıı hsats ı z konut yapıldığı nı  goste ırmektedir. Bu konut-
lann çoğunun gecekondu niteli ğ inde olduğ u bilinmektedir.21 

Kentlerdeki nüfus art ışı nın, konut ihtiyac ını  sürekli olarak art ırmas ının yan ında, 
kentlerde ya şamaya ba ş lamanın yol açtığı  toplumsal değ işme, g ı5steri şçi tüketim e ğ ilim-
leri bu ihtiyac ın ş iddetlenmesine yol açmaktad ır. Kentleşen ailele ırin tüketim harcamalan 
içinde konutun pay ı  giderek artmakta, geliri artan aileler, önce konut, sonra semt, ya da 
her ikisini ayn ı  anda değ iştirmeyi tercih etmektedir. 

Ayrıca arsa pay ının aşı n derecede ve sürekli bir yükselme içinde olmas ı , gittikçe 
büyüyen kitleleri bir yanda ıı  konut ihtiyac ı  içinde bırakırken, diğer yandan sadece varl ıldı  
aileler al ıcı  durumunda kalmaktad ır. Arsa sahipli ğ inin sağ ladığı  halclardan yararlanma, 
devlet denetimi ile sağ lanmadığı  sürece bu durum önemini koruyacakt ır.22 

Kentleri iyi planlanm ış , yolları  düzgün, insanlan aç ık ve yeş il alanlardan, yararla-
nan, eğ itim, sağ lık, konut gereksinmeleri için arsa aramak güçlü ğ ü bulunmayan ülkeler, 
devletin elinde bol miktarda arsa bulunan, ya da arsa sahipli ğ i üzerinde s ıkı  bir denetim 
uygulamakta olan ülkedir.23 

II- 2487 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU 

A- KANUNUN ÇIKARILMA NEDENLERI 
1980'li y ı lların baş lang ıc ı  yurdumuzdaki konut aç ığı nın en üst düzeye ç ıktığı  yıllar 

olmuş tur.24 Ayn ı  dönem ülkenin içinde bulundu ğ u ekonomik darbo ğ az nedeniyle kay-
naklann konut yerine daha verimli alanlara kaymas ı  sonucunu do,ğ urmuştur. 

2° KELE Ş , Ruşen: 100 soruda... a.g.e., sh.130. 
21 DAN1 Ş OĞ LU, Bülent: Konut Yattrimlartrun Bugünkü Durumu ve Finansmana 	Baz ı  
Öneriler, TÜBITAK-YAE, Dar Gelirlilere Konut Sempozyumu, Ankara-I986, sh.20. 
22 KELE Ş , Ruşen: 100 Soruda... a.g.e., sh.123. 
23 KELE Ş , Ruşen: Kentleşme ve Konut... a.g.e., sh.376. 
24 KELE Ş , Ruşen: a.g.e., sh.340. 
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1979-1981 y ı llarında, eldeki kaynaklann yük.sek faiz politikas ı  nedeniyle bankerlere 
verildiğ i veya alt ına dönüş türüldüğ ü görülmektedir. Devletçe uygulanan yüksek faiz poli-
tikası  ve bankalar ın etkinliklerinin desteklenmesi, tasarruflann konut d ışı  alanlara kay ı -
şı nda önemli etken olmu ş tur. Öyleki o y ı llarda konut sahibi yurtta ş ların birçoğ unun bile 
konutunu satarak paras ını  bankerlere teslim etti ğ i görülmektedir. 

Inşaat sektöründeki durgunlu ğ a bağ l ı  olarak konut üretiminde görülen dü şme, artan 
konut ihtiyac ı  karşı s ında konut kiralar ını  giderek yükseltmi ş tir. Bu durumun konut sat ışı  
yerine alma e ğ ilimini besleyece ğ i düşünülürken, sonuç tam aksine olmu ş  ev satarak para-
s ını  bankere yat ıı-ma sürmiiş tür. Vatanda ş  bankerin verdiğ i yüksek faizi, kiraya terc ıih et-
miş tir. 

Bu nedenle konut yap ım piyasası  giderek bunal ıma sürüklenmiş tir. Yap ı lmış  olan 
birçok konut al ıc ı  bulma sıkıntısı  içine girmi ş , bu durum konut yap ımc ı s ının piyasadan 
çekilmesine neden olmu ş tur. Durgunluk sadece konut in şa piyasas ı nı  değ il, sektöre do-
layl ı  veya dolays ı z katk ıda bulunan diğ er birçok üretim dal ını  da olumsuz yönde etkile-
miş tir. Dolay ısıyla ekonomi de ayn ı  şekilde derinden etkilenmi ş tir. Özellikle küçük çapta 
konut üreticileri bunahmdan en büyü% oranda etkilenen kesim olmu ş tur. 

Ülkemizde konut aç ığı = giderek büyümesi, devletin bu konuda kanuni düzenleme 
yapma yoluyla müdahale etme zorunlulu ğ unu ortaya ç ıkarmış t ır. 10 Temmuz 1981 tarih 
ve 2487 Say ıh Toplu Konut Kanunu bu ihtiyaç sonucunda ortaya ç ıkmış  ve yürürlüğ e 
konulmuş tur. 

Kanunun genel gerekçesinde ç ıkanlma nedeni şu şekilde özetlenmektedir: 

"Üllçemizde yı llık konut ihtiyac ı  ile üretilen konut say ı sı  aras ındaki fark giderek 
büyümektedir. Iktisadi ve sosyal yap ı  günden güne değ iş mekte, nüfus h ızla artmakta, 
köyden kente göç h ızlanmaktad ır. Bu değ işen ve ağı rla şan koşullar alt ında, özellilcle alt ve 
orta gelir gruplarındaki yurttaş lar, sağ lıklı  yaşama gereklerine uygun konut edinme imIca-
nından yoksun kalmaktad ırlar. Bunun sonucu olarak ortaya ç ıkan durum, sağ lıksız bir 
kentleşme ve gecekondulaşma olmaktad ır". 

Kentlerimizdeki gecekondu problemine de ğ inen gerekçede, çevre sa ğ lığı  temininde 
konut probleminin çözümüyle ba ğ lantı lı  olduğu vurgulanarak, ülkemizde mevcut 350 bin 
dolay ındaki y ı llık konut ihtiyac ın ı n konut sektörüne ayr ı lan pay ı n yetersizli ğ inden kay-
naklandığı  belirtilmektedir. 

Kaynak yetersizliğ inin yan ında arsa ihtiyac ının da kendini büyük çapta hissettirdi ğ i, 
toplu konut yapı m ında ihtiyaç duyulan bol miktardaki arsan ın temini Hazine, Belediyeler 
gibi kurum arsalann ı n devir ve tahsisinin yan ı  sıra kamulaş tırma yöntemi ile toplu konut 
yapımına tahsis edilece ğ i de öngörülmektedir. 

Ayn ı  gerekçede konut üretiminde, kamu kurulu ş ları  ve ş irketlerinin yan ı s ıra örgüt-
leyici ve yapnric ı  güç olarak kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurumlanndan yarar-
lan ı lmas ı  hususuna değinilmektedir. K ı saca Kanun, konut aç ığı = kapat ı lmas ında, kamu 
kaynaklar ı  ile kooperatif, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurumlar ını  harekete 
geçirecek, sa ğ l ı ks ız kentle şme ve gecekondula şmayı  durduracak, özellikle alt ve orta gelir 
g ıruplanndaki, yurtta ş lara, uygun şartlarda konut edindirme kolayl ıklar ı  sağ layacak bir 
öneriler dizisi sunarak, problemlerin çözümünü amaçlam ış tı r. 
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B- KANUNUN DAYANDIĞ I ILKELER 

Kanunun dayandığı  ilkelerden birincisi, bireysel üretimi de ğ il, toplu konut üreti-
mini özendirmek amac ı n ı  taşı mas ıdır. Kanunun ikinci maddesi Toplu Konutu imar plan-
ları  onaylanm ış  ve yapı ma haz ır duruma getirilmi ş  olan yerlerde 200 birim, yeni aç ılacak 
ve yüzölçümü en az 15 hektar olan yerle ş im alanlar ında yap ı lacak 750-1000 konut ile 
bunların ortak kullanma tesis ve alanlar ı  ile i şyerleri olarak tan ı mlanmış t ır. Kanun, eski-
den beri küçük birimlerin üretimi ile olu şan yap-satç ı lık yerine, konut aç ığı nı n kapat ı l-
mas ı  için toplu konut üretimini desteklemektedir. 

Dar ve orta gelirlilerin bar ınma problemini çözmek, kanunun dayand ığı  ilkelerden 
ikincisidir. Kanunda bu konuyla ilgili madde bulunmamas ına rağ men bu özellik, kanu-
nun gerekçesinde yer almaktad ır. Ancak, kanunla getirilen ön biriktirim şartı , Kanunun 
getirdiğ i imkanlardan orta ve üst gelir gruplar ının yararlanabilece ğ ini göstermektedir. 

Kanun, toplu konut üretiminin sosyal konut ölçüleri içinde gerçekle ş tirilmesini de 
ilke olarak öngörmü ş tür. Kamu kaynaklar ından yararlanacak konutlar ı n büyüklüklerinin 
100 m2'den küçük olmas ı  şart ı , bu ilkenin gere ğ idir. Kanun, bu ilke ile ilgili olarak. 2. 
maddesinin üçüncü f ıkras ı nda, "Sosyal Konut, toplumun ya şama şartlarına, sosyal yap ı -
s ı na, örf ve adetlerine uygun, dü şük maliyetli, brüt in şaat alan ı  100 m2'yi aşmayan ko-
nuttur. Bu kanunda geçen konut kelimesi, sosyal konut anlam ındadır" demektedir. Konut 
alan ı  küçüldükçe, kredilerin faiz ve geri ödeme sürelerinde sa ğ lanan kolayl ıklar, sosyal 
konutu özendirmenin yolları  olarak öngörülmü ş tür. 

Büyük kentlerdeki nüfus y ığı lmasm ı  azaltmak için Kanun Kamu Konut Fonundan 
yap ılacak yardımlarla nüfusu 500 bini a şan yerlerde üretilecek konutlar için kredi faiz ve 
geri ödeme sürelerinde cayd ırı c ı  farkhlaşmalar yapm ış tır. 

Kanunun dayand ığı  bir diğ er ilke; rnülk konut üretimini desteklemesidir. 18. madde 
konuyla ilgili olarak, konutlar ı n hak sahiplerine Kat Mülkiyeti Kanunu uyar ınca devredi-
leceğ ini belirtmiş tir. Bu durum kat sahipli ğ i ile birlikte arsa pay ının da ki ş iye geçeceğ i 
anlam ını  taşı maktad ır. Kanun, dar gelirli aileler için kiral ık konutun özendirilmesi ile 
ilgili hiç bir hüküm ta şı mamaktadı r. 

Konut kooperatifleri, kooperatif birlikleri ve toplumsal güvenlik kurumlar ı , ka-
nunla konut üreticisi kurulu ş lar olarak belirtilmi ş tir. Özel kesimdeki bu tür kurulu ş lar 
kanunun, ilgi alan ı  dışı nda bırak ı lm ış tır. Bu yolla ilk kez kooperatifler öncelikle devlet 
desteğ inden yararlanma imkan ı  bulmuş lard ır ki bu maddenin ekonomik, toplumsal ve 
siyasal sonuçları  oldukça büyük olmu ş tur. 

Anayasan ı n konut sektörü alan ında devlete verdi ğ i görevlerin hemen hepsinin 
Kanunla Imar ve Iskan Bakanl ığı nca ifa edilmesi öngörülmektedir. Yerel yönetimler bu 
alanda giderek artan bir a ğı rl ığ a sahip olmaktad ır, Kanunla, yerel yönetimler ancak orta ğı  
oldukları  konut kooperatifleri arac ı lığı  ile etkin duruma gelebilir hale gelmi ş lerdir. 

"Kamu yaran"n ı n varl ığı  esas ı  aranmaks ız ı n toplu konut alan ı  olarak belirlenen yer-
lerde kamula ş t ırma hakk ın ı n doğ duğunu kanun hükme ba ğ lam ış tır. Yapı lacak kamulaş -
t ırmalar için ödenecek kar şı l ıklann belirlenmesinde, son vergi bildirimindeki de ğ erin ölçü 
olarak al ınması  gerekmektedir. Ancak, söz konusu 5. madde 1983 tarih ve 2942 Say ı lı  
Kamulaş tı rma Kanunu'nun 40'nc ı  maddesiyle yürürlükten kald ırı lm ış tır. Maddeye göre 
kamulaş tı rma bedeli "emsal satış  değeri" üzerinden yap ı lacaktır 
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Kanunun getirdi ğ i en önemli ilkelerden biri, planl ı  dönem boyunca verimsiz bir ya-
tırım alan ı  olarak görülmü ş  bulunan konut sektörüne, genel gider bütçesinin % 5'ini 
ayırmasıdır. Bu durum konut yat ırımlarının verimsiz olarak görülmekten vazgeçildi ğ inin 
ve ekonominin genel gidi ş ine olumlu etkiler yapabilece ğ inin kabul edildi ğ'inin gösterge-
sidir.25 

C- KANUNUN GETIRDIĞ I YENILIKLER 

1- Kamu Konut Fonu: 

2487 Say ı l ı  Kanun'un 10. maddesiyle "Kamu Konut Fohu" kurulmu ş tur. Türkiye 
Emlak Kredi Bankas ında aç ı lacak bu fonun en önemli kaynağı , devlet bütçesidir. Her y ı l 
genel bütçe giderlerinden % 5'i bu fona aktanlmak durumundad ır. Ayrıca, Türkiye Emlak 
Kredi BanIcasuun Hazine kefilli ğ inde ç ıkaraca ğı  Toplu Konut tahvillerinden elde edilecek 
hası lat ile işyerlerinin ve hak sahiplerine devri yap ılmamış  konutlann sat ışı ndan elde edi-
lecek gelirler fona aktanlacakt ır. Diğ er yandan hak sahiplerinin geri ödemeleri fona devre-
den bir kaynak olu ş turacakt ı r. 

Fon'da biriken kaynaklar ın kullan ı lmas ında Kanun belirli öncelikler belirlemi ş , 
paylar armu ş tır. Kanun'un 11. maddesine göre, fonun en az % 12'si arazi ve arsa kamu-
laş tırmaları nda, en az % 80'i proje ve yap ım hizmetleri ile özendirme priminin ödenme-
sinde; en çok % 5'i toplu konut in şaatlannda araç, gereç ve yap ı  ögeleıi üreten s ınai kuru-
luş lara yat ırı m, donatı m iş letme kredisi verilmesinde ve Türkiye Emlak Kredi Banlcas ı , 
sosyal güvenlik kurumlar ı  ile yerel yönetimleri toplu konut yap ı m amac ıyla kuracaklar ı  
inşaat ş irketlerine sermaye ve i ş letme kredisi aç ılmas ı nda; en çok % 13'ü ise proje, konut 
ölçünü, teknoloji, yap ı  ve tesisat gibi gereçlerle enerji biriktirimi ve çevre kirlenmesini 
önleyici ara ş tırmalarda kullamlacakt ır. 

11. maddenin arsa al ı mı  ve yapı  iş leri için ay ırdığı  fonların yan ında, yap ı  araç ve 
gereçleri üreten sanayi dallar ı na ucuz kredi vermesi, kamu ve sosyal güvenlik 
kurumlarında toplu konut yapmak amac ıyla olu ş turulacak in şaat ş irketlerini sermaye ve 
iş letme kredisi ile özendirmesi önemli yeniliklerdendir. 

2- Yap ı  Tasarruf Hesab ı : 

Toplu Konut Kanunu'nun getirdi'ğ i yeniliklerden biri de Türkiye Emlak Kredi 
Bankas ınca 1951 y ı l ı ndan beri uygulanmalcta olan "Yap ı  Tasarrufu Hesab ı  ve Kredisi" 
sisteminin konutun finansman ından olu şumuna katk ıda bulunmasının sağ lanması  ve ko-
nut sahibi olacak vatanda ş ları n tasarn ıfiann ın birleş tirilmesi ilkesi getirilmiş tir. Kanunla, 
baş ta Batı  Almanya olmak üzere di ğer birçok Avrupa ülkesinde yayg ın biçimde uygula-
nan bu yöntem, ülkemizde de yayg ınlaş tınlmak istenmi ş tir.26 

Yap ı  Tasamı f Hesab ı , konut edinmek isteyenlerin para biriktirmeye özendirilmesi 
ilkesine dayanmaktad ır. Kanunla yetkili k ı lınmış  bankalardan birinde bu hesab ı  açt ıran 
kiş i bir y ı l sonra konut edinmek üzere Türkiye Emlak Bankas ına başvurabilmektedir. 
Kanunun 14. maddesine göre, hak sahipleri yap ı  tasarrufu hesaplann ı  açt ıktan sonra, en 
geç üç y ı l içerisinde yaklaşı k yap ı  maliyetinin % 20-27'si aras ı nda değ işen bir tasarrufu 

25 KELEŞ , Ruşen: a.g.e., sh. 340. 
26 KULU, Cemal: Topl ıı  Konutun Finansman ı , Kredi ve Vergi Sorunlar ı  A.Ü.SBF Iskan ve 
Ş ehircilik Araş t ırma Merkezi, Toplu Konut Sorunlar ı  Siyasast -Konferanslar' Ankara-I982, 
sh.43. 
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yapmak zorundadırlar. Her yı l bu paran ın en az dörtte birinin yat ınhnası  da aranan şartlar-
dan biridir. Buna göre, maliyeti 1981 y ı lı  için 1.5 milyon ile 2 milyon aras ında olan 100 
m 2'lik bir sosyal konut için büyük kentteki hak sahibi, ilk üç y ı lda, 405.000-540.000 
TL biriktirecektir. 27  Aynı  dönemde y ı llık asgari ücret tutar ı  120.000 TL'd ır.28 Bu 

durumda alt ve orta gelirli durumda bulunan vatanda ş lar için Kanunun getirdi ğ i en ağı r 
şart budur. 

Toplu konuta ilişkin bankacıl ık iş lemlerini yürütecek bankalar yap ı  tasarruf hesab ı  
sahipleri adına, hak sahiplerince biriktirilen paran ın en az 1.5 kat ı nı , "Yap ı  Tasarrufu 
Kredisi" olarak Kamu Konut Fonuna yatıracaktır. Konut kesiminde kamu deste ğ inin 
kiş isel tasarruf çabalar ının desteklenme ilkesine dayand ığı  ülkemizde, getirilen bu yeni 
uygulama büyük önem ta şı maktadır. 

3- Özendirme Primleri: 

Kanun, Yapı  Tasarruf Hesab ı 'mn özendirilmesi amac ıyla ki ş ilerin yapı  kredisi borç-
lanndan düşülecek miktar ı  "özendirme primi" olarak tan ı mlarn ış tg. Söz konusu prim, 
yapı  tasarruf hesabın aç ı lmasından itibaren 2 yı l sonra belirlenecek ve ki ş i adına alacak 
yazılarak yapı  kredisi borcundan düşülecektir. 

'Ilk üç y ı lda Yapı  Tasarrufu Hesab ında toplanacak paran ın % 75'ini ilk iki yı lda top-
lanırsa % 25, toplanmazsa % 15 oran ında prim verilecektir. 29  

4- Örgütlenme: 

Kanun, uygulamay ı  yönlendirecek ilkeleri belirlemek ve uygulamalar ın ı  denetlemek 
için, Toplu Konut Yüksek Kurulu ile Illerde il Konut Kurullar ı  kumı uş tur. 

Kanuna göre Yüksek Kurul, Ba şbakan ı n ya da yard ımc ı sın ın ba şkanl ığı nda, 
Bay ınd ırlık ve Iskan Bakanlığı , ilgili Bakanlardan olu şmakta ve selcreteryasm ı  Bay ındırlık 
Bakanlığı  yapmaktadır. 

İ l Toplu Konut Kurulları  ise Vali ya da yard ımc ı s ının başkanlığı nda, Bay ındı rl ık 
Müdürlüğ ü, Belediye, Milli Eğ itim ve Toprak Su Genel Müdürlü ğ ü temsilcilerinden 
oluşmaktadır. 

D- UYGULAMA 

Kanunun uygulamas ı  ilk 2.5 yı lda daha çok baş lam ış  yapı ların tamamlanmas ı  ile 
ilgili geçici maddelerin uygulanms ı  şeklinde kendini göstermi ş tir. İstanbul, Ankara, 
İzmir olmak üzere üç büyük kentteki yeni yerle ş im alanları nda hak sahipliğ i için başvu-
ran 4158 kooperatiften 4022'sinin hak sahipli ğ i kabul edilmi ş tir. Kredi almak için ba şvu-
ran 1848 kooperatiften ise, 1217'sinin puan durumunun kredi almaya elveri ş li olduğu be-
lirlenmiş tir. 

Açılan toplam kredi miktarı  ise 53 Milyar Lirad ır. Bunun ancak 20 Milyar' ödene-
bilmi ş tir.30  

27  SA Ğ IROĞ LU, Sabahattin: Toplu Konut Yasas ı , A.Ü. SBF Iskan ve Ara ş t ı rma Merkezi, 
Toplu Konut Sorunlar ı  Siyasası  Kon. Ankara-1982, s1 ı .67. 
28  AKTÜRK, Teoman: Konutta Maliyet-Ödeme Gücü Ili şkisi, Kent-Koop, KONUT-81, Ankara-
1982, sh.173. 
29  SA Ğ IROĞLU, Sabahattin: a.g.e., sh.57. 
30 KELEŞ , Ruşen: a.g.e., slı . 347. 
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Hükümet, her y ı l gider bütçesinin % 5'ini toplu konuta ay ırmay ı  başaramam ış tır. 
Bütçe kanunlanna konulan hükümlerce miktar azalm ış tır. Toplu Konut Kanunu'nun % 5 
ile ilgili hükmü her y ıl bütçe kanunlar ına konulan hükümlerle miktar azalm ış tı r. 
Uygulama daha sonra ilave hükümlerle k ısmen uygulamadan kald ınlm ış tır.31 

III- 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU 

A- KANUNUN ÇIKARILMA NEDENI 

2487 Say ı lı  Toplu Konut Kanunu karşı laş tığı  ele ş tiriler sonucu, Mart 1984 tari-
hinde yürürlükten kald ınlmış tı r. Yenne 2.3.1984 tarih ve 2985 say ı lı  Toplu Konut 
Kanunu getirilmiş tir. 

Kanunun ç ıkanlma nedenleri aras ında; devletin Kanunda öngörülen % 5'lik bütçe 
payını  ayırmada karşı laş tığı  güçlükler, toplu konut kurulu ş larının örgütlenmede karşı laş -
tıkları  aksald ıklar, özel kesim konut kurulu ş larının Toplu Konut Fonu'ndan pay alma is-
telderi ve en önemlisi in şaat piyasa,s ı ndaki durgunlu ğ un sürmesi say ılabilir. 

Esas olarak bütçe kaynaklanndan ve üç y ı llık uygulama dönemi içinde yeterli kay-
nak birikimini sağ lamayan 2487 say ı l ı  eski Toplu Konut Kanunu, konut yap ımların! 
kreclilendirmede yeterli bir geli şme gösterememi ş tir. 

Kanunun J. maddesi ç ıkarı lma amac ı n ı  "Konut ihtiyac ın ın karşı lanmas ı , konut in-
saatim yapanlann tabi olaca ğı  usul ve esaslann düzenlenmesi, ülke şart ve malzemelerine 
uygun 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 ı lması " ola-
rak belirlenmiş tir.32 

Konut problemine bir bütünlük içinde yakla şarak çözüm getirme amac ını  taşı yan 
Kanun, bu amaçla toplu konut fonunun kullan ı labileceğ i yerleri de göstermi ş tir Toplu 
Konut üretimi yan ında arsa üretimi, altyap ı , sosyal tesis, in şaat malzemesi üretimi, ve 
kalitesi konut yap ım teknolojisi konular ı  da kanun kapsam ına ahnmış tır. 

Kanun, 10 maddelik bir çerçeve kanun niteli ğ indedir. 2487 sayıh kanunun aynnt ıh 
hükümleri yerine, sadece Toplu Konut Fonunun kurulu şu, kaynaklan ve denetlenmesine 
ilişkin hükümler yer alm ış t ır. Kanun aynnt ılarm ın düzenlenmesinin bir tüzük ile yap ıla-
cağı n ı  belirtmiş tir. 

Bu Kanunun eski Toplu Konut Kanunu'ndan ba ş lıca farkı , ferdi kredi verme yolunu 
açm ış  olmas ı  ve özel kesimdeki toplu konut firmalar ını  da toplu konut tan ımı  içine al-
mış  bulunmas ıd ı r. 

B- IDARI YAPI 

Tasarruflar ı n Teş viki ve Kamu Yat ırı mları n ın Hızland ınlması  Hakk ı ndaki 
29.2.1984 tarih ve 2983 say ı lı  Kanun ile Toplu Konut Fonu ve Kan ıu Ortaklığı  Fonunu 
yönetmek üzere Toplu Konut ve Kamu Ortalcl ığı  Kurulu kurulmu ş , bu kurulu ş  sekreterya 
hizmetlerinin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı  Idaresi Ba şkanl ığı nca yürtitüleceğ i öngö-
rülmiiştür.33 

31 KELEŞ , Ruşen: a.g.e., sh. 348. 
32 17 Mart 1984 Tarih ve 18344 Say ı lı  Resmi Gazete'de yay ınlanm ış t ır. 
33 17 Mıırt 1984 tarih ve 18344 Saydı  Resmi Gazete'de yay ı nlanm ış t ır. 
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Kanun, Kurulun, Ba şbakan taraf ından seçilecek Devlet Bakanlan ile Maliye ve 
Gümrük, Bay ındırl ık ve iskan, Ulaş t ırma Tarı m Orman ve Köyiş leri, Sanayi ve Ticaret, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm 
Bakanlarından oluşacağı n ı , kurul toplant ı lanna ayrıca Maliye ve Gümrük Bay ındırlık ve 
iskan ile DPT, Hazine ve D ış  Ticaret Müste şarlar ının ve T.C. Merkez Bankas ı  
Başkanının katı lacağı nı  hükme bağ lam ış tır (Mad.6). 

Kurul'un sekreterya hizmetleri ile al ınan kararların uygulanmas ı  ise, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı  idaresi Başkanlığı  tarafından yüriltülecektir. 

idare bünyesinde Toplu Konut, Kamu Ortakl ığı , Geli ş tirme ve Destekleme Fonlan 
kurulmuş tur. 

C - KONUT FONU KAYNAKLARI 

2987 Say ı l ı  Toplu Konut Kanunu'nun 2. maddesine göre, Toplu Konut Fonu 
Kaynaklan: 

- Alkollü içkiler ve bütün mamüllerinden al ınan % 100 oran ındaki ek verginin % 
30'u ile dü şük alkollü içkiler ve her türlü alkolsüz içkilerden al ınan % 15 oran ındaki ek 
verginin tamam ı , 

- Petrol ürünlerinden, rafine ç ıluş  fiyat ı  üzerinden, benzinden % 15, motorin, gaz-
yağı  ve fuel-oil'den % 7 nisbetinde al ınan pay, 

- Diğ er Kanun ve kararnamelerde belirlenmi ş  olup ve aynca bedelsiz ithalattan 
Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen paralar, 

- Türkiye üzerinden transit karayolu ta şı malannda 25 Dolar kar şı lığı  tahsil edilen 
TL., 

- Yurtdışı  ç ıkış larından ç ıkış  başı na almacalc en çok 100 Amerikan Dolan kar şı lığı  
Türk Liras ı , 

- Fondan aç ılan kredilerin geri ödemelerinden, 

- Kanun hükümleri çerçevesindeki talih oyunlann ın iş letildiğ i yerlerden elde edilecek 
hasılattan aynlacak % 30 pay ın % 50'si 

- Toplu Konut Fonuna kaynak sağ lamalc amac ıyla ç ıkanlacak hazine kefaletli Türk 
Lirası  veya döviz esash tahvillerden sa ğ lanacak gelirlerden, 

- Fona yap ı lacalc bağış  ve yardımlardan, 

- Hazine arsalan üzerine yap ı lan konut ve işyerlerinin alsa maliyet bedellerinin en 
çok % 25'ine kadar al ı nacak katı lım pay ından, 

- Bu fona aç ılacak kredilerden, 

- Tütün, tütün mamülleri, Tuz ve Alkol i ş letmeleri Genel Müdürlü ğ ünün (TEKEL) 
ithal ettiğ i maddelerden al ınan fonlardan, 

- Tüketilen elektrik enerjisinin KW saat sat ışı  bedeli üzerinden en fazla % 10 nisbe-
tinde hesaplanacak miktardan meydana gelir. 

Göriildüğ ü gibi toplu konut fonu kaynaklan oldukça geni ş  tutulmuş tur. Kanunla 
oluş turulan bu fonun özelli ğ i de bütçe d ışı  kaynaklar bulunmas ı  s ıı retiyle olu ş turulmas ı  
olmaktad ır. Böylece bu fonun bütçeye bir yük olmas ı  ihtimali ortadan kald ınlm ış  bu- 
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lunmaktad ır. Oysa bundan önceki Toplu Konut Kanunu, Fonu, bütçeden aynlan kaynak-
larla oluş turulmalc istenmi ş , ancak bütçe kaynaklar ı n ı n sinirliliğ i bu fonun iş lemesine 
engel oluş turmu ş tur. 

Diğer taraftan uygulanmakta olan Ekonomik İ stilcrar Tedbirleri çerçevesinde ithal 
edilen mallar (ithalat serbest b ırak ı lm ış ) fon kesintisi uygulaması  getirilerek özellikle 
lüks madde ithalat ından elde edilecek bu gelirlerin toplu konut fonuna aktar ılması  uygu-
laması  getirilmiş tir. Ş üphesiz böyle bir uygulama ile fona oldukça önemli milctarda kay-
nak giriş i sağ lanm ış tır. 

1990'11 y ı lların başı nda GAP projesi içerisinde yer alan ATATÜRK Baraj ına önemli 
miktarda para Toplu Konut ve Kamu Ortakl ığı  Idaresi taraf ından kullan ı lmakta olan fon-
dan aktardm ış tır. Bu aktarı lan paran ı n konut yerine ekonominin bir ba şka alan ında kulla-
nı lması  fonun denetim d ışı  olmas ı  nedeniyle ne kadar paran ın aktarı ldığı  bilinmemektedir. 
Aynca toplu konut için toplanan paran ın başka bir alanda harcanmas ı  konut sorununa ge-
rekti ğ i gibi önem verilmedi ğ inin göstergesidir. Burada ifade etmek istedi ğ imiz 
ATATÜRK Baraj ına aktarı lan paran ı n miktarı  değ il, bu proje tamamland ığı nda ve üre-
time geçildiğ inde barajdan elde edilen gelirden fondan aktanlan paran ın iade edilmesi ge-
rektiğ i dü şüncesi yatmaktad ır. 

D- TOPLU KONUT FONU KULLANIM ALANLARI 

2985 Say ı lı  Kanun'a dayal ı  olaralc ç ıkarılan "Toplu Konut Fonu"nun Kullan ım 
Ş ekline Dair Tüzük'te Toplu Konut Fonu kullan ım alanları  ş u şekilde belirlenmi ş tir. 

- Toplu Konut kredisi, ferdi kredi ile yat ınm ve iş letme kredisi, 

- Konut kTedisi faiz fark ı  (sübvansiyon) 

- Toplu konut için arsa temini ve bu hizmetin gerektirdi ğ i her türlü harcamalar, 

- Konutla ilgili plan, proje, standart ve teknolojilerin, yap ı  ve tesisat gereçlerinin 
araş tınhp, geliş tirilmesi, enerji tasarrufu sa ğ lay ıc ı  ve çevre kirlenmesini azalt ıc ı  araş tır-
malar ile bu hizmetlerin gerektirdi ğ i her türlü harcamalar, 

- Turizm altyap ı ları , 

- Toplu Konutlar için gereldi altyap ı  ve sosyal tesisler, 

- Ç ıkarılacak tahvil giderleri, 

- Vergi, resim ve harçlar, 

- idarenin bütçesine aynlacak pay, 

- Kamu ortakl ığı  Fonuna aktarma, 

2985 Say ı lı  Toplu Konut Kanunu ve buna bağ lı  olarak ç ıkarı lan tüzük ve yönetme-
liklerde, ülke şartlar ına uygun, milli bir konut politikas ının benimsendiğ i, konunun bir 
bütün olarak ele al ındığı  belirtilmekteclir. Konuya sadece konuta ihtiyac ı  olanlar aç ı sından 
yan sanayi ile hizmet alanlar ını  da yard ım ve teşviklerle 'destekleme dü şüncesiyle yalda-
şı ldığı  görülmektedir. Ancak uygulamada baz ı  sıkıntı  ve alcsarnalarla kar şı laşı ldığı  da bir 
gerçektir. Kanuna dayal ı  olarak baş latı lan uygulamalar, bar ınma s ıkıntısı  içerisinde bulu-
nan vafandaş larda ev sahibi olma iimidini do ğ urmuş  ve ferdi ya da kooperatif yoluyla fa-
aliyete geçmelerine neden olmu ş tur. Gerçekten ilk birkaç y ı l hızlı  bir kredilendirme dö-
nemi yaşanm ış tır. Toplu Konut Fonu'nun bu başarı s ı  konuta olan talebi aynca harekete 
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geçirmiş tir. Zaman ında al ınmayan baz ı  tedbirler de buna eklenince fonun ba ş langıçtaki 
başarı sı  kendisinin ç ıkmaz ı nı  doğ urmuş tur.34  

Daha önceki y ı llardaki politika ve uygulamalar gözönüne al ı nırsa; Toplu Konut 
Kanunu, Türkiye'nin konut probleminin çözümüne yönelik, Cumhuriyet döneminin en 
ciddi uygulamas ıdır. Fakat, Toplu Konut Fonu Türkiye Konut ihtiyac ının tamam ını  kar-
şı lamaktan uzakt ı-. Yı llar itibariyle artan kaynak yap ısına sahipse de aşı rı  talep kar şı sında 
yetersiz kalmaktad ır.35  

SONUÇ 

Konut aç ığı nın büyümekte oldu ğunu ortaya koyan hesaplamalar, h ızla artan kiralar, 
bir yanda en geli şmiş  ülkelerdeki standartlara meydan okuyan bir lüksün ürünü olan yap ı -
lar yükselirken diğ er yanda en doğ al sağ lık ve güvenlik gereklerine dahi ald ırmamay ı  zo-
runlu bulan koşulların zorlamas ı yla kentlerin çevrelerinde olu ş turulan gecekondu çember 
lerinin geniş lemesi ülkemizdeki konut probleminin boyutlar ı nı  ve niteliğ ini gözler önüne 
sermektedir. Orta ve dü şük gelir sahiplerinin konut ihtiyac ını  karşı lama imkanları  giderek 
darahrken, konut talep ve ihtiyac ı  da giderek artmaktad ır. 

Ülkemiz, konut ihtiyac ının giderilmesine yönelik politikalar belirlenirken öncelikle 
sosyo-ekonomik yapı  ile konut aras ındaki ilişki ve bunun yan ında kentle şmenin konut 
ihtiyac ı  üzerindeki etkisi gözönünde tutulmal ıdır. Amaç her kesimden insan ın barınma 
ihtiyac ın ın giderilmesi olmal ıdır. Barı nma ihtiyac ının giderilmesi sadece ki ş ilere konut 
sahibi olma imkan ını n sağ lanması  olarak dü şünülmemelidir. Önemli olan, insan ım ı z ın 
sağ lıklı  ve düzenli şartlarda bar ı nma ihtiyac ını  temin etmektir. Teoride hiç kimse bar ınma 
ihtiyac ından yoksun de ğ ildir. Ancak insan onuruna yak ışı r ve sağ lıkl ı  bir barı nma 
imkanının sağ lanması  hem deyletin görevi hem de Anayasal ödevidir. 

Ülkemizdeki konut politikas ı na kısaca göz attığı mızda şunu görürüz, Cumhuriyet 
dönemi, planl ı  dönemlerde görülen kimi önlemler dizisine ra ğmen konut konusunda aç ık 
seçik politikalar belirlenmemi ş  ve hatta konuya gereken önem verilmemi ş tir. Üçüncü Beş  
Y ı llık Plan dönemi sonlan ile Dördüncü plan dönemi ba ş lar ından itibaren' yetersiz ol-
makla birlikte devletçe bir tak ım politikalar getirilmeye çah şı lm ış tır. 

1980'li y ıllarla birlikte Ülkemiz konut problemi ile ilgili ilk ciddi giri ş im olarak, 
2487 Say ılı  Toplu Konut Kanununu görmek mümkündür. Ancak, devletin gider 
bütçesinin % 5'i oran ındaki kaynakla, konut gibi büyük boyutlara ula şmış  bir problemin 
çözülmek istenmesi sözkonusu kanunun en büyük yetersizli ğ ini olu ş turmuş tur. 

Konut probleminin bütün boyutlar ını  dikkate alan uygulama 2985 Say ı lı  Toplu . 

Konut Kanunu ile ba ş latı lnıış tır. Kanunda, konut problemi geniş  perspektifte ele al ın-
maya ve çözüme yönelik tedbirler getirilmeye çal ış ilm ış tı r. 

Kanun herşeyden önce bütçe d ışı  devamlı lık arzeden gelir kaynaklann ı  tesbit etmi ş -
tir. Bu kaynaklar yillar itibariyle artan kaynaklard ır. Gerçektende k ısa zamanda Fonda, 
bütçe imkanlar ı  ile luyaslanmayacak miktarda kaynak toplanm ış tır. Ancak Fon harcama 
ve kullan ım alanları  arasında Kamu Ortakl ığı  İdaresinin bulunması  nedeniyle kaynaklar ın 

34  TÜRKASLAN, Hasan-Ali IRMAK Erdo ğ an: Konut Meselesi Toplu Konut Uygulama 
Sonuçlar: ve Son Zamanlardaki Gelişmeler Üzerine Bir Inceleme, Ankara- 1988, sh.49. 
35  TÜRKASLAN-IRMAK: a.g.e., sh.49. 
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büyük bir k ısm ı  GAP projesine aktanlmakta Toplu Konut ilgili önemli projeler sekteye 
uğ ramaktadır. 

Fondan öncelikle, daha önceki y ıllarda kurulmu ş  konut kooperatiflerinin yar ım 
kalmış  inşaatlann ın bitirilrnesine yönelik Icrediler aç ı lırken, ferdi kredi uygulamas ı  geti-
rilmiş tir. Konut probleminin çözümünde etkili faktörler olan arsa temini ve altyap ı  yatı -
rımları  da fondan desteklenebilmektedir. Di ğ er yarı dan yatınm ve iş letme kredileri ve 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı  Idaresi Başkanlığı n ın konut sektörüne yap ımcı  olarak 
girmesi de kanunun getirdiğ i yeniliklerdendir. 

Yeni dönemde, baz ı  belediyelerin de konut sorununun çözümüne ili şkin çal ış malara 
katı ldıkları  görülmektedir. Belediyeler, konut kooperatiflerini, birlikler halinde organize 
ederken konut alanlar ının altyap ı m' da gerçekleş tirmeye çal ış maktadırlar. 

Son dönemde konut sorunu ile ilgili olarak kamuoyundan gelen ele ş tiriler, Fon'a 
aktarı lan yurtdışı na ç ıkış larda al ınan 100 Amerikan Dolar ı  karşı lığı  Türk paras ını n kaldı -
rı lması , memurlardan ve kamuda çali şanlardan kesilen konut edindirme yard ımlann ın ke- - 
silmesinin bir şey ifade etmemesinden dolay ı  kesimlerin kaldınlması . 

Ayrıca baz ı  bankaların vatandaşı n konut edinebilmek için göstermi ş  olduğ u özveri-
ler vatandaş  aleyhine değ erlendirilmekte, piyasada var olan konutlar dövize endeksli olarak 
kredi karşı lığı  satın alınması  özendirilmektedir. K ısa vadede nas ı l bir sonuçla karşı laşı la-
cağı  bilinmeyen bu durum vatanda.ş  için uzun dönemde bir tuzak olarak görülmektedir. 

Kooperatifler vas ıtas ıyla konut sahibi olmak isteyen vatanda ş  bazı  uyanık koopera-
tifçilerin elinde y ıllarca birer sömürti odağı  halinde kalmaktadırlar. Bu durumun da Koope-
ratifler Kanununda yap ılacak baz ı  düzenlemeler ve cezai yapt ırımların getirilmesi ile va-
tandaş ların kooperatitlere para kapt ıran kiş iler olmaktan kurtar ılmas ı  gerekir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI; 100 	NİSAN-MAYIS-HAZIRAN 	1993 

TÜRKİYE TARIMINDA GİRDİ  
KULLANIMINDA KOOPERATİFLERİN 

PAYI VE Gİ RDİ  
SUBVANS İYONLARININ DEVLETE 

GETİ RDİĞİ  YÜKÜN AZALTILMASINDA 
KOOPERATİFLERİN ÖNEMİ  

Doç. Dr. Ahmet ÖZÇELIK 
Ar ş . Gör. Harun TANRIVERM İŞ * 

1.G İ RI Ş  
Dünyada her geçen gün biraz daha kendini hissettiren açl ık sorununun temelinde, 

nüfus artış  hız ının besin maddesi üretimi art ış  hız ı ndan çok yüksek olmas ı  gerçeğ i vardır. 
Özellilcle geri kalmış  ülkelerde açl ık sorunu ve geli şmekte olan ülkelerde ise yetersiz bes-
lenme sorununun çözümü için tar ımsal üretimin nitelik ve nicelik yönünden art ınlması  
zorunludur. Tarımsal üretimde verimlilik iki yolla art ınlabilir. Öncelikle kültür arazisinin 
geniş liğ i artınlarak üretim miktan art ınlabilir. Ancak ülkemizde i ş lenerek tarıma tahsis 
edilebilecek arazi 27.7 milyon ha. ile son suunna ulaşm ış  ve tarı msal alanlan geniş letme 
olanaklan hemen hemen ortadan kalkm ış tır. Ancak ülkemizde ürün deseninde y ıllar 
itibariyle izlenen fiyat politikas ı n ın etkisiyle de ğ işkenliğ in olabilmesi sözkonusudur. 
Tarımsal üretimde verimlili ğ in artınlmas ında ikinci yol ise; tohum, gübre, ilaç, kaliteli 
yem, gibi modern girdilerin kullan ım ı  yayg ınlaş t ınlarak birim alan veya hayvandan 
mümkün olan en yüksek ürün miktar ı nın elde edilmesidir. Bu nedenle tar ımda verimlilik; 
toprak, emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin optimal seviyede kullan ı lmasına ve ta-
nmda modern teknolojinin uygulanma seviyesine ba ğ lıdır. Bu nedenle, tar ımsal üretime 
eticisi olan tüm faktörlerin en uygun kombinasyonu olu ş turularak üretimde arzu edilen 
seviyeye ulaş mak mümkündür. 

Tarımda verimi önemli ölçüde art ırabilecek modern girdilerin üreticilerce uygun za-
manda, en ucuz fiyatla ve yeterli miktarda sağ lanabilmesi için özellikle 1850 y ılından iti-
baren Avrupa ülkelerinde tar ı m al ım kooperatifierinin kuruldu ğ u görülmektedir. 
'Ülkemizde serbest piyasa ekonomisine geçi ş  sürecinde, piyasa mekanizmasındaki bazı  ek-
siklikler nedeniyle üreticilerin örgütlenmesi zorunludur. Türkiye'de tar ımsal girdilerin üre- 

* A.Ü. Ziraat Fakültesi Tar ı m Elconomisi Bölümü 
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ticilere ulaş tı rılmasında tarım alım kooperatifi değ il, diğer tarımsal kooperatifler görev 
almaktadır. 

Ülkemizde girdi da ğı t ım ında görev alan tar ımsal kooperatiflerin girdi piyasas ındaki 
payları  ile girdi subvansiyonlann ın azalt ılması nda kooperatiflerin öneminin araş tırı lması , 
çeş itli Avrupa ülkeleriyle karşı laş tırmalann yap ı lmas ı  ve kooperatiflefin girdi piyasas ın-
daki etkinliğ inin artınlabilmesi için al ınabilecek tedbirleri ortaya koymay ı  amaçlayan bu 
çah şma, 8 bölümden oluşmaktadır. Giri ş , Lileratür Özeti, Materyal ve Metodu takip eden 
4. bölümde, Tarımda Girdi Pazarlamas ında Görev Alan Kooperatifler, 5. bölümde, 
Türkiye Tanm ında Girdi Kullan ı m ı  ve Kooperatiflerin Girdi Da ğı lı m ındaki Paylar ı  
baş lığı  altında kooperatiflerin; gübre, tohum, tar ımsal mücadele ilac ı , tarım alet ve maki-
nalan, karma yem ve sulama aç ı sından paylar ı  ele al ınm ış , 6. bölümde, Türkiye'de çeş itli 
Girdilerin Da ğı tı mındaki Kooperatiflerin Paylar ın ın Diğ er Ülkelerle Kar şı laş tırılması  ve 
Kooperatiflerin Etkinli ğ inin Art ırı labilmesi Imkanlan, 7. bölümde, Türkiye'de Girdi 
Subvansiyonlar ı  ve Kooperatiflerin Girdi Subvansiyonlann ın Azaltı lmasındaki Önemi ve 
8. bölümde Sonuç ve Öneriler sunulmu ş tur. 

2. LİTERATÜR ÖZET" 

Pekin (1970), "Türkiye'de Tar ım Sektörüne Verilen Subvansiyonlar" adl ı  eserinde 
subvansiyonlan tan ımlam ış , sını fland ırm ış  ve tarım sektörüne verilen subvansiyonlar de-
tayl ı  olarak aç ıklanm ış tır. Tarıma verilen subvansiyonlar; nakit olarak verilen subvansi-
yonlar, prim benzer şekillerdeki subvansiyonlar ve kredi subvansiyonlar olarak s ın ıflandı -
nlmış  ve her bir grubun özellikleri ve ülkemizdeki uygulamalar ı  aç ıklanmış tır. 

Demir (1991), "Gübre Subvansiyonlan" konulu tebli ğ inde, gübre subvansiyonlan-
nın gerekliliğ i, tarihçesi ve gübre subvansiyonlann ın amaçları  aç ıklanmış tır. Gübre sub-
vansiyonlan; 1986 öncesi ve 1986 sonras ı  olarak iki döneme ayr ı larak incelenmi ş tir. 
Planl ı  dönemler itibariyle ve özellikle 1974 y ı lından itibaren gübre subvansiyonlan cari 
ve sabit değ erler ile verilmi ş  ve 1986-1990 döneminde toplam girdi subvansiyonlann ın 
oransal da ğı l ım ı  içinde gübrenin pay ı  ortaya konulmu ş tur. Çal ış mada tar ımın, gelişmiş  
ülkelerde bile desteklendi ğ ine değ inilmiş , gübre subvansiyonlann ın kademeli olarak kald ı -
rılmasına karşı n ürün destekleme al ı mı  fiyatları  ve çiftçi e ğ itimi ve tanmsal araş tırmalara 
devlet desteğ inin artırılmas ı nın gerekti ğ i bildirilmiş tir. 

Say ın (1991), "Türkiye'de Gübre Subvansiyonlar ının Gübre Tüketimi Üzerine 
Etkilerinin incelenmesi" isimli seminer çal ış masında öncelikle tarımda gübrelemenin ge-
rekliliğ i, gübre ve verimlilik ili şkileri, Türkiye'de gübre tüketimi ve gübre fiyatlar ı  analiz 
edilmiş tir. Çalış mada gübre subvansiyonlann ın gübre tüketimi üzerine etkileri ve sub-
vansiyonlann gübre kullan ı m ın ı n artır ılması  aç ısından gereklili ğ i aç ıklanmış tır. 

Özdemir, Mülayim ve Inan (1992), "Türk Tar ımında Girdi Kullan ı m ı nda 
Kooperatiflerin Pay ı " isimli araş t ırmalar ında öncelikle ülkemizde kooperatiflerin' genel 
durumu ve girdi pazarlamas ında görev alan kooperatiflerin faaliyetleri de ğ erlendirilmiş tir. 
Aynca tohum, gübre, tar ı m alet ve makinalan, zirai mücadele ilac ı  ve karma yem dağı tı -
m ında kooperatifler, kamu kurulu ş ları  ve diğer kurulu ş ların pay ı  ortaya konulmu ş tur. 
Araş tırmada, kooperatiflerin gübre da ğı lım ındaki payı  % 41, traktör dağı tımında % 5,6, 
diğer tarım alet ve malcinalannda % 10, ayçiçe ğ i tohumluğ unda % 45, Zirai ilaç dağı tı -
mında % 17 ve yem da ğı tım ında % 13 olarak bulunmu ş tur. 
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3. MATERYAL VE METOD 

Bu araş tırmada; Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i, T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı  Teşkilatland ırma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü, TZDK, Pankobirlik, Çay-
Kur, T.C. Ziraat Bankas ı , TZOB, TOBB gibi kurulu ş ları n kay ı tları  ve çeş itli dökümanla-
nndan yararlan ılm ış tır. Ayrıca konu ile ilgili olarak özel kurulu ş lar, DPT ve Tanm ve 
Köyiş leri Bakanlığı  kayı tlanda incelenmi ş tir. Çal ış ma konusu ile ilgili kanun, yönetme-
lik ve Bakanlar K ıı rulu Kararlan gözden geçirilmi ş tir. 

Çalış mada esas itibariyle kooperatifierce da ğı tım ı  yapı lan girdilerin, öncelikle 
Türkiye tar ı mında kullan ım miktarlan belirlenmi ş  ve daha sonra kooperatifierce pazarla-
nan miktarlar belirlenerek sözkonusu girdilerde kooperatiflerin pay ı  hesaplanm ış tır. Bu i ş -
lem 1982-1990 dönemi velileri dildcate al ınarak yap ı lmış tır. Ancak baz ı  kooperatif ve bir-
liklere ait kay ı tları n yetersizliğ i veya hiç bulunamamas ı  nedeniyle, bu dönemde baz ı  y ıl-
lara ait oranlar ın hesaplanmas ında yaln ı zca veri bulunan y ı llar dikkate al ı nm ış tı r. 
Araş tırma ile ortaya konulan sonuçlar baz ı  Avrupa ülkeleriyle kar şı laş tırmalı  olarak su-
nulmuş tur. 

Kooperatiflerin girdi subvansiyonlann ın hafifietilmesindeki paylann ın analizi, girdi 
fiyatlann ın yetersizli ğ i nedeniyle sadece 1989 y ı lında ve yaln ızca gübre için yap ı lmış tır. 
1989 y ıhnda kooperatifierin 1 kg gübreyi perakende sat ış  fiyatları  ile özel kuruluş ların fi-
yatları  karşı laş t ırı lm ış tır. Çalış mada gübre piyasas ında en yüksek pazar paymal sahip 
olan Toros Giibre A. Ş . fiyatlan esas al ı nm ış t ır. Sözkonusu analiz tohum ve mücadele 
ilac ı  içinde yapılmak istenmiş se de fiyatlar ı n ve bu girdilerin miktar ve bile ş imine ait ve-
rilerin yetersizli ğ i bu analizi yapmaya imkan vermemi ş tir. 

4 . TARIMDA GIRDI PAZARLAMASINDA GÖREV ALAN 
KOOPERATIFLER 

Tarımsal üretimde entansitenin art ınlmas ı  ve tarım tekniğ inde meydana gelen ge-
lişmelere bağ l ı  olarak, yeterli miktarda modern girdinin uyg ıı n zamanda ve uygun ko şul-
larda temin edilebilmesi sorunu meydana gelmi ş tir. Avrupa'da bilimsel çal ış malarda elde 
edilen bulgular ve özellilde Liebig Yasas ı 'n ın sonuçlar ı nın tanm alan ında uygulanabilme-
siyle, y ıllarca ekilen topraklar ın gübrelenerek eksilen besin maddelerinin tekrar topra ğ a 
kazandırılması  çalış maları , tar ımda girdi temininde görev alan kooperatiflerin kurulmas ını  
sağ lam ış tır. Çünkü o zamanda Avrupa'da tar ım daha çok pazarla ili şkileri kı sı tlı  kapal ı  
aile iş letmecili ğ i şeklinde yapı lması , üreticilerin tüccarlar taraf ından çok defa gübre kali-
tesi ve fiyat ı  yönünden aldat ı lmasına neden olmu ş tur. Çiftçilerin hem girdilerin fiyat ı  ve 
kalitesi yönünden aldatı lmalann ı  önlemek ve hem de kooperatifie şmenin diğer avantajla-
rından faydalanabilmeleri için 1850% y ı llardan itibaren Avrupa'da tar ım alım kooperatifle-
rini kurduklar ı  görülmektedir (Mülayim, 1992). Tar ı m alım kooperatifierinin görevleri 
ise; karma yem, kimyasal gübre, kaliteli tohum ve dam ızl ık materyal, ilaç, alet ve ma-
kina gibi modern tar ımsal girdileri ortaklar ına en uygun fiyat ve koşullarda sa ğ lamak, 
girdi kullanım ı  konusunda ortaklann ı  eğ itmek ve böylece kooperatifie şmenin sosyal ve 
ekonomik fayclalanndan ortaklar ı= en iyi şekilde yararlanma.s ım sağ lamaktır. 

1 Toros Gübre A Ş .'nin Pazar Payı  1990 y ı lında % 20 ve 1991 y ı hnda % 25'dir. 
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Tarım al ım kooperatiflerinin ortaklar ı  genellikle pazar kar şı sında güçsüz durumda 
bulunan küçük tar ım işletmeleridir. Yerel tar ım alım kooperatifleri bulunduklar ı  bölgeler-
deki üreticilere hizmet götürmekte ve genellikle büyük i ş  hacimli sermaye ş irketleri kar-
şı sında güçsüz dum ında bulunmaktad ır. Bu nedenle, yerel tar ım alım kooperatiflerinin ya-
tay ve dikey bütünle şmelerle girdi üreten fabrikalar kurmalan ve faaliyet hacimlerini ge-
niş letmeleri gerekir. Bu amaçla üreticilerin ve kooperatifçilerin e ğ itimi, yatırım planla-
ması , araş tırma ve yay ım hizmetleri yapmak ve kan ıu ile olan ili şkileri düzenlemek için 
demokratik üs örgütlerin kurulmas ı  zorunludur ( İnan, 1992). Ancak böylece kooperatifler 
tarımsal girdi piyasas ındaki olumsuzluklann önlenmesinde ve piyasada istikrar ın sağ lan-
masında etkili olabileceklerdir. 

Ülkemizde tarım al ım kooperatifleri ad ı  altında bir kooperatife rastlanmamaktad ır. 
Ancak Avrupa ülkelerinde veözellikle Isveç, Norveç ve Danimarka'da tar ımsal girdilerin 
% 50'den fazIasm ı n bu kooperatiflerce üreticilere sa ğ lanmas ı  ( İnan, 1992), bu kooperatif-
lerin bu ülkelerde oldukça ba şarı l ı  olarak çal ış tığı n ı  göstennektedir. Ülkemizde tar ım al ı m 
kooperatiflerinin görevi olan girdilerin sa ğ lanmas ı  ve üreticilere ula ş tınlmas ı  iş i; Tanm 
Kredi Kooperatifleri, Tar ı m Satış  Kooperatifleri Birlikleri, Çay İ stihsal ve Sat ış  
Kooperatifleri, Pancar Ekicileri İ stihsal Kooperatifleri Birli ğ i (PANKOB İRLİK) ve 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (Köy Kalk ınma Kooperafiflerinin ad ı  1988 y ı lı nda ya-
pı lan anasözle şme değ iş ikliğ i ile Tarı msal Kalk ınma Kooperatifleri olarak de ğ iş tirilmi ş -
tir) taraf ından yapı lmaktad ır. Ülkemizde girdi üretimi ithali ve üreticilere da ğı tı m ında, 
Türkiye Zirai Donat ım Kurumu (T.Z.D.K), Yem Sanayi T.A. Ş ., Tanm I ş letmeleri Genel 
Müdürlüğü (TIGEM), Türkiye Gübre Sanayi A. Ş . (TOGS'AŞ ) gibi kamu kurulu ş larını n 
hakim oldu ğ u görülmektedir. Özellikle 1980 y ı l ı ndan itibaren ekonomi politikas ı nda 
meydana gelen de ğ iş melerin de etkisiyle bu alanda özel kurulu ş lar ve tanmsal 
kooperatiflerin de faaliyet göstermeye ba ş lamas ı  girdi piyasas ı nda rekabet ortam ı  
yaratmış tır. Asl ında Türkiye'de tanm al ım kooperatifleri ad ı  altı nda bir kooperatifin 
kurulup geli şmesinin temel nedeni; tar ımsal girdilerin üretim, ithalat ve 'üreticiye 
ulaş tırılmas ı nda bir çok kamu kurulu ş unun görev almas ı  ve devletin girdilere yönelik 
subvansiyon politikas ı nı  bu kurulu ş lar arac ı hğ lyla yünitmesidir. Bugün ülkemizde tar ım 
satış , kredi ve di ğ er tar ı msal kooperatiflerin girdi da ğı tı m ıyla uğ raşmalan çiftçilerin 
gerçek ihtiyaçlar ın ı n bir sonucu olarak ortaya ç ıkm ış tır. Çünkü tar ı msal girdiler 
konusunda çal ış an kamu kurulu ş lar ı , üreticiler taraf ından kurulmu ş  birer kurulu ş  
olmadıkları  gibi bürokratik sorunlar nedeniyle hizmet verimlilikleri dü şük, üretici kurum 
ilişkileri zay ı f ve girdi üretiminden çok sat ış  iş leriyle u ğ raşmalann ın bir sonucu olarak 
basiretli bir tüccar anlay ışı  ile hareket etmeleri, finansman ve lcredi sorunlar ı  vb. 
nedenlerle kendilerinden beklenen hizmetleri tam olarak yapamamaktad ırlar. Bu nedenle, 
tar ı m al ı m kooperatiflerinin tek veya çok amaçl ı  olaralc kurulmalar ı  veya bu 
kooperatiflerin görevlerini çok amaçl ı  tanmsal kooperatiflerin yerine getirmesi, Türkiye 
tanm ında girdi kullan ı m ı n ı n yayg ınlaş tır ılmas ı  ve üretimde verimlili ğ in art ınlabilmesi 
için gereklidir. Ayn ı  zamanda bu konu, tar ımda te şkilatlanma aç ı sından Türkiye'nin 
ATna uyumu için gereklidir. 

5 . TÜRKIYE TARIMINDA GIRDI KULLANIMI VE 
KOOPERATIFLERIN GIRDI KULLANIMINDAKI PAYLARI 

Türkiye'de genel olarak yukar ıda belirtilen kooperatifler kimyasal gübre, tohum, ta-
nmsal mücadele ilac ı , lcarma yem, tar ı m alet ve makinalar ı  ve sulama gibi girdilerin çift- 
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çiye ula ş tırı lmasında görev almaktad ır. Bunun dışı nda Tarım Kredi Kooperatifleri çe ş itli 
sera malzemeleri, Tanm Sat ış  Kooperatifleri Birlikleri akaryak ıt ve yard ımc ı  maddeler 
(çuval, ip, g ıda maddeleri vb.) da ğı t ı m ı  yapmaktır. Ancak bunlar ın önemli miktarlarda ol-
duğ u söylenemez. Genel olarak tar ı m sat ış  kooperatifleri birlikleri ortaklar ına ayni kredi 
olarak çe ş itli tarı msal girdi vermekte ve ancak çok az miktarda nakdi kredi vermektedir. 
Aynı  şekilde tarım kredi kooperatiflerinin kredilerinin önemli k ı sm ı  çeş itli girdilerden 
oluşan ayni kredi şeklindedir. 

5.1. Türkiye Tar ı m ı nda Gübre Kullan ı m ı  ve Kooperatiflerin Pay ı  
Bitkiler sürekli olarak topraktan besin maddesi kald ırın İş te gübrelemede amaç bitki-

ler tarafından topraktan kald ırılan besin maddelerinin tekrar gübreleme ile topra ğ a veril-
mesi ve toprak verimlili ğ inde sürekliliğ in sağ lanmas ıd ır. Bu durum sürdürülebilir tar ı m-
sal kalkınma aç ı sından oldukça önemlidir. Bütün dünyada oldu ğ u gibi ülkemizde çe ş itli 
bölgelerde yap ı lan araş tı rmalar, gübrelemenin ürün veriminde genellikle % 50 art ış  sağ la-
dığı  ve bu art ışı n baz ı  ürünlerde % 80'in üzerine ç ıktığı nı  göstermektedir. Ülkemizde 
1988 y ı l ı  verilerine göre bitkisel üretim yakla şı k 82 milyon ton olup bunun 27,6 milyon 
tonu gübreleme ile sa ğ lanan verim artışı ndan ileri gelmi ş tir. Bu miktar ülkemiz bitkisel 
üretiminin % 33,7'sini olu ş turmaktad ır (Yurtsever ve Ülgen 1991). 

Ülkemizde daha çok azotlu, fosforlu ve potasl ı  gübreler tüketilmektedir. Planl ı  dö-
nemler boyunca gübre tüketimi sürekli art ış  göstermi ş tir. GAP ile sulamaya aç ı lacak 
yaklaşı k 1,6 milyon ha. alanda sulu tar ım yap ı lmas ı  durumunda gübre tüketiminde 
önemli artış lar olacakt ır. Çünkü sulama ile birlikte yo ğun girdi kullan ım ı  yani entansite 
artacakt ır. Tarımsal geli şmenin bir ölçüsü olarak kabul edilen gübre tüketimi Türkiye'de 
94,6 kg/ha olmas ı na karşı n dünya ortalamas ı  95,4 kg/ha, Avrupa Ülkelerinde 227,3 
kg/ha, Asya Ülkelerinde 103,9 kg/ha ve Afrika ülkelerinde ise 18,7 kg/ha.d ır (Kacar, 
1991). Genel olarak Türkiye'de tar ım arazisi birimi başı na gübre tüketimi AT ülkelerin-
den 2,4 kat daha az olup dünya ortalamas ına oldukça yak ındır. 

Ülkemizde gübre kullan ı m ı n ı n artır ı lmas ıyla birim alan veriminin art ınlabileceğ i 
düşüncesi benimsenmi ş  ve sürekli olarak gübre sübvanse edilmiş tir. Çiftçiye gübre mali-
yetinin altında bir fiyatla ulaş tığı ndan, genel olarak 1 'Melik gübre masrafına karşı lık elde 
edilen ürün değeri Türkiye ortalamas ı  olarak 5,8 TL'dir (Pirinçcio ğ lu, 1988). BitkiSel üre-
timde verimliliğ i artırabilmede çok önemli bir girdi olan gübrenin 1986 y ı lına kadar ül-
kemizde üretim, ithalat ve da ğı tı mı  TZDK, Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  TAŞ  tarafından ya-
pı lmış  ve bu kurumların paylanysa sırayla % 90 ve % 10 olmu ş tur. 8.6.1986 tarih ve 
86/10175 say ı lı  kararname ile gübre da ğı tı m ı  yapabilecek kurulu ş lar; TZDK, Türkiye 
Ş eker Fabrikalar ı  TAŞ , Türkiye'deki gübre fabrikalar ı  ve bunlar ın pazarlama ş irketleri, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i, Tarım Satış  Kooperatifleri Birlikleri olarak s ı -
ralanmış tır (Nisan, 1986). Yap ı lan değ iş iklikle kooperatifler ve özel kurulu ş larında daha 
önce bu alanda çal ış an kurulu ş larla birlikte faaliyet bulunmas ı  sağ lanmış tır. 

Ülkemizde gübrenin tedarik ve pazarlamas ında yer alan kooperatifler ortaklann ve 
diğer çiftçilerin gübre tleblerini tar ım te şkilatı  ile işbirliğ i yaparak belirlemekte ve bu 
miktarlar dikkate al ınarak gübre temin edilmektedir. Kooperatifler gübreyi TZDK ve di ğer 
üretici ve pazarlay ıc ı  firmalardan temin etmektedirler. Gübre da ğı tım ında, tarım kredi, ta-
rım satış  ve çay istihsal kooperatifleri görev yapmaktad ır. Incelenen 1982-1990 döne-
minde Türkiye'de gübre tüketiminde % 28.67'lik bir art ış  olmuş tur. Kooperatiflerin gübre 
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pazarlama miktannda ise % 248,31'lik bir art ış  olmuş tur. Kooperatiflerin paymdaki çok 
yüksek miktardaki art ışı n esas nedeni gübre politikasmdaki liberasyondur. Kooperatiflerin 
yı llar itibariyle pay ında de ğ iş imler olmakla birlikte, bu pay 1982'de % 9,35 iken 1990'da 
% 26,93 olmu ş  ve kooperatiflerin pay ı nda % 170,54 lük bir art ış  olmuş tur (Tablo 1). 

Y ı llık ortalama veriler dikkate al ındığı nda, kooperatiflerin gübre pazarlamas ı ndaki 
payını n % 34,73 olduğ u görülmektedir. Genel olarak kooperatiflerin gübre pazarlama 
miktanndaki pay ının % 82,90 tar ım kredi, % 12,36 tar ım satış  ve % 4,74 de çay istihsal 
kooperatiflerine aittir (Tablo 1). Gübre da ğı t ımında kamu kurulu ş ları , gübre fabrikalar ı  ve 
pazarlay ıc ı  firmaları  ve özel kurulu ş ların pay ı  ise ortalama olarak % 65,27 kadard ır. GAP 
ile beraber sulanan tar ım arazisi yalda şı k 5 milyon ha. ula şacağı ndan sulu tanm ile bera-
ber gübre tüketimi de önemli ölçüde artacakrir. Kooperatiflerin gübre tüketimindeki bu ar-
tış a paralel olarak piyasada etkin olabilmeleri ve düzenleyici rol oynayabilmeleri için ye-
terli tesislere ve hatta gübre fabrikalanna sahip olmalar ı  gereklidir. Bu nedenle yatay ve 
dikey birleşmelerle kooperatiflerin büyük hacimli yat ınmlara yönelmeleri gereklidir. 

5.2. Türkiye'de Tohum Kullan ım ı  ve Kooperatifleri') Pay ı  
Birim alandan al ınan üriin miktar ı nı  etkileyen faktörlerden birisi kaliteli tohum kul-

lan ım ıdır. Tohumluğ un verim ve üretim art ışı ndaki pay ı  ortalama % 25 kadar olup bu 
oran baz ı  durumlarda % 40 kadar olabilmektedir (lElçi ve Ark., 1988). Genel olarak tah ı l-
larda iyi nitelikli tohumlar % 27-100, serada domates yeti ş tiricili ğ inde ise iyi nitelikli 
tohum % 400 oran ında verim art ışı  sağ layabilmektedir. (Tekinel, 1981). Bu durum to-
humluk teknolojisindeki ilerleme ve özellilde biyoteknoloji alan ında meydana gelen ge-
lişmelerin, çe ş itlerin ıslah ında ve kaliteli tohum üretiminde kullamlabilmesinin bir sonu-
cudur. Bu nedenle bitkisel üretimde birim al ıı  verimi artt ıkça, toplanı  output (has ıla) ba-
şı na faktör (tohum) kullan ım rniktan azalmakta yani verimfilik artmaktad ır veya kısmi 
verimlilik katsay ı s ı  yükselmektedir (Tannvermi ş , 1991). Ülkemizde tohumluk üretimi 
kamu kurulu ş lan (TKB'nin ilgili birimleri, üniversiteler) ve özel kurulu ş larca yap ı lmak-
tadır. 19.12.1988 tarih ve 85/10151 say ı lı  "Tohumculu ğun Teşvild Hakkında Karar" ile 
özel sektörün tohumculuk konusundaki çal ış malan te şvik edilmiş tir. Bu tarihten sonra 
özellikle tohumcululc konusunda çal ış an yabanc ı  sermayeli baz ı  firmaların ülkemizde ya-
tırım yapriklan görülnıektedir. Ülkemizde kooperatifler tohumluk üretimi konusunda fa-
aliyette bulunmamakta, sadece üretilen tohumlu ğun ilgili kuruluş larca yapı lan sözleş me 
gereğ i olarak dağı tmaktad ır. 

Ülkemizde tohumluk talebinin bir k ı sm ı  ithalat yoluyla kar şı lanmakta ve bu ne-
denle çoğu kez yüksek verimli hibrit tohumlardan beklenen ürün art ışı  sağ lanamamakta-
dır. Çünkü ülkemiz çok de ğ iş ik iklim ve toprak ko ş ullarına sahiptir. Bu nedenle tohum-
luğun yurt içinde üretilme zorunlulu'ğu vard ır. Toplam tohumluk üretiminde özel kuru-
luş lann pay ı  1985 y ı lında % 1,5 ve kamu kurulu ş lann ın pay ı  % 98,5 iken bu oranlar 
1990 y ı l ında s ırayla % 11,7 ve % 88,3 olmu ş tur (Anonymous, 1992). Özel kurulu ş lar 
daha çok soya, hibrit m ısır, hibrit ayçiçeğ i, patates, sebze ve bu ğday tohumluğ u &etmek-
tedir. Kamu kurulu ş lan ise buğday, arpa, çeltilc, nohut, merciraek tohumlu ğ u üretmekte-
dir. 
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Tablo: 1. Kooperatiflerin Gübre Pazarlama Miktarlar ı  Ton ve Türkiye Gübre Tüketimi Içindeki Paylar ı  (%) 

Cooperatifler Y ı llar Y ı llı k Ortalama 
1982 1983  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Mutlak 	' Oran 

Canın Kredi 
Kooperatifleri 140800,7 1629.911,8 1.646.256,2 1.511.701,6 1.378.306,8 1.318.470,3 1.406.028,2 1.186.708,5 1.094.991,7 1.257.019,53 82,90 
ranm Satış  
Coop. Birlikleri 
['afi ş  77976,0 36907,0 61758,0 90232,0 73709,0 89521,0 89437,0 85043,0 91321,0 77 322,67 12,36 
;ukobir1ik 16456,0 11822,0 17019,0 35286,0 18574,0 8088,0 37412,0 55265,0 20,0 22 215,78 
kntbirlik 19322,0 21853,0 28311,0 35220,0 24398,0 23505,0 28708,0 22895,0 11315,0 23 947,44 
frakyabirlik 715.16,0 59824,0 55741,0 58459,0 79264,0 95944,0 82608,0 49622,0 52256,0 67 248,22 
Karadenizbirlik - - - - 1346,0 3779,0 5226,0 7477,0 2710,0 2282,00 
Vlarmarabirlik - - - - - - - 9025,0 12149,0 2352,67 
Varenciyebirlik 467,0 366,0 233,0 182,0 361,0 - 212,0 - - 202,33 
ay Istihsal 

Kooperatifleri 36578,6 64375,8 79992,0 83286,3 61403,9 86897,0 74263,0 79657,0 80743,0 71910,73 4,74 
Toplam (1) 363116,3 1751245,5 1889310,2 1814366,9 1637362,7 1626204,0 1723894,2 1495692,5 1345504,7 1516299,67 100,00 
Türkiye'nin 
Clübre Tüketimi 
:2) 

3882196,0 4436724,0 . 	4427115,0 3997692,0 3435241,0 4862392,0 4458167,0 4798273,0 4995,400,0 4365,911,11 

Kooperatiflerin 
Pay ı  (%) 
:1-ı-2) 

9.35 39,47 42,68 45,38 47,66 33,44 38,66 31,17 26,93 34,73 - 

Kaynak : Anonymous, Türkiye Tar ı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i III. Olağ an Genel Kurul Faaliyet Raporu, 1990, Ankara. 
Anonymous, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  Te şkilatland ırma ve Destekleme Genel Md. Bilgi I ş lem Merkezi kay ı tlar ı  (Bas ı lmam ış ), 1992, Ankara. 
Anonymous, Çay-Kur Genel Müdürlü ğ ü Kay ı tlar ı  (Bas ı lmamış ) 1992, Rize. 
Sezai Bayraktar, "Türkiye'de Gübre Pazarlamas ı n ın Sorunları  ve Çözüm Önerileri", Türkiye II. Ulusal Gübre Kongresi, 1992, Ankara, S.529. 
Gülen Özdemir, Türk Tar ım ında Girdi Kullan ım ında Kooperatiflerin Pay ı , A.U. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Bas ı lmamış ), 1990, Ankara. 
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iyi bir tohumluğ un üretimi kadar da ğı t ım ı  ve kullan ımıda önemlidir. Ülkemizde 
bazı  ürünlerde tohum talebini kar şı layacak kadar ürefim olmas ına rağmen dağ' ı tım organi-
zasyon ımun iyi kurulamamas ı  nedeniyle çoğu kez talep tam olarak kar şı lanamamaktad ır. 
Örneğ in üretilen tohumluğun 1983 y ı lında ancalc % 83'ü, 1984 y ı lında % 88'i, 1985 y ı -
lında % 85'i, 1986 y ı lında % 71'i ve 1987 y ı lında % 75'i da ğı tılabilmiş tir (Elçi ve Ark., 
1988). Bu durum; tohumluk fiyatlar ındaki büyük değ iş iklikler, çiftçinin tohumlu ğ unu 
belirli aral ıklarla değ iş tirmeye önem vermemesi ve da ğı tım organizasyonunun iyi kuru-
lamamasmdan ileri gelmektedir. Bu nedenle kooperatiflerin tohumlu ğun dağı t ım ında ve 
hatta üretiminde etkin bir şekilde çalış maları  gereklidir. Bugün kooperatifler genellikle 
hububat, patates, nohut, mercimek, pamulc, yerf ıstığı , soya, ayçiçeğ i, tohumluğ u dağı t-
maktad ır. Yağ lı  tohumlar genellikle tanm sat ış  kooperatiflerince, patates, nohut, merci-
mek ve hububat tohumlu ğ u ise tarım kredi kooperatiflerince da ğı filmaktad ır. Genel olaralc 
şeker pancan tohumluğ u Ş eker Ş irketi TAŞ , sebze, yem bitkileri, soya, çeltik ve hubu-
bat tohumluğ u ise TZDK ve TIGEM gibi kamu kurulu ş lanfica dağı tılmaktadır. 

1982-1990 dönemi incelendiğ inde Türkiye'nin tohumluk da ğı tım miktarları  toplam 
olarak % 88,60 oran ında art ış  göstere ırek 173.330 ton'dan 195.630,2 tona yükselmi ş tir 
(Tablo 2). Kooperatiflerin tohum da ğı tı m ı ndaki payları  ise 1982 y ı lı nda % 8,19 iken 
1990 y ı lında % 9,36'ya yükselmi ş tir. Y ı ll ık ortalama miktarlar dikkate al ındığı nda ko-
operatiflerin tohum pazarlamas ındaki pay ı  % 8,45 kadard ır. Tohumluğun % 91,55 ise 
kamu ve özel sektör tarafından dağı t ı lmış tır. Kooperatiflerin tohumluk da ğı tım ındaki pa-
y ında tar ı m kredi kooperatifleri % 15,71 oran ında yer almaktad ır. Tarı m Kredi 
Kooperatiflerinin da ğı ttığı  tohumlu ğ un yakla şı k % 70'e yak ın kı sm ı  . hububat 
tohumlu ğ udur. Ortalama olarak % 30'a yak ın k ı sm ı  ise patates, mercimek ve nohut 
tohumluğundan oluşmaktadır. Tanm satış  kooperatifleri ise daha çok endüstri bitkileri 
tohumluğu dağı tmalctad ır ve kooperatiflerin tohumluk da ğı tı m ı ndaki payları  ortalama % 
84.29 kadard ı r (Tablo 2). 

Kooperatiflerin tohum da ğı t ım ı ndaki payları  incelendiğ inde bu pay ın çok yetersiz 
olduğu görülmektedir. Türkiye'de üretilen tohumlu ğun çiftçiye ula ş tınlamamas ının ne-
deni ise kooperatiflerin bu alanda yeterli miktarda faaliyet gtisteremerlielefinden kaynak-
lanmalctad ır. Çünkü gerek tar ı m kredi kooperatifleri ve gerekse tar ı m satış  kooperatifleri-
nin birim kooperatifleri ülke içinde da ğı lmış  durumdadır. Bu nedenle bu kooperatifler çift-
çinin girdi ihtiyac ı n ı n temininde başarı l ı  olma ihtimalleri çok yüksektir. K ı saca tohum-
luğ un üretim ve dağı t ım ı n ı n düzenli ve sürekli olarak yürütülebilmesi için mutlaka bu 
kooperatiflerden faydalan ı lmas ı  zonınludur. 

5.3. Türkiye'de Tar ı msal Mücadele ilac ı  Kullan ı m ı  ve Koope-
ratiflerin İ laç Da ğı t ı m ı ndaki Pay ı : Tar ı msal mücadele, çe ş itli hastal ık ve 
zararl ı lann neden oldu ğu ürün miktar ı  ve kalite kayb ı n ı n mümkün olduğ unca azalt ı lması  
aç ısından önemlidir. Teknigine uygun ve yeterli miktarda mücadele yap ı larak ürün kayb ı  
önlenebilir ve dolay ı sıyla üretimde verimlilik art ınlabilir. Genel olarak yap ılan araş t ıırma-
lar bitkisel üretimde hastal ık, zararl ı lar ve yabanc ı  otlann neden oldu ğ u kay ıp miktarın ın 
ortalama olarak % 35 kadar oldu ğ unu göste ırmektedir (Tekinel, 1981). Ülkemizde tar ı msal 
üretim 200'den fazla hastal ık ve zararl ı  ile kar şı  karşı ya bulunmaktad ır. Tarı msal mücade-
lede yetersizlikler ve eksiklikler nedeniyle y ı llık ürün kaybı  hububatta 6.4 milyon ton, 
meyve ve ya ş  üzümde 1,6 milyon ton sebzede 632 bin ton ve di ğ er tarla bitkilerinde ise 
312 bin ton olarak tahmin edilmektedir (Özdemir, 1990). 
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Tablo: 2. Kooperatiflerin Tohum Pazarlama Miktarlar ı  (Ton) ve Türkiye'de Tohum Kullan ı m ı  Içindeki Pay ı  (%) 

Kooperatifler Y ıllar Y ıllık Ortalama 

1982 1983 1984 1985  1986 1987 1988 1989 1990 Mutlak Oran 
Tanm Kredi 
Kooperatifleri 568,7 130,0 459,8 5.160,8 7.578,2 7.670,2 7,485,7 1.989,3 — 3.449,19 15,71 
Tanm Sat ış  
Koop. Birlikleri 84,29 

Tariş  8.357,0 8.895,0 8.919,0 10.010,0 8.592,0 9.897,0 11.918,0 10.478,0 12.657,0 9.969,22 

Çukobirlik 1.292,0 4.370,0 6.192,0 4.099,0 2.857,0 2.439,0 7.346,0 4.332,0 3.777,0 4.078,22 

Antbirlik 1.709,0 1.549,0 1.721,0 2.167,0 1.893,0 1.731,0 2.267,0 1.780,0 1.344,0 1.795,67 

Trakyabirlik 1.830,0 3.434,0 2.983,0 2.543,0 2.508,0 3.171,0 1.526,0 632,0 348,0 2.108,33 

Karadenizbirlik 193,0 679,0 568,0 447,0 431,0 698,0 1.046,0 470,0 182,0 523,78 

Güneydoğ ubirlik 246,0 50,0 2,0 5,0 — — — — 33,67 

Toplam (1) 14.195,7 19.107,0 20.844,8 24.431,8 23.859,2 25.606,2 31,588,7 19.681,3 18.308,0 21.958,08 100,00 

Türkiye'nin 
Tohum 
Kullanı m ı  (2) 

173.330,0 237.415,0 272.733,0 247.368,0 281.758,0 349.786,0 297.621,0 283.727,0 19b.630,2 259.929,00 

Kaynak : Anonymous, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i III. Olağ an Genel Kurul Faaliyet Raporu, 1990, Ankara. 
Anonymous, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  Te şkilatlandırma ve Destekleme Genel Md. Bilgi I ş lem Merkezi Kay ı tlar ı  (Bas ı lmamış ), 1992, Ankara. 
Haydar O. Tuncer, Tol ıumculuk Sanayii ve Geli ş imi, TOBB Yay ın No: Genel: 159, Ar-Ge: 69, 1990, Ankara. 
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Ülkemizde tar ımsal geli şmeye bağ lı  olarak tarımsal mücadele ilac ı  kullan ımı  da 
artacaktır. Ülkemizde etkili madde olarak pestisid kullan ım ı  1980 yı lında 8159.3 ton iken 
bu miktar 1988 y ı lında 12.020 tona ulaşmış  ve bu dönemde pestisid kullan ım ında % 
47,3 Vlik bir art ış  olmuş tur (Delen ve Özbek, 1990). Bu toplam miktar ı n yetersiz 
olduğ unu söylemek yanlış  olur. İ laç kullan ı m ın ın bölgesel dağı lım ı  incelendiğ inde 
özellikle entansif tar ım ı n yap ı ldığı  Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde dünya 
standartlarının üzerinde ilaç kullan ı ldığı  görülmektedir. Büyük hacimli hastal ık, zararl ı  
salg ınında mücadele devlet taraf ından yap ı labilmektedir. Örneğ in 1990 y ı lında Tarım ve 
Köyiş leri Bakanl ığı  8.6 milyon ha. alan ı , 147 milyon ağ ac ı , 10 milyon fidan ı  ve 3 
milyon ton tohumu ve ambarı  ilaçlamış tır. Bunun yan ında ilgili Bakanl ığı n süne, k ım ı l, 
çekirge, Amerikan beyaz kelebe ğ i gibi zararl ı lara karşı  proje dayal ı  çalış maları  ve 
biyolojik mücadele çal ış maları  vard ır (Anonymous, 1992). Aslında ülkemizde ilaç 
kullan ımının son y ı llarda önemli art ış lar göstermesinin nedenleri aras ında 1.5.1987 tarih 
ve 87/11706 say ı lı  Bakanlar Kurulu Karar ı  ile tar ımsal mücadele ilaçlar ı nda çiftçinin 
desteklenmesi öngörülmü ş  ve çiftçinin ilaç al ım ında ödeyeceğ i fatura bedeli üzerinden % 
25 oranında destekleme ödemesinin devlet taraf ından yap ılmasının öngörülmüş  olması  da 
say ı labilir. (Anonymous, 1988). Ancak bu oran, tar ımsal ilaç piyasas ı nın çok dinamik 
olmas ı  ve ilaç fiyatlar ın ın artan üretici talebine ba ğ lı  olarak sürekli artmas ı  karşı sında 
yetersiz kalm ış tır. Örneğ in, tarı msal mücadele ilaçlar ında 1991 y ı lında meydana gelen 
fiyat art ış ları  % 27,6-% 52 aras ındadır (Anonymous, 1992). 

Ülkemizde tar ımsal mücadele ilac ı  tüketimindeki y ıllık art ış  hızı  % 10 dolay ındadır. 
Diğ er modern tar ımsal girdi tüketimindeki art ış lara bağ lı  olarak planl ı  dönemler boyunca 
ilaç kullan ım ın ın h ızlı  artış  göstermesi nedeniyle, ülkemizde zaman zaman ilaç ve ilaç 
hammaddesi al ım ı  yapı lm ış tır. Genel olarak Türkiye'de ilaç kullan ım ı n ın % yerli ve 
% 9 kadanda d ış  alım ürünlerinden olu şmaktad ır (Eraktan, 1988). Tar ımsal mücadele ilac ı  
kullan ım ı  - fiziki miktar olarak - 1982'de 39680 ton iken, bu miktar 1990 y ı lında 35000 
tona ulaşm ış tır. Tarımsal kooperatifierin ilaç da ğı tımındaki paylan y ıllar itibariyle büyük 
değ iş iklikler göstermekle beraber bu oran % 1155 ile % 51,33 aras ında değ işmektedir. 
(Tablo 3). 1982-1990 dönemi ortalama ilaç kullan ı m ve dağı tım ı  verilen dikkate 
alı ndığı nda, kooperatiflerin ilaç da ğı t ı m ı nda % 32.09 oran ı nda bir pay ald ığı  
görülmektedir. İ laç dağı tı m ındaki bu pay ın % 54.84'ü tar ım kredi, % 44.23'ü tar ım satış  
ve % 0.93'ü ise Pankobirlik'e aittir. İ laç dağı tım ında özel kuruluş lar ve devletin pay ı  ise 
% 67,91 kadard ır. Kooperatifler mücadelede kullan ılan ilaçları  bitki çeş idi ve hastal ık ve 
zararl ı lann durumunu dikkate alarak uygun doz ve kar ışı mda temin etmeye dikkat 
etmektedir. Ayr ıca, bünyesindeki ziraat mühendisleri arac ı lığı yla ilaçlaman ın zaman ı nda 
yapı lması  sağ lanmakta ve çiftçi teknik yönden de e ğ itilmektedir. Kooperatiflerin ilaç 
dağı tım ındaki pay ın ın art ırı labilmesi için yeterli miktarda teknik eleman istihdam 
etmeleri, yeterli miktarda depolama tesisine sahip olmalar ı  ve pazarlama 
organizasyonlar ın' iyi kurmalar ı  gereklidir. 

5.4. Türkiye'de Karma Yem Da ğı t ı m ı nda Kooperatiflerin Pay ı : 

Hayvansal üretimde, toplam üretim masraflar ı  içinde yem masraflar ın ı !' pay ı  
ortalama % 60-70 düzeyindedir. Ülkemiz hayvan populasyonu bak ımından dünyada say ı lı  
ülkelerden biri olmas ına karşı n hayvan ba şı na verim (süt, et, vb.) bak ımı ndan dünya 
ortalamas ı n ın çok alt ındadır. Ku şkusuz yem dışı nda hayvan ın genetik yap ı s ı  ve diğ er bir 
çok faktör hayvan ın verim düzeyinde etkili olur. 
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Tablo: 3. Kooperatiflerin Tar ımsal Mücadele Ilac ı  Pazarlama Miktarlar ı  (Ton) ve Türkiye Tüketimi Içindeki Paylan (%) 

Kooperatifler Y ı llar Y ı ll ık Ortalama 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Mutlak 

Tarım Kredi 
Kooperatifleri 5.217,6 5.994,5 7.618,6 6.783,6 5.520,6 7.058,8 12.664,5 13.377,3 7.137,31 54,84 
Tarım Satış  
Koop. Birlikleri 44,23 
Tariş  3.716,0 3.406,0 10.606,0 7.369,0 1.708,0 1.752,0 4.312,0 1.779,0 2.670,5 4.146,50 
Çukobirlik - - _ - - 211,0 23,44 
Antbirlik 320,0 324,0 456,0 534,0 382,0 617,0 812,0 470,0 270,0 465,00 
Fiskobirlik 1.183,8 1.022,5 728,8 592,2 606,8 774,5 810,6 619,6 404,0 749,20 
Trakyabirlik 40,9 70,8 58,7 125,2 248,3 401,1 357,7 128,0 138,0 174,30 
Karadenizbirlik - - 20,0 5,0 10,0 1,0 10,0 0,2 5,13 
Marmarabirlik 114,0 134,0 100,5 141,2 150,9 190,8 234,0 84,0 146,0 143,93 
Taskobirlik - - 73,0 56,0 42,0 7,0 16,0 10,0 20,0 24,89 
Naranciyebirlik 40,0 44,0 26,0 31,0 28,0 28,0 21,0 - - 24,22 
Pankobirlik - - - 583,0 276.9 51,7 183.0 121,62 0,93 
Toplam (1) 10.632,3 10.995,8 19.667,6 15.652,5 8.691,6 11.422,2 19.505,7 16.519,6 4.042,7 13.015,54 1CO300 
Türkiye'nin 
Toplam Ilaç 
Tüketimi (2) 

39.680,0 41.321,0 53.000,0 55.000,0 37.000,0 31.000,0 38.000,0 35.000,0 35.000,0 40.555,67 

Kooperatiflerin 
Payı  (%) (1+2) 26,80 26,61 37,11 28,46 23,49 36,85 51,33 47,20 11,55 32,09 - 

Kaynak Anonymous, Türkiye Tarmı  Kredi Kooperatifleri Merkez B ırliğ i 1986 Y ıl ı  Çal ış ma Raporu, 1987, Ankara. 
Anonymous, Türkiye Tar ım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i III. Olağ an Genel Kurul Faaliyet Raporu, 1990, Ankara 
Anonyrnous, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  Teşkilatland ırma ve Destekleme Genel Md. Bilgi I ş lem Merkezi Kay ıtları  (Bas ıImamiş ), 1992, Ankara. 
Anonymous, Zirai ve Iktisadi Rapor (1984-1991) TZOB Yay ınları  (Çe ş itli Yıllar), Ankara. 
Anonymous, Pankobirlik Genel Müdürlüğ ü Kay ı tlar ı  (Bas ılmamış ), 1992, Ankara. 
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Hayvanlann ekonomik verim seviyesinden tam olarak yararlanabilmek için düzenli 
ve yeterli bir yemleme gereklidir. Hayvan besleme bilimindeki ilerlerneler karma yemin 
hayvan beslemedeki önemini aç ıkça ortaya koymu ş  ve ülkemizde 1950 y ı l ı ndan itibaren 
yem fabrikalar ı= kuruluşu h ı zlanm ış tır. 1989 y ıhnda fabrika say ı s ı  230, kurulu kapa-
site 4.266 bin ton ve toplam karma yem üretimi 4283 bin ton olmu ş tur (Ayy ı ld ız ve 
Ark., 1991). Bir ülkede üretilen karma yem miktar ı  ile hayvansal üretimin miktar ı  ara-
s ında s ıkı  bir ilişki vardır. Ancak yemin kalitesi ve fiyatlar ın ı n durumu yem kullan ım ını  
sı nırlamaktad ır. 

Ülkemizde kalma yem üretimi Yem Sanayi TA Ş ' ine bağ lı  fabrikalar ve özel fabri-
kalar taraf ından yap ı lmaktad ır. Türkiye'de s ığı r varlığı nın yaklaşı k % 40 kültür ırkı  ve 
melezi hayvanlardan olu şmakta ve her y ıl bu oran artmaktad ır. Bu nedenle her y ı l karma 
yeme olan talep de artmaktad ır. Üretilen yemler genellikle bayiler ve kooperatifler arac ılı -
ğı yla üreticilere ulaş tınlmaktad ır. Ayrıca tarım kredi kooperatifi kurdu ğ u fabrikada ve ta-
nm satış  kooperatifleride i ş leme tesislerinde özellilcle yağ l ı  tohumların iş lenmesiyle elde 
edilen küspeyi doğ rudan ortaklar ı na dağı tmaktad ır. Ancak bugün kooperatiflerin karma 
yem üretimindeki paylan çok dü şüktür. 

Tablo: 4 Türki ede Sana i Yemi Da ı tım ında Koo ratiflerin Pa ı  

Y ı llar 

Türkiye'de 
Yem 

üretimi 
on 	1 

Kooperatiflerin Yem Da ğı tım 
Miktarlar ı  (Ton) 

Toplam 
Kooperatiflerin 
Yem Dağı tım 
Milctan 2 

Kooperatiflerin 
Pay ı  (%) 

(24-1) 

Tarım Kredi 
Kooperatifleri _ 

Tar ım Satış  
Kooperatifleri 

1982 1909445.0 163522.0 25228.0 188750.0 9.89 
1983 2219481.0 195794.5 35669.0 231463.5 10.43 
1984 2300925.0 219799.0 47530.0 267329.0 11.62 
1985 3042260.0 389267.6 63892.0 453159.6 14.90 
1986 2869062.0 230211.0 61305.0 291516.0 10.16 
1987 3576302.0 375521.5 93042.0 _ 468563.5 13.10 
1988 4031508.0 277051.3 95327.0 372378.3 9.24 
1989 4283000.0 288339.8 75714.0 364053.8 8.50 
1990 3976000.0 - 78568.0 78568.0 1.98 
Y ı ll ı k 
Ortalama 3134.220,33 237.722.97 64030,56 301753,53 9.63 
Kaynak: Anonymous, Zirai ve Iktisadi Rapor (1990-1991), TZOB Yay ı n No: 168, 1992, 

Ankara. 
Anonymous, Türkiye Tanm Kredi Koop. Merkez Birli ğ i Genel Md. 3. Olağ an Genel 

Kurul Raporu, 1990, Ankara. 
Anonymous, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  Te şkilatland ırma ve Destekleme 

Genel Md. Bilgi I ş lem Merkezi Kay ı tlar ı  (Bas ı lmam ış ), 1992, 
Ankara. 

1982-1990 dönemi incelendi'ğ inde Türkiye'de karma yem kullan ı mı nın 1.909.445 
tondan 3.976.000 tona ula ş tığı  görülmektedir. Karma yemin pazarlanmas ında kooperatif-
lerin pay ı  ise y ı ldan y ıla dalgalanmalar göstermekle beraber % 1.98 ile % 14.90 aras ında 
değ iş mektedir. Y ı ll ık ortalama veriler dikkate al ı ndığı nda kooperatiflerin karma yem 
dağı t ı m ı ndaki pay ı  9.63 kadard ı r (Tablo 4). Karma yem da ğı t ı mı nda tar ım kredi 
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kooperatifi tar ım satış  kooperatiflerine oranla daha fazla paya sahiptir. Kooperatiflerin 
ortaklann ın karma yem talebini zaman ında ve en uygun fiyatla temin edebilmeleri için 
karma yem üretimine yönelmeleri gereklidir. Aynca tanm sat ış  kooperatifleri birliklerini 
iş leme sonucu elde edilen yan ürünleri (küspe vb.) iyi bir şekilde iş lemeleri ve ortaklar ı na 
dağı tmalan hayvansal üretimin art ınlmas ı  aç ısından önemlidir. 

5.5. Tanm Alet ve Makinalann ı n Dağı tım ı nda Kooperatifierin Pay ı : 

Modern tar ım teknolojisinin uygulanmas ı nda en önemli unsurlardan biri olal ı  alet ve 
makineler, tar ımsal üretimde i ş gücü kullan ı m ı n ı  bir ölçüde azaltmakta, i şgücü verimlili-
ğ ini yükseltmekte, tanm i ş letmesinde faaliyet zamanlamas ını  kolayla ş tırmakta ve girdile-
rin tasamıflu kullan ı mına yardımc ı  olmaktadır (Özçelik, 1992). Tanm alet ve makinalan-
nın kendileri doğ rudan verimli olmay ıp, üretim faaliyetinde kullan ı lmalann ın bir sonucu 
olarak faaliyetin verimlili ğ ini artırabilmektedirler. Çünkü tanmsal mekanizasyon 
teknolojinin üretimde kullan ı lmasına imkan veren bir araçt ır. Bu nedenle tar ımsal meka-
nizasyon, ülkelerin tarımsal potansiyellerini harekete geçirerek tar ımsal iiretimin hem ni-
telik hemde nicelik olarak artmas ına yard ımc ı  olur. Özellikle ekilebilir arazinin son s ı nı -
rına ulaş tığı  ülkemizde, tanmsal mekanizasyon sayesinde modern tanm teknolojisi uygu-
lamas ı n ı n etkinlik ve ekonomikliğ i artacak ve rasyonel ko şullarda üretimin yap ı lması  
gerçekleşecektir. Böylece tar ı m iş letmelerinde ilkel yöntem ve araçlar y.erine modern alet 
ve makinalan ikame edilebilecektir. 

Ülkemizde tarımsal mekanizasyon seviyesindeki geli şmeye bağ lı  olarak 1000 hektara 
düşen traktör say ı sı  27.1'e yükselmi ş tir. Bu miktar Fransa'da 84, Yunanistan'da 65.4 ve 
Almanya'da ise 202 (Anonymous, 1992). Bu miktar ın Avrupa ülkelerinde çok yüksek 
olması  bu ülkelerde kırsal nüfusun çok dü ş ülc bir düzeyde bulunmas ı  ve ekonomik geli ş -
meden ileri gelmektedir. Türkiye'de özellikle 1950 y ı lından sonra traktör varl ığı  sürekli 
olarak art ış  göstermi ş  ve kırsal kesimde traktör prestij olgus. olaralc kabul görmü ş tür. Bu 
nedenle iş letme geni ş liğ i dikkate al ı nmadan büyük veya küçük yalria şı k her 6 iş letmeden 
1 tanesi traktör sahibi olmu ş tur. Bu nedenle ülkemiz tar ım iş letmelerinde alet ve makina-
n ın ekonomik olarak kullan ıldığı n ı  söylemek oldukça güçtür. Çünkü ülkemizde traktör 
say ıs ı  sürekli art ış  göstermesine ra ğ men traktör ba şı na düşen ekipman seviyesi ayn ı  
miktarda artmam ış tı r. Ekonomik aç ıdan gelişmiş  ülkelerde traktör başı na 10 ton ekipman 
düşerken bu miktar ülkemizde 2 ton kadard ır (Anonymous, 1989). 

Türkiye'de üretilen tar ım alet ve makinalann ın üreticiye sat ışı nda kamu lcredi kuru-
luş lan önemli role sahiptir. Tanm i ş  makinalan üretiminin % 90, traktörlerin ise % 40 
kadarı  teşkilatlı  tarımsal kredi kuruluş lan arac ı lığı yla üreticilere ula ş tmlmaktad ır. Bu ku-
rulu ş lar; T.C. Z ıiraat Bankas ı , Pancar Ekicileri ıstihsal Kooperatifleri Birliğ i, Tanm Kredi 
Kooperatifleri, Trakya Yağ l ı  Tohumlar Tanm Satış  Kooperatifleri Birli ğ i ve Karadeniz 
Yağ l ı  Tohumlar Tanm Sat ış  Kooperatifleridir. Kooperatitler üreticilerden gelen talepleri 
dikkate alarak tar ım alet ve makinalan al ı m ı  yapmakta ve bunu ortaklanna da ğı tmaktadı r. 
Genellikle tanm kredi kooperatifleri imalatç ı  firmalar ile sat ıc ı l ık sözleşmesi yapmakta 
ve Pankobirlik ise y ı lda genelde iki kez ortaldann ın ihtiyaç duyduğu makinalan ihale ede-
rek temin etmektedir (Anonymous, 1991). 

Türkiye'de her y ı l tar ı msal faaliyette kullan ıma tahsis edilen traktör say ı s ı  17187 
adet ile 43265 aras ı nda değ işmektedir (Tablo 5). Ayn ı  şekilde topralc i ş leme ve ekim ma-
kinalan, hasat ve harman makinalann ın say ısında önemli artış lar olmu ş tur. 1981-1990 
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döneminde kooperatiflerin traktör da ğı t ım ındaki paylar ı  % 3.06 ile % 13.20 aras ı nda de-
ğ işmekte ve y ı ll ık ortalama ise % 4.56'd ır. Toprak i ş leme ve ekim makinalan da ğı tı -
m ı nda kooperatiflerin pay ı  ise % 0.37 ile % 94,38 aras ında de ğ işmekte olup y ı ll ık orta-
lama % 14,77'dir. Hasat ve harman makinalann ın pazarlanmas ında kooperatifler % 11.48 
ile % 49.36 aras ı nda bir paya sahip olup y ı ll ık ortalama dağı tım miktarı  % 22,23 kadar-
d ır. Tarı msal savaş  makinalann ı n kooperatifler taraf ından da ğı tı m ı ndaki pay ise % 0,23 
ile % 69.01 aras ı nda değ i şmekte olup, y ı llık ortalama % 21,46 kadard ır (Tablo 5). Genel 
olarak Türkiye'de 1982-1990 döneminde kullan ıma tahsis edilen tar ım alet ve makinalan-
nı n çiftçilere da ğı tım ında kooperatiflerin pay ı  ortalama % 14, 70'dir. Tar ım alet ve maki-
nalann ı n çiftçinin gerçek ihtiyaçlar ına uygun olarak temin edebilmesi ve üreticinin a şı rı  
fiyat artış lanndan korunmas ı  aç ı s ı ndan bu miktar ın art ırılmas ı  gereklidir. 

5.6. Türkiye'de Sulama ve Kooperatiflerin Pay ı : 
Kültür bitkilerinin ihtiyaç duydu ğ u suyun doğ al olarak kar şı lanamamas ı  durumunda 

bu suyun bitkilerin kök bölgesine yapay olarak verilmesine sulama denir. Tar ı msal üre-
timi doğ al olarak s ı n ırlandı ran iki faktörden biri olan suyun, Do ğu Karadeniz Bölgesi k ı y ı  
şeridi d ışı ndaki tüm bölgelerde sulama ile bitkinin ihtiyac ı  kadar verilmesi gereklidir. 
Genel olarak baz ı  bölgelerde yap ış  miktarı  bitkisel üretim için yeterli olmas ına rağmen, 
yağışı n mevsimlere da ğı lışı  düzensiz olup çok az bir k ısm ı  vejetasyon devresi içinde 
düşmektedir. 

Topoğ rafik yap ı  bak ım ından ülkemizde sulamaya uygun 12.5 milyon ha. arazi bu-
lunmaktadı r. Ancak bugünkü ko şullarda ekonomik olarak sulamaya aç ılabilecek arazi ge-
niş liğ i 8,5 milyon ha. d ır. Bu miktarın % 41'lik k ı sm ı  olan ancak 3,5 milyon ha. tar ım 
arazisi fiilen sulanabilmekte ve geriye kalan 5 milyon hektarl ık tarım arazisi sulamaya 
uygun olduğ u halde sulanamamaktad ır. 

Dünyada hemen hemen bütün kurak bölgelerde bulunan ülkelerde çok eskiden beri 
sulama tesislerinin ortakla şa veya kooperatifler arac ı lığı yla i ş letildiğ i görülmektedir. 
ABD'nin Kaliforniya, Colarado ve Montana eyaletinde binlerce sulama kooperatifi bulun-
maktad ır. (Mülayim, 1992). Ülkemizde 1163 say ı lı  Kooperatifler Yasas ı 'na göre kurulup, 
iş letilen suluma kooperatifleri ilk olarak Köyi ş leri Bakanl ığı na bağ li Toprak-Su Genel 
Müdürlüğ ü bünyesinde "Toprak-Su Kooperatifleri" ad ı  altında kurulmuş tur. Daha sonra 
Tarım ve Köyi ş leri Bakanl ığı 'nca bu kooperatifleri]] ad ı  sulama kooperatifleri olarak de-
ğ iş tirilmiş tir. Sulama kooperatiflerinde esas amaç, devlet taraf ı ndan yap ılan sulama şebe-
kelerinin veya üreticiler taraf ından tesis edilen şebekelerin rasyonel bir şekilde i ş letilme-
sini sağ lamaktır. Bu nedenle sulama kooperatifleri, baz ı  sulama tesislerinin i ş letilmesi, 
bakım ve onarım ı  ve böylece şebekeden devaml ı  sulama amac ı yla yararlan ı labilmesinde 
oldukça büyük öneme sahiptir. Bugün daha çok yeralt ı  suyu ile yap ı lan sulamalarda su-
lama kooperatifleri mevcuttur. Ancak Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü'nün 1992 y ı lı  
yatırı m program ında, göletli ve elektro pompajl ı  yerüstü suyu tesisleri ile yap ı lacak su-
lamalann yat ınm program ı na al ınarak in şa edilebilmeleri için sulama kooperatifinin ku-
rulmas ı  koşulu vard ır. Sulama kooperatifi kurulmamas ı  durumunda bu tesislerin yat ırım 
program ına al ınarak inşaatına baş lanamayaca ğı  belirtilmiş tir. (Çevikba ş , 1992). 1991 y ılı  
verilerine göre ülkemizde 1225 sulama kooperatifi bulunmakta ve bu kooperatiflerin ta-
mam ı  yeralt ı  suyunu kullanan şebekelerin i ş letilmesini sağ lamaktad ır. Kooperatiflerce i ş -
letilen şebekelerde DS İ  enerji nakil hattı n ı  çekmekte ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü 
ise sulama tesisini in şa ederek tesisi kooperatife devretmektedir. Kooperatif, hem tesisi 
iş letmekte ve hem de tamir, bak ı m ve onarı m görevini yürüttü ğünden, devlet bu tip i ş -
letme masraflanndan kurtulmaktad ır. 
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Tablo: 5. Koo ratiflerin Tar ım Alet ve Makinalan Da ı tımındalci Pa lan 
Y ı llar 

Alet ve Malcina Grublan (Adet) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Y ı ll ı k Ortalama 
Kooperatifler 
Traktör (1) 1400 2971 2620 965 - 1252 - 	_ 557 1221 
Toprak ış l.ve Ekim Makinalan (2) 307 6069 9066 6681 6026 6804 7-581 33712 9675 
Hasat ve Har. Makinalar ı  (3) - 2053 8163 3395 3242 25-61 _ 1877 3262 3070 
Tarımsal Savaş  Makinalan (4) 58 1916 4632 3531 5149 3252 2601 20153 5162 
Toplam (Adet) (5) 1,65 13009 24481 14572 - 14420 13869 12059 57684 19128 
Türkiye Tüketimi 
Traktör (6) 32287 22515 43265 27193 28757 24718 17187 18209 26766 
Toprak Iş leme ve Ekim Mak. (7) 83534 65685 73189 67185 76363 72093 50345 35721 65514 
Hasat ve Harman Makinalan (8) 13237 15266 16927 13127 28265 12851 4200 6609 13810 
Tarımsal Sava ş  Malcinalan (9) 25259 15420 24120 44250 23477 23410 7281 29202 24052 
Türkiye 	Top. 	(10) 154317 118886 157501 151755 156862 133072 79013 89741 130142 
Kooperatiflerin Pay ı  
Oran (1/6) 4,34 13,20 6,06 3,55 - 5,07 - 3,06 4,56 
Oran (2/7) 0,37 9,24 12,39 9,94 7,89 9,44 15,06 94,38 14,77 
Oran (3/8) - 13,44 48,22 25,86 11,48 19,92 44,69 49,36 22,23 
Oran (4/9) 0,23 12,42 19,20 7,98 21,93 13,89 35,72 69,01 21,46 
Genel 	Oran 	(5/10) 1,44 10,34 15,54 9,6 9,19 10,42 15,26 64,27 14,70 

Kaynak : Anonymous, Tar ım Alet ve Makinalan Imalat Sanayii, VI. Be ş  Y ı ll ılc Kalkınma Plan ı  0.I.K. Raporu, DPT Yay ı n No:2260 ÖIK:382, Ankara, 1991 
Anonymous, Tarım Istatistikleri özeti, DIE, Ankara, 1990. 
Anonymous, Türkiye Tarı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i III. Olağ an Genel Kurul Raporu, Ankara 1990 ve 1985 Y ı l ı  Çalış ma Raporu, Ankara, 1986. 
Anonymous, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  Te ş lcilatlandırma ve Destekleme Genel Md. Bilgi I ş lem Merkezi kay ı tlan (Bas ı lmam ış ), Ankara,1992. 
Anonymous, Panlcobirlik Genel Müdürlüğ ü Kay ıtları , Ankara, 1992. 
Gülen Özdemir, Türk Tanm ında Girdi Kullan ım ında Kooperatiflerin Pay ı , A.O. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Bas ı lmam ış ), Ankara, 1990. 
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Ülkemizde suluma kooperatiflerince 241.600 ha. arazi yeralt ı  suyu ile sulanmaktad ı r. 
Yeralt ı  suyu ile yap ılan sulamalann % 82'si ve toplam sulamalann % 6.83'ü kooperatif-
lerce yapı lmaktad ır (Tablo 6). KHGM'nün yeni yat ırım program ında yeraltı  ve yerüstü 
suyu ile yap ı lacak sulamalarda mutlaka kooperatifin kurulmas ı nın zorunlu olması , ko-
operatiflerin sulamadaki pay ı nı  artıracaktır. 2000'li y ıllarda GAP ile birlikte yakla şı k 1.6 
milyon ha. alan sulu tar ıma aç ı lacağı ndan, sulama kooperatiflerine çok önemli görevin 
düş tüğ ü aç ıkt ı r. Sulama kooperatiflerinin tüm sulama şebekelerinde yayg ınlaş tınlmas ıyla 
devlet önemli miktardaki i ş letme masraf ından tasarruf sa ğ lamış  olacaktır. 

Tablo: 6. Türkiye'de Sulama ve Sulama Kooperatiflerince Sulanan Tar ı m 
Arazilerinin miktar ı  ve Toplam Sulanan Alan Içindeki Pay ı  

Iş letme Nevi Yerüstü suyu ile 
Sulanan Alan (Ha) 

Yeralt ı  suyu ile 
Sulanan Alan (Ha) 

Toplam Sulanan 
Alan (Ha) 

DSİ 'nce Yap ılan Sulamalar 1.216.511 53.060 1.269.571 
DS İ 'nce Yap ı lıp Devredilen 
Sulamalar 

— 176.663 

KHG Müd. Yap ı lan 
Sulamalar 

849.055 — 849.055 

Sulama Kooperatifleri 241.660 241.660 
Halk Sulamalan — 1 000.000 
Toplam 2.065.566 294.720 3.536.949 
Kooperatif Sulamalann ın 
Toplam Içindeki Oran ı  (%) 

— 82.00 6,83 

Kaynak: Rafet Çevikba ş , Türkiye'de Sulama Kooperatifleri ve Sorunlar ı , TKB Köy 
Hizmetleri Genel Md., Genel Yay ın No: 14, 1992, Ankara, S.14. 

6. TÜRK İ YE'DE ÇE Ş ITLI G İ RD İ LER İ N DAĞ ITIMINDAKİ  
KOOPERAT İ FLER İ N PAYLARININ DİĞ ER ÜLKELERLE 
KAR Ş ILAŞ TIRILMASI VE KOOPERATİ FLER İN BU ALANDA-
KI ETKİNLİ KLER İNİ  ARTIRAB İ LME İ MKANLARI 

Genel olarak Türkiye'de tar ım kesimine girdi temininde tar ım kredi kooperatifleri, ta-
r ım satış  kooperatifleri birlikleri, çay istihsal kooperatifleri, PANKOB İRLİK ve Sulama 
Kooperatifleri görev yapmaktad ır. Ortaklann ın ihtiyaca olan modern tar ım girdilerini en 
uygun fiyat ile yeterli miktarda ve zaman ında temin edecek tar ım alım kooperatiflerinin 
ülkemizde kundamamış  olması  nedeniyle bu görevi di ğer baz ı  tarı msal kooperatiflerin 
üstlendi ğ i görülmektedir. Bu kooperatifler kimyasal gübre, tohum, tar ı msal mücadele 
ilac ı , karma yem, tar ı m alet ve makinalar ı  dağı tım ı  ve sulama gibi tar ı msal girdileri 
sağ lamaktad ır. Genel olarak bu kooperatiflerin girdi teminindeki paylar ı  ise; tohumlukta 
% 8.45, karmayem de % 9,63, kimyasal gübrede % 34,10, tar ımsal mücadele ilac ında % 
32,09, tarım alet ve makinalar ında % 14,70 ve sulamada % 6.83 seviyesindedir. Çe ş itli 
Avrupa ülkelerinde kooperatiflerin pay ı  ise Türkiye'ye oranla çok yüksektir. Örne ğ in bazı  
Avrupa ülkelerinde tohumluk temininde kooperatiflerin pay ı  % 55-83, karma yem 
temininde kooperatiflerin pay ı  % 16-67, kimyasal gübre da ğı tım ında % 15-70, tar ımsal 
mücadele ilac ı  pazarlamas ında % 60-67, tar ı m alet ve makinalan temininde % 23-52 ve 
akaryak ı tta % 65 oran ı nda olmaktad ır (Tablo 7). Avrupa ülkelerinde kooperatiflerin 
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pay ın ın oldukça yüksek olmas ı , kooperatiflerin tar ı msal girdi piyasas ı na hakim 
olduğ unun aç ık göstergesidir. Böyle bir piyasa yap ı sı  içinde kooperatifler üreticileri a şı rı  
fiyat artış ları  ve kalite yönünden koruyabilir. Di ğer bir ifadeyle kooperatiflerin piyasada 
düzeyleyici ve istikrar arac ı  konumunda bulunmalar ı  nedeniyle üreticiler piyasa 
mekanizmas ı n ı n tam olarak çal ış tı r ı lmamasından kaynaklanan olumsuzluklardan 
korunmu ş  olur. Ülkemiz kooperatifçili ğ inin AT uyumu aç ısından bağı msız "Tarı m Al ım 
Kooperatifleri" kurularak, bu kooperatiflerin tar ımsal girdi piyasas ında etkili olmas ı  ve 
üretici taleblerinin kar şı lanmas ına çal ışı labileceğ i gibi mevcut tar ım kooperatiflerinin 
daha verimli çal ış abilmeleri için yap ı lacak devlet yard ımlarıyla girdi kullan ım ında 
arzulanan düzeye eri ş ilebilir. Ülkemizde tanmsal üretimde verimlili ğ in artmlabilmesi için 
modern girdi kullan ım ı nın geli şmiş  ülkeler seviyesine ç ıkanlmas ı  zorunludur. Bunun için 
tanmsal girdi üretim, ithalat ve da ğı bm ında, gerçek üretici örgütlenmesi olal ı  demokratik 
kooperatiflerin pay ı n ın art ır ı lması  gereklidir. Piyasa ekonomisinde, di ğ er iktisadi 
birimleri gibi üreticilerin de örgütlenerek ancak ekonomik ç ıkarlannı  koruyabilme 
olanfficlan vard ır. Bu ne,denle, tar ımsal girdi pazarlama& konusunda çal ış an kooperatiflerin 
ekonomik olarak güçlenebilmesi için bu kooperatiflere finansal, yap ı sal ve idari 
kolaylıklann sağ lanması  ve uygun araçlarla te şviklerin sağ lanması  gereklidir. 

Tablo: 7. Çeş itli Ülkelerde Kooperatiflerin Girdi Sa ğ lanmasmdaki Paylan (%) 

Ülkeler 

. 
Girdiler 

Tohum Karma 
Yem 

Kimyasal 
Gübre 

Tar ı msal 
Mücadele 

Ilac ı  

Tar ım 
Alet ve 

Makinalar ı  

Akaryak ı t _ Sulama 

Almanya 60-70 50 62 67 29 — 

Belçika — 20 15 _ — 
Lüksemburg 55 65 _ — — 
Fransa — 45 5 O 60 .. — — — 
Italya 83 — 56 — 52 65 — 
Isviçre 50 50 — — — 
Danfinarka 47 50 — _ — — _ 
Finlandiya — — 70 — 
Norveç 60 67 67 — 23-24 — 
Hollanda — 54 60 — — — 
Ingiltere 16 — _ — — 

, Türkiye* 8,45 9,63 34,10 32,09 14,70 8,63 

Kaynak: Ziya Gökalp Mülayim, Kooperatifçililc, Yetkin Yay ı nları , 1992, Ankara, S.179- 
192 . 
G.Ozdemir, Z.G. Mülayim ve I.H. Inan, "Türk Tanm ında Girdi Kullan ı mında Kooperatiflerin 
Payı", Tarı m Ekonomisi Dergisi, cilt: 1, Say ı : 1, 1992, Izmir, s.10. 
(*) Bu veriler, bu çal ış mada 1982-1990 dönemi verileri dikkate al ınarak hesaplanan ortalama 
oranlard ır. 
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7 . TÜRKIYE'DE G İ RD İ  SUBVANS İ YONLARI VE KOÖPERA-
TIFLER/N G İ RD İ  SUBVANSİ YONLARININ AZALTILMASIN-
DAKİ  ÖNEMI 

Bugün hem geli şmiş  ülkelerde ve hemde geli şmekte olan ülkelerde tar ım sektörü 
devletçe - bu sektörün yap ısal özelliklerinden dolay ı - çeş itli şekillerde desteklenmektedir. 
Tarım kesiminin desteklenmesinde devletçe kullan ı lan araçlardan birisi, girdilerin çoğ u 
kez maliyetlerinin alt ında bir fiyatla üreticiye ula ş tırılması  ve aradaki fark ın Devletçe kar-
şı lanmas ı  (girdi subvansiyonu) d ı •. Böylece devlet, ya girdileri sa ğ layan kurulu ş ların gö-
rev zarann ı  karşı lamakta veya girdi üretici veya da ğı t ıc ılanna birim ba şı na destekleme 
ödemesi adı  altında direkt nakdi yard ımda bulunabilmektedir. Ancak ço ğu geliş miş  ülke-
lerde subvansiyonlar ile üretimde verimin art ı rı lması , ürün fiyatlar ı n ın iyi bir şekilde 
ayarlanarak üretim deseninin belirli amaçlar do ğ rultusunda olu ş turulması  gibi uzun vadeli 
hedefler amaçlan ırken, Türkiye'de daha çok k ısa vadeli hedeflere ula şmak amaçlanmakta-
dır. Ülkemizde bu tür amaçlara ula şabilmek için, önemli ölçüde girdi subvansiyonu ya-
pılmaktad ı r. 

Tarımsal üretimde girdi kullan ım ının ve dolay ısı yla entansitenin art ınlmas ıyla birim 
alanın verimin art ırmak mümkündür. Bu nedenle girdi kullan ım ın ın teşvik edilmesi ge-
reklidir. Ancak özellikle piyasa ekonomilerinde Devletin bu tür araçlardan faydalanmas ı  
çoğ u kez arzu edilmemektedir. Çünkü Devletin girdi fiyatlar ına müdahalesi, serbest pi-
yasa fiyatı nın oluşumunu engellenmektedir. Asl ında pazar ekonomisinde, devletin sosyal 
yatırımlara yönelmesi ve ekonomideki hacminin küçültülmesi hedefi, ülkenin ekonomik 
gelişmiş lik seviyesiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle, tar ımsal kalkınmanın sağ lanabil-
mesi, tar ım kesiminde çal ış anlann gelirlerinin art ırı labilmesi ve daha iyi yaşama 
imkanlar ına kavuş turulabilmeleri için bir ölçüde girdi subvansiyonunun gereklili ğ i 
kendini hissettirmektedir. Çünkü piyasa ekonomisine henüz geçi ş  sürecinde bulunan 
ülkemizde, piyasa mekanizmas ın ın tam olarak i ş letilememesinden dolayı  özellikle 
üreticilerin girdilere duydu ğ u talepteki artış a bağ lı  olarak bu girdilerin fiyatlar ı nın çok 
yükselmesi, girdi kullan ım ı n ın art ırı lmas ını  olumsuz etkilemektedir. Bu durumda tar ımda 
entansitenin artırı lması  yoluyla üretimin miktar ve kalite yönünden istenilen düzeye 
getirilmesi mümkün olmayacakfir. 

Türkiye'de en fazla desteklenen girdi gübredir. Gübre ilk önce 1974 y ı lı  "Petrol 
Krizi" nedeniyle h ızla artan gübre maliyeti ve dolay ı s ıyla gübre fiyatlar ı n ı n artışı ndan 
çiftçiyi korumak amac ıyla yapı lmış  ve 1986 y ı lı na kadar Devlet çe ş itli kurulu ş ların görev 
zarann ı  karşı layarak, gübre tüketimini te şvik etmi ş tir. 1986 y ı lından itibaren gübre poli-
tikas ındaki liberasyonun bir sonucu olarak, bu piyasada hem özel, hem kamu ve hemde 
kooperatif sektör birlikte faaliyette bulunmu ş lard ır. 

1986-1991 dönemi incelendi ğ inde devletçe yap ılan toplam girdi subvansiyonu içinde 
gübrenin aldığı  pay 1986 y ı lında % 58,19 iken, bu pay 1991 y ı lında % 81,56'ya ula ş -
mış tır. Tohumluk subvansiyonlann ın toplam içindeki pay ı  ise 1987 y ılında % 1,75 iken 
1991 y ı lında ise % 0,57 ve tarımsal mücadele ilac ı  ise 1987 y ı lında % 2,3 pay al ırken, 
liu pay 1991 y ı lında % 4,10, yükselmi ş tir (Tablo 8). 1988 y ı lına kadar desteklenen karma 
yemde, destekleme politikas ına bu tarihten itibaren son verilmi ş tir. Çiftçilerin kurduklar ı  
kooperatiflerin girdi piyasas ında yeterince etkili olmalar ı  durumunda, Devletin bu piya-
sada düzenleyici bu kooperatifler, bu piyasay ı  düzenleyebilecekler, girdileri en uygun fiyat 
ile ortaklar ına ihtiyaç duyduklar ı  zaman ula ş tırabilecekler ve piyasada girdilerin fiyat ın ın 
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oluşmas ında etkili olabileceklerdir. K ısaca, girdi temininde görev alan tar ı msal koopera-
tifler ortaldann ı  hem girdi fiyatlanndaki aşı n artış tan ve hemde girdilerin kaliteleri yö-
nünden koruyabileceklerdir. 

Tablo: 8. Çeş itli Tarı msal Girdilere Yap ı lan Subvansiyonlar (Milyar TL) 

Girdiler Y ı llar 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Gübre - 86,6 
, 

346,9 449,5 737,5 1.219,9 1.638,1 

Yem 27,8 62,2 0,01 206,2 - - - 

Tohumluk - - 6,8 9,6 9,3 11,3 11,5 

Mücadele ilac ı  - - 9,0 8,0 12,2 73,5 82,9 

Diğ erleri(*) - 	. 0,01 25,2 35,2 64,7 188,2 275,9 

Toplam 27,8 148,8 387,9 708,5 823,7 1.492,9 2.008,4 

Kaynak: Anonymous, T.C. Ziraat Bankas ı  Kay ı tları  
(*): Süt, et, projeli hayvan, suni tohumlama, ithal dam ı zlık vb. girdilere yap ı lan sub-

vansiyonlann toplam ıd ır. 

Tarım kooperatiflerinin, girdileri, ortaldanna en dü şük fiyatla ulaş tırabilmeleri du-
rumunda devletin art ık bu girdilere subvansiyon umulamas ına gerek kalmayacakt ır. 
Çünkü bu girdiler kooperatifierce mümkün olan en dü şük fiyatla ortaldanna ula ş tınlacak-
tır. Bugün sürekli tart ışı lan girdi subvansiyonlann ın azaltılması  veya tamamen kald ırı l-
mas ı  şeklindeki bir uygulamaya geçmeden önce dü şünülmesi gereken en iyi alternatif, bu 
girdileri Devletten hiçbir destek olmadan çiftçilerin kendi kurulu ş ları  vası tasıyla nası l te-
min edebilecekleri sorunudur. Ancak kooperatiflerin gübre, tohum, ilaç, tar ım alet ve 
malcinalan, yem gibi modern tanmsal girdileri ortaklanna en dü şük fiyat ile ulaş tırabil-
meleri bugün izlenen yöntemle mümkün olamaz, Çünkü Tar ı m Satış , Tanm Kredi ve di-
ğer tar ı m kooperatifleri bu gün sadece girdi da ğı t ım ında görev almakta olup, girdiyi üre-
ten firmalarla yapt ıklan süzleşmeler veya y ı lın belirli aylannda yapt ıkları  ihaleler ile or-
taldann ın ihtiyac ı  olan girdileri temin etmektedirler. Bu dun ımda, girdilerin fiyat ı  üretici 
firmalar taraf ından belirlenmekte ve kooperatifier zaten basit bir arac ı  gibi çiftçiler ile gir-
dileri üreten firmalar aras ındaki arac ı l ık hizmetleri sa ğ lamaktad ır. Bu yapı  içerisinde ko-
operatifierin girdileri en uygun fiyatla temin etmeleri ve girdi subvansiyonlanna olan ih-
tiyac ı  ortadan kald ırabilmeleri mümkün değ ildir. Bunun için kooperatifierin çe ş itli girdi-
leri bizzat üretmeleri, ithal etmeleri ve kendi ürettikleri girdileri birlikler ve birim koope-
ratifier arac ı hğ lyla ortaklann gerçek ihtiyaçlanna uygun olarak ve uygun sat ış  şartlar ı  ile 
temin etmeleri gereklidir. Bu durumda, kooperatifier faaliyetlerinde kar amac ı  gütmeye-
ceklerinden ürettikleri girdileri en dü şük fiyafia kullamc ılara ulaş tırabileceklerdir. 

1980-1990 döneminde tar ımsal ürün fiyatlar ı  % 41, üretim maliyetleri % 64 ora-
.n ında artış  göstermi ş  olmas ına rağ men, ayn ı  dönemde Devletin gübreyi sübvansiyon 
oran ı  % 80,5'den % 40'a kadar dü şmü ş tür (Say ın, 1991). Ancak toplam girdi sübvansi-
yonu içindeki gübrenin pay ı nda bir art ış  olmu ş tur. Kooperatiflerin gübre teminindeki 
avantajlann ı  ortaya koymak için faydalan ı labilecek temel kriter, 1 kg gübreyi üreticiye 
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ulaş tırmada diğ er kuruluş lara olan fiyat üstünlü ğ üdür. Genel olarak kooperatifler, TZDK 
gibj kamu kurulu ş ları  ile benzer fiyat politikas ı  izlemektedir. Ancak çok azda olsa özel 

Tablo: 9. 1989 Y ı hnda Gübre Da'ğı tı m ında Görev Alan Kooperatifler ve Özel 
Kurulu ş lar ı n Perakende Sat ış  Fiyatları  Aras ındaki Fiyat Farklar ı  ve 
Kooperatiflerin Bu Fiyat Fark ı  ile Gübre Dağı tı m ında Sağ layabilecekleri 
Avanta lar 

Gübrenin 
Cinsi 

Tanm Kıedi - 

Kooperatif- 
lerinin Sat ış  
Fiyatı  
(TL/kg) (A) 

Ozel 
Ş irketlerin 
Gübre 
Perakende 
Sat ış  Fiyatı  
(TL/kg) (B) 

Fiyat 	T 
Fa ık ı  
(TL,/kg) 
(B-A) 

Tarım Kredi 
Kooperatifierinin 
1989 Y ı l ı nda 
Dağı tt ığı  Gübre 
Miktarlan ficg)(*) 

Kooperatiflerin 
Sağ lad ı kları  Fiyat 
Fark ı  ile Temin 
Edilebilecek 
Avantaj (TL) 

Amonyum sülfat 
(%21 N) 142 154 12 102.721.960 1.232.662.872 
Amonyum 
Nitrat (%26 N) 172 176 492.992.834 1.971.971.336' 

Ore (%46 N) 259 264 5 121.819.488 609.097.440 

T.S.P. 214 218 4 41.751.850 167.007.400 

D.A.P. 366 370 118.605.758 474.423.032 

Kompoze 
(15.15.15) 

267 371 42.194.475 168.777.900 
• 

Potasyum sülfat 275 279 4 215.600 862.400 

TOPLAM — — — 920.301.911 4.624.802.380 

Kaynak: Anonymous, Türkiye Tar ım Kredi Kooperatifleri 3. Ola ğ an Genel Kurul Faaliyet 
Raporu, Ankara, 1990, s.64. 
Anonymous, Türkiye Tar ı m Kredi Koop. Merkez Birli ğ i ve Toros Gübre A. Ş . Kay ı tları  
(Bas ı lmamış ), 1992, Ankara. 
(*) 1989 Y ı l ında Tar ım Kredi Koop. taraf ından da ğı tı lan önemli gübre cinsleri dikkate 

al ı nm ış t ı r. 
kurulu ş lar ile kooperatiflerin perakende gübre sat ış  fiyatlar ında fark bulunmaktad ı r. 
Aslı nda bu fark ı n önemli kı sm ı ; özel kurulu ş lar ı n gübreleri, bayiler arac ı lığı yla 
üreticilere ula ş tırmaları  nedeniyle bayilerin % 10 oran ında gübre sat ış  fiyatın ı  
art ırmalarından kaynaklanmaktad ır. 1989 y ı l ında tar ım kredi kooperatifleri ile özel 
ş irketlerin 1 kg gübrenin çiftçiye sat ış  fiyatları  aras ı ndaki fark gübre cinslerine göre 4 
TL/kg ile 12 TL/kg aras ında değ işmektedir. Bu fiyat fark ı  1989 y ı lı  için Tarım Kredi 
Kooperatiflerince da ğı tı lan miktarlar dikkate al ı ndığı nda toplam 4,6 milyar TL'lik avantaj 
sağ lamaktad ır. 1989 y ı lında sağ lanan avantaj ın toplam gübre sübvansiyonlarma oran ı  % 
0,63 kadardır. Yani Tar ım Kredi Kooperatifleri sa ğ lanan bu fiyat fark ı  ile ancak gübre 
subvansiyonlarm ı  % 0,60 oran ında hafifletebilecektir. 1989 y ı l ı nda Tarım Kredi, 
Kooperatiflerce pazarlanan gübre miktar ı ndan % 64,99 oran ında bir pay alm ış tır. Genel 
olarak tüm kooperatifler dikkate al ı n ırsa sağ lanan avantaj yakla şı k 6,3 milyar TL 
olacaktır. Toplam olarak kooperatiflerce sa ğ lanan fiyat fark ından doğ an avantaj ı n ayn ı  
y ı ldaki toplam gübre subvansiyonuna oran ı  % 0,85 kadard ır. Genel olarak tüm tar ı m 
kooperatiflerinin gübre pazarlamas ı nda ancak kamunun yapt ığı  subvansiyon 
uygulamalar ın ı n yaldaşı k % 1 kadar fiyat fark ı  avantaj ı  sağ layabilmektedirler. Bu oran 
yetersizdir. Bu oran ın art ırdabilmesi için kooperatiflerin çe ş itli şekillerde olu ş turucaklar ı  
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finans kaynaklar ı  ile gübre üretimine ba ş lamalar ı  ve ihtiyac ı  halinde ithalat ı  
gerçekleş tirebilmeleri zorunludur. 

Kooperatiflerce sa ğ lanan tanmsal mücadele ilac ında da çe ş itli ilaç türleri aras ında 
değ i ş mekle beraber fiyat fark ı  sağ lanabilmi ş tir. Örneğ in herbisit grubunda K. 
Weedkiller'in 1 kg'n ın Tarım Kredi Kooperatifleri sat ış  fiyat ı  ile özel kurulu ş lar ın satış  
fiyatı  aras ında 3.440 TL/kg, Fungusit grubundan Antrocal (70 WP) de 2.160 TL/kg fiyat 
fark ı  sağ lanm ış tır. Kooperatifler ile özel kurulu ş lar aras ındaki fiyat fark ı n ı n 
artınlabilmesi ve üreticilere daha ucuz mücadele ilac ının temin edilebilmesi için gübre ile 
ilgili olarak ileri sürülen önlemler aynen söylenebilir. Ancak gübrede oldu ğu gibi detaylı  
olarak sağ lanan fiyat fark ın ın de ğerlendirilebilmesi verilerin yetersizli ğ i nedeniyle 
mümkün olmam ış tır. 
Tablo: 10 Baz ı  Tarımsal Mücadele İ laçlar ı nda Kooperatifler ile Özel Kurulu ş lar 

Aras ındaki Fiyat Farklar ı  (Perakende Fiyatlar/1989) 

Ilac ı n 
Cinsi 

Birim 
(kg) 

TKK Çiftçiye 
Sat ış  Fiyatı  
(1) 

TZDK Çiftçiye 
Sat ış  Fiyat ı  
(2) 

Diğer kurulu şlann 
Çiftçiye Sat ış  
Fiyatı  (3) 

Fiyat Fark ı  
4 (3-1) 

K.Weedkiller 
(Herbisit) 1 6.100 7.300 9.540 3.440 
Antiocal (70 WP) 
(Fungusit) 0,8 11.490 11.500 13.650 2.160 

Lebaycide (50 EM) 
(Insektisid) 1 ,,26.460 27.312 35.000 8.540 

Kükürt (kat ı ) 1 -766 770 700 — 

Kaynak: (1) (2) Anonymous, TTKK ve TZOK Kay ı tları  (Bas ı lmamış ), 1992, Ankara. 
(3) Anonymous, Zirai ve Iktisadi Rapor, TZOB Yay ın No: 168, 1992, Ankara, s.181. 

Kooperatiflerce 1989 y ıhnda pamuk, yerfıstığı , patates, ayçiçe ğ i, nohut, mercimek 
vb. tohumluklar ı  dağı t ı lmış  olmas ı na rağmen bunlar ı n fiyatları  ile miktarlar ı  içinde 
yeterli miktarda sa ğ lıklı  bilgi temin edilememi ş tir. 

8. SONUÇ VE ÖNERILER 

Hızla artan ülke nüfusunun yeterli ve derigeli beslenebilmesi için tar ımsal üretimin 
art ırı lmas ı  gereklidir. Tarımsal üretimi art ırmada en çok kullan ı lan yol ise, modem girdi-
lerin kullan ı lması  yoluyla birim alandan al ınacak ürün miktar ı nı n artınlmas ıdır. Ancak 
ülkemizdeki mevcut (aram i ş letmelerinin % 99,17'si 500 da ve daha az toprakl ı  küçük iş -
letmelerdir. 100 da. ve  daha az toprakl ı  iş letmeler ise toplam i ş letmelerin % 80'i kadard ır. 
Türkiye tanm ında küçük aile iş letmelerinin hakim olmas ı  nedeniyle teknoloji kullan ı -
m ında baz ı  tedbirlerin al ınması  ve işbirliğ ini kaç ın ı lmaz duruma getirmektedir. 

Tarı m iş letmelerinde modern tanmsal girdilerin kullan ım ı nın yayg ı nlaş tırılmasında 
tar ımsal kooperatiflerin önemli rolü vard ır. Çünkü bu kooperatifler, bu girdileri uygun 
zamanda, yeterli miktarda, orta ğı  olan üreticilerin gerçek ihtiyaçlar ını  dikkate alarak ve en 
uygun fiyat ile üreticiye ula ş tırmaktad ır. Elbette bireysel üreticilerin bu girdileri tek tek 
maliyet fiyat ı na veya en uygun fiyata sa ğ lamalar ı  mümkün olmadığı  gibi, henüz piyasa 
ekonomisine geçiş  sürecinde bulunan ülkemizin ekonomik ko şullanndaki değ işmeler, pi-
yasa mekanizmas ın ın tam olarak i ş letilememesinden kaynaklanan fiyat art ış ları  ve spekü- 
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latif kazanç sahipleri, küçük üreticilerin tar ımsal girdi teminini güçle ş tirmektedir. Baz ı  
durumlarda üreticiler bu girdileri arac ı  ve tefecilerden temin etmekte ve ürünü henüz ol-
gunlaşı p piyasa fiyat ı  oluşmadan alivre ğatış  yapı lmaktadır. Böylece üreticinin üretim fa-
aliyetinden elde edece ğ i fayda ortadan kalkmaktad ır. Özellikle 24 Ocak 1980 Ekonomik 
istikrar Tedbirleri'nden sonra benimsenen liberal ekonomi politikas ı  anlayışı  çerçevesinde 
1980-1990 döneminde gübre, tohum, ilaç, yem v.b. girdilerin üretim, ithalat ve pazarla-
mas ı  serbest b ıralulm ış  ve devlet sadece denetim görevini sürdünnü ş tür. Bugün tarımsal 
girdi piyasasında kamu kurulu ş lan, özel kurulu ş lar ve kooperatifier birlikte faaliyette bu-
lunmaktadır. Daha önce aç ıklandığı  gibi, kooperatiflerin girdi da ğı tımındaki payları  dü-
şüktür. Bu pay çe ş itli tarı msal girdilerde % 6,83 ile % 34,73 aras ında değ işmektedir. 
Kooperatifler piyasadaki paylann ın art ınlmasına paralel olarak, piyasada düzenleyici rol 
oynayacaklar ve piyasa ekonomisinin olumsuz ko şullanndan küçük üreticiyi koruyabile-
ceklerdir. Kooperatiflerin girdi da ğı tı m ı ndaki paylann ı n art ınlabilmesi için girdi üretim, 
ithalat ve pazarlamas ı  aşamalarında faaliyette bulunmalan gereklidir. Sadece tar ı msal gir-
dilerin dağı tımında kooperatifierin faaliyette bulunmalan ile beldenen hedeflere ula şmak 
mümkün değ ildir. ICısaca, kooperatifier yatay ve dikey bütünle şmelerde olu ş turucaklan 
finans kaynaklann ı  kullanaralç daha büyük yat ırı mlara yönelmeleri gereklidir. Böylece 
kooperatifier bugün oldu ğu gibi, sadece girdi pazarlamas ında değ il, girdilerin üretiminden 
itibaren son kullamc ı  olan üreticilere ula ş t ır ı lıncaya kadar olan tüm hizmetleri yapa-
bileceklerdir. Bu nedenle kooperatifierin bu tip büyük ölçekli yat ırım hedefleri devlet tara-
fından çeş itli finansman araçlar ıyla desteklenmeliclir. Kooperatifler, girdi üreten fabrikalara 
sahip olmaları  durumunda, piyasada girdi fiyat ının olu şmasına etki edebilecekler ve pi-
yasa melcanizmasm ın baz ı  olumsuzluklann ı  ortadan kald ırabileceklerdir. 

Tarı m atun kooperatifleri ortaklar ına sadece girdi temininde de ğ il, aynı  zamanda gir-
dinin kullanılmas ı  ve tarım tekniğ ine ilişkin teknik hizmetleri de götürmek durumunda-
dır. Böylece kooperatif, ortaklann ın tanmsal becerilerinin art ınlmas ına hizmet edecektir. 
Bu nedenle, ülkemizde girdi pazarlamas ında yer alan tar ımsal kooperatifierin, i ş lem ha-
cimleri_yle orant ı lı  olarak, ortaldann ın teknik yönden e ğ itimi, girdi ihtiyaçlar ın ın belir-
lenmesi ve çe ş itli tarımsal sotunlann çözümü için yeterince ziraat mühendisi istihdam 
etmeleri gereklidir. Ancak böylece kooperatifçilikten beklenen sosyal ve ekonomik fayda-
lar sağ lanmış  olur. Yoksa kooperatifierin basit bir tüccar anlay ışı yla ortaklarına girdi te-
min etmelerinin çok fazla bir önemi yoktur. Asl ı nda bu yol,"kooperatifçili ğ in eğ itim il-
kelerinin bir gere ğ idir. Böylece, tar ımsal kooperatifierin tar ımsal gelişmeye olan katk ıları  
da artacakt ır. Türkiye tarım ı n ı n AT'na uyumu aç ı sı ndan girdi piyasas ının iyi bir şekilde 
organize edilmesi gereklidir. Bunun için kooperatiflerin hem girdi üretim ve pazarlama-
sındalci pay«lan art ınlmal ı  ve hemde bu piyasan ın kooperatifler vas ı tası yla düzenlenmeleri 
sağ lanmalıdır. 

Bugün tarım kooperatifleri çe ş itli tarımsal girdilerin yaln ızca dağı tım ında görev al-
malan nedeniyle önemli miktarda fiyat avantaj ı  sağ layamamaktachr. Dü şükte olsa koope-
ratifler gübrede 1989 y ı lında gübre cinslerine göre de ğ iş mekle beraber 4 TL/kg ile 12 
TL/kg aras ında fiyat fark ı  sağ lamaktadır. Kooperatifierin girdi piyasas ında etkinliğ inin ar-
tınlmasına paralel olarak daha büyük milctarda fiyat avantaj ı  sağ layabileceklerdir. Böylece 
girdi subvansiyonlarm ın azaltı lması  durumunda üreticiler önemli ölçüde piyasada fiyat ar-
tış lanndan elicilenmeyeceklerdir. Genel olarak 1989 y ıhnda kooperatifier gübrede yakla şı k 
olarak 6,3 milyar TL'Iik avantaj sa ğ lamış lardır. Bu avantaj ayn ı  dönemdeki gübre sub- 

48 

pe
cy

a



vansiyonlar ı n ı n yakla şı k % l'i kadard ı r. Kooperatiflerce sa ğ lanan avantajlann 
art ır ı lmas ıyla girdi subvansiyonlann ı n azalt ı lacak ve böylece devletin uzun vadeli 
araş t ırma ve eğ itim yat ı r ımlar ı  ve ürün destekleme al ım fiyatı n ın nispeten yüksek 
tutulmas ı  gibi araçları  kullanmas ı  mümkün olacakt ır. Çünkü devletin k ı sa vadeli 
hedefleri kooperatifler taraf ından yerine getirilecek ve devlet di ğer tarımsal yatırı mlara 
daha fazla kaynak ay ırabilecektir. 
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KOOPERATIFOUIC SAY': 100 	NISAN-MAYIS-HAZIRAN 	1993 

ÜRETİM KOOPERAT İFLERİNİN 
EKONOMIK ANALIZI 

Ömer Tanju DURUSOY* 

LG İ RİŞ  
Kooperatif teorisi mant ıklı  ve tutarl ı  üyelik politikalar ı  ve üretim ve fiyat 

belirlemeye yard ımc ı  olacağı ndan dolayı  önemlidir. Genel kooperatif teorisi II. Dünya 
Savaşı ndan bu yana oldukça geli şmiş tir. Kooperatifler merkezi otorite çerçevesinde ele 
al ındıkları  için genel kabul görmemesine ra ğ men 1950'lerde ekonomistler geleneksel 
firma teorisini kooperatiflerin özelliklerini aç ıklamak amac ıyla geli ş tirmiş lerdir. 
1980'lerde kooperatiflerin ka ırar mekanizmalann ı  (fiyat ın, üretim miktann ın ve üyelerin 
pozisyonunun ne olaca ğı  çerçevesinde) ortaya koymak amac ıyla kooperatifleri yo ğ un bir 
biçimde analiz etmiş ler ve bu çerçevedeki teoride büyük bir geli şme görülmü ş tür. Bu 
gelişmeler kooperatif yöneticilerinin eline önemli araçlar sa ğ lamış tır. 

Üretim kooperatiflerinde karar verme mekanizmas ının (özellikle hangi fiyattan ne 
kadar üretilece ğ i) etkin olabilmesi iktisat prensipleri do ğ rultusunda hareket edilmesine 
bağ lıdır. Kooperatif yönetimi kooperatiflerin hedefleri ve amaçlan do ğ rultusunda Icarar 
vermek zorundad ırlar. Bunun yan ısıra kooperatif yönetimi kooperatifler ve firmalar (kar 
amaçl ı  firmalar-özel te şebbüsler) aras ındalci farkl ı lıktan kaynaklanan ekonomik 
sonuçlardan haberdar olmand ırlar. Eğer kooperatifler di ğ er iş letmelerden farkl ı  iseler, 
yöneticiler için bu farkhl ıklann sonuçlan nelerdir? Bu son ıya cevap verebilmek için genel 
mikro ekonomik analizin yöntemlerine ba şvurmak zorunday ı z. 

2 . KOOPERAT İ FLERIN EKONOMIK ANALIZI İ ÇIN GENEL B İ R 
ÇERÇEVE 

Bu çalış mam ı zda üretim kooperatifleri kavram ı  yöneticilerinin mal ve hizmet 
ahmlann ın sözkonusu oldu ğu (ayn ı  zamanda üyelerinin de mal ve hizmet talebinde 
bulunduğ u) geni ş  bir yelpazedeki kooperatifleri kapsamaktad ır. Bu çerçevedeki 
kooperatiflere tar ı msal üretim kooperatifleri, yerel sulama kooperatifleri, tar ım kredi 
kooperatifleri gibi kooperatifler örnek verilebilir. 

Burada kooperatiflerin yönetim ve i ş letmecilik aç ısından kar şı  karşı ya kald ığı  dört 
temel soruya cevap vermek için kooperatiflere yönelik temel bir ekonomik model 
kullanacağı z. Bu sorular ş u şekilde özetlenebilir: (1) Kooperatif i ş letme hedefleri 
firmaları n hedeflerinden farkl ı  m ıdır? (2) Kooperatif hedefleri nas ı l tesbit edilmektedir? 

G.U. SBE Araş tırma Görevlisi. 
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(3) Kooperatifler belirlenen hedeflere nas ıl ulaşabilirler? (4) Endüstrinin yap ısı  hedeflere 
ulaşı lmas ında kooperatifleri etkiler mi? Ş imdi bu sorular ı  pazarlama ve üretim 
kooperatifleri aç ısından değerlendirmeye çalış ahm. 

Firmalar İçin Temel Model 

Her ne kadar sat ış  maksimizasyonu gibi alternatif hedefler sözkonusu ise de, 
firmalar ın çoğ unlukla net geliri maksimize etme yoluyla yat ırımc ılan için firman ın 
değerini maksimize ettikleri varsay ı lmaktad ır. Net  geliri toplam has ılattan (TR) toplam 
maliyetlerin (TC) ç ıkarı lması  olarak tammlanmaktarz. 

Ton olarak çiftçilere gübre satan bir gübre üreticisi finnay ı  gözönüne alalım (Ş ekil 
1). Gübre ş irketindeki yat ırımlarına esas olarak (elindeki pay miktar ı ) firma yat ınmcıya 
firman ı n net gelirini da ğı t ı r. Firman ın hisseleri hem eski yat ın ınc ılardan hem de ş irket 
hisse senedi ihraç etti ğ inde sat ın almmaktadır. 

TL (Ton) 

Ş ekil 1. Tam Rekabetçi Bir Endüstride Firman ın Net Gelirinin Belirlenmesi 

Bir gübre üreticisi firmada, marjinal maliyeti (MC), ilave bir ton gübre üretmek 
için firman ı n toplam maliyetlerine (TC) ilave olunan maliyet olarak tan ı mlayabiliriz. 
Marjinal has ı lat (MR) ise, ilave bir ton gübre sat ışı ndan doğ an firman ın toplam 
has ı latı na (TR) ilave olunan has ı lattı r. Net  geliri maksimize etmek için iktisatç ı lar 
firman ın marjinal maliyetini (MC) marjinal has ı lat ı na (MR) e ş itlemesini önerirler. 
Rekabetçi bir piyasada do ğ ru olan ilave bir birim üretimin maliyeti artarken marjinal 
has ılatı n sabit olmas ıd ır. Marjinal has ı lat MC'den büyük oldu ğ u müddetçe, firma 
üretimini art ırma yoluyla toplam net gelirini art ırabilir. Diğer bir de ğ iş le ilave bir ton 
gübre sat ışı  onun üretimi için sözkonusu olan maliyeti a ş mal ıdır. Eğ er MR, MC'den 
düşük ise, firma, sat ış lar ın k ı s ı lmas ı  has ı lattan daha fazla maliyetleri azaltaca ğı ndan 
dolay ı , gübre üretiminin azalt ı lmas ı  yoluyla toplam net gelirini artırabilir. 
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Firma için fiyatlama ve üretim kararlar ı na yönelik bu kural ın sonuçları  endüstrinin 
piyasa yap ıS ına bağ lıdır. Piyasa yapısı  endüstrideki rekabetçi firmalar ın nisbi büyüklüğ ü 
ve sayısını  ifade eder. Tam rekabetçi bir piyasa yap ısında, azot gübresi gibi homojen bir 
ürünün bir çok al ıcı sı  ve sanc ı sı  sözkonusudur. 

Eğer firma tam rekabetçi bir piyasada faaliyette bulunuyor ise, firma piyasada 
oluşan fiyatı  (P) kabul etmek zorundad ır, çünkü firman ın piyasa fiyat ını  etkilemede 
piyasa pay ı  yetersizdir. Üretimini k ısma yoluyla ürününün fiyat ın ı  artıramaz, çünkü talep 
diğ er satıc ı ların ürününe kayar. Bundan başka, eğ er firma ürününün fiyat ını  artırırsa, bu 
sefer de al ıcılar diğer rekabetçi firmalar ın ürününü al ırlar. Her iki durumda da rekabetçi 
firmalar piyasa fiyat ından satmay ı  arzu ederler. Dolay ı sıyla firma bütün ürününü Ş ekil 
l'deki P1 fiyat ından satabilir. Çünkü talep e ğ risi yatay ve ortalama has ı lat (AR) marjinal 
has ı lata ve Pi fiyat ına eş ittir. Net  geliri maksimize etmek için, firma MC'yi MR'ye 
eş itleyecektir. Firman ı n sattığı  miktar Qi ve fiyat ı  Pi olacakt ı r. 

Firma için toplam net gelir, firman ın ortalama has ı latı  (P1 )- ve ortalama maliyeti 
(P2 ) aras ındalci farka e ş ittir. Diğer bir değ iş le, net gelir =Q(P İ  -P2 )'dir. 

Bununla birlikte, gerçek hayatta tam rekabetçi bir piyasa yap ı s ı  nadiren 
görülmektedir. Gerçekte, firma muhtemelen daha fazla gübre satmak için fiyat ın ı  
düşürmek zorunda kald ığı  bir piyasada faaliyette bulunur. Örne ğ in, çiftçiler yerel 
piyasalarda gübre satan sadece üç-be ş  gübre ş iıketine sahiptirler. Muhtemelen bu firmalar 
rekabetçi bir ortamda faaliyette bulunduklanndan dolay ı  daha fazla gübre satabilmek için 
ürettikleri gübrelerini farkl ı laş t ırma yönünde yoğun bir çaba içine girerler. Yani, 
ürünlerini farkl ı laş tınriar ya da al ıc ı lann diğ er firmalar ın ürünlerini kendi ürünü yerine 
ikame etmelerini zorlaş tırmaya çal ışı rlar. Bu ürün farld ı laş t ırması  hizketin kalitesinin 
değ iş tirilmesiyle, ürünün yerine teslim şeklinde pazarlanmas ı yla, kredi in ıkanlanyla, 
müracaat hizmetleriyle, marka tan ıtım ıyla ya da reldamla yap ılabilmektedir. Özünde 
gübre ayn ı  ihtiyac ı  karşı layan bir mal olmas ına karşı n, üreticiler kendi ürünlerinin 
diğ erlerinden farkl ı  olduğ unu savunmaktad ırlar ve bunu tülceticiye kabul ettirmeye 
çal ışı rlar. E ğ er bir firma bu yollardan herhagi biriyle ürününü farkhla ş tınrsa, fiyat ı  
değ iş tirme yoluyla bütün müş terilerini ya kaç ıracak ya da kazanacakt ır. 

Farklılaş tı rı lmış  bir ürün piyasas ı nda ürün talebi (D) a şağı  doğru eğ imlidir (Ş ekil 
2). Bu piyasada AR ve MR tam rekabetçi piyasada olduğ u gibi eş it değ ildir. Ancak talep 
eğ risi ayn ı  zamanda ortalama has ılat eğ risidir. MR eğ risi talep eğ risinin alt ındadır, çünkü 
firma bütün ürününü satabilmek için fiyat ı n ı  düşürrnelidir, (Sadece ilave birim sat ışı nda 
değ il, diğ er birimlerin has ılat ı n ın azalmas ından dolay ı  ilave bir birim sat ışı ndan elde 
edilen MR sat ı ldığı  fiyattan daha az olmaktad ır). Firma ya da kooperatif -MR s ıfır 
olduğunda toplam has ı latlar ı n ı  maksimize edeceklerdir. Bu düzeyin alt ındalci satış  
düzeylerinde ilave has ı lat toplam has ı lata ilave edilmektedir, bu düzeyin üstündeki 
düzeylerde ise, toplam has ı lat, marjinal hası lat negatif olduğu için azalacakt ır. 

Bu tip piyasa yap ı s ı  tekelci r ekabet olarak adland ınlmaktad ır. Her ne kadar firma 
rekabetçi bir özelli ğ e sahip ise de, firman ı n üretim ya da fiyatlama kararlar ı  ürünün 
fiyatını  değ i ş tirecektir. Ayn ı  zamanda firma bu tip piyasa yap ısında da net gelirini 
maksimize etmek için MR'nin MC'ye e ş itlenmesi kural ı n ı  izleyecektir. Net  geliri 
malcsimize eden sat ış  düzeyi Qi ve fiyat Pi olacakt ır (Ş ekil 2). 
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Ş ekil 2. Tekelci Rekabet Piyasas ında firman ın Net Geliri Maksimizasyonu. 

Üretim Kooperatifleri İ çin Model 

Ş imdi gübre ş irketinin i ş  organizasyon biçiminin firmadan bir üretim kooperatifine 
dönü ş tüğ ünü varsayal ım. Üretim kooperatifinin firma gibi ayn ı  maliyet yap ı s ı na sahip 
olduğ u kabul edilmektedir. Bu, üretim kooperatifinin teknik olarak firma kadar etkin 
olduğu ve her iki firman ın da özdeş  ortalama toplam maliyet ve marjinal maliyet 
eğ rilerine sahip olduğ u anlam ına gelir. 

Olası  Kooperatif Hedefleri: Bir çok mümkün hedef üretim kooperatifleri için 
geçerli olabilmektedir. Kooperatif (1) ortalama has ı latı nı  ortalama toplam maliyetine 
eş itlemeyi, (2) üretim için üyelerince ödenen net fiyat ı  minirnize etmeyi ya da (3) bir 
grup olarak üyeleri için toplam geliri maksimize etmeyi deneyebilir. Ş imdi bir ve iki 
numaral ı  hedefleri incelemeye çal ış al ı m. Bu hedeflerin hepsi de asl ında net geliri 
maksimize etme anlam ına gelmektedir. 

Aslında bir kooperatif yat ır ımdan daha çok kullan ıma gelirlerini ba ğ layan ve bu 
gelirlerini üyelerine geri vermeyi amaçlayan özel bir firma türüdür. Çal ış madaki 
amac ımı za uygun olarak, kooperatifin toplam net gelirinin nakdi üye geri ödemeleri 
olarak üyelerine geri döndü ğ ünü varsayacağı z. Gübrenin tonu ba şı na üye geri ödemeleri, 
ton ba şı na fiyat eksi ton başı na ortalama toplam maliyete e ş ittir. Toplam nakdi üye geri 
ödemeleri toplam net gelire e ş ittir. 

Standart ekonomik analize göre, ortalama toplam maliyet e ğ risi, (normal sermaye 
getirisini de kapsayan) bütün maliyetleri kapsar. Dolay ısı yla, ortalama toplam maliyet 
ortalama has ı lata eş it olduğunda kooperatif öz sermaye için ve sermaye amortisman ı  için 
dağı tmaya müsait bir miktar fona sahip olacakt ır. Bu fonlar kooperatif içinde yat ırı lan 
sermayenin muhafazas ı  için yeterlidir. 

54 

pe
cy

a



P, 

P2  

P 
P, 
P, 

Kooperatifin Hedeflerini Kim Saptar?: Her ne kadar üyeler ko6peratifin 
sahibi iseler de, kooperatifin yönetimi ve i ş lemesinin sağ lanmas ın ı n sorumlulu ğ unu 
yönetim kurullar ı na vermektedirler. Yönetim kurulu ve yönetim amaçlan ve hedefleri 
saptar. Burada yapaca ğı m ı z analizde, yönetim kurulunun tek hedef tesbit etti ğ ini ve 
hedefin elde edilmesi için özel bir fiyatlama politikas ı  kullanaca ğı nı  varsayacağı z. Buna 
ilaveten, bütün üyelerin kendi amaçlar ı  doğ rultusunda hareket ettikleri ve kendi hedeflerini 
belirledikleri kabul edilmektedir. Üyeler kendi sat ı n alma kararlar ında gerek piyasa fiyat ını  
gerekse üye geri ödemeleri çerçevesinde saptanan bir fiyat ı  gözönünde tutacaklard ı r. 
Kooperatif belli bir kooperatif hedefini elde etmek için bir üye geri ödeme ve fiyatlama 
politikas ı  ile işe baş lar. Belli bir kooperatif hedefinin gerçekten elde edilip edilemeyece ğ i 
üyelerin duyarl ı lığı na bağ lıdır. 

Belli Kooperatif Hedeflerinin Analizi: Kooperatifin firma gibi i ş leyece ğ ini 
ve Ş ekil 3'deki Pj fiyat ı n ın uygulanmas ıyla üyelerine sadece Qj kadar ürününü satmay ı  
planladığı n ı  varsayalım. Üyelerine üye geri ödemesi Pj -P4 kadard ır (Hedef 1, Tablo 1). 
Üyelerine mevcut net fiyat P4 ya da Pj eksi üye geri ödemesi kadar olacakt ır. Bu hedef 
kooperatif ilkeleriyle, bir grup olarak üyelerin hedefleriyle ya da üyenin hedefiyle tutarl ı  
m ıd ır? Bu hedeflere ula şı lmas ı nda daha etkin olan di ğ er fiyatlama stratejileri sözkonusu 
olabilir mi? 

Ş ekil 3. Farkl ı  Kooperatif Hedeflerinin Analizi ile Bir Üretim Kooperatifi 
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Tablo 1. Potansiyel Koope ıratif Hedeflerinin Özeti 

Hedefler* Karar 
Kurah 

_ 
üretim 
Miktarı  

ödenen 
Fiyat 

üye Geri 
ödemesi 

ödenen Net 
Fiyat 

1. Net  Gelirin 
Maksimizasyonu MC=MR Q ı  P1 Pl-P4 P4 

2. tJyelerce ödenen 
Net Fiyalin 
Malcsimizasyonu MC=ATC Q2 P2 P2-P5 P5 

3. Maliyetinde 
Çalış ma ATC=AR=P P3 P3-P3 P3 

(*) Burada şu iki hedef de izlenmektedir: Sat ış  maksimizasyonu, bu durumda MR=0 ve 
üye ırantunn malcsimizasyonu, bu dummda da MC=P=AR=D olacakt ır. 

Maliyetinde çal ış an kooperatif ilkesi getirilerin kullan ım ile birleşmesi anlam ına 
gelir. Eğ er bir kooperatif bir tekelci rekabet endüstrisinde faaliyet gösteriyor ise, 
kooperatif yönetimi bu ilkenin fark ına varır, yani ortalama toplam maliyet ortalama 
hası lata e ş it olmalıdır. Bu durumda, kooperatif üyelerine Q3 kadar arz edecek ve da ğı tım 
için normal bir getirinin d ışı nda herhangi bir net gelire sahip olmayacakt ır (Ş ekil 3). Bu 
üretim düzeyi firma için (kooperatif de ğ il) net geliri maksimize eden düzeyden daha 
yülcsektir, fakat daha dü ş ük bir sat ış  fiyatında (P3 ) (Hedef 3, Tablo 1). 

Eğ er kooperatifin hedefi net fiyat ı  minimize etmek ise, minimum fiyat ATC 
minimumda olduğ unda ya da MC=ATC oldu ğunda meydana gelir.. Marjinal maliyet, ATC 
Q2 'nin üstünde bir satış  düzeyinde olduğunda ki durumdan daha büyüktür; bu üyeler için 
ürün arz ın ıın ortalama toplam maliyetinin sat ış ları n lus ı lmas ıyla azalfilabileceğ i anlam ına 
gelir Q2 'nin alt ı ndaki sat ış  düzeylerinde, ATC sat ış lar ın art ı r ı lmas ıyla 
azalfilabilmektedir. Ner fiyat P2 -P5 'e e ş ittir. Mü ş teriler (üyeler) sadece Q2 kadar 
satıldığ uıda en düşük net fiyatı  elde edeceklerdir (Hedef 2, Tablo 1). 

Karars ı z Denge: Realite de bir birey dikkate al ındığ' ında bu olaylar bu şekilde 
tammlanabilmektedir. Kooperatif üyesi için, ciddi so ırun ilk fiyatlara m ı  yoksa beklenen 
net fiyatlara m ı  dikkat edileceğ id ıir. Bu önerme daha önce belirlenen üç kooperatif hedefine 
ulaş maya çal ış an yönetiCfler için önemli fiyatlama politikalar ı  neticelerine sahiptir. 

Satın alma kararlar ını  beklenen net fiyatlardan ziyade ba ş lang ıç (ilk) fiyatlara göre 
veren üyeler, muhtemelen gerek üye geri ödemelerini alinay ı  bekleyecekler gerek.se de üye 
geri ödemelerinin ş imdiki değerinin dü şük (ya da negatif) olaca ğı na inan ırlar. Corneğ in, 
eğer bir kooperatif üye geri ödemeleri olarak sat ış  fiyatlarının düşülc bir yüzdesini (% 1 
gibi) dağı tırsa ya da üye geri ödemelerinin ş imdiki değ eri s ı fıra yakı n olursa, üyeler 
muhtemelen sat ın alma kararlannda üye geri ödemelerini gözard ı  edeceklerdir. Gerçekten, 
üyler ş iş irilmiş  (katl ı) ilk fiyatlara duyarl ı  olacaklar ve talep ettikleri miktar bu fiyatlar 
ile tutarli olacakt ır. örneğ in, eğ er bir kooperafif P2 gibi bir fiyat ı  uygularsa, bu durumda, 
üyeler Q2 kadar sat ın alacaklard ır (Ş ekil 3). Dolay ı sıyla, üyeler P2 -P5 kadar bir üye 
nakdi geri ödemesini elde edeceklerdir ve kooperatif net fiyat ı  minimize etme hedefine 
ulaş acaktı r. 
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Bununla birlikte, e ğer üyeler beklenen net fiyata (beklenen üye geri ödemesine göre 
ayarlanan) duyarl ı  iseler, sistem istikrars ı zlığ a itilecektir. Tekrar, yönetimin minimum 
bir net fiyat ile tutarl ı  bir üretim düzeyinde satış  yapmay ı  amaçladıkları nı  varsayal ım.Bu 
üretim düzeyi kooperatif için karars ı z bir denge yarat ı r, Çünkü net fiyat talep e ğ risinin 
gösterdiğ i gibi üyenin ödemeyi istedi ğ i fiyattan daha dü şüktür. Nitekim üyeler uygulanan 
ilk fiyattan gerçekten daha ucuz oldu ğunu bildikleri için minimum net fiyattan 
yararlanmak amac ıyla gereken miktardan daha fazla gübre alma davran ışı  içine girerler. 
Bunun yan ı sıra, e ğer kooperatif ATC'yi AR'ye e ş itleme hedefine ulaşı rsa, bu durumda 
istikrar sağ lanamayacakt ır. 

Minimum Ortalama Toplam Maliyete Ula şı lmas ı : Eğ er üyelerin hedef-
leri minumum ATC düzeyinde bir ürün sat ın almak ise ve kooperatif bu minimum 
ATC'yi veren yüksek üretim düzeylerinde faaliyet gösteriyorsa üyeler ne yapacaklard ı r? 
Bu durumda üye iki temel alternatife sahiptir. 

Birincisi, bir‘grup kooperatif üyesinde üyeli ğ e kapalı  bir kooperatif biçimlendirmek 
için iktisadi bir güdü sözkonusu olacakt ır. Üyelerin bir kı sm ının dış lanmas ıyla, yeni 
kooperatif talep e ğ risini sola ya da Di 'den D2 'ye kayd ıracakt ır (Panel 1, Ş ekil 4). 
Kooperatif bu durumda talep e ğ risi ATC eğ isinin minimum olduğ u noktada ke ş istiğ jnde 
istikrara (kararl ı lığ a) ulaşacakt ır. 2 ve 3 no'lu kooperatif hedeflerinin gerçekle şmesi aynı  
satış  düzeyinde mümkündür. İkinci alternatif faaliyetin maliyet yap ıs ı nı  değ iş tirmektir. 
Kooperatif fiziki tesisat ı nı  geniş letebilir ve maliyet yap ısı nı  sağ a kaydım. Kooperatifin 
marjinal ve ortalama toplam maliyet e ğ rilerini MC İ  ve ATC1 'den MC2 ve ATC2 
kaydırdığı n ı  varsayal ım. İmkanların geniş lemesiyle kooperatif ATC'nin minimum oldu ğ u 
sağda bir noktaya kayabilecek ve üyeler için daha büyük Q2 üretimini ve daha dü şük net 
fiyat olan P2 fiyat ına ulaşacaktır. Başarı lı  kooperatifler üretim kapasitelerini ve i ş  hacim-
lerini geni ş letme eğ iliminde olacaklar ı  için, kooperatifler muhtemelen öncekine nazaran 
bu ikinci seçeneğ i seceeeklerdir. 

Ş ekil 4 Bir Üretim Kooperatifi İçin Kararlı  Bir Uzun Dönem Dengeş ine ulaşı lmasına 
Farklı  İki Yaklaşı m 
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Üretim Kooperatifleri Farkl ı  m ı d ı r?: Kâr amaçl ı  bir firman ın yönetim 
kararlann ı  şekillendiren kurallar nisbeten daha az ve belirlidir. Firman ı n organizasyon 
olaraic birincil hedefi genellikle net geliri malcsimize etmektir. Bu ilave has ı latın ilave 
maliyet ile ayn ı  olduğ u (ya da MC=MR) miktarda üretmek olan basit kural ı n bir 
sonucudıı r. Diğer taraftan, kooperatifler için kurallar daha çoktur. 

Net geliri maksimize etmek de dahil olmak üzere alternatif hedeflerin birço ğ u 
kooperatifler için de geçerli olmalctad ır. Bununla birlikte bu hedefler kooperatifler için 
sorunlara yol açabilir. Yönetim normal bir yat ınm getirisinden başka herhangi bir hedefi 
elde etmeyi denemeye çal ış tığı nda karars ı zl ık (istilcrars ı zlık) görülebilir. Çünkü di ğ er 
hedefler ile uyum sa ğ layamayan veya bunlan idrak edemeyen üyeler kooperatiflere fiyat ı  
ya da üretimi de ğ i ş tirmeleri yönünde bask ı  yaparlar. Toplumumuzda üretim 
kooperatiflerinin esas faydalan net geliri maksimize eden düzeyin alt ında satış  düzeyleri 
(Üretim düzeyleri) ve daha dü şük fiyat düzeylerinde üretim yapma e ğ ilimleridir. Uzun 
dönemde sadece tam rekabetçi şartlar alt ı nda ya da MR=P=ATC=MC düzeyinde, net 
gelirin maksimizasyonu ve kooperatif hedeflerinin bir arada sa ğ lanması  durumunda üretim 
ve fiyat düzeylerinde e ş itlik sözkonusu olacakt ır. 

Rekabetçi bir endüstri de, kooperatifler ve firmalann esas olaralc uzun dönemde ayn ı  
finansal performans düzeyine ula şmaları  beklenmektedir. Her iki te şebbüs tipi yalinlan 
sermayeyi muhafaza etmek için yeterli bir getiri oran ı nı  elde etmelidir. Uzun dönemde, 
kooperatifler ve firmalar ın her ikisi de MR=P=ATC=MC olmas ı  için faaliyet 
göstereceklerdir. 

Kooperatif yöneticileri ço ğunlukla firma yöneticilerince riayet edilen ve ba şarı l ı  
olmalc için gereken finansal performans ın maksimize edilmesinin önemini kabul 
edeceklerdir. Bununla birlikte üyeler ço ğ u zaman finansal performans ın iyileşmesinden 
ziyade daha dü şük fiyatlann uygulanmas ın ı  tercih ederler. Fiyat düzeyleri üzerindeki bu 
yönetici-üye uyu şmazlığı  al ıc ı -sat ıc ı  ilişkileri çerçevesinde normal olarak kar şı lanacakt ır. 
Falcat bu anla şmazl ık üretim kooperatiflerinde daha ciddi boyutlara ula şabilir. Daha s ı , 
kooperatif tüketicileri de ayn ı  zamanda yönetim kurullar ında da yer alacaklar ından 
anlaşmazlık ticari faaliyetlerde oldu ğu ölçüde idare meclislerinde de sözkonusudur.. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 100 	NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 	1993 

VERIMLİ LİĞ I VE İSTİ HDAMI ARTIRMADA 

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATIF 

IŞ LETMELERININ ETKILERI 

Dr. Zübeyir TURAN < 

PRODÜKTİV İ TE (Verimlilik) 
Verimlilik geniş  anlamda, üretim araçlar ının ekonomik faaliyetlerinin bir bütün ola-

rak ölçülmesidir. Dar anlamda ise üretime kat ılan her faktörün birimine dü şen üretim ya 
da elde edilen beher birime dü şen üretim faktör miktar ının ölçülmesi ve devreler itibariyle 
birbiriyle karşı laş tırı lmas ı  demektir. Ş u halde, bu tammdan da anla şı ldığı  gibi, verimlilik 
izafi bir kavram olup, bir kar şı laş tırma iş lemini de beraberinde getirmektedir. 

Verimlilik düzeyi, özellikle geli şmekte olan ülkeler için büyük önem ta şı r. Zira ve-
rimlilik düzeyinde sa ğ lanan artış lar reel gelirleri art ırarak pazar darl ığı  sorununu ortadan 
kaldırmaya yardımcı  olmakta, dolay ı sıyla yatırımlar daha geniş  bir sat ın alma gücü ve ta-
sarruf bularak geni ş leyebilmektedir. 

İş letmeler düzeyinde ise verimlilik, birim üretim ba şı na kullan ı lan girdilerin izlen-
mesidir. Bir iş letmenin durumunu izleyen kârl ı lik, işgücü, enerji kullan ım ı , üretim dü-
zeyi, kapasite kullan ı m ı  ve benzeri baz ı  göstergelerden yararlan ı lmaktad ır. Verimlilik dü-
zeyi de izlenilmesi gereken önemli bir göstergedir. (1). 

İş letmeler aç ı sı ndan girdi verimlili ğ i ile maliyetler aras ı nda önemli bir ili şki vardır. 
İş letme aç ı sından üretime sokulan girdi miktar ı  ne kadar çok olursa, verimlilik o kadar 
yüksek olacakt ır. Verimlilik art ınca da birim üretim ba şı na maliyetler dü şecektir. 
Bilindiğ i gibi, maliyetler bir yandan kârl ı lığı , bir yandan da rekabet gücünü belirlemekte-
dir. Bu aç ıdan bakı ldığı nda maliyet-verimlilik ili şkisi rekabetçi piyasa ko şullarında önem 
kazanmaktad ır. 

Prodüktivite özellikle, ölçümü sözkonusu oldu ğunda birbirinden az çok farkl ı  şekil-
lerde ifade edilen "Prodüktivite", ekonomik hayatta çok önemli bir kavramd ır. En basit 
ifadesi, fiziksel miktarlar olarak: 

Ç ı ktı  (out put)  Prodüktivite — Girdi (input) 
şeklindedir. Ç ıktının girdilere oranlamas ında fiziksel miktarlar yerine bazen farkl ı  ölçüler 
kullamlabilmektedir (2). 

Toplumsal yönü ekonomik yönü kadar önemli olan, özellikle geli şmekte olan ülke-
ler için ayr ı  bir önem ta şı yan "prodüktivite" ile e ş  anlaml ı  olarak kullan ı lan verimlilik 

(*) Niğde Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ö ğ retim Görevlisi. 
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(Productrity), en yakın anlamda çıktım (Out put'un), bu çilcuy ı  oluş turmak için gerekli 
faktör girdiler (inpuflar) toplam ı na oranı  olarak tammlanmaktachr. Buna "Toplam Falctör 
Verimliliğ i" de denir. Ç ı ktım emek, arazi, malzeme, makina gibi tek bir üretim faktö-
rüne oranlanmas ı  yoluyla, sırasıyla, emeğ in, arazinin, malzemenin, makinan ın verimlili- 

, ğ inden söz edebiliriz ki buna da "K ısmi Verimlilik" denir. 

TRIMSAL AMAÇLI KOOPERATIF IŞ LETMELERININ 
VERİMLİLİĞ E ETKILERI 

Genel anlamda i ş letmeciliğ in gelişmesine gözatacak olursak; baş langıçtan zaman ı -
mıza kadar hem i ş letmecilik faaliyetleri hemde i ş letme öğ retimi devamlı  gelişerek insan-
ların karar almalannda ülkemizdeki sosyal ve iktisadi geli şmelerin bütün safhalar ında 
odak noktası  olarak düşünülmektedir. Bugün iktisadi ve sosyal geli şmelerin sağ lanma-
s ında, ülkelerin kallunmas ı nda, hatta kültürel ve politik olaylarda i ş letmecilikteki geli ş -
melere paralellik bulunmaktad ır. Iş letmeleri geli şmiş  bütün ülkeler, geli şmiş  ülkelerdir. 
Iktisadi ve sosyal geli şmelerin itici gücünü, iş letmeler ve i ş letmecililc ü ğretiminin geli ş -
mesi sağ Lamaktad ır. Bir bakıma iktisadi ve sosyal geli şmelerin en önemli vas ı talanndan 
birini de iş letmecililc olu ş turmalctad ır (3). 

Yukarıdaki genel iş letmecilik bilgisinin aç ıklanmasından faydalanarak konumuz iti-
bariyle tanmsal i ş letmeleri kavram olarak inceleyecek olursak; i ş letmek, yönetmek, hare-
ketlendinnek, araçlan kullanmak, fabrika i ş letmek, e ğ lence yerlerini i ş letmek, bankac ılık, 
sigortac ı lık, ulaş tırma iş leri yapmak v.b. gibi kavramlar ın sıralanmas ı  ile genel anla-
mında "iş letme" kavram ı  ortaya ç ıkar (4). 

Sayı lan bu eylemlerin -(tiillerin) her ne kadar yap ı lmas ı  sağ lanmış  ise de, önceden 
belli edilmi ş  bir program ve plân içerisinde, ayn ı  zamanda ihtiyaçlara cevap verebilecek 
şekilde kunılması , kurulma iş lemleri ile birlikte istihdam konular ı nın ve yerinin seçil-
mesi, gereken kapitalin sağ lanmasından sonra iş letilmesi mümkün olur. Di ğ er taraftan bu 
etkinlik iş letmecilik prensiplerine dayamrsa verimin artUr ılmasinda ve ihtiyaçlann doyu-
rulmasında büyük ölçüde i şe yarar. 

Mamullerin ve üriinlerin satışı nın sağ lanabilmesi için yöneticilerin ve i ş letmecile-
rin, iş letmelerini, daha i ş letmelerinin kurulu şundan baş layaralc plânlama, organize etme, 
yönetme ve yürütme, koordine ve kontrol etme prensiplerine göre yöntemleri, bu pren-
sipleri iyi bir biçimde uygulayarak i ş letmenin yaş antısırun devam ettirilmesine ve geli ş ti-
rilmesine yard ım etmeleri gerekir (5). 

Tarım iş letmeleri doğa ile en son alıcı  grubu aras ında buluntular. Sağ lanan ürünler, 
doğ rudan doğ ruya tüketilecek veya herhangi bir üretim projesinde tekrar kullan ılabilecek 
maddelerdir. Tarla tan ım ve tanmsal amaçl ı  kooperatiftir. I ş letmeler, ormanc ı l ık, bahçe-
valilik, hayvanc ı lık v.b. gibi hammaddeleri ve yarı  iş lenmiş  maddeleri iş leyecek olan ge-
rek ticaret ve gerekse sanayi i ş letmeleri, bu maddelerin yeni baş tan değerlendirilmelerinde 
görev al ırlar. Örneğ in, üreticinin tütününü tüccara, tüccann sat ın aldığı  tüttinleri fabri-
kaya satması  ve fabrikanı n da tütünleri işleyerek sigara durumuna getirmesi, yukarda sby-
lenenlere uymaktad ır (6). 
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TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATIF IŞ LETMELERININ 
ÜZERINDEKI ETKILERI: 
Ekonomik kalk ınmanın, sosyal de ğ işme ve gelişmenin farkl ı  safhalanndan olan ül-

kelerde en önemli husus, üretimde ekonominin ihtiyaçları nı  karşı lamay ı  hedef alan bir ar-
tışı n sağ lanmasıdır. Özellikle, liirkiye gibi h ızla geli şmekte olan ülkelerde kalk ı nmanı n 
ve buna bağ lı  olarak sanayileşmenin ihtiyaç duyduğ u finansman temini ve büyük ölçüde 
tarım sektöründeki istihdamdan beklenmektedir. 

Tarım sektöründen beklenen ekonomik ve sosyal geli şmenin sağ lanabilmesi, diğ er 
faktörlerin yan ında, tarım iş letmelerinin üretim giderlerini temin ve tedarik etmeleri için 
ihtiyaç duydukları  "tarım kredi"sinin sağ lanması  önemli rol oynamaktad ır. Ayrıca ürünle-
rin zaman ı nda, istenen miktar ve kalitede, de ğer fiyatına satı lmas ına imkân veren, 
"pazarlama" konusu da ayr ı  bir önem ta şı maktadır. 

Türk tanm ı  genel yap ı s ı  itibariyle ve tam anlam ıyla, pazar ekonomisinin kurum ve 
kurallarına sahip olmad ığı  için, tarımsal üretim ile üreticilerin net gelirlerinden istikrarl ı  
bir artış  sağ lanamamaktadır. Bu ise Türk tanm ı  iş letmelerin tabiat şartları na bağ l ı  olmak 
yerine, modern tarım girdilerini kullanmalar ı  ve pazar için üretim faaliyetinde bulunmala-
nnda, istihdam yaratmak içinde, tar ımsal amaçl ı  kooperatif organizasyonlar şeklinde te ş -
kilatlanmalan kaç ı nı lmaz önemli bir araç rolünü oynam ış tır. 

Bu nedenle ülkemiz tar ım kesiminde fertler, mü ş terek imkan ve kaynaklafia, ortak 
menfaatler sağ lamak maksad ıyla i şgücü ve sermaye birli ğ i yaptığı  bir ortakl ık şekli olan 
kooperatif iş letmeler, özellikle tar ım bölgelerinde istihdam ı  arttırmada, önemli bir örgüt-
lenme şekli olarak kabul edilmektedir. 

Ülkemizde tar ım sektöründe tarımsal amaçh kooperatif i ş letmelerin istihdama katkı -
lan, her ne kadar istenen düzeyde geli şme ve verimlilikler gösterememi ş lersede, bölge ba-
z ındaki faaliyetlerini de gözard ı  etmemek gerekir. Çünkü k ırsal kesimdeki tar ımsal amaçlı  
kooperatiflerin istihdam üzerindeki rolü ve katk ı ları  ekonomik ve toplumsal etkinlikleri 
vard ır. Ancak, yukardaki bazı  aç ıklamalardan sonra, bütün bu zorluklar uzun süreli bir 
kooperatifçilik politikas ının önemi ve istihdam sorununa katk ı ları  ise aş ağı daki sıraladı
ğı mız baz ı  konuların göstereceğ i başarısı nın derecesi ile ölçülebilirler (7). 

Bu konular ise: 

a) Kaynak ve güçleri s ı nırlı  olan kitlelerin ekonomik ve toplumsal durumunu dü-
zeltmek; 

b) Tarımsal verimi ço ğaltma amac ını  güden bir yerleş tirme ve tanmsal refah ın sis-
temlerini uygulamak; 

c) Bölgesel hammaddeleri i ş leyecek küçük fakat modern endüstriler kurularak üre-
tim bölgelerinde i ş gücünden ve yan ürünlerden gereğ i gibi yararlan ılması nı  sağ -
lamak; 

d) Arttır ı mı  geliş tirme ve kredilerin kontrollü bir sistem içinde kullanma yoluyla 
kiş isel ve ulusal kaynaklar ı  uygun koşullar altında iş lemek; 

e) Konut, sağ lık ve haberle şme gibi alanlarda toplumsal ko şulları  düzeltmek ve ül-
kedeki toplumsal servislere yard ımc ı  olunması  gerekmektedir. Yukar ıdaki aç ık-
lamalann sonucunda konuyu özetleyecek olursak: 
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K ısa süreli br kooperatif politikas ı  ile ulusal ve bölgesel ko ş ullar ın etkisi altında 
kalmak, hatta bunlarca belirtilmek zorundad ır. Bu koşullar gereğ i gibi tan ındığı nda ko-
operatifçilik politikas ı n ı n genel arnaçlan yeniden gözden geçirilerek, k ısa ve uzun süreli 
bir program çerçevesi içinde gerçekle ş tirilebilecek konularda ortaya konabilir. 

iş te o zaman ulusal ekonomiye katk ıdan, istihdam ve verimliliğ i artırmada tar ımsal 
amaçh kooperatiflerin olumlu etkilerinden somut olarak yararlamlabilinir lanaatindeyiz.. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 100 	NISAN-MAYIS-HAZIRAN 	1993 

GÜNEYDOĞ U ANADOLU PROJES İ  
(GAP) İ Ç İ N BİR PAZARLAMA MODEL İ  

Doç.Dr.Z. Erinç BÖGE* 
Yrd Doç.Dr. İzzet GÜMÜ Ş * 

GIRI Ş  
Baş ta tar ı m ürünleri olmak üzere, Türk ürünlerine d ış  pazarlar bulma konusu, yakla-

şı k olarak 1930'1u y ıllardan beri zaman zaman gündeme gelmi ş tir. Ancak, gerek o dönem-
lerde Türk ekonomisinin çok c ı lı z olu şu ve kendi kendine yeterli olma aray ış larını n sür-
mesi, gerekse Ikinci Dünya Sava şı n ın dış  pazarlarla ili şkilere imkan tan ımaması , ihracat 
yönündeki çal ış malar ı  uzun y ı llar geriletmi ş tir. Savaş  sonrası  esen demokrasi rüzgarlar ı , 
ekonomik alandaki etkilerini k ı sa sürede göstermi ş tir. Tarımda mekanizasyon ve verim 
art ı rma çal ış malar ına girilmiş , giriş imcilik teşvik edilmeye baş lanmış tır. Kı saca, ülkede 
liberal ekonomiye geçi ş  do'ğ rultusunda yönlendirmeler h ız kazanm ış tır. 

Ekonomik gelişmenin, ülkedeki politik ortamla yak ı n ilişki içinde bulunduğ u bir 
gerçektir. Özellikle, uzun vadeli yat ırım kararlan üzerinde, ülkedeki politik istikrar ı n. et-
ken olduğu tart ış masad ır. Nitekim 1950'lerin sonlar ına doğ ru ülkede görülmeye ba ş layan 
politik çat ış malar, askeri darbe giri ş imleri, ekonomik alanda da etkilerini göstermi ş tir. 
Politik liderler aras ı nda birbirlerinin söyledilderine kar şı  ç ıkmak geçerli oldu ğ u için, siya-
sal liderler hemen hemen hiçbir konuda anla şamam ış lardır. Böyle bir ortamda ekonominin 
ne ölçüde geli ş me gösterece ğ i aç ıktır. 

Hiç kuşkusuz bir ülkenin geli ş im sürecinde, bölgesel ve uluslararas ı  dengeleri gö-
zard ı  etmek mümkün olmamaktad ı r. Özellikle son be ş  y ı l içinde uluslararas ı  dengelerde 
çok h ızl ı  geli şmeler görülmektedir. Sovyetler Birli ğ i parçalanmakta, Araplar aras ındaki 
dengeler onarı lmas ı  zor bir şekilde değ işmekte, Balkanlarda, Yugoslavya ve Arnavutluk'ta 
çat ış malar görülmekte, Bat ı  Avrupa ülkeleri aras ında nazl ı  bir birle şme çabas ı  yürütül-
mektedir. Öte yandan, ba ş ta Afrika ülkeleri olmak üzere, dünyan ı n birçok yerinde açl ık 
yaşanmaktadı r. Türk siyasal liderler iç ve d ış  gelişmeleri dikkate alarak art ık baz ı  ortak 
kavramlarda veya davram ş larda uzlaşmalc zorıı ndadırlar. Aksi taktirde hem ülke hem kendi-
leri, kı sı r çeki şmelerden zarar görecektir. 

GAP, bu konuda önemli kilometre ta ş larindan biridir. Projenin 2040 y ı l ına doğ ru 
tamamlanmas ı  hedeflendiğ inden, yakla şık yanm yüzy ıl içinde çok şeyde değ işme olacak-
tır. Ancak, dünyan ın say ı lı  projeleri aras ında oldu ğ u kabul edilen bu kapsamdaki bir ça- 

* Gazi Üniversitesi Öğ retim Üyesi 
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lış man ı n esintilere b ırak ı lmayacağı  da bir gerçektir. Ayr ıca, proje kapsam ındaki baz ı  alt 
projelerin yak ın tarihlerde devreye girecek olu şu ciddi baz ı  çalış maları  gerektirmektedir. 

GAP, pazarlama fonksiyonu aç ıs ından ele alındığı nda tutarl ı  bir çalış man ı n yapı l-
madığı  görülecektir. Projenin ba ş lıca sorumlusu olan DPT'nin bir Japon ve Türk ortak 
giriş imine haz ırlattığı  "Master Plan" çal ış masında da somut yaklaşı mlar bulmak müm-
kün değ ildir. Master Planda çok şey söylenmekte, ancak sonuç olarak somut öneriler geti-
rilememektedir. Her ne kadar bir master plan çal ış mas ında ayrıntı  beklemek yanlış sa da en 
azından seçenekli stratejilerin belirtilmesinde yarar vard ır. Böylece, ilerdeki alt proje ça-
lış malarında bu stratejiler de ğ erlendirilerek uygun olanlar ı  benimsenebilir. 

GAP'ta ilgili literatür, genelde proje büyüklü ğ ü, ekonomiye sa ğ layaca ğı  yararlar, 
bölge halk ı n ın gelirinde yarataca ğı  art ış lar, trafik sorunlar ı , bölgede üretilebilir ürün tür-
leri gibi konular üzerinde yo ğ unlaşmaktad ır. Buna kar şı l ık meydana gelecek ürün art ışı  
nasıl pazarlanacakt ır, nas ıl bir model geliş tirilmesi gerekir, ş imdiye kadar denenen model-
lerin eksik yönleri nelerdir ve neden ba şarı l ı  olamamış tır, Türkiye tarı m ürünlerinin d ış  
pazarlamas ında neden olmas ı  gereken yere ula şamamış tır şeklindeki sorular üzerinde yete-
rince durulmadığı  görülmektedir. 

GAP' ın tümüyle tamamlanmas ı  için öngörülen süre elli y ı ldır. Ancak, sulama pro-
jelerinin büyük bölümü 2000 y ı lından önce devreye girmi ş  olacakt ır. Türkiye nüfusu 
2000 yı lında 70 milyon dolay ı na ula şacaktır. Böylece Türkiye, dünyan ın say ı lı  tarım 
ürünleri fazlas ına sahip olan ülkeler aras ı na girecektir. Meydana gelecek olan ürün 
fazlal ığı  ülke içinde tüketilemiyece ğ i için, ihracata yönlendirilmesi gerekecektir. Kald ı  ki, 
daha küçük ölçekli, benzer baz ı  projeler üzerindeki çal ış malar halen sürdürülmektedir. 
Bunlara örnek olarak KOP (Konya Ovas ı  Projesi) gösterilebilir. Bu projeler uygulamaya 
kondukça, Türkiye sürekli olarak tar ım ürünleri fazlal ığı  ile karşı laşacaktır. Ş u anda bile 
birçok tar ım ürününde fazlal ığı  vard ır. Tütün, bu ğday, çay, sebze ve meyvede görülen 
fazlal ıklar ve üretici şaş lanlikları  sık sık gündeme gelen konular içindedir. 

Çal ış mam ızda, GAP'ta meydana gelecek ürün art ış lar ın ın dış  pazarlara nas ı l 
yönlendirilebileceğ i konusu üzerinde durulacakt ır. 

Çalış man ın üç bölümde ele al ınması  uygun bulunmuş tu. Birinci bölümde, bölge 
yapı s ı  ve projenin temel özellikleri ele al ınacakt ı r. İkinci bölümde, Türkiye'nin tarım 
ürünleri ihracat ı nda karşı laş tığı  sorunlara de ğ inilecektir. Üçüncü bölümde, bir model ge-
liş tirilerek genel yap ısı  ve iş leyiş i konularındaki görü şmelerimiz belirtilecektir. 

I. GÜNEYDOĞ U ANADOLU BÖLGESI VE GAP 

Güneydoğ u Toroslar ın oluş turduğ u yay ı n güneyinde kalan Güneydo ğ u Anadolu 
Bölgesi, Türkiye'nin yedi co ğ rafi bölgesinden biridir. F ırat ve Dicle nehirlerinin aşağı  ke-
simleri ile, bunlar aras ı nda uzanan eski Mezopotamya uygarl ığı na hayat vermi ş  olan ünlü 
bereketi hilalin yukar ı  ,kesimlerini kapsar. Bölgenin baş lıca yerle ş im alanları  olarak 
Gaziantep, Ad ı yaman, Ş anl ıurfa, Diyarbak ır, Mardin, Siirt, Batman ve Şı rnak illeri say ı -
l ı •. Genelde, az engebeli düzlüklerden meydana gelen bölge, Orta Anadolu'dan sonra 
Türkiye'nin en geni ş  tarım alanların ı  içermektedir. 

Bölge güneyden, kuzeye do ğ ru yükselme gösterir. Siirt, Bölgenin en yüksek kesi-
midir (965 m). Buna kar şı , Gaziantep ve Ş anlıurfa'da ortalama yükse klik 600 m'dir (1). 
Bölgede geniş  ovalar bulunmaktad ır. Ş anl ıurfa Harran Ovas ı , Harran-Ceylanp ınar Ovas ı , 
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Siverek-Hilvan Ovalar ı , Birecik Ovas ı , Suruç Ovas ı , Baziki Ovas ı , Gaziantep-Araban 
Ovalan, Ad ıyaman-Kahta Ovalan, Dicle Sa ğ  ve Sol Ovalar', Garzan Sa ğ  ve Sol Ovalan, 
S ilopi Ovası , Cize-Nusaybin Ovalan ba şhcalan aras ı ndadır (2). 

Bölge kuzeyindeki yükseklikler siper görevi yaparak, k ış  aylann ın sert geçmesini 
engeller. Buna karşı n yaz aylar ı  son derece s ıcak geçer. Bölgede y ı llılc ortalama ya ğış lar, 
Türkiye'nin di ğ er bölgelerine oranla dü şüktür. Ya ğış lar genellikle ilkbahar ve kış  ayla-
rında göriilür. Bölge iklimi, sulama yap ı labildiğ i taktirde, bol ve çe ş itli üriin sa ğ layabile-
cek niteliktedir (3). 

1.1. DEMOGRAFIK YAPI 

Türkiye, yüzde ikinin üzerinde bir art ış ta dünyan ın h ı zla nüfusu artan ülkeleri ara-
sında gelmektedir. Nüfus artış  h ı z ı  yaln ızca Ikinci Dünya Sava şı  yı llarında yüzde bir do-
lay ında kalm ış , 1955-59 döneminde ise yüzde üçe yakla ş mış tm Son y ı llarda kitle haber-
leşme araçları  ve baz ı  bakanl ıklann gerçekleş tinniş  olduğu aile planlamas ı  çalış maları  bir 
ölçüde etkili olmu ş tur. Yine de istenilen başann ın sağ landığı nı  söylemek mümkün de ğ il-
dir. Tablo l'de geli şmeler kolayca izlenmektedir. 

Tablo 1: Dönemler Olarak Türkiye'de Nüfus Art ış  Hızları  

DÖNEM SAYIM YILI NÜFUSU 
(milyon) 

YILLIK ARTIŞ  ORANI 
(0/00) 

1927-1934 13.648 21.10 

1935-1939 16.158 19.59 

1940-1944 17.821 10.59 

1945-1949 18.790 21.73 

1950-1954 20.947 27.75 

1955-1959 24.065 28.53 

1960-1964 27.755 24.62 

1965-1969 31.391 25.19 

1970-1974 35.605 25.00 

1975-1979 40.348 20.65 

1980-1984 44.737 24.88 

1985-1989 50.644 21.71 

1990-1994 56.473 

Kaynak: 1990 Genel Nüfus Say ı m ı  Idari Bölümü, T.C. Ba şbakanl ık Devlet 
Istatistik Enstitüsü Yay ı n ı , s. l'den derlenmi ş tir. 

1985-1990 aras ı ndaki nüfus art ış  h ı zı n ı n ayn ı  kalaca ğı  varsay ım ı  alt ı nda yap ı lan bir 
projeksiyon çal ış mas ında, 2020 y ı lında Türkiye nüfusunun 108 milyon dolay ı na ulaşa-
cağı  öngörülmü ş tür. 
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Tablo 2: Sabit Art ı  Hı z ında 2020 ı l ında Türki e Nüfusu 

DÖNEM NüFus ( ı 000) 

1985-90 56.773 

2000 70.164 

2010 87.175 

2020 108.000 

2040 167.193 

Yapı lan projeksiyon çal ış mas ında, eğ itim düzeyinde meydana gelecek yükselmenin 
ve diğer sosyal geli şmelerin nüfus artışı na yapacağı  azalt ıcı  eticiler dikkate al ınmam ış tır. 
Ayn ı  dönem içinde çocuk ölümlerinde azalma görülece ğ i ve yaş lı  nüfusun artaca ğı nı  
varsayacalc olursak, gelecek otuz y ı l içinde Türkiye nüfusunun ikiye katlanaca ğı  
söylenebilir. 

Güneydoğ u Anadolu Bölgesi nüfusu yakla şı lc 5.2 milyond ıı r. Nüfus artış  oranı , 
Türkiye genelinin biraz üzerinde olup, binde 35 dolay ı ndad ır. Tablo 3'de bölge illerindeki 
nüfus dağı l ım ı  gösterilmiş tir. 

Tablo 3: Güne do u Anadolu Böl esindeki Illerde Nüfus Da l ım ı  
ILLER 1985 1990 

Gaziantep 966.918 1.140.594 

Adıyaman 430.728 513.131 

Ş anl ı urfa 795.034 1.001.455 

Diyarbak ır 934.505 1.094.996 

Mardin 490.044 557.727 .. 
Siirt 280.140 265.153 

Batman 285.423 344.669 

Şı rnak 215.614 262.006 

Kaynak: Genel Nüfus Say ım' Idari Bölümü, 1990, D.I.E. 25.4.1991. 

1.2. BÖLGENIN GENEL EKONOMIK YAPISI 

Güneydoğ u Anadolu Bölgesi, genelde tar ım ve hayvanc ı lığı n ağı rlıldı  olduğ u bir 
ekonomik yap ıya sahiptir. Bölge nüfusunun ortalama olaralc yüzde 71'i tar ım, yüzde 23'ü 
hizmetler, yüzde 5'i imalat kesiminde çal ış maktad ı r. 

Bölgede ya ğış lar ın azl ığı  ve yaz aylar ı n ın kurak geçi ş i, kum tarım tekniğ ini 
yayg ınlaş t ı rmalctad ır. Nadasl ı  kuru tar ı m sonucu, her y ı l büyük miktarda araziden 
yararlanmak mümkün olmamaktad ır. Iyi tohum, gübre kullan ı m ı  ve tar ı msal 
mekanizasyon, Türkiye ortalamas ı n ın altındadır (4). Bu yap ı  içinde bölgenin baş l ıca 
ürünleri aras ında mercimek, antepfı stığı , üzüm, baklagiller, pamuk ve tütün say ılabilir. 
Ayrıca, Gaziantep yöresinde bağ cilık ve zeytincilik yayg ı ndır. 
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Türkiye tah ı l üretiminin yaklaşı k yüzde 111 bölgede gerçekle ş tirilmektedir. Don, 
arpa ve buğday, bölgenin başlıca tah ıl ürünleri aras ındad ır. Ş anlıurfa ve Diyarbak ır, 
bölgenin baş lıca tah ıl üretim merkezleridir. 

Baklagil üretiminde Bölge pay ı  yalda şı k yüzde 35'dir. Ülke mercimek üretiminin 
yüzde 75'i bölgede yapılmaktadı r. Bölgenin, fasulye ve nohut verimlili ğ i, Türkiye verim 
ortalamas ının üstündedir. 

Meyve ve sebze üretiminde Bölgenin önemli bir potansiyele sahip oldu ğ u 
bilinmektedir. Ancak, sulama sorunlar ı  nedeniyle bu ürünlerin üretimi halen Türkiye 
genelinin yüzde 8-9'u dolay ındadır. Üretimin büyük bölümü bölgede tüketilmektedir. 

Bölge sanayi daha çok tar ıma dayal ı  bir yapı  göstermektedir. Türkiye petrol ve 
fosfat üretiminin tümü bölgede üretilmektedir. Türkiye imalat sanayinin yüzde alt ı sı  
bölgede yer almaktadır. G ıda, içki, tütün, dokuma ve deri sanayileri bölgede geli şmiş  
durumdadır. Ancak, kapasiteleri küçüktür. Sanayi tesisleri daha çok Gaziantep, Ş anlıurfa 
ve Diyarbak ır'da yoğ unlaş mış tır. 

Bölge, büyük bir doğ al kaynak potansiyeline sahiptir. Ancak, bu kayr ıaklqnn çok az 
bir k ı sm ı  de ğ erlendirilmektedir. Tablo 4 Bölgenin do ğ al kaynak potansiyelini 
göstermektedir. 

Tablo 4: Bölgenin Doğal Kaynak Potansiyeli 

Türkiye Potansiyelinin 

Profe alan ı  1/10 

Nüfus 1/11 

Sulanabilir arazi 1/4 

Yeraltı  suları   1/4 

Hidroelektrik enerji 1/4 

Petrol 1/1 

Fosfat 1/1 

1.3. GÜNEYDOĞ U ANADOLU PROJESI 

Kısaca GAP olarak bilinen Güneydo ğ u Anadolu Projesi, Türkiye'nin en kapsaml ı  
gelişme projesidir. Projeye temel olu ş turan ilk çal ış malar 1936 y ı l ında F ırat nehri 
üstünde baz ı  alum ölçümleri ile ba ş lamış tır. Bu çal ış malar 1960 y ı l ından sonra h ız 
kazanmış tır. 

Proje, Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yap ı m ı  öngörülen bir dizi baraj, 
hidroelektrik santral ı  ve diğer sektörlerdeki yat ırımları  kapsamaktadır. Proje, Bölgenin 
tarım ve sanayi imkanlann ı  değ erlendirecek; ula şı m, sağ lık ve eğ itim hizmetlerini 
geliş tirecektir. Yakla şı k 1.7 milyon hektar alan sulu tarıma aç ı lacak, Türkiye'nin mevcut 
tarımsal üretimi yaklaşı k olarak iki kat ına ç ıkacakt ır. 
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SEBZE-BOSTAN 	1:1ZUM ANTEP 	YEM BITKISI YEM BITKISI 

FISTĞ 1 (HASIL) 	(KURU OT) 

406 

2000 

1711 

1500 

400 

300 

1000 

994 

500 

200 

166 

100 

15 446 

15 000 

20 000 

10 000 

5 000 

3 619 

BUĞDAY 	DANE 	PAMUK 	YAĞ1.1 

FASULYE 	(LIF) 

YUMRU 

BITKILER TOHUMLAR 

20 500 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

1 396 

TÜRKIYE ÜRETIMI GAP ÜRETIMI 

800 

650 

638 2462 

240 	 600 	 2400 	 6000 

211 	 5832 

160 400 1600 4000 

1220 

80 200 800 2000 

64 

Tablo 5: Türkiye'de Saz ı  Ürün ve Ürün Gruplar ın ın Y ı llık Üretimleri ile GAP 
Sulamalar ı n ı n Gerçekle ş mesi ile Meydana Gelecek Üretimlerin 
Karşı laş tırtnaları  (Bill Ton) 

Kaynak: GAP-Güneydogu Anadolu Projesi, D.S.1. Genel Müdürlü ğ ü Broşürü, 1991 
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Türkiye üretimleri DIE 1988 de ğerleridir. 

Tablo 5'de sulamalarm gerçekle şmesiyle sağ lanması  öngörülen üretim artış ları  
gösterilmiş tir. Bu üretim art ış larının toprak kullan ım ındaki iyile ş tirmeler, nadas 
alanlarının daralt ı lmas ı , toprak özelliklerinin daha iyi tan ınması , tohumluklarda 
sağ lanacak gelişmelerle, öngörülenin de üstüne ç ıkma olas ılığı  fazladır. Nitekim böyle 
bir durum pamukta görühnü ş tür. Türkiye'de 1954-1987 dönemi içinde, pamuk ekim alan ı  
bir ölçüde sabit kalm ış , buna karşı lık verimde büyük artış lar sağ lanmış tır. Tablo 6'da bu 
durum gösterilmi ş tir. 

Tablo 6: Türkiye Pamuk Ekim Alanları  (Hektar) ve Pamuk Verimi (kg/h) 

Yıllar Toplam Üretim Ekim Alan ı  Verim Dünya Verimi 

1954 141.800 582.000  240 213 

1960 103.000 621.000 309 313 

1971 522.000 688.000 758 392 

1974 598.327 837.000 714 421 

1980 483.000 673.000 742 429 

1983 522.000 65.000 863 

1984 580.000 760.000 778 

1986 518.230 589.000 880 

1987 518.000 580.000 880 

Kaynak: DPT."Türk Sanayinin A.T. Kar şı sındaki Imkanları " Yay ın No: 2141, 
c.II (Ankara, 1968) S.286. 

GAP, Fırat ve Dicle havzalar ında toplam 22 adet baraj, 19 adet hidroelektrik santrali 
ve bir dizi sulama projelerinden olu şmaktad ır. Tablo 7'de, Proje kapsam ındaki alt projeler 
ve 1991 tarihli itibarıyla her bir projenin durumu gösterilmiş tir. 

Tablo 7'de projenin devreye giri ş  tarihlerinin verilmemi ş  olduğu görülmektedir 
D.S.I. daha önce yay ınladığı  verilerde, her bir projenin tek tek devreye giri ş  tarihleri 
belirlenirken, bu defa tarih belirlemeden kaçmm ış hr. Yap ı lan temaslarda, Atatürk Baraj ı , 
Hancağı z Baraj ı  ve HES dışı ndaki tüm projelerde, en az üç y ı llık sarkrnalar oldu ğ u 
öğ renilmi ş tir. Finansman s ıkıntı ların ın ilerideki tarihlerde de görülece ğ i varsay ımı  
altında, genelde bir gecikme ile kar şı  karşı ya kal ınacağı  kaçı n ılmaz görülmektedir. 
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Tablo 7: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESI (GAP) 

Fırat Havzas ı  

Kuruluş  güç 	: 7 478 
Enerji üretimi : 27 345 GWh 
Sulama alan ı  : 1 693 027 ha 
Baraj adedi 	: 22 
HES adedi 	: 19 

Dicle Havzası  

Proje ve üniteleri Kumlu güç 

(MW) 

Enerji üretimi 
(GWh) 

Sulama 
alan ı  (ha) 

Pmje durumu 

1. Karakaya projesi 1 880 7 354 — 
Karakaya baraj ı  ve HF,S 1 800 7 354 — Iş letme 

2. A ş ağı  Fı rat projesi 2 450 9 024 706 281 

Atatillic baraj ı  ve HES 2 400 8 900 — Inş a halinde 

Ş anhurfa HES 50 124 Inş a halinde 

Ş anlıurfa tüneli ve sula. — _ — Inş a halinde 

Ş anl ıurfa tüneli ve sula. — 141 835 Inş a halinde 

Mardin-Ceylanp ı nar cazibe sulamas ı  _ — 185 639 

Mardin-Ceylarıpmar pompaj sulaması  — — 149 000 

Siverek-Hilvan pompaj sulamas ı  — 160 105 

Bozova pompaj sulamas ı  — — 69 702 

3. S ın ır Fırat projesi 852 3 168 _ 
Birecik baraj ı  ve HES 672 2 516 — 
KarIcam ış  barajı  ve HES 180 652 — 
4. Suruç ve Baziki projesi _ — 146 500 

Sumç ve Baziki ova. sula. — — 146 500 

5. Ad ı yaman-Kalna proj. 195 509 77 824 

Çamgazi baraj ı  ve sula. — — 6 536 Inş a halinde 

Gömikan baraj ı  ve sula. — — 7 762 

Koçali bar. HES ve sula. 40 120 21 605 

S ı nmtaş  baraj ı  ve HES 28 87 — 
Fatopaş a HES 22 47 

Büyükçak baraj ı  HES ve sula. 30 84 12 322 

Kahta baraj ı  ve HES 75 171 — 
Atatürk baraj gölünden pompaj sulamas ı  — — 29 599 

6. Ad ı yaman-Göksu-Araban 7 43 71 598 

Çataltepe bar. ve  Gölba şı , Abbasiye, 
Kı z ılin, Yavuzeli, Incesu, Pazarc ı k 
sulamas ı  — — 71 598 

Erkonok HES 7 43 — 
7. Gaziantep projesi — — 89 000 

Hancağı z bar. ve  sula. — — 7 330 Iş letme 

Kayac ık baraj ı  ve sula. — — 13 680 In ş a halinde . 
Kemlin baraj ı  ve sula. — — 1 969 

Birecik baraj ı  göl. pom. sula. — 66 021 

işletme 14 , 4 42 31 500 

Münferit projeler in ş a. — — 3 940 

Nusaybin sulamas ı  — — 7 500 I ş letme 

Çağdaş  HES 14 , 4 42 — I ş letme 

Akçakalo YAS sula. _ — 	. 15 000 I ş letme 
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Proje ve Üniteleri Kumlu güç Enerji üretimi 
(GWh) 

Sulama 
alan ı  (ha) 

Proje durumu 

Ce lan. ı nar YAS sula. — — 9 000 

Hac ı h ıd ı r .ro esi 2 080 In a halinde 

Dumluca .rdesi — — 1 860 In a halinde 

8. Dicle-Kralluz ı  .ro .esi 204 444 126 080 

Kralk ı z ı  bara' ve HES 94 146 — In a halinde 

Dicle bara.' ve HES 110 298 — In a halinde 

Dicle sal. sahil caz. sula — — 52 033 In a halinde 

Dicle sa:: sahil ..m. sula. — — 74 047 

9 Batman .ro esi 198 483 37 744 

Batman bara ı  ve HES 198 483 — In a halinde 

Batman sol sahil caz. sula. — — 9 574 

Batman sol sahil . em. sula. — — 9 412 

Batman sa:, sahil caz. sula — — 18 758 

10. Batman-Silvan .ro esi 240 964 257 000 

Silvan bara.' ve HES 150 623 — 

Ka sor t ıara ı  ve HES 90 341 — 

Dicle sol sahil caz. sula. — — 200 000 

Dicle sol sahil . em. sula. — 57 000 

11. Garzan . o esi 90 315 60 000 

Garzan bara ı  ve HES 90 315 — 

Garzan sulamas ı  — — 60 000 
12. Ilı su 	•ro.esi 1 200 3 830 
Il ı su bara.' ve HES 1 200 3 830 — 

13. Cizre 	ro es 240 1 208 121 000 

Cizre bara.' ve HES 240 1 208 — 

Nusa bin—Cizre-ldil sula — — 89 000 

Silo. 	ovas ı  sulamas ı  — 32 000 

ı  letme — — 16 290 

Münferit .ro.eler 

ın a — — 10 022 

Deve _e 'di .ro'esi — 7 500 

Silvan I. ve II. k ı s. sula. — — 8 790 

Nerdü sulamas ı  — — 2 740 In a halinde 

ı nar-Göksu 	ro esi — 3 582 In a halinde 

Garzan-Kozluk sulamas ı  — 3 700 In a halinde 

Kaynak: GAP-Güneydo ğu Anadolu Projesi, D.S.1. Genel Müdürlü ğ ü Broşürü, 1991. 

II. TÜRKIYE'N İ N TARIM ÜRÜNLERI İ HRACATINDA 

KARSILASTIĞ I SORUNLAR 

Tarı m ürünleri ihracat ı  konusu, Türkiye gündemine 1930'1u y ı llarda gelmiş tir. O 
dönemde ülkenin ekonomik yap ı s ı n ın çok zay ı f olu şu, ihracat için gereken bilgi biriki-
minin henüz olu ş marn ış  olmas ı  ulaş tırma imkanlar ın ın zay ı flığı  gibi nedenlerle ba şarı lı  
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olunmam ış tır. Daha sonra, Ikinci Dünya Sava şı nın çıkmas ıyla, ihracat konusu tümüyle 
unutulmuş tur. 

Türkiye'nin ihracat konusundaki belirgin lup ırdanmalan 1950'li yı llarda baş lamış tır. 
Ancak önemli gelişmelerin görülmesi için 1960'lan beklemek gerekmi ş tir. Bu dönemde 
sanayileşme hareketlerinin h ızlanmasıyla Türkiye, sanayi ürünleri ihraç eder duruma gel-
miş tir. Aynı  tarihlerde, kalkınmada sanayiye öncelik verilmesi sonucunda, sanayi ürünle-
rinin payı  artış  göstermiş tir. Son y ıllarda sanayi ürünlerinin pay ı , ihracat içinde yüzde 
yetmiş lere ulaş m ış tır. 

Türkiye, geni ş  tarım potansiyeline sahip olmas ına karşın, üretiminin ancak yüzde 
3-4 gibi bir bölümünü ihraç edebilmektedir. Bu oran İ spanya, Portekiz, Yunanistan gibi 
ülkelerde yüzde 60-70 dolay ındadır. Bu düşüklüğü, çe ş itli nedenlere ba ğ lamak mümkün-
dür. Aşağı daki kesimlerde bu nedenlere de ğ inilmiş tir. 

2.1. TAŞ IMACILIKTA KARŞ ILA Ş ILAN SORUNLAR 

Taşı mac ı lı kta karşı laşı lan sorunları n başı nda, taşı macı lıkla uğraşan firmaların küçük 
ve iyi organize edilmemi ş  olmaları  gelmektedir. Çoğ u firmaların yurt dışı nda bürolan 
yoktur. Son y ı llarda uygulanan te ş vik tedbirlerinden yararlanan baz ı  firmalar, gerekli araş -
tırmaları  yapmadan büyüme Yoluna gitmi ş lerdir. Böylece Türk taşı ma firmaları , kısa za-
manda Avrupa'nın say ı l ı  filolan durumuna gelmiş lerdir. Ancak, filoların iç yapı ları ndaki 
düzensizlikler, ürünlerin ta şı nmasında gecikmelere veya ürün bozulmalanna neden olmu ş -
tur. Ayrıca, sebze ve meyve ta şı nmas ı  s ırasında ürüne uygulanan so ğ utma konusunda ta-
şı yıcı lann bilgisiz oluş lan, ürün kay ıplarına ve imaj zedelenmesine yol açm ış tır. 

Uluslararas ı  karayolu ta şı mac ı lığı nda görülen bir ba şka sorun, ikili anlaşmalarla be-
lirlenen geçi ş  kotalann ın yetersiz olu şu ve senenin son aylarında bitmesidir. Geçi ş  kota-
lan, özellikle tar ım ürünlerinin tüketiciye ula ş tırılmasında gecikmelere neden olmaktad ır. 

Türkiye, üç bir taraf ı  denizlerle çevrili olmas ı na karşı n, denizyolu taşı mac ı lığı ndan 
büyük ölçüde yararlanamamaktad ır. Türkiye'de tar ım ürünlerinin ta şı nması  için tasarlan-
mış  gemi bulmak çok zordur. Gemi bulunsa bile, bu sefer liman hizmetleri ve yükleme-
lerde sorunlar ç ıkmaktadır. Sonuçta, di ğ er ulaşı m yollarına oranla yüzde elli ucuz olan de-
niz taşı macı lığı , daha yüksek maliyetli olmaktad ı r. 

2.2. AMBALAJLAMANIN İ HRACAT ÜZERİ NDEKİ  ETKİ Sİ  
Ambalaj, bir mal ın korunması nda önemli olduğ u kadar, satış  s ı rasında da etkendir. 

Ambalaj, tarım ürünlerinde farkl ı  bir özellik ta şı r. Çünkü, tar ım ürünleri canl ı  olup, am-
balaj içinde de yaşamını  sürdürür. Bu nedenle IR, ışı k, basınç gibi faktörlerden etkilenir. 

Ambalaj, uluslararas ı  ticarette mamül kadar önemli bir konuma gelmi ş tir. Birçok 
Avrupa ülkesinin mamul ve ambalaj konularında koydukları  standartlar vard ır. Bu stan-
dartlara uyulmad ığı  taktirde, ürünün ülkeye girmesine izin verilmemektedir. Türkiye, 
yakın zamanlara kadar ihracat standartlar ına uyamad ığı  için sorunlarla karşı laş mış tır (5). 

2.3. ILETI Ş IM EKS İ KLİ KLER İ Nİ N İ HRACAT ÜZER İ NDEK İ  
ETKİ Sİ  

Yetersiz ileti ş im imkanlar ı  ve ileti ş ime az önem verilmesi, uzun y ıllar Türkiye ih-
racatı  üzerinde etken olmu ş tur. Türk ihracatçdan, yabanc ı  ve yerli pazarlardaki geli şme- 
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leri, arz ve talep durumlann ı , fiyat olu şumlann ı , stok düzeylerini çok zaman geriden izle-
yebilmişlerdir. 

Son on y ılda Türkiye'de ileti ş im alarunda sağ lanan iyileşmelerle, özellikle dış  pazar-
lardaki geli şmeleri yak ından izleme imkan ı  doğmuş tur. Aynca IGEME, dış  temsilcililc-
terden derledi ğ i bilgileri ihraeat&nn bilgisine sunmaktad ı r. Uluslararas ı  Ticaret Merkezi 
(ITC) ile yap ılan anlaşmalarda, çe ş itli ülkelerdeki tarım ürtinleri fiyatlar ındaki gelişmeler 
temin edilmektedir (6). 

Kabul etmek gerekir ki, say ısal durum, e ğ ilimleri çoğ u zaman yans ı tmakta yetersiz-
dir. Özellikle potansiyel al ım merkezlerindeki geli şmeleri daha s ık bir frekansla izliyecek 
eğ itimleri belirlemek, bu bilgileri bir merkeze alctararak karar almay ı  h ızland ırmak, ihra-
catta önemli bir konudur. Nitekim baz ı  Türk firmalar, kamu veya Odalar Birli ğ inin derle-
diğ i bilgilerle yetinmiyerek, kendi temsilcililclerini yurt d ışı nda açarak. daha sa ğ l ıklı  bir 
haberle şme ağı  kıı rmayı  tercih etmi ş lerdir. 

2.4. PAKETLEME EVLERININ IHRACAT ÜZERINDEKI ETKISI 

Tarı m ürünleri, pazara sunulmadan önce, paketleme evlerinde s ı n ıflandırı lmakta ve 
dayanma süresini uzat ıc ı  baz ı  iş lemlerden geçirilmektedir. Ancak, Türkiye'de paketleme 
evlerinin hem say ı s ı  az, hem de teknolojileri eskidir. Sonuçta, paketleme s ıras ı ndaki s ı -
n ıflamalar genelde göz karar ı  ile yap ılmaktad ır. Bu durum, özellikle Avrupa ülkelerine 
yapı lan ihracatta ürünlerin standart d ışı  iş lem görmesine neden olmaktad ır. Tablo 8'de, 
mevcut palcetleme evlerinin kapasiteleri ve bulunduklar ı  iller gösterilmiş tir. 

Tablo 8: Paketleme Evlerinin Bulundu ğ u Iller ve Kapasiteleri 
Bulundu ğu Il 	Kurulu Kapasite (ton/saat)  

Hatay 	 30 
Adana 	 30 
Içel 	 135 
Antalya 	 30 
Muğ la 	 10 
Izmir 	 125 
Bursa 	 10 

Toplam 	 370 
Kaynak: DOĞ AN Sedat. "Ihracatta Ambalajlama, Depolama ve Nakliye 

Sorunlar ı ". Yaş  Meyve ve Sebze ile Baklagil Ihracat ı  ve sorunlar ı  
Semineri, Ankara: M.P.M. Yay ınları , 1987, s.211. 

Türkiye'de ilk paketleme evleri 1956 y ı l ı nda görtilmeye ba ş lanmış , 1984 yılına ka-
dar say ı ları nda artma olmu ş tur. Ancak, ihtiyaca cevap verebilecek say ıda değ ildir. 
Örneğ in, Arap ülkelerine yap ı lan ihracat ı n merkezini olu ş turan Hatay'da bir tek paketleme 
evi bulunmamaktadır. Asl ında bu yap ı  büyük ölçüde ithalatç ı  ülkelerden kaynaldanmakta-
dır. Bu ülkeler tar ım üriinleri ithalat ında Avrupa'n ın benimsedi ğ i standartlan aramamakta-
dır. Ürünler çok zaman çuval, kasa içinde veya dökme olarak almmaktad ır. Böylece mali- 
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yet dü şmektedir. Bu durumda ihracatç ı  firma ürünü paketleme evinden geçirmekten ka-
çmmaktad ır. 

Türkiye, 1977 y ı lından beri paketlenmemi ş  tarım ürünlerinin ihracat ına izin ver-
mektedir. Eğer ürün sanayide kullan ı lacaksa ya da ithalatç ı  ürünün paketleme evinden 
geçmesini istemiyorsa paketleme yap ılmamaktad ır. Baz ı  zamanlar paketlenmeden ithal 
edilen ürünler, o ülkede paketlenerek kendi ürünüymü ş  gibi yeniden ihraç edilmektedir. 

Paketleme evlerinin yüksek maliyetli olu şu, atı l kapasite yaratmaktad ır. Bu evlerin 
kapasitelerinin % 30'unu kulland ıkları  bilinmektedir. Düşük kapasite iş lenen ürünün ma-
liyetini yükseltmektedir. 

Paketleme evlerinin entegre tesis olmas ı  zorunludur. Başka deyiş le, soğuk depo, ön 
soğ utma ve fümigasyon üniteleri ile entegre olmak zorundad ır. Mevcut paketleme evle-
rinde bu entegrasyon görülmemektedir. 

2.5. TALEP TAHM İ NLER İ NDE KARŞ ILA Ş ILAN SORUNLAR 

Tarım ürünlerinde üretim planlamas ı , karmaşı k konular arasındad ır. Bir endüstri i ş -
letmesinde (örneğ in pamuk ipli ğ i üreten bir fabrikada), talepte meydana gelen de ğ iş me 
doğ rultusunda üretim program ın ı  değ iş tirmek kolayd ır. Ayn ı  iş lemi tar ım iş letmesinde 
uygulamak çok zaman mümkün de ğ ildir. Bu nedenle, talep tahminleri, tar ı m ürünleri için 
büyük önem taşı maktad ır. ihracat sözkonusu oldu ğunda, ülke içindeki üretimin yan ı sıra, 
başka ülkelerdeki arz ve talep yap ısı  da gündeme gelmektedir. Tüm bu olgu, karma şı k 
birtak ım bilgilerin sürekli olarak derlenmesini, analizini ve karar almay ı  gerektirmektedir. 

Günümüzde, haberleşme teknolojisinde meydana gelen geli şmelere rağ men, tarım 
ürünlerinin pazar yap ı ların' yak ından izlemek kolay olmamaktad ır. Ayrıca, derlenen veri-
ler ortalama say ı ları  vermekte, e ğ ilimler, oluşan yap ı , söylenti vb. bilgiler, rapor sistemi 
içinde kullan ıc ıya ulaşmamaktad ı r. Türkiye, ticaret temsilcilikleri arac ı lığı , ile son y ıllarda 
daha dinamik bir çal ış ma temposuna girmi ş tir. Ancak tar ım ürünlerinde, masabaşı  ça-
lış ma yerine, alan çal ış mas ı nın daha yararl ı  olduğ u kesindir. Türkiye'nin ihracat yapt ığı  
166 ülkeden, yaln ızca ellisinde ticaret ate şesi bulunmaktad ır. Bunlar, tar ım ürünleri yan ı -
sıra, başka alanlardaki geli şmeleri incelemek zorundad ır. Ayrıca, o ülkeye gelen Türk i şa-
damlarma yard ımc ı  olmak durumundad ırlar. Bu yap ı  içinde sağ l ıkl ı  bilgi derlemeleri zor-
laşmaktad ır. Kaldı  ki, bu elemanlar s ını rlı  bütçeye sahiptirler. Teknik donan ımları  zay ı f-
t ır. 

Bu alanda ba şarılı  çalış ma içinde olan ülkelerin ba şı nda, İ talya, Ispanya, Yunanistan 
ve İ srail gelmektedir. Bunlar fiyat, arz ve taleple ilgili bilgileri sürekli olarak derleyerek 
ülkelerine aktarmaktad ır. Ayrıca bölgelerde görevli elemanlar, ülkelerinden gelen tar ım 
ürünleri yüklü kamyonları  telsizle yönlendirebilmektedir. 

İhracatç ı  özel sektör i ş letmeleri de bu konuda yeterli düzeyde de ğ ildir. Büyük bö-
lümü, o ülkedeki yerli arac ı larla işbirliğ i içindedir. Sonuçta insiyatif kullanma imkanlar ı  
s ınırlıdır. 

Özetlenecek olursa, kamu ve özel sektör i ş letmelerinin talep tahmini konusundaki 
çal ış maları  yetersizdir. Üretici, hangi tar ı m ürünlerini ne zaman, ne kadar üretece ğ ini 
bilmediğ i gibi, kime, ne zaman, hangi fiyattan satabilece ğ i konuların ı  da bilmemektedir 
(7). 
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2.6. IHRACATTA KARŞ ILAŞ ILAN DEPOLAMA SORUNLARI 

Tarım ürünleri canl ı  varlıklardır. Ürün kopar ıldıktan sonra bir süre daha canl ı lığı nı  
sürdüriir. Eğer üriin hemen tüketilmeyecekse, ürünün ya şam ın ı  uzatmak için soğuk de-
poya alınması  gerekir. Türkiye'de bu i ş lem aksaclığı  veya yap ılmadığı  için, her y ıl üreti-
len malm yüzde 251 çürütülmektedir. 

Tanm ürünlerinin soğ uk depolanmas ı  iş lemi, öteden beri ihmal edilmi ş  konulardan, 
biridir. Türkiye'de yaklaşı k olarak 900 adet depo bulunmaktad ı r. Bunları n toplam kapasi-
tesi 650 ton dolay ındadır. Depolann büyülc bölümü tüketim merkezlerinde kurulrnu ş tur. 
Iç tüketime yöneliktir. En ideal depolar, palcetleme evleriyle entegre edilmiş  hammadde ve 
mamul madde depolar ı  olmak üzere iki ayn üniteden olu şmaktadır. Yatırım maliyetlerinin 
yüksek olmas ı  nedeniyle, paketleme evi ile entegre depolar kurulmam ış tır. 

Türkiye'de y ı llık sebze ve meyve üretimi yakla şı k 20 milyon tondur. Bu miktar ın 
ancalc yüzde 5'i so ğuk depoda korunabilmektedir (8). Depolara konan ürünlerin tümünün, 
gerçek anlamda korundu ğu söylenemez. Depoya konacak ürün, bir ön so ğutmadan geç-
mek zorundad ır. Gerek ürünün sahibi, gerekse depocu, so ğ utma konusunda bilgisizdir. 
Çok zarrian ürün ön soğ utmaya almmadan depolanmaktad ır. Bu du ırum üründe şok etkisi 
yaratarak besin de ğ erini yitirmektedir. 

2.7. TARIM ÜRÜNLERI IHRACATINDA DENENEN MODELLER 

Tarı m ürünleri ihracat ında karşı laşı lan sorunlan aş abilmek amac ıyla Türkiye, son 
otuz yı l içinde çe ş itli modeller geli ş tirmiş tir. Kurumsal daralc uygulanabilir görülen bu 
modeller, uygulama aşamasında fazla başarı lı  olmam ış tır. Bir süre sonra bu modellerden 
vazgeçilmiş tir. 

Çalış mam ı z ı n bu aşamas ında, bu modellerden belli ba ş lı  olanlanna de ğ inilecektir. 
Böylece, çalış man ın son bölümünde geliş tirilecek olan modelin daha tutarl ı  olması  sağ la-
nacaktır. 

Tarım ürünleri ihracatına ili şkin ilk ciddi çal ış malar 1962 y ı lında D.P.T.'nin teşviki 
ile baş lamış tır. Çal ış malar sonucunda 1971 y ı lında "Birinci Ya ş  Meyve Sebze Ihracat 
Projesi" haz ırlanm ış tır. Proje kapsam ı nda Çukonan (Adana), Tüda ş  (Mersin), Egemez 
(Izmir), Marta ş  (Bursa) adl ı  bölge pazarlama ş irketleriyle, Firinta ş  adıyla o dönemin ilk 
sebze-meyve nakliye filosu kurulmu ş tur. Proje kapsam ında aynca, ilerdeki bir dönemde, 
bu ş irketlere baz ı  özel sektör iş letmeleri ile kooperatif birliklerinin kat ılmasıyla, MEPA 
(Merkezi Pazarlama) ad ıyla bir ş irketler topluluğuna geçirilmesi dü şünülmüş tür. 

- Proje kapsam ında turunçgil, yaş  meyve ve sebze iiretiminin geli ş tirilmesiyle, alt-
yapı , lcredi, nakliye, soğuk depolama, ambalajlama tesisleri bulunmaktayd ı . Yaklaşık 44 
milyon Amerikan dolan tutan projenin finansman ı n!, uluslararas ı  bir konsorsiyum sa ğ -
lamış tır. 

Ihracat amac ı yla kurulan bu ş irketler, dış  ülkelerde organizasyon bozukluklar ı , ser-
maye yetersizli ğ i, kalifiye eleman eksikli ğ i ve deneyim eksikliğ i gibi nedenlerle başanlı  
olmam ış tır. Aynca, dört ş irket aras ında koordinasyon sağ lanamam ış  ve kısa sürede her 
biri bağı msı z ihracatç ı  firma yap ısına dönü şerek, sinerji yaratamam ış tır. MEPA ve 
Firintaş  kısa sürede yok olmuş , Firintaş 'taki yolsuzluklar, lcamuoyu gündeminde uzunca 
bir süre kalm ış tır. özetle, "Birinci Ya ş  Meyve ve Sebze Ihracat Projesi" amac ı na ulaşa-
mam ış tır. 
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Yaklaşı k on y ıl sonra, " İkinci Meyve ve Sebze Projesi" devreye sokulmu ş tur. Ocak 
1982 tarihinde uygulamaya konulan proje, süs bitkileri ve baklagiller ihracat ını  da kap-
sama alm ış tır. 

Projenin uygulama alan ı  olarak Adana, Hatay, İçel. Antalya, Muğ la,izmir, Bursa, 
Amasya, Tokat ve Kayseri illeri seçilmi ş tir. Ayr ıca Istanbul'da MEPATAŞ  (Merkezi 
Pazarlama Ticaret A. Ş .) kurulmuş tur. Proje için 107 milyon dolar kaynak sa ğ lanm ış tır 
(40 milyon dolar Dünya Bankas ı , 67 milyar dolar Türkiye). 

Projenin temel amaçlar ı  şöyle özetlenebilir: Uygulama alan ı  olarak seçilen on ilde, 
ihracata yönelik üretimin art ırı lmas ı ; Avrupa ve Ortado ğ u'daki potansiyel pazara girmek; 
meyve ve sebzedeki iç ve d ış  pazara girmek için yat ırım ve üretimleri planlamak; arazi 
araş tırması  yapmak ve üretim tekniklerini incelemek; nakliye, depolama ve eleman konu-
larındaki darboğazIan araş tırmak. 

Proje kapsam ı  içinde üretici, üretici kooperatifleri ve halka aç ık anonim ş irket şek-
linde merkezi pazarlama şirketleri kurulmu ş tur. Bu ş irketlerin d ış  ülkelerde bürolan ola-
cağı , pazar ara ş tı rmas ı  ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulunaca ğı , esas sözle şmesinde yer 
alm ış t ır. MEPASAN'lar ı n kurulmas ı nda bölgenin ya ş  meyve ve sebze üretim-ihracat 
hizmet-ihracat hizmet zincirinde yer alan çe ş itli meslek grupların ı n ortak bir ç ıkarda top-
lanmasın ı  amaçlamış tır. Böylece, sermaye ve uzman kadro sorunlanna:çözüm bulunabile-
ceğ i; üretimin talebe göre şekillendirilece ğ i umulmuş tur. 

Proje daha sonra DPT'nin koordinatörlü ğ üne verilmi ş , Ziraat Bankas ının yüzde 30 
hissesi olan, 200 milyon lira sermayeli dört adet MEPASAN kurulmas ına karar verilmi ş -
tir (Antalya, Izmir, Bursa, Mersin). Ayr ı ca Istanbul'da, 250 milyon sermayeli 
MEPATAŞ 'ın kurulmas ı  planlanm ış , ancak gerçekle şmemiş tir. Sonuç olarak iyi amaç-
larla baş lanan bu proje de bekleneni verememi ş tir. 

Özetlenecek olursa Türkiye, son otuz y ı l içinde tarım ürünleri ihracat ını  geliş tirmek 
amac ıyla değ iş ik şekillerde organizasyonlar arac ı lığı  ile ya da mali te şviklerle baz ı  giri-
ş imlerde bulunmu ş tur. Ancak, bu giri ş imlerde fazla bir ilerleme gösterememi ş tir. 

Bu giriş imler neden ba şarı lı  olamamış tır, eksiklikleri nelerdir, türündeki sorunlar ı  
cevap verebilecek ikindi kaynaklar bulunmamaktad ır. Zaman geçmeden bu konularda ya-
pı lacak olan ara ş tırmalar çok önem ta şı maktad ır. Çünkü, ba şansızlık nedenleri konusunda 
aydınlatıcı  bilgi verebilecek birincil kaynaklar ı n büyük çoğ unluğu, aktif görevlerini çok 
zaman önce b ırakmış lardır. Zaman içinde olaylar ın unutulma olas ı lığı  yüksektir. Ayrıca, 
geçmiş ten al ınacak dersler olmal ıdır ve bu derslerden ilerdeki projelerde yararlanma imkan-
ları  olacakt ır. Bunun en güzel örne ğ i GAP't ır. 

2.8. BAŞ ARILI DIŞ  PAZARLAMA MODELLERINDEN BORDLAR 

Bundan önceki kesimlerde Türkiye'nin ihracatta kar şı laş tığı  baş lıca sorunlarla, otuz 
yı la yakın bir süre içinde dendi ğ i, ancak başarı lı  olmadığı  dış  pazarlama modellerine de-
ğ inilmiş ti. 

Çalış mam ızın bu aşamas ında, yabanc ı  ülkelerde geli ş tirilmiş  ve başarı lı  olmuş  mo-
deller üzerinde durmak istiyoruz. Ba şarı lı  modeller nelerdir, başarı ları  nelerden kaynak-
lanmaktadır türündeki sorulara cevaplar üretebilecek olursak, bundan sonraki bölümde 
önerilecek olan modele de baz olu ş turabiliriz. Ancak şu konuya hemen aç ıklık getirmekte 
yarar vard ır: Bir dış  pazarlama modeli geli ştirilirken, ülke şartlarının mutlaka dikkate al ı n- 
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ması  gerekir. Bir ülkede ba şarı lı  olmuş  bir modelin, başka ülke veya ülkelerde ba şarılı  
olacağı na ilişkin genellemeler yoktur. Ancak, al ınabilecek bazı  dersler bulunduğu bir ger-
çektir. 

Gözlendiğ i kadan ile, tar ı m üriinleri ihracat ında küçük ölçekli kuruluş ları n başan 
şansı  her geçen gün daha azalmaktad ır. Küçük kurulu ş , küçük olman ın getirdiğ i sorun-
larla karşı  karşı ya kalmaktad ır. Uzmanlıklardan yararlanmada güçlük çekmekte, karar alma 
s ırasında kullanacağı  verilen derlemekte zorluklar çekmekte, üretici-tüketici zincirini ku-
ramadığı  için başarısı  arac ı  kuruluş ların çabalarına dayanmaktad ır. 

Yabanc ı  dış  pazarlama modelleri içinde ba şarı lı  olanlar içinde bordlar önde gelmekte-
dir. Çal ış mam ı z ın bu kesimde, değ iş ik bord türleri ele al ı narak yap ı lan ve faaliyet konu-
ları  ele al ı narak, bundan sonraki kesimde önerilecek olan modele uyumlulu ğu belirtil-
meye çalış acaktır. 

Başarı lı  dış  pazarlama modellerinden olan bordlann ı n ilk özelliğ i belli büyüklükte 
kurulmalannda görülmektedir. Daha önce de de ğ inildiğ i gibi, baş lang ıçta küçük olaralc 
oluştunı lan dış  pa7arlama örgütlerinin başan şansı  yok denecek düzeydedir. 

Bordlar ın ikinci özelliğ i, üretici-tüketici zincirini tam olarak kurmalar ında görül-
mektedir. Zincirin halkalar ından birinde meydana gelen kopukluk, tüm sistemin aksama-
sına neden olmaktad ır. 

Bordlann diğ er özellikleri aras ında şunlar görülmektedir: 
—Kanunla kurulma, 

— Belli bir üriin veya ürün grubu üzerinde çal ış ma, 
—Üretici, ihracatç ı  ve devlet olaralc üç taraftan olu şmas ı , 
—Taraftarlar ın, bordun kararlar ına uyma zorunlu ğu. 
Bordlar, d ış  pazarlamanm de ğ iş ik yönlerini kapsamak amac ıyla kurulmaktad ır. Bu 

değ iş ik amaçlar şöyle özetlenebilir: 
1. Dan ış manlı k Amac ı yla Kurulan Bordlar: 

Bu tür bordlar, ilgili oldu ğu ürün veya ürün grubu ile ili şkili olarak pazar ara ş tırma-
lan yapar, sat ış  artırıcı  yöntemler geli ş tirir, paketleme, dereceleme ve standartlar gibi ko-
nularda önerilerde bulunur. Bord taraflar ı  aras ı nda ç ıkan uyuşmazlıklanda, arabuluculuk gö-
revi yapar. Sat ış lar üzerinden al ınan belli bir vergi ile bordun finansman ı  sağ lam. 

2. Düzenleyici Bordlar: 

Düzenleyici bordlann amac ı , paketleme ve ürtin gibi konularda bir tak ım standartlar 
geliş tirerek, yoğun rekabete konu olalı  ürünlere rahatl ık getirmektir. Bu tür bordlar lisans 
zorunluluğ u ve s ıkı  denetimlerle, ürüne olan güveni devam ettirmeye çal ışı rlar. Lübnan 
(meyve bordu), Cezayir ve Madagaskar'da bu tür bordlar bulunmaktad ır. 

3. Fiyat Istikrar Bordlar ı : 

Bu tür bordlann amac ı , fiyat dalgalanmalann ı  önlemektir. Amaçlarına ulaşmak için 
fiyat istikrar bordlan fiyat belirleme, kontenjan koyma, sat ış  zamanlar ı nı  belirleme gibi 
yetkilere sahiptir. Kanada'da meyve ve sebze üreticileri ile konserve üreticileri aras ıında 
böyle bir bord bulunmalctad ır. 
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Bu bordlar, gerekti ğ inde ürünün tamam ını  satı n alarak üreticilerin sat ış  sorununu or-
tadan kald ırmayı , fiyatları  düzenlemeyi, ürünler için güvenceli bir pazar bulmay ı  amaçlar. 
Tarım ürünlerinin al ımı  sırasuıda tüccarla birlikte ayn ı  piyasada faaliyet gösterirler. 

Türkiye'deki Tari ş  ve Fiskobirlik, bir ölçüde bu tür bordlara örnek gösterilebilir. 

4. ihracat Bordlar ı : 

Ihracat bordlan, belirli ürünlerin ihracat ın! organize etmeyi i ş letmenin ölçe ğ ini bü-
yüterek pazarlama gücünü kuvvetlendirmeyi, sat ış  artt ırma ve pazar elde etme konusunda 
güç kazanmayı  amaçlamaktad ır. Israil narenciye bordu, Jarnaika muz bordu ve Fas ihracat 
bordu baş lıca örnekleri aras ındadır (9). 

3. ONERİ LEN MODEL VE AMACI 

Buraya kadar olan kesimlerde, Güneydo ğu Anadolu Bölgesinin de ğ iş ik özellikleri ele 
al ınmış tır. Daha sönra projenin Kapsam ı  belirtilmi ş  ve bugüne kadar Türkiye'nin tar ım 
ürünleri ihracat ındaki başansalıklann ın temel nedenlerine değ inilmiş tir. 

GAP tamamlandığı  zaman, tanm ürünlerinde yüzde yüze yak ın bir artış  beklenmek-
tedir. Bunun yan ı  sıra Türkiye nüfusunda da ayn ı  dönem içinde büyük art ış lar olaca ğı  
tahmin edilmektedir. Ancalc, bir ürün fazlal ığı  olacağı n ı  söylemek yanl ış  olmasa gerek. 
Çünkü, teknolojide meydana gelen yenililclerle sürekli olarak verimde art ış lar sağ lanmak-
tadır. örneğ in, gübreleme ile nadas alanlar ı  daraltılmakta, tohum islah çal ış maları  olumlu 
sonuçlar vermekte, ürün yeti şme süreleri k ı salmaktad ır. Aynca, Türkiye'nin ba şka bölge-
lerinde de daha küçük ölçekli projeler arac ılığı  ile, tanmda ürün art ış ları  sağ lanmaya çal ı -
şı lmaktadır. Kısaca Türlciye; önümüzdeki dönemlerde de tüketebilece ğ inden daha fazla bir 
tanmsal ürün arz ı  ile karşı  lcarşı ya kalacakt ır. Arz fazlas ını , tarımsal dengenin sa ğ lana-
bilmesi için ihracata yönlendirmek zorundad ır. 

Proje kapsam ına giren bölgelerde yeterli bir pazarlama sisteminin bulundu ğ u söyle-
nemez. Tah ı l ürünlerinde, Topralc Mahsulleri Ofisinin önemli bir görev üstlendi ğ i gö-
rülmektedir. Ofis, piyasa şartlanndan çok, politik esintilere göre faaliyetlerini sürdürmek-
te,dir. Bunun sonucunda hiç de iktisadi olmayan bir yap ıya sahiptir. 

Çalış man ın amac ı , Proje kapsam ındaki sulama alt projelerinin tamamlanmas ı yla or-
taya ç ıkacak ürün fazlalığı nın ihracata gönderilecek bir modelin geli ştirilmesidir. 

3.1. MODELIN GENEL YAPISI 

Ş ekil l'de modelin genel yap ı sı  verilmiş tir. Ş ekilde görüldüğü gibi önerilen model, 
hedef pazarlardan (tüketici) ba şkyarak, üreticiye do ğru gelişmektedir. 

Yapı ları  gereğ i, tarım üreticilerinin hedef pazarla do ğrudan ilişlci kurrnalan mümkün_ 
değ ildir. Bu nedenle ürün deseninin belirlenmesi, ürün miktar ı , kalite ve standartlar gibi 
konularda yetkili organ merkez Orgütdür. 

Bu aşamada bir konuya aç ıklık getirmekte yarar vard ır. Son y ı llarda ihracat konusu 
tüm ülkelerin gündeminde birinci s ıray ı  almış tıır. Her ülke, ithalat giderlerini azaltmak 
amac ıyla, birşeyler ihraç etmeye çal ış maktad ır. Ya da anlaşmalarla trampa ticaret 
imkanlannı  araş tınnaktad ır. Böyle bir durumda Ş ekil l'de gösterilen Merkez örgütün ya-
pısı  ve görevleri ne olacakt ır? Seçenekler şöyle özetlenebilir: 

a. Merkez örgüt yaln ı zca tanmsal ürün ihrac ı  ile sorumlu olacaktı r. 
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b. Merkez Örgüt tar ımsal ürünler ihracat ı  yanı  s ıra, trampa ticaretle de u ğraşacaktır.. 
Örneğ in, ihracat yaptığı  bir ülkeden petrol alacak ve bunu yurtiçi veya yurtd ışı  pazarlarda 
satacaktır. 

Ş ekil (1) Önerilen Genel Model 

HEDEF PAZARLAR 

BÖLGE ÖRGÜTLERI 

MERKEZI DEPOLAMA 

VE TAŞ IMA 

YEREL DEPOLAMA 

VE TAŞ IMA 

YEREL KURULUŞ LAR 

ÜRETİCİLER  

MERKEZ ÖRGÜT 

ÖRGÜT 

Kurumsal olarak ikinci seçenek daha geni ş  bir alana hizmet vermekte ve karl ı lığı  
daha yüksektir. Ancak, getirece ğ i karmaşa büyük olacakt ır. Merkez örgütü hantalla ş tırma 
olas ı lığı  yüksektir. Bu nedenle seçenek olarak benimsenmemi ş tir. 

Modelde yer alan yerel kurulu ş lar, üreticilerle ili şkiler kurmak, Merkez Örgüt-
Üretici ili şkisini sağ lamak, ürün planlamas ı nda üreticiye yard ımc ı  olmak, kısa süreli ta-
şı ma ve depolama i ş lerini yürütmekten sorumludur. Yerel kurulu ş  elemanlar ı n ın 
üreticiye, ayda ortalama 2-3 ziyaret yapmalar ı  yeterli olacakt ır. Üreticilerin da ğı lı m ına 
göre yerel kurulu ş ta görev alacak eleman say ı s ı  değ işme gösterecektir. 

Merkez Depo, Yerel Kurulu ş lardan gelecek ürünlerin s ınıflandırı ldığı , paketlendiğ i, 
depoland ığı , kı saca ihracata uygun duruma getirildi ğ i yerlerdir. Hedef pazarlara sevkiyat, 
Merkez depodan yap ılacaktır. 

Bölge Örgütleri, hedef pazarlann bulundu ğ u yerlerde faaliyet gösteren birimlerdir. 
Bölge Örgütü, sorumluluk alan ı na giren kesimde arac ı  ve tüketicilerle iyi ili şkiler kur-
mak, talep tahminleri ve pazar ara ş tı rmalar ı  gerçekle ş tirmek, geli şmelerden Merkez 
Örgüte sürekli bilgi aktarmaktan sorumludur. Bölge Örgütü, depolama ve stoktan da so-
rumludiır. Uygun bulduğ u taktirde, kendisine ula şan ürünleri bölge d ışı na gönderme ve 
sat ınalma yetkisi ile donat ı lm ış tır. 

Merkez Örgüt, bu sistemin beynini olu ş turmaktad ır. Üretici-tüketici aras ı ndaki zin-
cirin koordinasyonu, k ı sa ve vadeli planlar ın haz ırlanmas ı , yönetme ve denetim gibi tüm 
fonksiyonlardan sorumludur. 
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Önerilen genel modelin aynnt ı lan, bundan sonraki kesimlerde ele al ınacakt ır. 
3.2. HEDEF PAZARLAR 

Türkiye, uzun y ıllar ihracatını  belirli ülkelere yönlendirmi ş  ve birkaç geleneksel ih-
raç ürünü, toplam ihracat ı n ın büyük bölümünü olu şturmuş tur. 1980 y ı lından itibaren ih-
racat ın hem yap ı sı , hem de miktar ında önemli art ış lar sağ lanm ış tır. Ancak, OECD ülke-
leri, Türk ihraç ürünlerinin ba ş lıca müş terisi olma özelliğ ini konmuş tur. Önümüzdeki 
on yı l içinde de ihracat da ğı lımında fazla bir değ işme olmas ı  beklenmemektedir. 

1990'lı  yılların baş larından itibaren Sovyetler Birli ğ inde meydana gelen geli şmeler, 
özellikle Türk Cumhuriyetleri ile kapsaml ı  ticari ilişkilere girilebilece ğ i izlenimini 
vermiş tir. Bu ülkeler hakk ında yak ı n zamanlara kadar derlenmi ş  bilginin azlığı , buna 
karşı n doğ al zenginlikleri bu görünüme neden olmu ş tur. Ortalama ayl ığı n 10-20 dolar 
aras ında değ iş tiğ i düş ünülürse, trampa ticaret d ışı nda bu ülkelerle yak ı n bir ticari ilişkinin 
kurulmas ı , en az ından k ı sa dönemde mümkün görülmemektedir. Kald ı  ki, Türk 
Cumhuriyetlerinin eş it payl ı  ortakl ıklar dışı nda ticari faaliyetlere fazla ra ğbet etmedikleri 
ifade edilmektedir (10). 

Bu gelişmenin ışığı nda model çal ış mam ızda, Türk Cumhuriyetlerini ayr ı  ayrı  hedef 
pazar olarak almak yerine, toplu olarak de ğerlendirmek yoluna gidilmi ş tir. 

Türkiye, 1980'lerin ba şı ndan itibaren ihracat ın ı  islam ülkeleri ve Ortado ğuyu kan-
dırmaya baş lam ış tır. Bu ülkelere 1980 y ıl ının baş larına kadar olan ihracat tutan bir mil-
yon doların altı ndayken, o tarihten sonra h ızl ı  bir gelişme göstererek yaklaşı k olarak be ş  
kat art ış  sağ lanm ış tır. ihracat ın ve ithalat ın ülkelere göre da ğı lım ı  Tablo 9 ve 10'da göste-
rilmiş tir. ihracat ın sektörel dağı lı m ı  ise, Tablo 11'de gösterilmi ş tir. 

1980'li yıllara gelinceye kadar, Türkiye'nin toplam ihracat ı  içinde tar ım ürünleri bü-
yük paya sahip olmu ş tur. Cumhuriyetin ba ş larında toplam ihracat içinde tar ım ürünleri-
nin pay ı  yüzde 90 iken, bu oran 1960'l ı  yıllarda yüzde 75'e ve 1970'li y ıllarda yüzde 65 
dolay ına inmiş tir. 1980% y ı lların sonunda yüzde 15'e kadar dü şmüş tür. 

Yukar ıda belirtilen gelişmeler, Türkiye'nin sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke ol-
maya yöneldiğ ini göstermesi aç ısından sevindiricidir. Ancak, bir aç ıdan da dü şündürücü-
dür. Çünkü, sanayile şmiş  ülkelerin toplam ihracat içindeki tanm ürünlerinin paylar ı nı n 
yükselme gösterdiğ i gözlenmektedir. Örne ğ in A.B.D., Avustralya ve baz ı  sanayile şmiş  
Batı  Avrupa ülkelerinin toplam ihracatlannda tar ım ürünleri pay ı , yüzde 50'nin üzerine 
ç ıkmaktad ır.. 

Modelde hedef pazar olarak üç bölge belirlenmi ştir 
—Orta Doğu-Kuzey Afrika 
—Bağı msız Devletler Topluluğ u-Doğ u Avrupa 
—Avrupa Toplulu ğ u 
Aşağı daki kesimlerde, hedef pazarlar olarak bu bölgelerin seçilme nedenleri aç ık-

lanm ış tır. 
3.2.1. Ortadoğ u-Kuzey Afrika Hedef Pazar ı  
Bu bölge bilindiğ i gibi petrol zengini ülkelerden olu şmaktad ır. Nüfusun h ızl ı  artış  

göstermesine karşı n, tarım ürünleri üretimi yeterli de ğ ildir. 
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Bölgede yer alan ülkeler, islam Konferans ı  Te şkilat ı 'na üyedir. Te şkilat, üye ülkeler 
aras ında tanm, ticaret, endüstri, ula ş tırma, finansman, enerji, bilim ve teknoloji, i ş  gücii, 
sağ lık gibi konularla i şbirliğ ine gidilmesini teşvik etmektedir. 

- Değ iş ik kaynaklardan derlenen bilgiler ve tablolara dayanaralc, bu hedef pazar 
potansiyelinin yalda şı k 20 milyar dolar oldu ğu belirlenmiş tir (bkz. Tablo 12). 

Beslenmede önemli bir yer tutan tah ı l ürünleri, bu pazardaki ülkelerin ba.şhca ithal 
maddesidir. Tah ı l ithalat ı  yüzde 30'1uk bir paya sahiptir. Ikinci s ırada süt ürünleri yer 
almaktad ır. Üçüncü grubu meyve, sebze, i ş lenmiş  tütün, şeker ve şekerli ürünler, canl ı  
hayvan, hayvan yemi ve çe ş itli gıda ürünleri oluş turmaktad ır. 

Tablo 9: Ihracatın Ülke Gni lanna Göre Da ı lım ı  
Ocak-Aral ık Milyon Dolar 

1986 1987 	, 1988 1989 1990 1990 1991 
(1) 

Genel Ihracat 7457 10190 11662 11625 12959 12959 13394 

OECD Ülkeleri 4311 6499 6720 7197 8823 8823 8857 

AET ülkeleri 3282 4922 5111 5430 .._ 6906 6906 7052 

Doğu Avrupa Ülkeleri 265 260 529 918 623 623 1196 

Islam ülkeleri 2518 2972 3378 2735 2323 2490 2729 

Orta Doğu ülkeleri 2045 2502 2597 1982 1629 1629 1850 

Körfet ClIcekri 1651 2093 2169 1630 1230 1230 1196 

K.Afrika ülkeleri 476 439 691 662 646 646 692 

OPEC ülkeleri 1967 2390 2633 2099 1668 1668 1677 
Kaynak : DIE 
(1) Geçici 

Tablo 10: Ihracat ın Ülke Gru lanna Göre Da ı lımı  
Ocak-Arahlc Milyon Dolar 

1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 
0) 

Genel 	racat 11105 14158 14335 15792 22302 22302 21047 

OECD Ülkeleri 7323 9085 9251 9935 14251 14251 14070 

AET üllceleri 4584 5720 5908 6077 9328 9328 9221 

Doğu Avnıpa Ülkeleri 734 725 855 1124 1946 1946 1875 

Islam ülkeleri 2123 3119 2903 2919 3854 3854 3188 

Orta Doğu OlIceleri 1623 2457 2504 2302 2706 2706 2491 

Körfez Ülkeleri 1555 2385 2420 2185 2518 2518 
. 	 . 

2302 

K.Afrika ülkeleri 441 576 311 503 938 938 481 

OPEC ülkeleri 1870 2847 2635 2656 3338 3338 2681 
Kaynak : DIE 
(1) Geçici 
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Tablo 11: İ hracat/SektOrel Da ğı l ım 

Ocak-Aral ık Milyon Dolar 
1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 

(1) 
% 

TOPLAM 7457 10190 11662 11625 12959 12959 13594 4.9 

I.TARIM 1886 1853 2341 2126 2347 2347 2683 14,3 
A.BITKISEL 
ÜRÜNLER 1547 1484 1989 1785 2062 2062 2405 16.5 

Hububat 3 32 241 83 11 11 280 2445,5 

Baklagiller 243 234 371 210 292 292 242 17.1 
Sanayi Bitkileri 461 395 472 686 655 655 795 21.4 

Meyveler 694 704 769 687 956 956 853 10.3 

Sebzeler 125 96 98 89 109 109 192 76.1 

Diğ erleri 20 23 38 30 39 39 43 10.3 

B.HAYVANSAL 
ORONLFR 285 311 286 276 215 215 218 0.9 

Canl ı  Hayvanlar 231 245 250 253 204 204 204 0.0 

Diğ erleri 54 66 36 23 12 12 14 16.7 

C. SU ÜRÜNLERI 40 45 51 52 57 57 50 12.3 

D.ORMAN 
ÜRÜNLERI 14 13 15 12 12 12 10 16.7 

II. MADENCILIK 

VE TAŞ OCAKCILIĞ I 247 272 377 413 331 331 286 13.6 

Metalik olmayan 
ta ş ocakc ı l ığı  ürün 197 222 263 279 242 242 227 6.2 

Maden Cevherleri 47 50 97 132 82 82 55 32.9 

Yak ı t Maddeleri 2 0 0 0 5 5 3 40.0 

Diğ erleri 1 1 17 1 2  2 50.0 

III. SANAYI 5324 8065 3943 9036 10281 10281 10625 3.3 

A. TARIMA DA-
YALI ISL. ÜRÜN 667 954 885 917 940 940 1212 28.9  
G ı da Sanayi Ürünle. 529 799 760 730 815 815 1113 36.6 

G ı da Sanayi Yan 
Ürünleri 32 49 13 10 6 6 7 16.9 

I ş lenmi ş  Tütün 
Ürünleri 2 2 3 1 24 _ 24 9 62.5 

I ş lenmi ş  Orman 
Ürünleri 9 10 21 20 17 17 13 23.5 

Dokumaya Elveri ş li 
Elyaflar 95 94 88 106 78 78 71 9.0 

B.ISL.PETROL 
ÜRÜNLERI 178 232 331 255 287 287 277 3.5 

C.SANAYI 
MAMÜL1 ,F,R1 4479 6879 7728 7915 9054 9054 9135 0.9 

Çimento 27 7 7 33 77 77 111 44.2 

Kimya 350 527 735 774 616 616 463 24.8 
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Lastik Plastik 141 258 352 313 238 238 316 32.8 
Deri Kösele 345 722 514 604 749 749 620 17.2 
Omıan ürünleri 52 32 22 16 21 21 16 23.8 
Dolcuma-Giyim 1851 2707 3201 3504 4061 4061 4328 6.6 
Cam-Seramik 158 205 233 258 326 326 358 9.8 
Demir-Çelik 804 852 1457 1349 1612 1612 1451 10.0 
Demir dist metaller 111 134 226_ 266 262 262 174 33.6 
Madeni Eşya 50 107 52 23 26 33 26.9 
Makra 203 681 333 195 205 205 232 13.2 
ElektrildiTakun ve 
clhazlar 130 293 294 234 440 440 533 21.1 
Tas= araçlan 92 110 118 154 211 211 255 20.9 
Diğerleri 166 246 184 192 210 210 245 16.7 

Kaynak : DIE 
(1) Geçici 

Tablo 12: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Hedef Pazar ı  Potansiyeli 

Ülkeler 
G ıda Ithalatı  

(Milyar Dolar) 

4.0 

Oran 

(%) 

 25 Suudi Arabistan 

M1Sli 3.7 20 

2.0 13 

2.0 11 

Libya 1.0 

Kuveyt 1.0 _ 
B.A.E. Suriye, K.Yemen, Lübnan 4.0 10 

Umman, G. Yemen, Bahreyn, Katar 3,0 

Toplam 20,7 100 

Ortadoğ unun en önemli meyve sebze ithalatç ı s ı  Suudi Arabistand ır. Daha sonra 
Irak, Kuveyt, Ürdün, B.A.E. ve M ısır gelmektedir. Irak' ı n, Körfez Sava şı ndan sonra 
Türkiye ile olan ticareti durmu ş tur. Aynca kuzeyindeki yerle ş im bölgelerinde sorunlar bu-
lunmaktad ır. Irak' ın tek gelir kayna ğı n ı  petrol oluş turmaktad ır. Ihracatın ın büyük bölü-
münü Türkiye üzerinden` yapmalc zorundad ır. Zaman zaman yeni ihraç noktalar ı  arayışı na 
gitmektedir. Ancak, yeni bir projeyi finanse edebilecek güce sahip görünmemektedir. Ş u 
anda bir projeyi finanse edebilecek güce sahip görünmemektedir. Ş u anda uygulanmakta 
olan ambargonun hafifletilmesi yolunda giri ş imler bulunmaktadır. 

Ortadoğ u ülkelerinin toplam g ıda ithalat ın ın yüzde 60'1 OECD ülkeleri taraf ından 
karşı lanmaktadır. Buna göre toplam 20 milyar dolarl ık pazarda, OECD ülkelerinin pay ı  
12 milyar dolara ula şmaktadır. 
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Türkiye, Ortado ğu pazarı nda yerleş ik bir konuma sahiptir. OECD'nin bölgeye yap-
tığı  600 milyar dolarl ık meyve-sebze ihrac ı n ı n 230 milyar dolarl ık kesimini (yaklaşı k 
yüzde 40), Türkiye gerçekle ş tirmektedir. Türkiye'nin bölgeye yak ınlığı , kendisine üstün-
lük sağ lamaktad ır. Ayrıca, Ortadoğu ülkeleri ambalajlama konusunda fazla titiz davran-
mamaktad ır. Dökme sat ış  imkan ı , maliyet dü şürücü bir etken olmaktad ır. 

Hedef pazarda yer alan ülkelerin büyük bölümünde, haberle şme-sistemleri iyi du-
rumdad ır. Böylece, kurulacak organizasyonda bilgi ak ışı  kolayca sağ lanabilecektir. 

Özetle ifade edilecek olursa, Ortado ğu ve kuzey Afrika hedef pazar ı , modelde önemli 
bir potansiyele sahiptir. Coğ rafi yak ı nl ık, sosyal ve kültürel ili şkiler, yap ıp pekiş tirecek 
unsurlardır. 

3.2.2. Avrupa Toplulu ğ u Hedef Pazar ı  
Geli ş tirilen modelde, ikinci hedef pazar olarak Avrupa toplulu ğ una giren ülkeler 

al ınm ış tır. Türkiye, uzun y ı llardı r bu pazardaki ülkelerle ticaretini sürdürmektedir. Bunun 
sonucunda bu pazarlardaki ihtiyaçlar, ithalatta uygulanan yasal düzenlemeler, ba ş lıca ra-
kiplerin davranış ları  gibi konularda deneyimi bulunmaktad ır. 

Avrupa Toplulu ğ u hedef pazar ı , rekabetin en ş iddetli geçece ğ i bölge olarak görül-
mektedir. Öncelikle, Topluluk üyelerinin büyük bölümü benzer ürünler üretmektedir. 
Uzun süredir kald ırı lmas ına çal ışı lmakla birlikte, üye ülkeler tar ı m ürünlerine büyük 
miktarlarda sübvansiyonlar uygulamaktad ır. "Prevlevman" ve "restitüsyon" uygulamas ı  
yayg ındır. 

Mevcut korumac ı lık uygulamalar ı  sonucunda AT ülkeleri, sanayiden kazand ıkları  ile 
tanm ı  destekler bir özellik göstermektedirler. Böylece, tar ım ürünlerinin fiyatlar ı  yüksek 
tutulmaktad ır. Zaman zaman üye ülkelerin hükümetleri, pahal ı  tarım ürünleri sat ı lmasına 
neden oldukları  için eli ş tirilere u ğ ramaktad ırlar. Görü şümüze göre, tar ımda fazla geli ş -
memiş  üye ülkeler taraf ı ndan, yak ı n dönemde ş ikayetlerin artmas ı  olas ı lığı  yüksektir. 
Böyle bir olgu, Türkiye'nin lehine geli şmeler sa ğ lıyacakt ır (11). 

Yukarı da değ inilen olumsuzluklara ra ğ men, ATnin olu ş turduğ u pazar potansiyeli-
nin gözard ı  edilemeyecek boyutlarda oldu ğ u aç ıktır. Türkiye toplam ihracat ın ın yaklaşı k 
yarı s ı  bu ülkelere yap ı lmaktadı r. 

Ithalat aç ı s ından konuya bak ıldığı nda, Türkiye toplam ithalat ının büyük bölümünü 
AT ülkelerinden sa ğ lanmaktadır. Bunlardan Almanya, yakla şı k olarak yüzde 40 dolay ında 
bir paya sahiptir. İ talya, Fransa ve İngiltere'den yapı lan ithalat tutan yüzde 35 dolay ı nda-
d ır. Böylece toplam ithalat ın yaklaşı k yüzde 75-80'i topluluk üyelerinden yap ılmaktadır. 

Topluluk, dünya tar ım ürünleri ticaretinde önemli bir paya sahiptir. ABD'den sonra 
dünyan ın ikinci en büyük tarım ürünleri ihracatç ı s ıdır. 

Türkiye uzun y ı llard ır Toplulu ğ a entegre olma çabas ı  içindedir. Nisan, 1987 tari-
hinde tam üyelik için Toplulu ğ a baş vurmuş tur. Çe ş itli engellemelerle kar şı laşmaktadır. 
Buna kar şı n Türkiye'nin Topluluktan d ış lanmadığı n ı  göstermek amac ı yla, tarım ürünle-
rinde çe şitli tavizler vermektedirler. 

3.2.3. Ba ğı ms ı z Devlet Toplulu ğ u - Doğ u Avrupa Hedef Pazar ı  
Bilindiğ i gibi, son birkaç y ıldır, Sovyetler Birliğ inde gözlenen gelişmeler, sonuçta 

büyük bir "imparatorlu ğ un" çökmesine yol açm ış tır. Çökü ş , yaln ı zca Sovyetler Birli ğ ini 
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eticilemekle kalmam ış , Yugoslavya, Arnavutluk gibi ülkelerde de etkileri görülmil ş tür. 
Bu ülkeler deprem sonras ı  demokrasi, hürriyet kavramlan ve onlar ın kullan ışı  ile tanış -
mış lardır. 

Eğer bir ülke ekonomik alanda geli şmi ş  ve iyi eğ itilmiş  insangücüne sahip olan bu 
ülkelerde ekonomik yap ı  iflas ı n e ş iğ inde bulunmaktaym ış . San ınz, çökü şü haz ırlayan 
temel faktör ekonomik kökenliydi. 

BDT ve Doğ u Avrupa hedef pazar ı  içinde ku şkusuz Rusya Cumhuriyeti önemli bir 
yer tutmaktad ır. Önümüzdeki on y ı llık dönemde de yerini koruyaca ğı  kesindir. Ancak, 
Sovyetler Birli ğ inin dağı lmas ından sonra-olu şan Rusya Cumhuriyetinin do ğal kaynakta-
nnda büyük azalmalar meydana gelmi ş tir. Kendisinde kalan üretim birimlerinin teknoloji-
leri eskidir. Bu yap ı  içinde dış  ticaretini nas ı l finanse edece ğ i merak konusudur. Rusya 
Cumhuriyeti, ba ğı ms ızl ık yap ı s ı  içinde önderlik konumunu devam ettirmeye çal ış makta-
dır. Para, teknoloji, do ğ al kaynak olmadan konumunu sürdürmesi kolay görülmektedir. 

Yugoslavya'da 1992 y ı l ı  ba şı nda patlak veren iç sava ş , Bat ı  Avrupa ülkelerine olan 
Türk ihracat ın ı  önemli ölçüde etkilemi ş tir. Karayolu ta şı mac ı lığı n ı n Macaristan üzerine 
kaydınlmas ı  ve bu ülkenin Türk araçlar ı ndan yüksek geçi ş  ücretleri almas ı , zaten tam re-
kabet piyasas ı  şartlar ı  taşı yan sebze ve meyve ihracat ı n ı  olumsuz yönde etkiliyerek, Türk 
ürünlerini pahal ı  duruma getirmi ş tir. İç savaş  bittikten sonra bile, en az ı ndan biırkaç yı l 
S ırp bölgelerinin güvenli olmayaca ğı  kesindir. Bu yap ı  içinde BDT Pazar ı , Türkiye'nin 
şu anda kaybetmemesi gereken, önemli bir pazar olma özelli ğ ini korumaktadır. 

BDT-Doğ u Avrupa hedef Pazar ına giren ülkelere ili şkin olarak yay ınlanan istatistik-
ler, henüz Türk Cumhuriyetleri ile olan ticaretin aynnt ı l ı  dökümünü vermemektedir. 
Hiçbir şekilde yard ımlar özellikle Türk Cumhuriyetlerine yap ı lmamaktadır. Ekim 1992 
tarihinde Ankara'da yap ı lan zirvede, bir tür Türk Ortak Pazar ı n ın kurulmas ı  yönünde 
görü ş ler belirlenmiş tir. Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel ba ğ lar, önümüzdeki be ş  yı l 
içinde Türkiye'nin d ış  ticaretinde önemli geli şmeler yaratabilecek özelliktedir. 

BDT-Doğ u Avrupa Hedef Pazanna giren öteki ülkelere balct ığı m ı zda, son yedi y ı l 
içinde Çekoslavakya, Macaristan ve Romanya'ya yap ı lan ihracat ın istikrarl ı  bir yap ıda ol-
duğu görülmektedir: Bulgaristan ve Romanya'ya yap ı lan ihracatla önemli artış lar kayde-
dilmi ş tir. En önemli bu bölgeye yap ı lan ihracat dört kat art ış  göstermi ş tir. Mevcut ge-
lişmeler, ticari ili şkile ıri kuvvetlendirecek 

3.3. MODELIN IŞ LEYIŞ I 

Genel hedef pazarlar ın geniş  bölgeleri kapsamas ı , gerekse yurtiçi örgütün yayg ın 
oluşu, kurulacak örgütün do ğ al olarak büyük olmas ı n ı  gerektirmektedir. Bu denli büyük 
bir organizasyonu kamu i ş tiraki olmadan dü şünmek kolay değ ildir. Türkiye'de kamu i ş ti-
raki olan kurulu ş larda, siyasal bask ı lar bir süre sonra kurumlar ın yozlaşmas ına neden ol-
maktadır. Bu gerçekten hareketle önerilen modelde kamu pay ı n ın ve etkinliğ inin kısa sü-
rede ~itici önlemlerin al ınması  öngörülmektedir. 

Ayn ı  tehlike merkez örgütte özel te şebbüs sahiplerinin egemen olmas ında da söz 
konusu olabilmektedir. Örgütün üst yönetiminde görev ald ıkları  takdirde, bu ki ş iler kendi 
çılcarlann ı , örgüt ç ıkarlarının üstünde görebilmektedirler. Bu nedenle Yönetim Kurulu 
üyeliklerinin en çok bir y ı l süreli olmas ı  ve tekrar seçilmek için en az üç y ıl beklemek 
gerekmesi uygun olacakt ır. 
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Böylece, önerilen modeldeki hrgütün yönetim kademelerinin profesyonel elemanlar-
dan olu ş turulmas ı , örgütün gelece ğ i aç ıs ından önem ta şı maktad ır. Ş imdiye kadar 
Türkiye'de görülen sebze-meyve ihracat ş irketlerinin başarısızl ıkları= temelinde, yuka-' 
rıda değ inilen kan şmalar büyük etken olmu ş tur. Önerilen model, bu hatay ı  baş langıçta 
önlemeye çal ış maktadır. 

Mbdelde üç adet hedef -pazar bulunmaktad ır ve herbiri için haz ırlanacak pazarlama 
stratejileri farkl ı  olmak durumundad ır. Bu nedenle merkez örgütün bölge te ıneline göre 
örgütlenmesi en uygun yap ı  olacakt ır. Merkez Örgütün yap ı sı , bu çalış manı n kapsam ı  
dışı nda kalmaktadır. Bu nedenle yaln ızca önerilen modelde olmas ı  gereken ilişkiler ele al ı -
nacakt ır. Model örgüt Ş ekil l'de gösterilmiş ti. Aşağı daki kesimlerde modelin temel öğ e-
lerinin iş leyiş i aç ıklanm ış tı r. 

1. Merkez Örgüt 

Sistemin beynini olu ş turmaktad ır. Ne üretilecek, hangi pazar için üretilecek, ne 
miktarda üretilecek, hangi kalitede üretilecek, ne zaman üretilecek gibi sorulara cevaplar 
üretir, bunlan planlar ve uygulamaya koyar. Merkez örgüt hedef pazarlardaki tüketim po-
tansiyeli ve çe ş itlerini yak ından izlemek zorundad ır Bu nedenle ayr ıntı lı  bir bilgi banka-
sına sahip olmak zorundad ır. 

2. Yerel Kurulu ş lar 

Zincire dahil olarak olan üreticilerle ili şkileri düzenlemekten Yerel Kurulu ş lar so-
rumlu olacaktı r. Bu yap ı  içinde yerel kunı luşun baş lıca fonksiyonlar ı  şöyle özetlenebilir: 

— Üreticileri belirlemek. 

— Üretilecek ürünün türü, miktar ı  ve kalitesini üreticiye aç ıklamak ve gerekli yerel 
belgeleri haz ıırlamak. 

— Üretici ile sat ış  ve sat ın alma sözleş meleri düzenlemek (Merkez Örgütünün ver-
diğ i yetkiler çerçevesinde). 

—Üreticilere teknik dan ış manlık hizmetleri vermek. 

—Üretici ile Merkez Örgüt aras ı ndalci iletiş imi sağ lamak. 

—Periyodik raporlar haz ırl ı yarak bölgesindeki geli ş meler hakk ında merkez Örgüte 
bilgi aktarmak. 

3. Üreticiler 

Modelin önemli halkalar ından biri olan üreticiler, bölgede bulunan küçük üretim bi-
rimleridir. Üreticilerinin küçük ve ba ğı ms ı z olmaktan, onlar ı n tek ba şı na ulusal veya 
uluslararas ı  pazarlara girmesine engel te şkil etmektedir. Ayr ıca, bir çok tar ım ürününde 
pazar ı n tam rekabet piyasas ı  özellikleri ta şı mas ı , bu tür üreticileri s ık sık finansal sorun-
larla karşı  karşı ya b ırakmaktad ır. Zincire girdikleri takdirde, belli bir miktar ve kalitedeki 
ürünleri, kendilerine daha önce söylenmi ş  asgari bir fiyattan sat ı n al ınacakt ır. Böylece, 
hem üretimleri istikrarh bir yap ı ya kavu şacak, hem de piyasadaki çalkant ı lann etkilerin-
den büyük oranda korunmu ş  olacaktır. 

4. Yerel Depolama ve Ta şı ma 

özellikle sebze ve meyveler topland ıklar ı  zaman canl ı lığı nı  muhafaza ederler. Bu 
canl ı lık uygun depolama ile devam ettirilir. Yerel depolama ve ta şı man ın baş lıca fonksi- 
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yonu, yerel kurulu ş tan kendisine gelecek olan ürünü ya hemen merkez depoya aktarmak 
ya da ürünün s ın ı flamas ın ı  ve ön soğ utmasını  yaptıktan sonra merkez depoya göndermek-
tedir. 

5. Merkez Depo ve Ta şı ma 

Merkez depo, sistemin ana damar ım oluşturmaktad ır. Yerel depolardan gelen ürünler 
burada depolanmakta ve da ğı tı m ı  yap ı lmaktad ır. Merkez depoya yerel depolardan s ı n ı fla-
ması  yapı lmam ış  ürünler gelebilece ğ i gibi, yakı n üreticilerden de ürün gelebilecektir. 
Merkez depoda meydana gelecek i ş lem gecikmeleri hem ürün kalitesini olumsuz yönde 
etkileyecek, hem de da ğı tımda aksamalara neden olabilecektir. Bu nedenle merkez depo 
büyüklüğ ü ve iş lem hacmi, baş lang ıçta yap ı lacak sat ış  tahminlerine paralel olarak belir-
lenmelidir. Böyle büyüklü ğ ü ve bölgedeki karayolu a ğı n ı n yap ısı  gözönünde bulundurula-
cak olursa tek bir merkez deponun yeterli olmayaca ğı  düşünülebilir. Böylece birden fazla 
merkez deponun kurulmas ı  gündeme gelebilecektir. Böyle bir durum hem merkez depo-
daki karışı klığı  azaltacak, hem de iş lemlere sürat kazand ı racaktın 

6. Bölge Örgütleri 

Bölge örgütleri, hedef pazarla ili şkiyi sağ layacak halkad ır. Gerek sat ış ların gerçek-
leş tirilmesi, gerekse merkez örgüte gerekli bilgilerin aktar ı lması  yönlerinden bölge örgüt-
leri büyük önem ta şı maktad ır. Bölge örgütlerinin olu ş turulmas ı  s ıras ı nda önemli karar 
aşamaları  olarak şunlar ı  sayabiliriz: 

a. Bölge örgütlerinin konumluluk yerleri. 

b. Bölgedeki yerel da ğı tım örgütleri ile kurulacak i şbirliğ inin boyutu. 

Bölge örgütlerinin konumluluk yerleri belirlenirken ba ş lıca k ıstaslar olarak şunlar 
dikkate al ı nmal ıd ır: 

— Bölgedeki tüketim miktar ı . 

—Bölgenin, diğer yörelerle bağ lantı ları  ve bu yöreler üzerindeki etkinli ğ i. 

—Bölgeye ula şı m maliyetleri. 

— Bölgedeki tarım ürünleri üreticileri veya ithalatç ı lar. 

—Ülke bazındaki yasal k ı s ı tlamalar. Örne ğ in, ürün standartlar ı , k ı staslar, ambalaj-
lama vb. 

Yerel da ğı tım örgütleri ile kurulacak i şbirliğ inin boyutuna gelince; bölge örgütünün 
yüzde yüz olarak merkez örgüte ait olmas ı  durumunda, buralarda istihdam edilecek ele-
manlar ı n o ülke ve bölgeyi yerli bir insan gibi tan ı mas ı n ı  gerektirmektedir. Bir çok böl-
gede enformal ili şkiler, formel ili şkilerden daha önem ta şı yabilecektir. Sonuç olarak 
bölge örgütlerinin küçük çapl ı  olması nda, ili şkilerin büyük bölümünün bölgeden seçile-
cek yerli dağı tım örgütleri arac ı lığı  ile yürütülmesinde yarar vard ı r. 

SONUÇ . VE ÖNERILER 

Yaklaşı k altm ış  y ı ldan beri tarım ürünlerine pazar bulma konusu Türkiye'nin gün-
demine gelmi ş tir. Ancak, gerek istikrarl ı  tarı m politikalann ı n olmay ışı , gerekse dış  pa-
zarlara aç ılmada tar ım ürünleri üreticilerinin yetersiz olu ş ları , dışa aç ı lma çabalann ı  engel-
leyen baş lıca nedenler olarak kar şı m ıza ç ıkmış t ır. Türkiye, önemli bir tarı m ürünleri üre-
ticisi olmas ına kar şı n. üretiminin çok küçük bir bölümünü ihraç edebilmektedir. Ülke 

87 

pe
cy

a



nüfusunun yaklaşı k yansı  tar ı m kesiminde çal ış maktadır. 19501i y ı llardan sonra tar ımda 
uygulanan mekanizasyon, tohum ıslah çal ış maları  ve sulamadaki geli şmeler, Türkiye'yi 
iç tüketimini kolayca kar şı lıyacalc yap ıya getirmi ş tir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin yan ı  sıra, Do ğu -Anadolu Projesi (DAP) Konya 
Ovası  Projesi (KOP) gibi çal ış malar, Türkiye'nin tanm ürünleri potansiyelinin k ısa dö-
nemde artaca ğı nın habercileridir. Bunlar içinde GAP, en önem ta şayan ıdır. Çünkü h ızla 
ilerlemektedir ve yap ı lan çal ış malara göre Proje tamamland ığı  zaman Türkiye'nin tar ım 
üretimi iki katı na ç ıkacaktır. Projenin tümünün tamamlanmas ı  için yaklaşı k elli y ıll ık 
bir süre öngörülmektedir. Ancak, sulama projelerinin bir bölümünün yak ı n dönemlerde 
sonuçlanacağı  dikkate al ı nırsa, lusa dönemde bir ürün art ışı  olacağı  ve bunun ihiacata 
yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu çal ış mada meydana gelecek ürün art ışı nın en az ından 
bir bölümünün dış  pazarlara yönlendirilmesi konusu ele al ı nm ış  ve bir model 
geliş tirilerek ara faaliyetler belirlenmeye çal ışı lmış tır. 

Bu amaçla öncelikle bölgenin yap ısı  ve özelliklerine de ğ inilmiş tir. Daha sonra 
PrOjenin temel özellikleri belirlenmiş tir. Sonraki aşamada, Türkiye'nin tanm_ürünleri ih-
racatında karşı laş tığı  sorunlarla, denediğ i modeller üzerinde durulmu ş tur. Son aşamada bir 
model geli ştirilmiş  ve üç hedef pazar belirlenmi ş tir. 

—Orta Doğu-Kuzey Afrika 

—Bağı ms ız Devletler Toplulu ğ u 

—Avrupa Topluluğ u 

Tar ım ürünleri üreticilerinin küçük ölçekli olmas ı , ihracat formalitelerinin 
karma şı kl ığı , Bölgedeki potansiyel üreticilerin d ış  pazarlardaki ba ş ar ı ların ı  
engellemektedir. Bu nedenle büyük ölçekli bir ihracat şirketinin kurulması  gerekmektedir. 
önerilen model böyle bir örgütü kapsamaktad ır. Model, hedef pazarlardan ba şhyarak 
üreticiye doğ ru bir zincir olu ş turmalctad ır. Modeldeki merkez örgüt, sistemin beynini 
oluşturmaktad ır. Modelin başarısı  için zinciri oluş turan halkalann görevlerini tam olaralc 
yapmaları  gerekmektedir. 

Modelde ele al ınmayan herbiri baş lıca bir araş tırma projesi niteliğ i taşı yan konular 
bulunmaktadır. Bunlar şöyle s ıralanabilir. 

Takiple ilgili Olarak 

1.Hedef pazarlardaki tar ım ürünleri talebinin belirlenmesi. 

2. Talebin dağı lımı . 

3. Yerli üretim/ithalat oran ı . 

4. Ithal edilen baş lıca tanm ürünleri miktarlan (son on y ılda). 

5. Ithalat ın ülkelere göre dağı lım ı . 

Güney Doğ u Anadolu Bölgesindeki Üreiicilerle ilgili Olarak 

1. Başlıca üreticiler ve üretim kapasiteleri (arazi büytikliikleri). 

2. Donan ım ve teknik bilgi düzeyleri. 

3. Işbirliğ ine yatlanl ıklan. 

4. Değ iş ik ürünlerde üretim maliyetleri. 
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Merkezi Depo ve Ta şı mayla ilgili Olarak 

1.Merkez depo ve/veya depolann yerlerinin belirlenmesi. 

2. Depo büyüklerinin belirlenmesi. 

3. Depolann teknik özelliklerinin belirlenmesi. 

4. Taşı mada kullan ı lacak araç özelliklerinin, kapasitelerinin ve say ı ların ın belirlen-
mesi. 

5. Deniz ta şı mac ı lığı  imkanları  ve varsa üstünlükleri. 

Arac ı  Örgütlerle ilgili Olarak 

1. Hedef pazarlarda i şbirliğ i yap ı lacak arac ı  örgütlerin türleri, say ı lan ve bunlardan 
beklenen hizmetler. 

2. Kota uygulan ıp, uygulanm ıyacağı . 

3. Kapsayacaklan alanlar. 

4. Ödenecek komisyon oran ı . 

5. Yerel satış  art ırma çabalar ına katkı ları . 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 100 	NISAN—MAYIS—HAZIRAN 	1993 

ÜRETIMDE MUAYENE VE 
KABUL ÖRNEKLEMES İ  

Zir. Y. Müh. F. Zehra ÖZKAN* 

Üretim sürecinde Kalite Güvencesi Sistemini kurmak için, Kalite Sistemi içeri-
sinde baz ı  kontrol noktaları  oluş turmak ve bu noktalarda uygun istatistiksel teknikleri 
kullanmak gerekmektedir. Kalite Güvence Sisteminin kurulu ş larda yerle ş tirilmesi aç ı sı n-
dan istatistiksel kalite kontrol tekniklerinin ve bu tekniklerden kabul örneklemesinin 
önemi oldukça büyüktür. Kabul örneklemesi tekni ğ i, muayene ve ölçme i ş lemleri ile 
hammadde, yanmamul ve mamullerden belirli Miktarlarda örnekler al ınarak, örntklerin 
temsil etti ğ i partinin belirli bir riskle kabulünü sa ğ layan bir sistemdir. Muayene ve 
Kabul Örneklemesi tekniklerinin kullan ım ı yla, üretim sürecinde ortaya ç ıkan değ işkenlik-
leıin üriin spesifikasyonlan çerçevesinde kal ıp kalmadığı  belirlenebildiğ i gibi bu spesifi-
kasyonlar dışı nda kalan üretim rniktann ın tammlanarak aynlmas ı  ve Kalite Güvencesi 
Sistem Dokümantasyonu aç ısından raporlanaralc, düzeltici faaliyetlerin yerine getifilebil-
mesi de sağ lanabilir. Böylece Kalite Güvencesi Sistemi içerisinde, ürün kalitesinde k ı sa 
vadede bir yükselme gözlemlenir ve düzeltici i ş lemlerin yerine getirilmesi ile de kusurla-
nn tekrarlanmamas ı  uzun vadede sağ lanm ış  ol ıı r. 

1. MUAYENE 
Tasarlanan kalite ile ürün ortaya ç ıktıktan sonra gerçekle şen kalite düzeyleri aras ın-

daki fark ı n belirlenmesi amac ı yla ürünler muayeneye tabi tutulurlar. Muayene, üretilen 
ürünün kalite özelli ğ ini uygun cihazlarla ölçerek, analiz ederek veya duyu organlanyla 
yapılır. Bu iş lem bütün ürünlerde ya da sadece ömeklerde yürütülür. 

Üretilen ürünlerin kalitesi hakk ında bilgi edinmenin en iyi yolu üretilen bütün 
ürünlerin muayenesidir. Bu yol % 100 muayene olarak adland ınhr. Ancak % 100 mu-
ayene her zaman avantajl ı  ve geçerli değ ildir. Baz ı  durumlarda özellikle tahribath muaye-
nelerde kontrol maliyeti çok yüksektir. 

— Muayene i ş leminde kullan ılacak olan deney yöntemi zarar verici ise üretilen par-
tilerden örnek almak kesinlikle gereklidir. Mesela dayan ıkl ıhk, aşı nma, ömür uzunlu ğ u 
gibi özelliklerin muayenesi için birimlerin sonuçta kullan ılamayacak duruma gelmesi 
beklenir, ki bu durumlarda % 100 muayene uygulanamaz. 

— Birbirine benzer kalemlerin muayenesi sözkonusu oldu ğunda örnekleme % 100 
muayene kadar iyi sonuç verecektir. 

* Türk Standartlar: Enstitüsü KaliteMüdürlügü. 

91 

pe
cy

a



—% 100 muayenenin insanlar taraf ından yap ılmas ı  zamanla yorgunluk, b ıldunlık, 
dikkatsizlik gibi sorunlar yaratabilece ğ inden hatalara sebep olabilir ve parçalar kusurlu ol-
du ğ u halde sa ğ lam kabul edilebilir. 

—Sonuçta % 100 muayene yap ı lacağı  dü şüncesiyle üretim sürecinde proses gerek-
tiğ i şekilde kontrol alt ı na al ınmayabilir. , 

Bütün bunlar da kalitenin dü şmesine ve kusurlu birimler ay ıklanacağı ndan maliye-
tin yükselmesine neden olur. 

Sonuç olarak üretilen ürünlerin hayati tehlike yaratmalan (örne ğ in ilaç endüstrisi) 
sözkonusu değ ilse ve örnekleme sonucu kabul edilebilecek riskler dengelenmi ş  ise % 100 
muayene gereksiz ve pahal ıdır. % 100 muayene yerine uygun örnekleme ile yöntemleri 
ile güvenilir sonuçlar daha ucuza elde edilebilir. 

2. ÖRNEKLEME PLANLARI 
Proses üretim sürçcinde, istatistiksel teknikler ile ne kadar kontrol alt ına al ı nı rsa 

al ıns ın yine de bir miktar hatal ı  üretim kaç ı n ılmazdır. Bu nedenle kurulu ş lar üretim esna-
sında veya sonras ında yapı lan i ş i kontrol etmek ve hatal ı  üretimlerin ileri a şamalarda di-
ğ er kurulu ş lara veya tüketicilere ula şmas ına engel olmak için başka bir kurulu ş tan belli 
şartnamelere göre sat ı n aldığı  hammadde, yar ı mamul madde veya mamülün şartnamelere 
uygunluğ unu kontrol etmek durumundadular. Bu nedenlerle ürünün kabul edilebilir nite-
likte olup olmadığı n ı  anlamak üzere çe ş itli aşamalarda al ınan örnekler muayeneye tabi tu-
tulur. Örnekleme ile yap ı lan muayene iş lemi de % 100 güvenilir de ğ ildir, bazı  hatal ı  par-
çaların muayene edilmeyen k ıs ımlarda kalabilece ğ i unutulmamal ıdır. 

Ölçüleliilenlere nazaran ölçülemeyen özelliklere göre daha yayg ı n kullan ım alan ına 
sahip olan, Örnekleme Planlan (Numune Alma Planlar ı) genellikle tek, iki ve çok katl ı  
olarak uygulab ır. 

Bu planları  kuruluş lar kendileri tasarlayabilece ğ i gibi geli ş tirilmiş  haz ır planları  da 
kullanabilir. Bir örnekleme plan ı  parti büyüklü ğ ü, örnek büyüklü ğ ü ve kabul edilebilecek 
kusur say ıs ı  olmak üzere 3 kriterden olu şur. 

İ yi tasarlanm ış  bir örnekleme plan ı ; 

—Üreticiyi, kaliteli bir partiyi red etmekten korumal ı . 

—Tüketiciyi kalitesiz bir ürünü sat ı n almaktan korumal ı . 

— Örnekleme, muayene ve biçme, personel masraflar ı nı  minimize etmeli ve ürün kalitesi 
hakkında en az riskle do ğ ru bilgi vermeli. 

Örnekleme planlar ının kullan ım ı nda yararlan ı lacak simgeler; 

: Parti büyüklü ğ ü 

n : Örnek büyüklüğ ü 

c 	: Kabul say ıs ı  yani bir partinin kabul edilebilmesi için örnekte ç ıkabilecek 
en yüksek hatal ı  eleman say ı s ı  

✓ : Ret say ı s ı  
p 	: Hatalı  eleman oran ı , 

P (A) 	: Partinin kabul edilme olas ı lığı , 
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P 	: Ömekteki elemanlann ortalama hatal ı  oran ı , 

P' 
	

: Muayene edilen ürünün ait oldu ğu prosesin ortalama hatal ı  eleman oran ı . 

Burada : 

P(A). oc 

(1 - P (A) ) =13 d ır. 

Bir örnekleme plan ı n ın belirli bir hatal ı  oran ı  ile gelen bir partiyi kabul etme ola-
s ı lıkları  hesaplan ırken hipergeometrik, binomiyal ve poisson da ğı lı mları ndan birisinden 
faydalan ıhr. Burada bu konudalci detaya girilmeyecektir. 

2.1. Numune Almada Kullan ı lan Plan Çeş itleri 

1. Tek örnekli planlar 

2. Çift örnekli planlar 

3. Çok örnekli planlar 

4. Birime dayal ı  ard arda örnekli planlar 

Bunlardan tek örnekli ve çift örnekli planlar ı n pratikte kullan ı m alanlar ı  çok yay-
g ı ndır. Burada sadece tek örnekli ve çift örnekli planlara ait uygulama örnekleri verilecek-
tir. 

Tek Örnekli Planlar 
Bir örnekleme plan ı  kullan ı lmas ı n ın amac ı , fazla sayıda birim muayene edilmeden 

kabul edilmesi gereken iyi kalitede partiler ile % 100 muayene edilmesi gereken dü şük 
kalitede partileri o ı-taya ç ıkarmaktad ı r. Böyle bir plan ın seçiminde Çal ış ma Konekteristi ğ i 
E'ğ rilerinden (CKS) yararlan ı hr. Bu eğ ri, plan ı n iyi ve kötü kaliteli partiler aras ında ay ı -
rım yapmas ı n ı  sağ lar. CKS e ğ risini çizmek için farkl ı  parti hatal ı  oranlar ı  (p') al ınarak 
planın partiyi kabul etme olas ı lı klan hesaplan ır ve grafiğ e iş lenir. 

Örnek 
Aşağı daki gibi verilmi ş  tek örnekli bir plan dü şünelim. 

N = 3000 

n = 89 

c = 2 

Bu planda farkl ı  p' değ erlerine göre partiyi kabul olas ı lı kları  aşağı daki tabloda ve-
rilmiş tir. 

Ş ekil 2.1'deki çal ış ma karalçteristi ğ i eğrisi N=3000, n=89 ve c=2 plan ı n ı n de ğ iş ik 
p' değ erlerine göre nas ı l çal ış tığ' ı n ı  göstermektedir. Di ğ er değ iş le, uzun dönemde belirli 
bir p' oran ı nda hatal ı  partiler gelse bu plan bunlar ı n yüzde kaç ı= kabul, yüzde kaçm ı n 
ise reddedileceğ ini gösterir. Örne'ğ in bize % 2,3 oran ı nda hatal ı  gelen bir parti % 66 olas ı -
l ıkla kabul, % 34 olas ı lıkla da reddedilecektir. Ayn ı  şekilde % 2,3 kusurlu 55 parti gelse 
(55x0,66 = 36,3) bunun 36 tanesi kabul, 19 tanesi ise reddedilecektir. 

93 

pe
cy

a



Tablo 2.1. N=3000, n=89, c=2 plan ım ait parti kabul olas ı lıklan. 

P' n p'n Kabul Olası lıkları  P (A) 

0,09 89 8,0 0,014 
0,07 89 6,2 0,055 
0,05 89 4,5 0,174 
0,03 89 2,7 0,494 
0,01 89 0,9 0,938 
0,02 89 1,8 0,731 
0,06 89 5,3 0,106 

Ş ekil 2.1 N=3000, n=89, C=2 örnekleme plan ına ait CK eğ risi 

( A ) l'a° 
0.90 

0.$0 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

030 

0.20 

0.10 

o 

örnekleme planlan haz ırlan ırken ve kullan ıhrken aşağı daki konuların da bilinmesi 
gerekir. 

1. Kabul Edilebilir Nitelik Seviyesi (KNS) 

Plan ı  uygulayan taraf ından belirlenen bir parti hatal ı  yüzdesidir ve iyi kaliteli 
ürünü belirler. Genellikle bu kalite düzeyinde bir partinin yüksek bir olas ı lıkla kabul 
edilmesi istenir. Eğer % 1 hatal ı  bir partinin yüksek bir olas ıhkla kabul edilmesini iste-
seydik o zaman bu plan ı  kullan ırdık ve kabul edilebilir kalite düzeyi (Acceptanc-e Quality 
level) % 1 olurdu. KNS'deki bir partinin % 95 olas ı likla kabul edilmesi benimsenmi ş tir. 
Ancak KNS'den daha iye durumda bir partinin % 5 reddedilme olas ı lığı  da vard ır. buna 
üretici riski ad ı  verilir. 

2. Reddedilebilir Nitelik Seviyesi (RNS) 

Kötü kaliteli ve bu nedenle yüksek olas ı ldda reddedilmesi gereken bir partinin ha-
talı  oran ıdır. örnekleme plan ına göre % 7 oran ında hatal ı  gelen bir partinin kabul edilme 

94 

pe
cy

a



olası lığı  % 10, reddedilme olas ılığı  % 90'dır. Bu planda % 7 hatal ı  düzeyini reddedilebilir 
nitelik seviyesi olarak belirleriz. (Limiting quality level). Kötü kaliteli bir partinin plan 
tarafından kabul edilme olas ılığı  % 10'dur ve buna da tüketici riski denir. 

3. Ortalama Son Nitelik (OSN) 

Bir örnekleme plan ı  uygulandığı nda partinin reddedildi ğ i durumlar olabilir. 
Reddedilen bu parti % 100 muayeneye tabi tutularak kusurlular ay ıklan ır ve yerine 
kusursuz parçalar konur. Reddedilerek düzeltmeye tabi tutulan bir partinin kusurlu oran ı  
sıfır olacaktır. Ancak plana göre kabul edilen bir partide de belirli bir oranda kusurlu • 
birim bulunacakt ır. (p') Bu durumda plan uyguland ıktan sonra partinin kalite düzeyinde 
bir yükselme olaca ğı  aç ıkt ır. İş te reddedilen partiler ay ıklan ıp, kusurlular at ıldıktan sonra 
bütün partilerdeki ortalama kusurlu yüzdesi ortalama son niteli ğ i verir (Average Qutgoing 
Quality). Bu yüzde yüz kusursuz partilerin (% 100 muayene edilip ay ıklanm ış  partilerin) 
ve yaklaşı k p' kusur yüzdeli (kabul edilen partilerin) ortalamas ıdır. 

Ortalama son nitelik (OSN=P (A) xp'x100) yüzde kusur olarak belirlenir. 

Tablo 2.2. N=3000,11=89, c=2 şeklinde verilmi ş  bir örnekleme plan ı  için ortalama son 
nitelik. 

Proses 
kalitesi 

Örnek 
büyüklügü n.p' P (A) 100.P'. P (A) 

0,01 89 0,9 0,938 0,938 

0,02 89 1,8 0,731 1,462 

0,03 89 2,7 0,494 1,482 

0,05 89 4,5 0,174 0,870 

0,06 89 5,3 0,106 0,636 

0,07 89 6,2 0,055 0,385 

0,09 89 8,0 0,014 0,126 

0,025 89 2,2 0,623 1,558 

Bu durumda kalite düzeyi % 3 kusurlu olan bir parti, düzeltmeye tabi tutuldu ğunda 
çıkış ta % 1,48 kusurlu olacakt ı r. Ayn ı  şekilde % 6 kusurlu olan bir partinin ortalama son 
niteliğ i % 0,636 olacakt ır. Bu da kalitede belirgin bir iyile şme oldu ğ unu gösteriyor. 
Muayeneye tabi tutulan partilerde de ğ iş ik oranlarda kusurlu oldu ğ unu düşündüğ ümüzde 
uygulanan planla ilgili olarak en son ç ıkış  kalitesini hesaplayabiliriz. (Average outgoing 
quality limit). Buna ortalama son nitelik s ın ırı  OSNS denir. Yukar ıdaki örnekte OSNS % 
1,55'dir. Yani reddedilen partiler muayene edilip ortalama son nitelikleri hesapland ıktan 
sonra örneğ imizde verilen plana göre en son ç ıkış  kalitesi % 1,55 kusurlu olacakt ır. 
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Ş ekil 2.2. Ortalama son nitelik sın ır eğ risi (N=3000, n=89, c=2) 

Ortalama son nitelik formülü at ılan kusurlulan dikkate almaz, ancak pratik amaç-
larda uygundur ve kullan ımı  kolaydır. 

Çift Örnekli Planlar 

Çift örnekli planlar uygulan ırken ilk al ınan örneğe dayan ı larak partinin reddine 
veya 2. bir örnek al ım ı na karar verilebilir. İkinci örneğ in al ı m ı  gerektiğ inde bu örnek ile 
ilk örnektelci verilere göre parti kabul veya reddedilir. Çift örnekli planlar ın uygulamas ı , 
tek örneklilere nazaran daha zor ve karma şı ktır. Fakat baz ı  üstünlükleri de vard ır. Çift ör-
nekli planlarda genellikle muayene edilen toplam say ı  daha azd ır, aynca son karar için 
partiye ikinci bir şans verilir. 

Örnek 

Çift ömekli bir plan aşağı daki şekilde verilmi ş tir. 

2400 
	

n = 200 

n= 150 
	

c = 4 

r = 4 
	

r = 5 

c = 1 

Burada., 

r = 	örnekteki red say ısı  
r : Her iki örnekteki red say ıs ıdır. 
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Eğ er 4 ve daha fazla 
kusurlu varsa partiyi 

reddet ve dur. 

   

Ilk örnek incelenir 
n«. 150 
p. 2400 

 

Eger 1 veya daha az 
kusurlu.varsa partiyi 

kabul et ve dur. 

   

    

    

Eğ er 2 Veya 3 
kusurlu varsa 200'lük 

2.örnegi kontrol et 

L  

Eger her iki örnekte de 
4 ve daha az kusurlu 
varsa partiyi kabul et 1 

Her iki örnekte de 5 ve 
daha fazla ku ş urlu varsa 

partiyi 	et 

. Çift örnekli bir plan ı n isleyiş i 

Ayn ı  partinin hatal ı  oran ı nın (p') 0,01 oldu ğ unu varsayal ım. 

(np')I = 150 x 0,01 = 1,5 (ilk örnek için poisson da ğı l ım ı n ı n ortalamas ı) 
P (A)i = (1 ve daha az kusurlu) = 0,558 (ilk örnek için partiyi kabul olas ı lığı ) 

(n p')2 = (200 x 0,01) = 2,0 (ikinci örnek için poisson da ğı lım ı n ın ortalamas ı ) 
P (A)2 = (1. ornekte 2 kusurlu) (2. örnekte 2 veya daha az kusurlu) + (1. örnekte 3 

kusurlu) 

(2. ömekte 1 veya daha az kusurlu) 

P (A)2 = (0,251) (0,677) + (0,126) (0,406) 

P (A)2 = 0,221 

Partinin kabul edilme olas ı lığı ; 

P (A)1 + P (A)2 = 0,558 +0,221 

D_L772 

Partinin reddedilme olas ı l ığı  ise; 

1-0,779 = 0,12 dir. 
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Bu durum çal ış ma karakteristi ğ i eğ rileri ile de izah edilebilir. Çift örnekli planlar 
için CKE'nin çiziminde izlenecek yol tek örnekli planlardaki ile ayn ıdı r. Yaln ı z bu du-
rumda iki adet eğ rinin çizilmesi gerekir. Bunlardan birisi ilk örnekten sonra partinin ka-
bul edilme olas ı lığı n ı , diğ eri ise her iki örnekten sonra partinin kabul edilme olas ı lığı nı  
gösterecektir. 

P(A)1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

0 

\ g 

/. i it ;MI ilk..4 	z.,\\ 
ka Ir./ 	---..." \.,, , x 

x ■..,.. olas ı  Ili,, 	 "..., x 
i 	 1 	'1"•••••••- x  

ı 	2 	3 	. l (100P') 

1. 1.j„; 

w

• A< It L ıs 

su4 	kftb..1 

Ş ekil 2.3. Çift katl ı  örnekleme plan ı  için CKE. 

3. ÖRNEKLEME IÇIN HAZIR PLAN SISTEMLERI VE 
KULLANIMI 

Örnekleme planlar ı  istenildiğ inde üretici ve tüketici risklerini dikkate alarak ve 
bunlar için önceden de ğerler saptanarak bu ko şulları  sağ layacak şekilde haz ırlanabilir. 
Bunun için poisson olas ı l ık tablosundan faydalan ı lır. Istenilen koş ullara uyan plan hem 
üretici hem de tüketici risklerini yakla şı k olarak sağ layan pland ır. Örnekleme planlar ı  
amaca göre yanl ız üretici riskini veya tüketici riskini dikkate alarak da haz ı rlanabilir. 
Ancak bir örnekleme plan ı  tasar ım ı  teknik bilgi gerektirir ve oldukça yorucudur. Bu 
amaçla önceden haz ırlanm ış  örnekleme planlar ı  mevcuttur. 

Bu planlar koş ullara en uygun muayene plan ın ı n lı  ve c say ı ların ı , belli parti çapı  
kusurlu oran ına göre veren özel numune alma sistemleridir. 

Söz konusu plan sistemleri 3 k ı s ı mda incelenebilir. 

1. Ölçülemeyen özellikler için örnekleme plan sistemleri 

2. Sürekli üretim için örnekleme plan sistemleri 

3. Ölçülebilen özellikler için örnekleme plan sistemleri. 
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3.1. ÖLÇÜLEMEYEN ÖZELLIKLER İ Ç İN ÖRNEKLEME PLAN 
SISTEMLERI 

3.1.1. TS 2756 

ölçülemeyen- ve ölçülebilen özelliklerin kabul örneklemesinde kullan ı lan TS 
2756, MIL-STD-105D kabul örneklemesi plan sistemi referans al ınarak haz ırlanmış tır. 
Bu örnekleme plan ı  ölçülemeyen özellikler için Kabul Edilebilir Nitelik Seviyesi (KNS) 
veya üretici riskini dikkate alan bir sistemdir. Sistemin di ğer özellilcleri k ısaca şöyle özet-
lenebilir. 

- Tek, çift ve çok örnekli muayeneye imkan verir. 
- Sistem kullananlara normal, s ıkı  ve gev şek olmak üzere üç tip muyane yapma 

imkan ı  sağ lar. 
- Sistem genel muayene seviyesi ve özel muayene seviyesi olmak üzere iki k ısı m-

dan oluşur. Genel muayene için 3 düzey söz konusudur. Sistem kullan ıcı lara düzey II'yi 
uygulamas ın ı  tavsiye etmektedir. Ancak plan ı n iyi ve kötü kalite aras ında fazla ay ırı m 
yapması  isteniyorsa düzey III., daha az ay ınm yapmas ı  isteniyorsa düzey I tercih edilmeli-
dir. özel muayene düzeyi de 4 ayn grup halinde verilmi ş tir. 

Tablolann Kullan ı lışı  

Muayene düzeyi, türü ve KNS de ğ eri saptand ıktan sonra parti büyüklü ğüne (N) 
göre numune büyüklüğ ü kod harfi tablosuna ba şvurulur. 

Bu tablo N'ye ve muayene düzeyine ba ğ lı  olaralc numune büyüklü ğü kodlarını  
belirlemektedir. Bu kod belirlendikten sonra uygun tablodan ilgili örnekleme plan ı  elde 
edilir. 
Parti 
Büyüklüğ ü 

Özel Muayene Seviyeleri Genel Muayene Seviyeleri 

S-1 S-1 S-3 S-4 I il 
2 	ila 	8 A A A A A A B 
9 	ila 	15 A A A A .A B C 
16 	ila 	25 A A B B B C D 

26 	ila 	50 A' B B C C D E 
51 	ila 	90 B B C E 
91 	ila 	150 B D F G 

151 	ila 	280 B C D E E H 
281 	ila 	500 D E F H J 
501 	ila 	1200 -- C E J K 

1201 	ila 	3200 C D E G H K 
3201 	ila 	10000 D F G J M 
10001 	ila 	35000 C D H K M 

35001 	ila 	150000 D E G ı  N P 
150001 	ila 	500000 D E J P Q 
500001 	ve 	yukar ı sı  D E H K 

Tablo 3.1 Numune Büyüklüğ ü Kod Tablosu 
Kaynak: TS 2756 - Çizelge 1. Sayfa 77. 
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Örnek: 
- Genel Muayene Düzeyi II. 
- Normal Muayene 
- Tek örnekli plan 
- KNS = % 1,5 
- N= 3300 

Tablo 3.1.'den örnek büyüklü ğü kodu L olarak bulunur ve 
Tablo 3.2.'den ilgili örnekleme plan ı  
n= 200 K= 7 

R= 8 

(S ıkı  muayene için K=5 ve R=6'ya denk geliyor) 
K—> Kabul say ı sı  
R--> Red say ısı  
Örnek: 

- Genel Muayene düzeyi II 
- Normal. Muayene 
- Çift örmekli plan 
- KNS=% 0,65 
- N= 20000--  
Tablo 3.1.'den örnek büyüklüğ ü kodu M olarak bulunur. 

Tablo 3.3.'den ilgili örnekleme plan ı  
n = 200 K = 2 R = 5 
n=200 K=6 R= 7 

Alınan 200 birimlik 1. örnekteki hata say ı sı  2 ve daha az ise parti kabul edilir 5. 
veya daha fazla ise reddedilir. İ lk örnekte 3 veya 4 hatal ı  bulunursa ikinci örnek al ınır. 

Birinci ve ikinci örnekte, bulunan toplam hatal ı  say ısı  6 veya daha az ise parti 
kabul, aksi halde reddedilir. 

Özel muayenenin 4 ayn seviyesi vard ır. Örnek büyüklükleri küçük tutuldu ğ unda 
ve yüksek örnekleme riskleri göze al ı ndığı nda bu düzeylerden amaca uygun olan 
seçilebilir. 

Ölçülemeyen özellikler için TS 2756'n ı n dışı nda kullan ı labilecek olan farkl ı  plan 
sistemleri de mevcuttur. Ancak burada bu plan sistemlerinin ayr ınt ılarına girilmeyecektir. 

3.1.2. PHILIPS STANDART NUMUNE ALMA SISTEMLERI 

Bu sistem H.C. Hamaker taraf ı ndan Hollanda'da Philips ş irketi için 
geliş tirilmiş tir. Sistemde üretici ve tüketici riskleri birbirine e ş it olup % 50 - % 50'dir. 
Yani sistemde bir partinin kabul edilme olas ı lığı  % 50'dir. Kontrol d ışı  noktalar artt ıkça 
örnek büyüklüğ ü de azal ır ve plan ın kabul edilme olas ı lığı  düşer. 
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Plan ı n diğer bir özelli ğ i, sadece tek ya da çift örnekli planlar ı  içerir. Parti 
büyüklüğ ü 1000 veya daha az ise tek Ornekli planlar, 1000'den fazla ise çift örnekli 
planlar kullan ı l ır. 

örnek: 
N= 4500 

100 Po.50= % 1 (hatal ı  yüzdesi) 

Çift örnekli plan kullan ılmah. 
Tablo 3.4'den yararlan ı larak 
n=135 c= O 

n= 270 c= 
Çift örnekli plan ı n ı  bulabiliriz. 

Tabloda; n = 2n ve A—> partinin tümünün muayene edilnr ıesi gerektiğ ini gösterir. 

3.1.3. CHAIN NUMUNE ALMA PLANI (ChSp) 

Parti kabul örneklemesinin özel bir tipi H.F. Dodge taraf ından gerçekle ş tirilmiş tir. 
Ürünün muayene s ı ras ında tahrip edilmesi gerekti ğ i durumlarda veya uygulama maliyeti 
yüksek ölan deneyler gerekti ğ inde kullan ı l ır. Eğer deney tahrip e,dici ve pahal ı  ise örnek 
hacminin küçük al ı nmas ı  doğ ald ı r. Sistem birbirini izleyen çe ş itli örneklerle ilgili 
kümülatif neticeleri kullan ır. 

Yöntem kısaca şöyledir. 
a) Her bir parti için n hacimli bir örnek seçilir ve spesifikasyonlara uygunluk 

bakı m ı ndan herbiri test edilir. 

b) Eğer örnek sı fır kusurlu ise parti kabul edilir, 2 ve daha fazla kusurlu ise parti 
reddedilir. Eğ er parti 1 kusurlu ise önceki örneklerde hiç kusurlu ç ı lcınamas ı  şartıyla bu 
parti kabul edilebilir. Bu tekni ğ in uygun lullan ı m ı  için al ı nan örnekler parti üretim 
süreci içerisinde arka arkaya örmeklenmi ş  sürekli bir üriin serisinden olmal ıdır. 

3.1.4. DODGE-ROMIG NUMUNE ALMA SISTEMI 

Bu sistem 1920 y ı l ı nda H.F. Dodge ve H.G. Romig taraf ından ölçülemeyen 
özelliklerin kabul örneklemesinde kullan ı lmak üzere geli ş tirilmi ş tir. Daha önce 
bahsedilen ortalama son nitelik s ı nın (OSNS) ve reddedilebilir nitelik seviyesi (RNS) 
kavramlanna dayan ıır. 

Dodge-Romig sistemi reddedilen partilerin düzeltme i ş leminden geçirilmesi ve bu 
partilerin % 100 muayene ile kusursuz hale getirilmesi, kabul edilen partilerin ise oldu ğ u 
gibi geçmesi esasma dayan ır. 

Dodge-roming tablolar ı  ile gerekli kabul plan ı n ı n bulunmas ı  için proses 
ortalamas ı n ın bilinmesi gerekir. Ayn ı  tür üretim belirli bir süreden beri yap ılmakta ise 
proses ortalamas ı  (P') bellidir. Yeni bir üretim i ş lemi ele al ın ı yorsa yani P' bilinmiyorsa, 
tahmin edilir. 

Bu sistem OSNS ve RNS kriterlerine dayanan tek veya çift örnekleme planlar ı  
için hazı rlanm ış t ıır ve çok önemli planlar ı  kapsar. Ayr ıca gev şek ve s ık ı  muayeneler için 
de bir fikir verir. Farkl ı  RNS ve OSNS de ğ erleri kullan ı labilmesine rağ men (dü ş ük 
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olanlar kritik kusurlular için, yüksek olanlar ise Önemsiz kusurlular için olmak üzere) 
Dodge-Roming tablolar ı  kusurun türü konusunda bir fikir vermez. 

Örnek: 

RNS tabloları= kullan ı m ı  ile ilgili bir örnek seçilmi ş tir. Tablolar kullan ıhrken 
öncelikle tek veya çift örnekli plan istenip istenmedi ğ ine karar verilir ve RNS de ğeri 
belirlenir. Daha sonra parti büyüklü ğü ve proses ortalamas ı  (P') ye göre plan ilgili 
tablodan elde edilir. Konu ile ilgili tablo 3.5'de sunulmu ş tur. 

Tablo 3.5. Dodge-Roming Tek Örnekti Parti Tolerans Tablosu RNS = % 5. 

Tek örnekli bir plan istendiğ ini varsayal ı m. RNS değeri % 5 100p' % 1,5 ve 
parti büyüklüğü = 550 olsun 

Tablo 3.5'den uygun plan için 
n= 125, c=3, OSNS = % 1,2 
olarak bulunur. 

Tablodaki proses ortalamalar ı  (P') RNS değerinin yarı sı  olacak şekilde verilmi ş tir. 
Zaten yar ı s ı n ı  geçti ğ inde %100 muayene daha ekonomik olacakt ı r. Ayrıca proses 
ortalamas ı  büyüdükçe muayene edilecek miktarda artmaktact ır. 

3.2. SÜREKL İ  ÜRETIM İ Ç İ N PLAN Sİ STEMLER İ  

üretimin sürekli bir ak ış  halinde olduğ u durumlarda parti parti kabul ömeklemesi 
yüksek maliyetler getirebilir. Bu durumlarda sürekli üretim için kabul örneklemesi 
yöntemlerine baş v ırulmal ıdır. Sürekli üretim için planlar örnekleme muayenesini ve % 
100 muayenenin birlikte kullan ı m ı n ı  gerektirir. Genellikle % 100 muayene ile ba ş lan ır 
ve belli say ıda birim kusursuz ise örnekleme muayenesine geçilir. Belirli bir kusurlu 
say ıs ına kadar numune almaya devam edilir ve sonra tekrar % 100 muayeneye dönülür. 
Bu amaçla ilk kez 1943 y ı l ı nda Dodge taraf ı ndan plan sistemleri haz ırlanm ış t ır. Daha 
sonra bu planlar Solomen ve Licherman taraf ından geli ş tirilmiş tir. MIL-STD-1235A 
(MU) sistemi bu amaçla haz ırlanm ış  5 ayrı  plan ı  lyettnektedir. 

Plan ı n incelenmesi küçük, büyük ve hayati kusurlular olmak üzere üç farkl ı  
kusurlu s ı n ı fında özelliklerin muayenesi ile olur. Sürekli numune alma planlar ı  OSNS'ye 
dayand ınlarak dizayn edilir. Bunun ölçülemeyen özelliklere ait numune alma plan 
sistemleri ile k ı yaslanabilmesi için planlar ayn ı  zamanda KNS ile indexlenmi ş lerdir. Bu 
standard ı n hayati kusurlulara ili şkin özel bir kolayl ığı  vard ır. Kritik kusurlular için OSP-
1 ve OSP-F olmak üzere 2 plan kullan ı l ır. Bu durumlarda bile tüketici her zaman % 100 
muayeneyi ister. Planda örnekleme frekanslan kod harfle le tasar ımlanmış t ır. Tablo 3.6 
bir dizi kod harfleri gösterir ki bu üretim aral ığı ndaki bir m say ı lanna dayand ınlmış tır. 
(Örneğ in 8 saatlik vardiyalar) Kod harflerinin seçilmesin 3 faktör etkiler. Ürün birimi, 
üretimin belirli bir oran ı nı n muayenesi ve bunun di ğer m yene istasyonlar ına yakınlığı , 
muayene zaman ı  önemli bir faktördür, daha yüksek örne -leme s ıklığı  olan bir plan ve 
örneklemeler aras ı  zaman ın az olmas ı  tercih edilir. 
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Tablo 3.5. Dodge - Romig Tek örnekli Parti Tolerans Tablosu RNS = % 5 

Proses Ortalamas ı  0-.05 .06-.50 .51-1 00 1.01-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 
Parti Bilyiildüğ ü n c OSNS 

% 
n c OSNS 

% 
n c OSNS 

% 
c OSNS 

% 
n c OSNS 

% 
c OSNS 

% 
1-30 All O O Al 1 O O Al 1 O O Al 1 0 0 Al 1 O Al 1 0 O 

31-50 30 O .49 30 O .40 30 O .49 30 O .49 30 30 O .49 
51-100 37 O .63 37 .63 37 O .63 37 O .63 37 37 .63 
101-200 40 O .74 40 .74 40 .74 40 .74 40 O .74 40 .74 

201-300 . 43 O .74 43 O .74 70 1 .92 70 .92 95 2 .90 95 2 .99 
301-400 44 O .74 44 O .74 70 1 .99 100 2 1.0 120 3 1.1 145 4 1.1 
401-500 45 .75 75 1 .95 100 1.1 100 2 1.1 125 3 1.2 150 1.2 

501-600 45 O .76 75 1 .98 100 2 1.1 125 3 1.2 150 4 1.3 175 5 1.3 
601-800 45 O .77 75 1.0 100 2 1.2 130 1.2 175 5 1.4 200 6 1.4 

801-1000 45 O .78 75 1 1.0 105 2 1.2 155 1.4 180 6 1.4 225 1.5 

1001-2000 45 O .80 75 1.0 130 3 1.4 180 1.6 230 7 1.7 280 9 1.8 
2001-3000 75 1 .1 105 1.3 135 3 1.4 210 1.7 280 9 1.9 370 13 2.1 
3001-4000 75 1 .1 105 2 1.3 160 4 1.5 210 6 1.7 305 10 2.0 420 15 2.2 

4001-5000 75 1 .1 105 2 1.3 160 4 1.5 235 7 1.8 330 11 2.0 440 16 2.2 
5001-7000 75 1 .1 105 2 1.3 185 5 1.7 260 8 1.9 350 12 2.2 490 18 2.4 

7001-10.000 75 1 .1 105 2 1.3 185 1.7 280 8 1.9 380 13 2.2 535 20 2.5 

10.001-20.000 75 1 .1 135 3 1.4 210 6 1.8 285 2.0 425 15 2.3 610 23 2.6 
20.001-50.000 75 1 .1 135 3 1.4 235 7 1.9 305 10 2.1 470 17 2.4 700 27 2.7 

50.001-100.000 75 1 .1 160 4 1.6 235 7 1.9 355 12 2.2 515 19 2.5 770 30 2.8 pecy
a



Tablo 3.6. örnekleme Frekans Kodlan 

Üretim aral ığı ndalci 
birim sayıları 	 Kodlar 

	

2-8 	 A-B 

	

9-25 	 A-C 

	

26-90 	 A-D 

	

91-500 	 A-E 

	

501-1200 	 A-F 

	

1201-3200 	 A-F 

	

3201-10000 	 A-G 

	

10001-35000 	 A-I 

	

35001-150000 	 A-J. 
150001-.?. 	 A-K 

- CSP - 1 Planlan 

- CSP - 2 Planları  
- CSP - F Planları  
- CSP - T Planlar ı  
- CSP - V Planlan 

3.2.1. CSP-1 PLANLARI 

CSP-1 ve CSP-2 Planlan Dodge-Roming sisteminde oldu ğu gibi reddedilen üre-
tim düzeltilmesini öngörmektedir. Plan uygulan ırken % 100 muayene ile ba ş lamr ve -i-
sayıda birimde hiç hatal ı  çıkmazsa % 100 muayeneden vazgeçilir ve birim belirli bil. ör-
nekleme frekans ına (f) göre incelenir. 1 birim hatal ı  ç ıktığı  takdirde örneklemeden vazge-
çilir ve % 100 muayeneye dönülür. i say ıda birim hatas ız oluncaya kadar % 100 muaye-
neye devam edilir. 

Planda, f — Muayene edilen say ı   
Toplam Say ı  

Örneğ in f = ise 

15 parçada i parçan ı n muayene edilece ğ ini gösterir. 

Tablo 3.7. CSP-1 plan ı  için i değ erlerini vermektedir. 

Örneğ in OSNS= 0.79 ve f=1/15 verildi ğ inde tablodan i=170 olarak bulunur. Plan ı  
yorumlarsak; % 100 muayene ile baş lanır ve ardarda 170 birim hatam bulunursa bundan 
sonra her 5 parçadan biri muayene edilir. Muayene edilenlerden biri hatah ç ıkarsa tekrar 
örnekleme muayenesine dönülür. 
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Tablo 3.7. CSP-1 Plan ı  için i de ğ erleri 

OSNS % 

f 0.018 0.033 0.046 0.074 0.115 0.143 0.138 0.33 0.53 0.73 1.22 1.90 2.90 4.94 7.12 11.46 
1.540 840 600 375 245 194 140 64 63 16 23 15 10 6 5 3 
2.550 1.390 1.000 620 405 321 232 140 87 69 38 25 16 10 7 5 
3.340 1.820 1.010 810 530 420 303 182 113 76 49 32 21 13 9 6 
3.960 2.160 1.650 955 630 498 360 217 135 91 58 38 25 15 11 7 
4.950 2.700 1.940 1.205 790 623 . 450 270 168 113 73 47 31 18 13 8 
6.050 3.300 2.370 1.470 965 762 550 335 207 116 89 57 38 22 16 10 

7.390 4.030 2.990 1.800 1.180 930 672 410 255 170 108 70 46 27 19 12 
9.110 4.370 3.570 2.215 1.450 1.147 828 500 315 210 134 86 57 33 23 14 

11.730 6.400 4.590 2.855 1.870 1.477 1.067 640 400 270 175 110 72 42 29 18 

14.320 7.810 5.600 3.485 2.305 1.820 1.302 790 500 330 215 135 89 52 36 27 
17.420 9.500 6.810 4.235 2.760 2.178 1.583 950 590 400 255 165 106 62 43 26 

Kaynak : Besterfield 1985 Quality Control, Safya 260 pecy
a



3.2.2. CSP-2 PLANLARI 

CSP-1 ile ayn ı  yöntem izlenir, ancak andaki fark, CSP-1 deki gibi örneklerden bir 
tanesi hatal ı  ç ıktığı nda hemen % 100 muayeneye dönülmez. Ayn ı  birim içerisinde 2. bir 
kusurluya ratlanmaz ise örnekleme muayenesine devam edilir. Rastlanmas ı  halinde ise 
tekrar % 100 muayeneye dönülür. 

3.2.3. CSP -F PLANLARI 

Iş lem CSP-re benzer. Ancak plan OSNS'nin yan ı sıra bir üretim aral ığı nda ürün 
imalatı  miktarına göre de indexlenmi ş tir. Bu durum daha düşük örnekleme s ıklığ ma ve 
ayn ı  zamanda CSP planlar ı n ın kısa vadeli üretim durumlar ına da uygulanmas ına izin 
verir. Ayn ı  zamanda muayene i ş leminin zaman al ıc ı  olduğu durumlarda uygulanmasmda 
fayda vard ı r. 12 tablosu vard ır ve her tablo farkl ı  OSNS değerini verir. Tablo 3.8. OSNS 
% 0,33 seviyesinin bir örne ğ idir. En son s ı radaki i de ğerleri CSP-1 planlar ı  için 
verilenlerin ayn ı sıdır. Bu 2 plan aras ındaki farkl ı lığı  bir örnek ile aç ıklayabiliriz. 

Tablo 3.8. CSP-F Plan ı  için i değerleri 

Örnek frekans kodlan A B C D E F 
f 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7 1/10 1/13 
N 

1-500 70 99 114 123 133 140 146 
501-1.000 77 116 140 155 174 188 200 
1001-2.000 81 127 158 181 211 236 258 
2001-3.000 82 132 166 192 228 261 291 
3001-4.000 83 134 170 198 _ 237 276 312 
4001-5.000 83 135 173 201 244 286 327 
5001-6.000 84 136 174 204 248 293 338 
6001-7.000 84 137 176 206 251 298 346 
7001-8.000 84 137 177 207 254 302 353 
8001-9.000 84 138 177 209 256 305 358 
9001-10.000 84 138 178 209 257 308 362 
10001-11.000 84 138 178 210 259 310 366 
11001-12.000 84 139 179 21-,1 260 312 369 
12001-15.000 84 139 180 212  262 316 376 
15001-20.000 	= 84 140 181 214 265 320 384 

20.001 ve yukar ı sı  84 140 182 217 270 335 410 

N= 500 olan bir üretim döneminde OSNS = % 0,33 ve f = oldu ğunda i de ğ erleri; 

CSP-1 i= 182 

CSP-2 i= 114 
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Muayene heyeti birimleri 92.00 inceler 

  

 

Birbirini izleyen'4 ay ı da Unite hatas ı zsa 

  

      

      

Unitelerin tesadüfen seçilmi ş  f/4'lük k ı sm ını  
inceler 

f/4 de 1 kusurlu bulursa baş a geçer 

Muayene heyeti % 100 muayeneden vazgeçer ve 
kontrolör birimlerdenitesadüfen seçilmi ş  f 
kadar k ı smı  muayene eder. 
_Muayene edilen k ı s ımda Eğ er muayene.ci 1 say ı da 
1 hatall.bulunursa 	birimleri hatas ı z bulursa 

r- 
Muayeneci f/2 lik' kı smı  incelemeye ba ş lar 
1 hatal ı  bulursa 1 say ıda birimi hatas ı z 

bulursa 

Bu nedenle k ısa bir üretim döneminde CSP-F plan ı  bir CSP-1 plan ı na göre 
örnekleme muayenesinin daha çabuk yap ılmas ı na izin verir. Uzun bir üretim döneminde 
ise aralar ında bir farkl ı lık bulunmamaktadır. 

3.2.4. CSP-T PLANLARI 

% 100 muayene veya örnekleme muayenesi için çok katl ı  ve,. sürekli bir numune 
alma plan ıdır. Daha üstün kaliteli ürünü gösterme konusunda daha dü şük örnekleme 
frekans ı  sağ lanması  diğer planlardan fark ını  gösterir. 

Tablo 3.9 belirli bir OSNS değeri için i ve f de ğerlerini göstermektedir. 

örneğ in, OSNS= %2.9 
f=1/7 

Tablo 3.9 dan i=35 bulunur. 

% 100 muayene hatas ı z 35 ünite bulunana kadar devam eder sonra 1/7'lik 
örnekleme muayenesine ba ş lan ı r. Eğer izleyen 25 birimlik örnekte hiç hataya rastlanmaz 
ise f/2 (yani 1/14) kadarl ık kı s ı m muayene edilir. Bu 1/14'lük frekans için olan 
örnekleme muayenesi hatas ıı  35 üniteye kadar devam eder. Bu noktada tekrar örnekleme 
frekansı  azaltı l ır. Son azaltma f/4 (1/28) dür. 

Aşağı da bir CSP-T Plan ı n ı n iş leyiş i görülmektedir. 
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3.2.5. CSP-V PLANI 

Sistemin 5. plan ı  tek katl ı  sürekli örnekleme yöntemidir. 
İ lk i örnek birimlerinin muayenesi s ırasında her hatal ıya rastlan ış ta % 100'lük 

muayeneye dönülür. i örneklik k ı sım geçilince bir kusurluya rastlan ırsa yine % 100 
muayeneye dönülür ancak i rakam ı  2/3 azalt ılır. 

Tablo 3.9. OSNS ve göre -i- ve -f- De ğerleri 
Örnek 
frekansı  
kodlan 

f KNS (%) 

0,40 0,65 1,0 1,5 2,5 4,0 6,5 10,0 
A 1/2 87 58 38 5 16 10 7 5 
B 1/3  116 78 51 33 22 13 9 6 
C 1/4 139 93 61 39 26 15 11 
D 1/5  158 106 69 44 29 17 12 8 
E 1/7  189 127 82 53 35 21 14 9 
F 1/10 224 150 97 63 41 24 17 11 
G 1/15 226 179 116 74 49 29 20 13 
H 1/25  324 217 141 90 59 35 24 15 
I 1/20 409 274 177 114 75 44 30 19 

J,K 1/100 499 335 21-'7 139 91 53 37 23 

0,53 0,79 1,22 1,9 2,9 4,94 7,12 11,46 
OSNS 

3.3. ÖLÇÜLEBILEN ÖZELLIKLER IÇIN NUMUNE ALMA 
PLANLARI 

3.3.1. TS 2756 

Ölçülebilen özellikler için KNS de ğerlerine dayand ınlarak haz ırlanm ış  planlardır. 
Sistemdeki KNS de ğerleri normal muayene için % 0.4 ile % 15 aras ında değ işmektedir. 
Bu sistem ile ölçülemeyen özellikler için kullan ı lan sistem aras ında büyük benzerlik 
vardır. Sistem normal, s ıkı  ve gevşek muayene için izin vermektedir. 

Sistem tek ve çift tarafl ı  spesifikasyon s ı nırlar ı  için kullan ılabilmektedir. Ayrıca 
populasyonun standard sapmas ının (.■1') bilindiğ i veya bilinmedi ğ i durumlarda plan elde 
etme olanağı  da sağ lar. Sistemde örnek büyüklüğ ü için kod harfleri kullan ı lır ve amaca 
göre 5 farkl ı  muayene düzeyi vard ır. Sistemi özetlersek; 

Kullan ı c ı ya kolayl ık sağ lamak amac ı yla plan elde etmek için yap ı lacak 
hesaplamalarda iki tür form geli ş tirilmiş tir. Sonuç bak ı m ından ayn ı  olan bu formlar 
farkl ı  hesaplama yöntemi kullan ırlar. Planla ilgili tablolar tablo 3.10 tablo 3.11, tablo 
3.12'de verilmi ş tir. 
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Tablo 3.10 Numune Büyüklü ğ ü Kod Harfleri 

Pcrti 	Büyüktü§ ıi 
Mueyene 	Seviyeleri 

' 

l ı 	ııı 	ı v y 

3 — ı  B 	BEIB C 

S— IS ID 	B 	B 	13 D 

16 — 25 BOBCE 

26 — LO EIBBDF 

L 1 — CS BBCE G 

S S — 110 B 	B 	O 	F I4 

111 — Ito eces ı  

III— 300 SOF 	Hi 

301 — 500 CE 	G 	I K 

501 — 000 D 	F 	II 	I 1. 

101 — 1,300 E. 	G 	IK L 

301 —. 3,200 F 	H 	J 	I. M 

3,201 	— 11,000 Q 	1 	1.M N 

'0,001 — 22,000 /4 	.1 	H 	H O 

22,001 — 	 110,000 I 	K 	H 	O P 

110 ,001 — 	 550,000 1 	K 	O 	P 0 

550,001 I 	K 	P 	Ci D 

Kaynak TS 2756, Sayfa 131 

Ölçülebilen Özellikler İçin TS 2756 Numune Alma Plan Sisteminin İş leyiş i 

(örne ğ in stan-
dart sapmas ı  
kullanı larak 
tahmin edilir) 

Vbilinmiyor 
(ortaiama a; ık-
-ık hesaplana-
ak (R) tahmin 
dilebilir.) 

biliniyor 

Tek tarafl ı  
spesifikas-
yon 

Çift tarafl ı  
spesifikasyon 

Form 2 Form 2 I Form 1 
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ÖRNEK: Bir iş letmedeki en dü şük sıcakl ık 180°C olarak belirlenmi ş tir. 
N=40, IV muayene seviyesi kullan ı l ıyor, normal muayene ve KNS= % 1.0 için 

tablo 3.10 den bak ı ldığı nda D kodu bulunur. 5 örnek al ınarak ölçüleri ıs ılar sırası yla 197 
°C, 188°, 181°, 205° ve 201 °C'dir. 

X= = 195 °C 

2 (1_102 
- 

S= 	  8— .80 
n-1 

buradan alt kaliW limitine göre; 
= x-L 

`'IL 	S 
195 - 180  

8.8 
Partiden hesaplanan % kusurlu oran ı ; =1.70 PL tablo 3.11`den %0,66 dır. Max 

kusurlu yüzdesi ise (M) tablo 3.12'den M= % 3,32 olarak bulunur. 
Partinin kabul edilebilmesi için PL5 M şartı  sağ lanmal ıdır. 
Burada % 0,66 5. % 3.32 oldu ğundan parti kabul edilir. Üst kalite limiti dikkate 

(U-X)  alındığı nda da Qu= 	 formülü kullan ı l ır. Gevşek ve s ıkı  muayene için de izlenecek 
S 

yöntem yukarıdaki yöntemin ayn ısıdır. 

3.3.2. SHAININ LOT PLOT PLAN 
Çeş itli sanayiler için kullan ı lan değ işken örnekleme plan ıd ı r. Doran Shainin 

tarafından geli ş tirilmiş tir. Bu plan kabul veya ret karan için örne ğ i değerlendirmek üzere 
çizilmi ş  bir frekans da ğ' ı l ı m ı n ı  kullanmalctad ır. En önemli özelli'ğ i kolay uygulanabilir 
olmas ı d ır. Hem i ş letme içindeki muayene için hem de sat ı n alma muayenesinde 
kullan ı lan pratik bir pland ır. Partiden al ı nan örneklerden yararlanarak frekans da ğı l ı m 
tablolan haz ırlamr. Örnek ortalamalar ın ın ortalamas ı ndan yararlan ı larak alt ve üst kontrol 
limitleri bulunur. 

= + 3R 
d2 

son olarak verilerin histogram ı  çizilir ve şekline göre kabul veya ret karar ı  verilir. 
K ı saca aç ıklanan yöntemde maliyet dü ş üktür ve kullan ı m ı  basittir. Partiye ait 

eğ riler imalatç ı ya gönderilir ve kaliteyi yükseltmesi sa ğ larur. Plan hakk ı nda yap ı lan 
eleş tiri ise şekil her zaman gerçek bir da ğı l ım ı  tanı  olarak göstermez. 

3.3.3. Ölçülebilen Özellikler için Diger Numune Alma Planlar ı  
a) Kabul kontrol semalar ı ; örnek ortalamas ın ı  kullanan bir partinin kabulu veya 

reddi için kullan ı lan bir tekniktir. Kontrol limitleri ve örnek büyüklü ğ ü, standard hata, 
KNS tüketici ve üretici risk de ğ erlerinden te şkil edilir. Kalite trendlerini izlemede 
kullan ı l ı r. 

b) Değ işkenler için ard arda örnekleme; Kalite karakteristikleri normal da ğı lı mlan 
ve populasyonun standart sapmas ı  bilindiğ i durumlarda kullan ı lan değ işken örnekleme 
plan ıdır. 
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Tablo 3.11 Standart Sapma Yöntemine Göre Parti Kusurlu Yüzdesini Tahmin Çizelgesi 

QÜ Numune 	büyüklü ğ ü 

.'"ClA 3 4 5 7 10 15 	1 2 O 	i 2 5 30 35' 40 50 75 100 150 203 

1.50 0.00 0.00 3.80 5.28 5.87 6.20 6.34 6.41 6.46 6.50 6.52 6.55 6.60 6.62 6.64 6.65 

1.51 0.00 0.00 3.61 5.13 5.73 	6.06 6.20 6.28 6.33 6.36 6.39 6.42 6.47 6.49 6.51 6.52 
1.52 0.00 0.00 3.42 4.97 5.59 	5.93 6.07 6.15 6.20 6.23 6.26 6.29 6.34 6.36 6.38 6.39 
1.53 0.00 0.00 3.23 4.82 5.45 	5.80 5.94 6.02 6.07 6.11 6.13 6.17 6.21 '6.24 6.26 2.27 
1. 54 0.00 0.00 3.05 4.67 5.31 	567 5.81 5.09 5.95 5.92 6.01 6.04 6.09 6.11 6.13 615 
1.55 0.00 0.00 2.87 4.52 5.18 	5.54 5.69 5.77 5.82 5.86 5.8 592 5.97 5.99 6.01 6.02 
1.56 0.00 0.00 2.69 4.38 5.05 	5.41 5.56 5.65 5.70 5.74 5.76 5. 5.65 5.87 5.89 5.90 
1.57 0.00 0.00 2.52 4.24 4.92 	529 5.44 5.53 5.58 5.62 5.54 5.68 5.73 5.75 5.78 5.79 
1.58 0.00 0.00 2.35 4.10 4.79 	5.16 5.32 5.41 5.46 5.50 5.53 556 561 5.64 5.56 5.67 
1.59 0.00 0.00 2.19 3.9Cİ  4.66 	5.04 5.20 5.29 5,34 5.38 5.41 5.45 5.50 5.52 5.54 556 

1.60 0.00 0.00 2.03 3.23 	4.54 	4.92 5.09 5.17 5.23 5.27 5.30 5.33 5.38 	5.41 5.43 5.44 

1.61 Q00 0.00 1.87 3.69 	4.41 	4.81 4.97 5.06 5.12 5.16 5.18 5.22 5.27 	5.30 5.32 5.33 
1.62 0.00 0.00 1.72 3.57 	4.30 	4.69 4.86 4.95 5.01 5.04 507 5.11 5.16 	5.19 5.21 .5.23 
1.63 0.00 0.00 1.57 3.44 	4.18 	4.58 4.75 4.84 4.90 4.94 4.97 5.01 5.06 	5.06 5.11 5.12 
1.64 0.00 0.00 1.42 3.31 	4.06 	4.47 4.61 4.73 4.79 4.83 4 	4.90 4.95 	4.98 5.00 5.01 
1.65.  0.00 0.00 1.28 3.19 	3.95 	4.3E 453 4.62 4.68 4.72 4.75 	4.79 4.85 	4.97 4.90 4.91 
t 66 0.00 0.00 1.15 3.07 	3.84 	425 4.43 4.52 4.58. 452 4.6 	4.69 4.74 	4.77 4.80 491 
1:67 0.00 0.00 1.02 2,95 	- '3.73 	4.15 r  4.32 4.42 4.46 	4.52 	4.5 	4.59 4 .64 	4.67 4.70 - 4.71 
1.68 0.00 0.00. 0.89 2.84 	3.62 	4.05 4.22 4.32 4.38 	442 	4.45' 	4.49 4.55 	4.57 6.60 4.61 
1.69 0.00 0.00 0.77 2.73 	3.52 	3.94. 412 4.22 4.20 	4 .32 	4.35 	4.39 4.45. 	4.47 4.50 4.51 - 

1.70 O 00 0.00 O 66 2.62 	3.41 	3.84 	4.02 412 4.18 	4.22 	4.25 	4.30 4.35 	4.38 4 1.1 4.42 
1.71 .0.00 0.00 0.55 2.51 	3.31 	3.75 	3.93 4.02 4.09 	4.13 	4.16 	4.20 4.26 	4.29 4.31 4.32 
1.72 0.00 0.00 0.45 2.41 	3.21 	3.65 	3.83 3.93 3.991 	4.04 	4.07 	4.11 4.17 	4.19 4.22 4.23 
1.73 0.00 0.00 0.36 2.30 	3.11 	3.56 	3.74 3 94 3.90 	3.94 	3.98 	4.02 4.08 	4.10 4.13 4.14 
1.74 0.00 0.00 0.27 2.20 	3.02 	34E 	3.65 3.75 3.81 	3.85 	3.89 	3.93 3.99 	4.01 4.04 4.05 
1.75 0.00 0.00 0.19 2.11 	2.93 	3.37 	3.56 3.66 3.72 	3.77 	3.80 	3.84 3.90 	3.93 3.95 3.97 
1.76 0.00 0.00 0.12 2.01 	2.83 	3.28 	3.47 3.57 3.63 	3.68 	3.71 	3.76 3.81 	3.84 3.87 3.88 
1.77 0.00 0.00 0.06 1.92 	2.74 	3.20 	3.38 3.48 3.55 	3.59 	3.63 	3.67 3.73 	3.76 3.78 3.80 
1.78 0.00 0.00 0.02 1.83 	2.66 	3.11 	330 3.40 3.47 	3.51 	3 54 	3.59 3.64 	3.67 3.70 3.71 
1.79 0.00 O 00 0.00 1.74 	2.57 	3.03 	3 21 3.32 3.38 	3.43 	3.46 	3.51 3.56 	3.59 3.63 3 63 

1.80 0.00 0.00 I : 	I I 	i I 	: 	I 	I S 	1 

j3
.5

5
 

 3.47 S 3.40 13 32 I
 

3
 

3/ 5 ; 317 1 3 3.10 :
 
i
 

2.03 i 5 296 
! R 2.90 

It  
n
 
	

1,
1 	

ıo
 o

 
un 	

ri 	
c?
 en
 
o

! 
ri  
e
 e,
 e
n
 en
 r,  

rı  
r
d
 e
.
 

	

c
o
 •-• 	

,G
>

 1
1Q

1 	
0

) 

•ı,
 ,
7
 r
,
 r,
 C

4
 .- , G

O
 G

O
 

! M
,  

r
,
 
e
n
 e
-
 eq  

—
 • •-• 	

—
 

1.81 0.00 0.0 O r 	 : : ; 	: : 
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1.86 0.00 0.00 ; 	 i 	: : 	1 ! 	: ; 	; 
187 0.00 0.00 ı  1 	 E E 	E 
188 0.00 0.00 I ı  ' 	' 	: ' 	, 
189 0.00 0.0; : 	 I 	1 " ; 

Kaynak : TS 2756 - Çizelge 18 (Devam) Sayfa 167 

114 

pe
cy

a



K
ayna

k
 : T

S 2756  Ç
izelg

e
 16, S

ayfa
 162 

Z o aş  

< . 
CD 
.C4 

CI 
ra 

ocı< 
.

• 

r.ıı  

'C-17 C 19. - 
<5°' c„.,' 
• = 
5- 5- 
r," 5 
ı?. <1) 

0., 
CD 

2 
• 5 
5 
C'D 

• 

1./2 ^'^ 
:e• 

C5 n. 
■.< 

'1 o; O 
g 
t.) 5 

CD 

eta 

Numunt 
biiviiklij4. ii 
kod harfi 

N u nı  une 
.. 	.. 	. 	.. 

buyukl ıiğ u 

KabuLe 	il ebilir 	Nitelik 	St viyeleri 	( 	nermal 	muayene 	) 
-°L -0" .10 .15 25 .40 .65 1.00 1.50 2.50 4.00 6.50 10.00 15.00 

M H M M M M M M m M M M M- M 

a 3 , 4r Nir . vf 7.59 18.86 26.94 33.69 40.11 

C 4 1.53 5.50 10.92 16.45 21.86 29.45 36.90 

1) 5 1.33 3.32 5.113 9.80 14.39 20.19 26.56 33.99 

E 7 0.412 1.016 1.14 3.55 5.35 8.40 12.20 17.35 23.29 30.50 

F 10 "<" 0.349 0.716 1.30 1.17 3.26 4.77 7.79 10.54 15.17 zo.74 77 	57 

G 15 0.099 0.186 0.312 0.503 0.818 1.31 2.11 3.05 L.31 6.56 9.46 13.71 18.94 25.61 

H 70 0.135 0.228 0.365 O. 5L4 0.846 1.29 . 2.05 2.95 4.09 6.17 8.92 12.99 18.03 24.53 

1 25 0.155 0:250 0.380 0.551 0.87.7 1.29 2.00 2.16 3.97 5.97 8,:63 12.57 17.51 23-.97 

J 30. 0.179 0.180 0.413 0.581 0..879 1.29 1.98 2.83 3.91 5.86 8.47 12.36 17.24 23.58 

K _ 35 0.170 0.264 0.388 0.535 O 847 1.23 1.87 2.68 3.70 5.57 8.10 11.97 16.65 22.91 

ı  40 0.179 0.275 0,401 0.566 0.873 1.26 1.88 2.71 3.72 5.58 8.09 11.85 16.61 22.86 

50 0.163 0.250 0.363 0.503 0.789 1.17 1.71 2.49 3. L5 5.20 7. 61 11.23 15.87 22.00 

N 75 0.147 0.228 0.330 0.467 0.720 1.07 1.60 2.29 3.20 4.87 7.15 10.63 15.13 21.11 

O 100 0.14 5 0.220 0.317 0.4/7 0.689 1.02 1.53 2.20 3.07 4.89 6.91 10.32 14.75 20.6E 

P 150 0.134 0.203 0.293 0.413 0.638 0.949 1. 43 2.05 2.89 4.43 6.57 9.88 14.20 20.02 

sı  200 0.135 0.204 0.294 0.414 0.637 0.91.5 1.L2 2.04 2.87 4.40 6.53 9.81 14.12 19.97 

.065 .10 .15 .25 .40 .65 1.00 1.50 2.50 4.00 6.50 10.00 15.00 

Kobuledileb ı lir 	Nitelik 	Seviyeleri 	( 5 ki 	muayene 	) 

Bütün »IS de ğerleri kusurlu yüzdesi olarak verilmi ş tir. 

Ir 	Okun alt ı noak ı  ilk numune alma plan ı , yani hem ilk numune büyüklü ğ ü 

hem ilk M de ğ eri kullan ı lacakt ır. Nu ı nune büyüklüğü parti büyüklüğ üne 

esit veya ondan tezi.. ise, partidekil her birim muayene edilmelidir 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 100 	NISAN-MAYIS-HAZIRAN 	1993 

EKOLOJI, EKOSISTEM VE ÇEVRE 
SORUNLARI 

Beyhan, TAN 

Yalcın y ıllara kadar biyolojinin bir kolu olarak, bitki ve hayvanlar ın çevreleriyle 
ilişlcilerini inceleyen bir bilim dal ı  şeklinde tan ımlanan ekoloji, 1970% y ı llardan sonra, 
çevre sorunlar ı nı n giderek önem kazanmas ı  ve tüm yerkürede etkisini hissettirmesiyle 
geniş leyerek insan ve doğ a ilişkilerini de içeren, insan ve diğ er canlı lann birbirleriyle ve 
çevreleriyle ili şkilerini inceleyen bir bilim dal ı  şeklini alm ış tır°. 

Ekoloji sözcü ğ ünün ilk kez kullan ı lması  XIX. yüzy ı la rastlar. Alman bilimcisi 
Earnest Haeckel 1869 y ı lı nda, eski yunanca oikos-evcik, logos-bilim köklerinden ekoloji 
Sözcüğ ünü türetmiş tir. 1960.11 y ıllarda biyokimya dal ı ndaki geli şmeler tüm biyolojik bi-
limleri ve bu arada ekolojiyi önemli ölçüde etkilemi ş tir. Ekoloji gitgide deneysel ve ma-
tematiksel bir nitelik kazanmaya baş layarak analitik bir bilim dal ı  haline gelmi ş tir. 
Ekolojinin çe ş itli alanlara doğ rıı  dallanması  da bu gelişmenin bir sonucudur. 

Ilk dönemlerde ekoloji, salt tar ı m alanlannda bitkilerin üretim ve verimini inceler-
ken, bugün bütün canl ı ların çevreleri ile olan ili şkilerini ara ş tıran bir bilim dal ı  haline 
gelmi ş  ve inceleme alan ı  içerisine, ortam faktörleri ve bunlann canl ı lara olan etkileri, 
canl ı ların bölgesel ve coğ rafi dağı l ı mlar ı , canl ı lar ı n varlığı nda, say ılannda ve 
dinamizminde görülen geçici de ğ işmeler, organizmalar ın ortamlanna morfolojik ve 
fizyolojik uyumlar ı , doğa koşullar ında organizmalann davran ış ları , nüfus dinami ğ i, 
doğ adaki madde ve enerji al ış veriş i gibi konular girmiş tir2. 

EKOSISTEM 

Ekoloji ve çevre ile direkt ilgili olan ekosistemin i ş leyi ş ini daha iyi anlayabilmek 
için ilk önce sistem kavram ı= aç ıklanmas ı  gerekmektedir. 

a) Sistem 

Birbirleriyle eticile ş im içinde olan ba ğı mlı  parçaların oluş turduğ u bütüne sistem ad ı  
verilir. Sistem yaklaşı m ı  ise dünyaya bir bak ış  aç ı s ı  olaralc nitelendirilebilir3. 

I BERKES, Fikret-K1 ŞLALIO ĞLU, Mine: Elcoloji Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, Istanbul, 
1990, s.13. 
2 ÖZDEMIR, Ş evket: Türkiye'de Toplumsal De ğ işme ve Çevre Sorunlar ı na Duyarl ı lık, Palme 
Yay ınlar ı , Ankara, 1988, s.11. 
3 BERKES, Fikret-K1 ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e., s.18. 
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Sistem: İnsan yap ıs ı  ve doğ al sistemler olmak üzere ikiye aynlabilir. Bu ikili ay-
rım ı  belirleyen kriterlere göre, insan yap ı sı  sistemlerde öge ve ili şkiler hem azd ır hem de 
say ı  ve cinsleri tam olarak bellidir. Do ğ al sistemlerde ise hem ögelerin hem de ili şkilerin 
say ısı  ve çeş idi çok fazlad ır. Doğal sistemlerin ögeleri çoğunlukla insan taraf ından farke-
dilemeyecek kadar uzun ili şki halkalanyla birbirine bağ lıdır. Ögelerin bir veya birkaç ını n 
değ işmesinin sistem üzerindeki etkileri hemen görülmez. Bir örnek vermek gerekirse, bu-
gün kullan ı lan kloroflorokarbonun (CFC) atmosferdeki ozon tabakas ı na, amozon 
ormanları n ın yok olmas ı n ın da iklime etkisi ancak y ı llar sonra farkedilebilmi ş tir. Bu 
durum ise do ğ al olarak çevre sistemlerindeki ili şkilerin tan ı mlanmas ında güçlükler 
ymtmaktad ır. Diğ er bir güçlük ise, çevre sistemlerinin çok yava ş  ve önceden tahmin 
edilemeyecek şekilde değ i şebilme özelliklerinden kaynaklan ır. Böyle bir durumun insan 
tat dindar' tan ın ıp, gerçekçi modellerin kurulmas ı  oldukça zordur4. 

b) Sistem Modellerinin Çevre Sorunlar ı na Uygulanmas ı  
Sistem modellerin çevre sorunlar ı na uygulanmas ını n bir örneğ i olarak Donella 

Meadows, eş i ve arkadaş larının EKONOMIK BÜYÜMEN İN SINIRLARI adl ı  çal ış maları  
gösterilebilir. Ekolojik modellerden esinlenerek yap ı lan bu çalış mada ekolojide standart 
olarak ele alman bitki ve hayvan gruplar ı  ilişkilerinden çok daha karma şı k bir sistem 
incelenmiş tir. Modellenen sistem: içindeki insanlar ı  ve tüm doğ al kaynaklarıyla dünyanı n 
kendisidir. Bu sistemde yer alan be ş  temel öge; 

- Dünya nüfusu, 

- Ki ş i başı na dü şen besin üretimi, 

- Kiş i başı na sanayi üretimi, 

- Madenler gibi yenilenemez nitelikteki do ğal kaynaklar ı n stoku, 

- Çevre kirlenmesi olarak belirlenmi ş tir. 

1970 y ı hndaki nüfus, tar ım, sanayi, kaynaklar ve kirlenme konular ındaki eğ ilimle-
rin ayn ı  şekilde devam etmesi halinde ortaya ç ıkan STANDART DÜNYA MODELI'ne 
göre dünya nüfusu, ki ş i başı na düşen besin ve sanayi üretimi, çevre kirlenmesi y ı ldan 
y ı la artmakta, buna kar şı lık tükenebilir nitelikteki do ğal kaynaklar ise azalmaktad ı r. 
Çeş itli doğal kaynaklar ın sanayide ve giderek artan dünya nüfusunu beslemek için gerekli 
maddelerin yap ım ı nda kullan ılarak tüketilmesi sonucu daha 2000 y ı lı na var ı lmadan büyük 
sorunlarla kar şı laşı lacağı na da modelde dikkat çekilmektedir. 

Ortaya ç ıkabilecek sorunlar ı n büyüklüğüne de dikkat çeken ve tüm dünyada büyük 
yankılar uyand ıran esere yöneltilen ele ş tirilere göre; modelin dünyaya tek bir sistem ola-
rak bakmas ı  bir yan ı lgıd ır çünkü, geli ş miş  ülkelerle, gelişen ülkeler aras ı nda giderek bü-
yüyen bir uçurumun varl ığı ndan ba şka, dünyan ın çe ş itli bölgeleri aras ı nda da,  nüfus ve 
doğal kaynaklar aç ısından önemli farkl ı l ıklar vard ır. Bir başka eleş tiriye göre ise, modelde 
teknolojinin rolüne, serbest piyasa ekonomisinin tükenen do ğ al kaynaklar ı  dengelemek-
teki fonksiyonuna yeterince a ğı rl ı k verilmemi ş tir. Diğ er bir ele ş tiri de modelde sosyal ve 
siyasal değ iş imlerin hesaba kat ı lmad ığı  ve insan toplumlar ın ın değ işen koşullara uyum 
yeteneğ inin hafifsendi ğ i yönündedir5 . 

4  BERKES, Fikret-KI ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e.. s.20. 
5  BERKES, Fikret-KI ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e.. s.24. 
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Ancak, her ne kadar çe ş itli eleş tirilere hedef olsa da eser; dünyan ın lcarşı  karşı ya bu-
lunduğu tehlikeye birçok kesimin dikkatini çekmeyi ba şarm ış tır. Kullan ı lan sistem yak-
laşı mı  ise doğ al çevrenin her yönüyle ele ahrunas ındaki güçlük dolay ısı yla kesin veriler 
sağ lamaktan uzak kalm ış tır. 

1972'den bu yana yap ı lan dünya modeli çal ış malann ı rr say ı s ı  onu geçmi ş tir. 
Türkiye.Çevre Sorunlar ı  Vakfı 'n ın Türkiye Çevre Sorunlar ı  (1984) isimli kitab ı  da bu 
çalış malara Türkiye'den bir örnek olarak gösterilebilir. Kitapta matematiksel modeller 
kullanı lmamas ına rağmen, çalış ma, bir "Sistem Yakla şı m ı " olarak de ğ erlendirilebilir. 
Türkiye'nin çevre sisteminin baş lıca ögelerinden herbiri (hava kirlenmesi, su kirlenmesi, 
toprak, bitki ve hayvanlar, enerji, kat ı  arliklar yani çöpler, tanm ilaçlar ı , trafik gürültü) 
birer bölüm içinde tart ışı lmakta, sorunlar ın toplu bir envanteri sunulmaktad ır6. 

b) Ekosistem 

Charles Elton'un1927'de yay ınlanan hayvan ekolojisi kitab ının verdiğ i yönle eko-
loji bilimi h ızl ı  bir değ iş ime girmiş , canl ı ların birbirleriyle ve çevreleriyle ili şkilerinin 
dinamik bir sistem olu ş turduğ u fikri, Ingiliz Tansley'in 1935 y ı lında ortaya artt ığı  
ekosistem sözcü ğü ile adını  bulmuş tur7. 

Ekosistemin içeriğ i ayn ı  olmakla birlikte birçok tan ım ı  bulunmalctadır. Buna göre 
ekosistem; belirli falctörlerin yaratt ığı , belirli hareketliliklerin etkisi alt ında bulunan, ye-
tiş me ortam ına özgü canl ı  toplumları nın bir arada, uyum ve denge içinde ya şama bir-
liğ idir8, ya da insan ve diger canhlann birarada, uyum ve denge içinde varhk ve geli şme-
lerini sürdürebilmeleri için varolan şartlann tamam ıdır9 şeklinde tammlanabilir. 

Beyşehir Gölü, Izlanda, Karadeniz gibi geni ş  alanları  kaplayan birimler ekosistem 
say ı labilecekleri gibi, içinde bitkileri, salyangozu ve bal ığ lyla kendi kendine yeterli ufak 
bir akvaryum da ekosistem örne ğ i say ılabilirl°. 

Ekosistemler ş u temel ögelerden oluşmaktad ır. 
a) Canl ı  Ögeler (Biyotik Neler) 

aa) Üreticiler 

Bunlara temel (birincil) üreticiler de denir. Tüm ekosistemlerde tetnel üreticiler ye ş il 
biticilerden olu şur. Aynca baz ı  bakteri türleri de üreticilerden say ı lır. Ye ş il bitkiler, foto-
sentez yoluyla ışı k enerjisini kimyasal enerjiye çevi ıirler. Böylelikle. güne ş ten gelen 
enerji karbonhidratlar ve di ğer organik moleküller halinde bitkilerin bünyesinde birikir. 
Enerji ancak bu yeni şekliyle diğ er canl ı  ögeleri tarafından kullan ılabilir° 1. 

ab) Tüketiciler 

Ekosistemlerde tüketiciler büyük ço ğunlulda hayvan türlerinden olu şur. Tüketiciler 
enerji kaynağı  olarak yeş il biticilerin yap ısında biriken organik maddeleri kullanan birincil 

6 BERKES, Filcret-KIŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e., s.25. 
7 BERKES, Fikret-K1 ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e., s.33. 
8 ÖZDEMIR, Ş evket: Türkiye'de Toplumsal..., a.g.e., s.13. 
9 GÖRMEZ, Kemal: Türkiye'de Çevre Politikalar ı , Ankara, 1991, s.5. 
19 BERKES, Fikret-K1 ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e.,s.26. 
11 BERKE'S, Fikret-K1ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e., s.27, 
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tüketiciler ve ya şamların ı  birincil tüketicileri yiyerek sürdüren etoburlar olan ikincil tüke-
ticilerden oluşur. Baz ı  ekosistemlerde küçük etobur hayvanlarla beslenen y ırt ıci hayvan-
lara da üçüncü' tüketiciler denir. 

ac) Ayr ış t ı r ı c ı lar 

Ayrış tınc ı lar genellikle bakteri ve fungus türlerinden olu şur. Aynş tınc ı  organizma-
lann ekosistemlerdeki görevi, canl ı  dokulannda biriken çe ş itli kimyasal maddeleri yeniden 
canl ı lar tarafından kullan ı labilir hale getirmektir. Ayn ş tınc ı  organizmalar ölen bitki ve 
hayvan dokulann ı  parçalayarak ya şamları n ı  sürdürürler. Ölü hayvan ve bitki dokulann ı  
ayrış tırma iş lemi s ıras ı nda, protoplazmada birikmi ş  çeş itli kimyasal maddeler canl ı lar ta-
rafından yeniden kullan ı lmak üzere ortama eklenir. 

b) Cans ı z Ögeler 

ba) inorganik Maddeler 

Karbon, hidrojen, fosfor, nitrojen, potasyum gibi inorganik maddeler, canl ıların ya-
şam ı  için büyük önem taşunaktad ırlar. Makro besleyiciler diye de adland ı rı lan cans ız Ne-
ler, ço ğ unlukla su, karbondioksit, nitratlar gibi basit bile ş ikler oluş tururlar. Sistemden 
eksiklikleri, ekosistemin i ş leyiş ini tümüyle aksatan inorganik maddelere ise mikro besle-
yiciler denir. 

bb) Organik Maddeler 

Karbonhidrat, protein, lipit ve türevleri gruplar ı ndan olan bu organik moleküllerin 
kökeni canl ılard ır. Ölü organizmalar ın ayn ş tınc ı lar tarafından parçalanmas ı  ya da canlı la-
rın yaşam iş levleri sonucu (salg ılar, at ıklar) ortama eklenirler. Çe ş itli büyüklüklerde olan 
bu moleküller, bir çok mikroorganizma için bir enerji kayna ğı  oluş tururlar. 

bc) Fiziksel Ko ş ullar 

Cans ı z ortamdaki ı sı , ışı k, yağış , nem miktar ı , hava ve su kütlelerinin hareketleri 
canl ı ları n yaşamları n ı  geni ş  ölçüde etkiler. CansF ortam ko şulları  bir arada nerelerde, 
hangi tür organizmalann ya şayacağı n ı  ve o bölgedeki ekolojik üretimi belirler 12 . 

EKOSISTEMLERIN I Ş LEVLERI 
Tüm ekosistemlerde canl ı  ve cans ız öğ eler üç temel i ş levle birbirlerine bağ lan ırlar. 

Bunlar, 

a) Enerji Ak ı m ı  
Her ekosistemde, temel üreticiler güne ş  enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal ener-

jiye dönü ş türürler. Bitki dokulannda organik maddeler şeklinde biriken bu enerjinin bir 
kısm ı  bitkilerin yaşamsal i ş lemleri için kullan ı l ır, diğ er bir k ı sm ı  ise beslenme yoluyla 
otobur hayvanlar ı n vücuduna, ayn ı  şekilde etobur canl ı lara geçer. Böylelikle güne ş ten 
etobur canl ılara doğ ru sürekli ve tek yönlü bir enerji ak ım ı  baş lamış  olur. Bu arada ölen 
tüm bitki ve hayvan vücutlar ı ndaki kimyasal enerji ise ayr ış t ır ı c ı lar taraf ından 
kullan ı l ı r13 . Uzun süreçte bir ekosistemde tüm enerji ç ıktı lann ı n girdilere e ş it olmas ı  
ekosistemde varolan dengenin korunmas ı nı  sağ layacaktır. 

12  BERKES, Fikret-KI ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e., s.27-29. 
13  BERKES, Fikret-KI ŞLALIO ĞLU, Mine: a.g.e., s.29. 
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b) Kimyasal Madde Döngüleri 

Yeş il bitkiler fotosentez yapabilmek için güne ş  ışığı  dışı nca bulunduklan yerden su, 
karbondioksit ve di ğ er inorganik kimyasallan da al ırlar ve bunları  dokulannda biriktirir-
ler. Nitrojen, fosfor, sillfür, magnezyum gibi kimyasal maddeler, bitkilerin protoplazma 
sentezini yapabilmesi için zorunlu olan maddelerdir. Bu inorganik maddeler bitkileri yi-
yen otobur hayvanlann vilcutlar ında toplan ır, onlardan da etobur hayvanlann dokulanna 
geçer. 

c) Popülasyon Denetimleri 

Popülasyonlann denetimi sistem içindeki geri besleme mekanizmalar ı nın iş leme-
siyle gerçekleş ir. 

Bütün bu iş leyiş  ekosistemde doğal bir denge içinde sürer. Bir ekosistem kendi bün-
yesi içinde ekolojik denge sistemini koruyan ı azsa sistem bozulmaya u ğ rar. Bu bozul-
mayla birlikte sistem yerini ba şka bir sisteme b ırak ır ve sistem içindeki ekolojik uyu-
mun oluşmasını  doğ al şartlar yerine getirir14 Yeniden olu şan bu dengede ise çevre art ık 
yaşam ortam ı  olarak kullan ı labilnıe özelliğ ini önemli ölçüde yitinnektedir. Böyle bir çev-
resel bozulma ekoloji biliminde ortaya ç ıkacağı  sonuçlara göre kahc ı  veya geçici bc;zulma 
olarak değ erlendirilmektedir. Eğer sistem yine doğ adan alman enerjiyi kullanarak bozulan 
düzeni eski durumuna getirebiliyorsa bozulma geçici, sistem h ızlı  bir şekilde tahribata 
uğ ruyor ve eski durumuna dönemiyorsa bozulma kal ıc ıdır15. 

iş te çevre sorunlar ı  ekosistemdeki bu kal ıc ı  bozulmalann neticesinde ortaya ç ıkmak-
tadır. Çeş itli görünütnleri olan çevresel bozulmalann tabii ki çözüm yollan da oldukça 
fazlad ır. Bu sorunlar ın belirlenmesi yan ında ortaya ç ıkışı na sebep olan zihniyetin de sor-
gulanmas ı  çözüm aşamas ında temel adım olacakt ır. 

ÇEVRE VE ÇEVRE SORUNLAR' 

Çevre; canl ı ları  özellikle de insan ı  etkileyen ve ondan eticilenen d ış  şartlar ın tamam ı  
şeklinde ifade edilebilirse de çevrenin genel kabul görmü ş  çe ş itli tan ımlan mevcuttur. 
Webster sözlü ğ ünde çevre; bir organizman ın yaşama ve gelişmesini etkileyen tüm d ış  şart 
ve faktörler toplam ıdır şeklinde tan ı mlan ırken, toplumbilimciler tarafından, bir bireyin, 
bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun biyolojik, toplumsal, kültürel ya şamını  etki-
leyen dış  şartları n tamam ı  şeklinde tan ı mlanmaktad ır16. Ekolojistlere göre ise çevre; 
evrende bireyle ili şkili canl ı  ya da cans ız herşey olarak tammlan ıT17. 

Çevre, insan müdahalesi olmad ığı  için değ iş ikliğ e uğ ramam ış , dolayısıyla da denge-
nin otomatik olarak sistem taraf ı ndan sağ landığı  doğ al çevre ve insanl ığı n varolu şundan 
beri geli şen bir süreç içinde müdahaleleriyle olu ş turduğ u yapay çevre olaralc ikili bir ay-
nmla incelenebilir. 

Ekolojik sistemler; dinamik ve kararl ı  bir denge noktas ına gelme e ğ ilimindedirler. 
Bozulmam ış  durumları yla ekolojik sistemler, genelde çok zengin ve de ğ iş ik türlerden 
olu şan bir canl ı  ortam ı  bünyelerinde bar ı nd ınrlar. Sistemi olu ş turan canl ılar aras ındaki 

14 GI:IRPINAR, Ergun: Çevre Sorumlar ı , Der Yay ınları , Istanbul, 1990, s.28. 
15 ILKIN, Ak ın-ALKIN, Erdogan: Çevre Sorunlar ı , Anlcara, 1991, s.S. 
16 GÖRMEZ, Kemal: Türkiye'de 	, a.g.e., s.7. 
17 ÖZDEMIR, Ş evket: Türkiye'de 	, a.g.e., s.10. 
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ilişkiler çevre kirlili ğ ine karşı  bir tamponlama kapasitesi ve direnme gücü olu ş turur. 
Ekolojik sistemlerde, at ık madde ve enerji, belirli s ı nırlar içinde kal ındığı nda, koruma 
mekanizmalar ı  tarafından dengelenmektedir. Bu s ınırlar aşı ldığı nda ekolojik denge de ğ i ş -
mektedir. Yeniden olu şan bu dengede ise çevre ya şamsal özelliklerini büyük ölçüde kay-
betmektedir. Kal ıc ı  veya geçici bozulmalar olarak ıiitelendirebilece ğ imiz bu denge değ iş -
mesi esnas ı nda eğ er sistem, yine do ğ adan al ı nan enerji ile bozulan düzeni eski haline geti-
rebiliyorsa bozulmalar geçici, bu gerçekle şemiyorsa bozulmalar kal ıcıdlı •. İş te günümüzde 
çeş itli şekillerde ortaya ç ıkan çevre sorunlar ı n ın temel sebebi bu kal ı c ı  bozulmalard ı r18 . 

Ülkelerin özellikle de azgeli şmiş  ülkelerin birincil amac ı  olan kalkı nma, fertlerin ve 
toplumları n sahip oldukları  kaynaklar ı  belli bir entegrasyon içerisinde kullanmalar ı  ile 
gerçekle şebilecek bir olgudur 19. İnsanlar ve kuruluş lar kalkınma hedeflerine ulaşmak için 
toprak ve su ile yeralt ı  ve yerüstü kaynaklar ın ı  tümüyle ve sonunu dü şünmeden kullanma 
yoluna gitmiş ler ve bu dü şünce yap ıs ı  da çevresel bozulmay ı  beraberinde getirmi ş tir. 

Sanayi devrimine kadar insan:çevre ili şkileri bir anlamda kal ıc ı  bozulmalara uğ ra-
madan uyumlu olarak sürmü ş tür. Sanayi devrimiyle birlikte denge, çevre aleyhine bo-
zulmaya baş lam ış tır. 19. yüzy ı lda baş layan ve h ızla geli şen sanayileşme olgusu sonucu, 
20. yüzy ı lla birlikte do ğ al çevre h ı zla değ iş miş  ve yeni bir sosyal çevre do ğmuş tur. 
Sanayi devrimiyle, özellikle kitle için üretim ve teknolojik geli şmelerle insanlar doğ aya 
daha fazla müdahale etme imkan ına sahip olmu ş lar ve böylece ekolojik denge bir daha 
geri dönülemez şekilde tahrip olmaya ve bu tahribat da bağ lantı lı  olarak bir çok alanda et-
kisini hissettirmeye ba ş lamış tır20. 

Çevre sorunlar ı ; insanları n sonradan oluş turduğ u çevrenin doğ al çevreye etkileri ile 
yapay çevrede varolan olumsuzluklar ve her iki çevrede de görülen sorunlard ır şeklinde ta-
nımlanabilir21 . Çevre sorunlar ı  denildiğ inde akla ilk gelen hava, toprak, su kirlenmesi ve 
bu kirlenmenin yaratt ığı  olumsuzluklarken, günümüzde çevre sorunlar ı  bu dar kapsamdan 
ç ıkarak toplumda ya şayan herkesin, hakk ında mutlaka birşeyler söyleyebileceğ i ve sadece 
çevre bilimcilerinin de ğ il diğ er bilim kollar ında çal ış anları n da faaliyetleri esnas ında 
gözönüne almalar ı  gereken bir konu haline gelmi ş tir. 

Günlük yaşant ım ı z ı  son derece kolayla ş t ıran ve teknoloji ça ğı na gelmemizi sa ğ la-
yan sanayi devrimiyle birlikte ortaya ç ıkan sanayi toplumu sürekli kâr güdüsüyle hareket 
ederek geçmi ş te s ın ırsız kabul edilen tabiat ın art ık s ın ırlı  hem de çok s ın ı rl ı  hale gelme-
sine sebep olmu ş tur. Tıptaki ilerlemeler sonucu ölüm oranlar ındaki düş üş  ve doğ um 
oranların ın azalmayan seyri h ızlı  nüfus artışı nı , bu artış  yenilenemez kaynaklar ın hızla 
tükeniş ini, yeni kaynak aray ış ların ı , büyük yerle ş im merkezlerinin olu şmas ını , kalabal ık-
laşan dünyada her an biraz daha tehlikeye giren bar ışı  korumak için silahlanmay ı  bir zin-
cirleme reaksiyon halinde devreye sokmu ş tur. Çevre sorunlar ının görünümleri bu kadar 
s ı nı rl ı  ve say ı labilir türde de ğ ildir. Bu nedenle sistemli bir incelemeye ve sa ğ lıklı  
politikalar çerçevesinde çözüm yollar ının tespitine ihtiyaç vard ır. Ayrıca çevre sorunlar ı  
etkilerini sadece bir bölgede ya da ülkede de ğ il gelişen teknoloji, do ğ al olaylar (hava, su 
akımlar) ve benzeri etkilerle tüm dünyada hissettirmektedir. Sorunlar ın globalliğ inden 

18  ILKIN, Ak ı n-ALKIN, Erdo ğ an: Çevre Sorunları 	,a.g.e., s..5. 
19  ERDOĞAN, H.En ıre: "Çevre Sorunları m ız", Kar ınca Kooperatif Postası , S:668, s.25. 
20  GÖRMEZ, Kemal: Türkiye'de 	 a.g.e., s.8. 
21  GÖRMEZ, Kemal: Türkiye'de 	, a.g.e., s.9. 
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hareketle Birle ş miş  Milletler Dünya Çevre ve Kalk ınma Komisyonu tarafından "Ortak 
Geleceğ imiz" adl ı  bir rapor haz ırlanaralc çevre sorunlar ı n ın bir sıralamas ı  yapı lm ış tır. 
Buna göre; 

- H ızla artan dünya nüfusu, 

- Bu h ızl ı  nüfus art ışı  karşı s ı nda kaynaklar ın yetersizliğ i, 

- H ızla artan yoksull ıı k ve işsizliğ in çevre kaynakları  üzerindeki bask ıy ı  her geçen 
gün biraz daha artt ırmas ı , 

- Kentlerin günden güne kalabal ıklaşması , 

- Yetersiz beslenme, 

- Ormanları n yok edilmesi, mera ve otlaklann tar ı ma aç ı lması  sonucu kurakl ık ve 
sel gibi felaketlerin artmas ı , 

- Bitki ve hayvan türlerinin azal ışı , 

- Besin al ış kanlıklann ın nüfus art ışı  karşı sında açl ı k tehlikesini daha da artt ırmas ı , 

- Sağ lık şartlarını n bozulması , 

- Toprağı n kalitesinde, yanl ış  gübre ve ilaç kullan ım ı  sebebiyle dü şme ve buna 
bağ lı  olarak sularda kirlenme, 

- Yenilenemeyen kaynaklar ın h ızla yok oluşu, 

- Nükleer enerjinin beraberinde getirdi ğ i riskler, 

- Özellikle sanayiden ve araçlardan atmosfere b ırakı lan gazlar nedeni ile meydana ge-
len asit yağmurları , 

- Tarı m alanları nın yerleş im yeri ya da yol yap ım ı  için kullanı m ı  sonucu yetersiz 
bir seviyeye dü şmesi, 

- Sanayi, tar ım ve diğer faaliyetlerde kullan ı lan kimyasal maddelerin toprağa buradan 
da insanlara ula şmas ı , 

gibi s ıralanan çevre sorunlar ının artık s ı n ır tan ı madığı na ve bu sorunlara aranacak 
çözümlerde ülkelerin ortak karar ve önlemlerinin önemine de ğ inilmiş tir22. Çevre 
sorunları  art ık geli ş miş , azgeli şmiş  ya da geli ş mekte olan ülke aynm ı  yapı lmadan bütün 
ülkelerin, yeryüzünde ya şayan bütün canl ı ların ortak sorunudur. Bu sorunlara sahne olan 
dünya tektir ve sadece şu anda üzerinde ya şayan insanlara ait de ğ ildir. Gelecek nesillere 
temiz ve güvenli bir çevre b ırakmak ise ülkelerin hatta bireylerin görevidir. Bu nedenle 
acil çözümlerin ortak kararlarla al ı nmas ı , yeni alternatif, kirletici olmayan kaynaklara 
yönelinmesi, mevcut üretim anlay ışı n ın sorgulanmas ı  gerekmektedir. 
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22 1ULA: Yerel Yönetim ve Çevre, Haz. Halil Ünlü, Istanbul, 1991, s.10. 
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06420 K ı z ı lay/Ankara 
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