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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 105 TEMMUZ-A ĞUSTOS-EYLÜL 1994 

BAŞ YAZI 

Değerli Okuyucular; 

Kooperatifçilik Derginiz okuyuculann ın karşı s ına yeni bir say ı  ile ç ıkarken 
bütün ekonomik ş artlara rağmen sürekli ve düzenli olarak yay ın hayat ı na devam 
edebilmenin mutluluğunu yaş amaktad ı r. Ekonomik krizin bütün sektörle ıi etki-
lediğ i gibi kooperatif sektörü de etkiledi ğ i şu günlerde kooperatif hareketin 
mensupları  bütün bas ın ve yayın araçlar ından faydalanmal ı  ve meselelerini ka-
muoyu önünde tart ış afak kamu oyu bilgilendirmelidirler... Ancak kooperatif ha-
reketin mensuplann ın kendi aralannda konu ş tuklarını , söylediklerini yaz ı lı  hale 
getirerek kal ı cı  kı lmalan hususunda yeterli gayreti gösterdiklerini söylemek 
güçtür. Biz okuyuculanm ızdan daha çok kooperatif hareketin meselelerine ili ş -
kin yazılar bekliyoruz. Ancak bekledi ğ imiz kadarı  ile yaz ı  gelmediğ i için diğer 
konularla ilgili yaz ılara daha fazla yer ay ı rmak zorunda kalmaktay ız. Okuyucu-
lanm ız ın bilgisine sunmak istediğ imiz ilk mesaj ımı z budur. 

Bu sayım ı z Türk tar ım ının meselelerine a ğı rlık veren bir muhtevaya sahiptir. 
1980 öncesi hat ı ralanm ı zda kalan şeylerden birisi yemeklik ve sofral ık yağ  kuy-
rukland ı r. Bir tar ım ülkesi olmam ı za rağmen maalesef yemeklik yağ  ihtiyac ı m ı -
z ın bütününü henüz kar şı layabilir hale gelmi ş  değ iliz. Bunun anlam ı  dış  ödeme-
ler dengesindeki en ufak bir t ıkarukl ıkta yine bir paket margarin için kuyrukta 
beklememiz sözkonusu olabilecek demektir. Konu endüstriyel tarla bitkileri ala-
nında uzman hocam ı z Prof. Dr. Celal Er taraf ından ele al ınmakta ve çözüm tek-
lifleri s ı ralanmaktad ı r. 

Ülkemiz insanı  ancak Cumhuriyet ile birlikte kendi ürettiğ i şekeri yiyebilme 
imkanını  elde etmi ştir. Maliyet fiyat ili şkisi üzerinde yeterince durulmaz ise so-
nuçta ne ihtiyaç duydu ğumuz şeker üretiminin sağ lanmas ı  mümkün olabilir ne 
de Türk insanı  ucuza şeker yeme imkanma kavu şabilir. Ş eker gibi temel bir g ı -
da maddesi bakım ından son derece önemli olan bu konu Doç. Dr. Ahmet Özçe-
lik hocam ı z tarafı ndan ele al ınmış  ve incelenmi ş tir. Konu yaln ı zca ülkenin eko-
noinisi, Türk insan ı nın yeterli beslenme meselesi de ğ il binlerce Pancar 
üreticisinin gelir ve geçim durumu ile hatta pancar üretimi, nakliyesi v.s. ile 

geniş  bir kitleyi ilgilendirmektedir. 

Ülkede tar ımsal üretimin artt ı rı lması  bak ı m ı ndan modem tar ı m bilgisi ve 
zihniyetine büyük ihtiyaç bulunmaktad ı r. pek tabidir ki tar ı msal üretim müesse-
selerinin kurulmas ı  ve ba ş arıl ı  bir şekilde sonuç vermesi için de bir tak ı m şeyle-
re gerek vard ı r., Bunların başı nda iyi bir proje ile baş lamak gelmektedir. Prof. 
Dr. Cahit Karagölge ile Yrd. Doç. Dr. Semiha K ı z ı loğ lu tarafı ndan yaz ı lan ma-
kalenin konusu tarımsal projeler olarak seçilmi ş tir. Modem tarıma iyi bir ba ş -
lang ı ç ancak porje a ş amas ında yeterince iyi dü şünülmek ve iyi bir proje haz ı rla-
mak ile mümkündür inanc ındayı z. Yazarlar iyi bir proje üzerinde görü ş lerini 
ortaya koymaktad ı rlar. Dikkatinizi çekeceğ ini umuyoruz. 
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Tanmsal üretimin artt ı nlmas ı nda ürünlerin pazarlama meselelerinin çözül-
müş  olmas ı  büyük önem ta şı maktad ır. Son elli y ı lda ülke tanm ında geli şme gös-
teren sektörlere bakt ığı m ı zda pazarlama meseleleri çözülmü ş  sektörler oldu ğu 
görülmektedir. Piyasa ekonomisine geçme tercihi bu alanda yeni yollar ın bulun-
mas ı  ve geli ş tirilmeSini gerekli k ı lacakt ı r. Sözle şmeli tanm ülke gündemine res-
mi olarak girmemekle birlikte uygulama bak ı m ından büyük ölçüde kullan ı lma-
ya ba ş lan ı l ı r hale gelmi ş tir. Tüccarlar sat ı n alma garantisi vermek suretiyle 
üretici çiftçilerele belirli ürünlerin üretilmesi hususunda anla şmakta ve bu suret-
le çiftçinin en büyük meselesi olan pazarlama meselesi çözüldü ğü için çiftçiler 
gönül rahatl ığı  ile bu şekilde üretim karann ı  değ i ş tirebilmektedir. Ancak bu 
alanda hukuki düzenleme bo ş luklan bulunmaktad ı r. Genel hukuki garantilerin 
yeterli olmamas ı  halinde pek çok mesele ç ı kabilecektir. Öte yandan bu türlü ta-
nmsal faaliyetin ülke ve d ış  pazarlann en fazla ihtiyaç duydu ğu ürünlerin üretil-
mesi ve hem ihtiyaçlar ın karşı lanmas ı , hem elde kalma ve heder olma dolay ı s ı  
ile üreticilerin mağduriyetlerinin önlenmesi aç ı s ından konu önem ta şı maktad ı r. 
İki öğ retim üyesinin haz ı rlad ığı  bu ara ş tı rma okuyucular ım ı z için yeni bir konu 
olmas ı  bak ım ı ndan da dikkat çekici ve faydal ı  olacakt ı r kanaatindeyiz. 

Ülkemizde büyük ba ş  hayvan üretim potansiyeli çok büyük olmas ı na rağmen 
bu potansiyel de maalesef yeterli bir şekilde de ğ erlendirilebilmi ş  değ ildir. Dola-
y ı s ı  ile et ve süt ihtiyac ı nın yeterli bir şekilde kar şı lanmas ı , ülkeye döviz girdisi 
sağ lanmas ı  en az ından döviz ç ıkışı nı n önlenmesi, ki bu da bir tür döviz girdisi 
sağ lamak anlam ına gelmektedir, bak ım ından büyük önemi bulunan bu konu Ha-
lil Fidan' ın yaz ı s ı nda ele al ı nm ış tı r. Fidan yaz ı s ında Türk-Alman i ş birliğ i ile uy-
gulanan bir projenin de ğerlendirmesini özellikle maliyet a ğı rl ı kl ı  yapmaktadı r. 
Türkiye'de herkesin art ı k farkı na varmas ı  gereken konulardan birisi ne üretilirse 
üretilsin dünyada rekabet edebilir maliyet ve kalitede üretimin yap ı lmas ı  husu-
sudur. Aksi takdirde kendimizi kand ırmaktan başka bir şey yapm ı z olmay ı z. Bu 
şekilde bol üretim yapar isek hem insamm ı z ın ihtiyac ı n ı  ucuz bir şekilde kar şı -
lamas ı m sağ lam ış  hem de fazla üretimin d ış  pazarlar yolu ile de ğ erlendirilerek 
ülke ekonomisine katk ı  sağ lanmas ı nı  temin etmi ş  olunuz. 

Bu say ım ı zda tanm d ışı  konularla ilgili iki ara ş t ırma daha yer almaktad ı r. 
Bunlardan birisi Doç. Dr. ''Kadir Anc ı 'ya aittir. Anc ı  yaz ı s ında sosyal güvenlik 
sistemimiz içerisinde meçburi sigorta kurulu şu olarak faaliyetlerine devam im-
kan ı  tan ınm ış  bulunan banka sand ıklan üzerinde durmaktd ı r. Bat ı k banka san-
d ı kları = SSK ya devrinin hatal ı  bir davran ış  olduğunu ve SSK ek m.20 ile faa-
liyetlerine devam imkan ı  tan ı nan bütün sand ı klann mensupların ı n SSK ya devri 
ile bu sand ı klann vak ı f ş eklindeki vanklann ı n ek sosyal yard ım sand ıkları  ola-
rak faaliyetlerine devam imkan ı  verilmesi yaz ı n ı n tezi durumundad ı r. Bu yaz ı  
özellikle SSK neden iflas e ş iğ inde sorusuna cevap arayanlann okumas ı  gereken 
bir çal ış mad ı r. Doç. Dr. Mehmet Küçükkurt ile Y.Doç. Dr. Nurettin Güz tara-
fı ndan kaleme al ınan yaz ı  ise kitle ileti ş im araçlar ı  üzerindedir. Kitle ileti ş im 
araçlar ı  yayg ı n değ im ile medya günümüzde siyasi geli ş meleri dahi etkileyebi-
len bir güç oda ğı  haline gelmi ş tir. lki bölgemizde kitle ileti ş im araçlann ın kulla-
n ı m al ış kanl ı klann ı n de ğ erlendirilmesi üzerine kurulu bu çal ış ma da baz ı  oku-
yuculanm ı z ı n ilgi alan ı  içinde olabilece ğ i düşüncesi ile yer alm ış tı r. 

Okuyucular ı m ı zla kooperatifçilik alan ında daha fazla çal ış maya yer verebile-
ceğ imiz yeni bir say ı da bulu şmak dileğ i ile... 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 105 TEMMUZ-A Ğ USTOS-EYLÜL 1994 

Bİ TKİ SEL YEMEKLİK YAĞ  AÇİĞİ  VE 
ALİNMASİ  GEREKLI ÖNLEMLERI 

Prof. Dr. Celâ1 ER2 
 Nuran VURDU2  

I. GIRIŞ  
Yağ lar, tarihten önceki zamanlardan beri, ayr ı  bir besin grubu olarak tan ı n-

maktad ı r. Büyük k ı sm ı  insan g ıdas ı  olarak kullan ı lan yağ lar, boya, sabun ve di-
ğer sanayii mamüllerinin üretiminde de yer al ı r. 

İnsan organizmas ı  için gerekli olan üç temel maddeden birisi olan yağ lar'', 
bitkisel ve hayvansal kaynald ı  yağ lar olmak üzere ikiye ay ı rmak mümkündür. 

Bitkisel yağ  tan ı m ı  içinde, zeytinya ğı  dışı nda kalan ve ba ş ta ayçiçe ğ i ve pa-
muk olmak üzere tüm bitkisel yağ lar ve margarinler anla şı l ı r. Temel g ı dalan-
mı zdan olan bitkisel yağ lar, yağ l ı  tohumlu bitkilerden elde edilmektedir. Dün-
yada da aynı  s ımflama yap ı lmakta, dünya ticaretinde de "zeytinya ğı  d ışı nda 
kalan ve bitkilerin tohumu, yumrusu, sap ı  veya meyvesinden elde edilen ya ğ la-
ra, "bitkisel yağ " denmektedir. 

Sindirilen her birim yağ  yakla şı k olarak ayn ı  enerji değerine sahiptir. Baz ı  
yağ lar vücutta sentezlenemeyen esas ya ğ  asiti gliseritlerini içerdi ğ inden, besle-
me değ erleri daha yüksektir. Bu ya ğ  asitlerinin d ış arıdan besinlerle vücuda al ı n-
maları  gerekir. Aksi takdirde ölüme kadar yol açabilen rahats ı zl ı klar meydana 
gelir. Vücudun sentez yoluyla elde edemedi ğ i ve dış andan besinlerle almak zo-
runda olduğu doymam ış  yağ  asitleri: linoleik asit, linolenik asit ve ara ş idonik 
asittir. Yağ  asitleri içinde linoleik ve ara ş idonik asitler en önemli olanland ı r. Li-
nolenik asit bitkisel s ıva yağ larda bol miktarda bulunur. Ara ş idonik asit ise, da- 

1) Bu makale A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsünde verilen Lisansüstü bir seminerden haz ı rlanm ış tı r. 
2) A.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü' Ankara 
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ha çok bal ı k yağ lannda vard ı r. Vücudumuza d ış andan almak zorunda oldu ğ u-
muz esas ya ğ  asitleri bitkisel yağ lamda daha çok, hayvansal ya ğ larda daha az 
oranda bulunmaktad ı r. 

Son y ı llarda yap ılan çalış malara göre; koroner kalp hastal ıkları  sonucu 
ölümlerin, vücuda al ı nan doymu ş  yağ  asidi miktarlan ile ilgili oldu ğu kanı tlan-
mış t ı r. Hayvansal yağ lann, yüksek oranda doymu ş  yağ  asitleri ve değ işen 
oranlarda kolesterol ihtiva etmeleri nedeniyle, bu ya ğ larla uzun süre beslenen 
kiş ilerde kalp rahats ı zlıklan ve ölüm oran ı  artmaktad ı r. 

S ı v ı  yağ  tüketen ülkelerde, hayvansal ya ğ  tüketenlere göre kalp-damar has-
tal ıklarından ölümler 4-5 kat daha dü şüktür. Kalpte koroner damarlan t ı kaya-
rak enfarktüse, beyinde t ı kanmaya yol açarak felce sebep olan kandaki lipid, 
kollesterol ve trombosit art ışı na; daha çok doymu ş  yağ  asidi içerikli hayvansal 
yağ lar ve margarinlerle beslenmenin sebep oldu ğu ispatlanm ış t ı r. S ı v ı  yağ lann 
ise, baş ta zeytinyağı  ve m ı s ı rözü yağı  olmak üzere, kandaki bu unsurlar ı  azalt-
t ıklan anlaşı lmış tır. Üstelik, bununla da kalmay ıp, sindirim sisteminin tama-
m ı nda, beyin hücrelerini yenilemede, deriyi korumada, saçlar ı  güçlendirmede, 
bebek ve çocuk geli ş imlerinde de bitkisel yağ lann önemlerinin anlaşı lmas ı , 
bunlara yöneltilen ilgiyi giderek art ı nnış tı r. 

Yağ lann insan beslenmesinde önemli rolleri vard ı r. Herşeyden önce yağ lar 
yoğun ve en ekonomik enerji kayna ğı m ızdı r. 1 gram ya ğ  vücuda al ındığı nda 
ortalama 9.3 kalori sa ğ lar. Oysa ayrıl miktar protein ya da karbonhidrat 4.1 ka-
lori vermektedir. Görülüyor ki ya ğ lar, en konsantre besin maddeleridir. Hidro-
fobik özellikleri dolay ı s ı yla besinlerde saf olarak bulunurlar. Ya ğ lann beslen-
memizdeki ikinci önemli görevleri, A,D,E,K gibi yağda eriyen vitaminlerin 
taşı yı c ı s ı  olmalandı r. Yağ lann üçüncü önemli görevleri, vücut yap ı smın geli ş -
mesi için gerekli olan esas yağ  asitlerinin kaynağı nın te şkil etmeleridir. Ya ğ la-
nn beslenmemizdeki diğ er önemli fonksiyonları  ise yemeklere lezzet vermesi, 
midenin bo ş alma süresini uzatarak ac ıkma duygusunu geciktirmesi ve organla-
ra d ış  etkilerden korumas ıd ı r. 

Temel besin maddelerinden biri olan ya ğ , insan beslenmesinde önemli bir 
yere sahiptir. İnsanlar yağ  ihtiyaçlar ını , dolaylı  olarak aldı klan besinlerden ve 
doğ rudan doğ ruya hayvansal ve bitkisel kaynakl ı  yağ lan alarak karşı lamakta-
d ı rlar. Yağ lar için tüketim standard ı  yoktur, ama yağ lardan al ınan enerji top-
lam enerjinin %35'inden fazla olmamal ıdı r. Bu oran %20'inin alt ına da dü şme-
melidir. Zira, yeterince ya ğ  alamayan insan vücudunda da baz ı  rahats ı zlıklar 
olmaktad ı r. Yeti şkin bir insan ı n günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için yak-
laşı k 2000 kaloriye gereksinimi vard ır ve bunun 650-700 kadar ını  yağ lardan 
karşı lamas ı  gerekmektedir. 1 gram ya ğı n 9 kalori verdi ğ i bilinmektedir. Bir in-
san günlük yakla şı k 71 gram yağ a gereksinim duymaktad ı r. bu miktar yağı n 
ancak, 1/3'ü s ı v ı  olarak yemeklerla al ınmakta, geri kalan 1/3'ü kat ı  yağ  olarak 
kahvalt ı larda ve 1/3'ü peynir, süt, f ınd ı k v.b. besinlerden karşı lanmaktad ır. Di-
yetisyenlerin günlük normal 2000-2200 kalorilik enerji ihtiyac ı  tesbitlerinde, 
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yağ larla %30'luk mühim bir pay tanımalan, beslenmenin yağ  boyutunu önemli 
kılmaktad ı r. Nitekim, bütün dünyada ölüm sebepleri aras ında ilk s ı rada yer 
alan kalp-damar hastal ıklannı n, yanlış  beslenmeyle olan yak ın ilgisi de, konu-
ya eğ ilmeyi gerektirmektedir. 

Dünya ticaretine konu olan Soya, Ayçiçe ğ i, Çiğ it, Yerfı stığı  ve Kolza gibi 
baz ı  yağ lı  tohumlar y ıllık bitkilerdir. Buna karşı n Hindistan Cevizi ve Palm gi-
bi yağ lı  meyveler çok y ıllık bitkilerdir. Başka bir deyi ş le dünya ülkelerinde 
çok yıllık ve y ı llık olarak üretilen yağ lı  tohumlu bitkilerden yağ  üretilmekte-
dir. Yağ lı  tohum ve meyveler ile bunlardan elde edilen yağ lann arta karma şı k 
bir yap ı  göstermektedir. Ayr ı ca iki ayrı  üretim tekniğ inin, fiyat dalgalanmalan-
na olan cevab ı  farkl ı  olmaktad ı r. Yağ lı  meyve üreticilerinin k ı sa vadede üretim 
esneklikleri çok az olurken, ya ğ l ı  tohum üreticileri üretimlerini y ı ldan y ı la ko-
layca değ iştirebilmekte ve üretim hacimlerini dünya fiyatlar ı na kolayca uydu-
rabilmektedirler. Son y ı llarda y ı llık olarak üretilen yağ l ı  tohumlu bitkilerin 
üretiminde hı zla artma görülmektedir. Elde edilen ya ğ lı  tohumlann büyük kı s-
mı  yağ  üretilmek üzere tüketilmektedir. 

Soya yağı , ticarete en çok konu olan ya ğ  olmas ı  nedeniyle, diğer yağ  fiyat-
lan üzerindeki direkt bir etkiye sahiptir Dünya ya ğ  ticaretinde Palm ya ğı  ve 
Soya yağı  miktar olarak en çok ihraç edilen ya ğ lard ı r. Her iki ya ğı n da, diğ er 
bitkisel yağ lann dünya fiyatlar ı  üzerinde önemli etkisi bulunmaktad ı r. 

Dünya yağ  üretiminin yalda şı k %86 kadarı  bitkisel yağ lard ı r. Bu yağ lar, sa-
yıs ı  14'ü bulan yağ  bitkilerinden elde edilmektedir. Bugün dünyada toplam 
224.72 milyon ton yağ lı  tohum üretimi gerçekle ş tirilmekte olup, ilk s ı ray ı  
110.45 milyon tonla Soya, 33.36 milyon tonla pamuk izlemekte, üçüncü s ı ray ı  
ise 25.89 milyon tonla Kolza almaktad ı r. Bunlan Yerfı stığı  ve Ayçiçeğ i 22.78 
milyon ton ve 22.17 milyon tonluk üretim de ğerleriyle izlemektedir (Worldo-
utlook 1993-oil seed). Hayvansal ya ğ lann üretimi k ı s ı tl ı  ve pahal ı d ı r. Dolay ı -
s ıyle bitkisel yağ lar hayvansal yağ lann yerini alm ış , yağ lı  tohum üretimi önem 
kazanmış tı r. 

Iklim ve toprak ko şullarını n bölgeden bölgeye farkl ı lık göstermesi nedeni 
ile ülkemizin sahip oldu ğu avantajlardan biri de tanmd ı r. Her türlü ekimin ya-
pılıp, ürünün elde edildiğ i bu güzel yurdumuzda Kakao ve Hindistancevizi gi-
bi baz ı  tropik yağ  bitkileri d ışı nda hemen hemen her türlü ya ğ  bitkisi ve mey-
vesi yeti şmektedir. 

Ülkemizde tanm ı  yapı lan yağ l ı  tohumlar grubuna giren ürünleri Ayçiçe ğ i, 
Pamuk, Susam, Ha şhaş , Keten, Kenevir, Yerf ı stığı , Soya, Aspir ve Kolza şek-
linde s ı ralamak mümkündür. Ki ş i başı na tüketilen yağ a katk ılan olmas ı  nede-
niyle Zeytin ve M ı sı r'dan da sözetmek yerinde olacakt ı r. Bunlann yan ında F ı n-
d ık, Ceviz, Badem ve Antepf ı stığı  gibi yağ lı  meyveler de ülkemizde bol 
miktarda yeti şmektedir. 

Türkiye'de bitkisel yağ  üretiminin en önemli kayna ğı  ayçiçeğ idir. Pamuk 
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tohumu (oğ io, doğ rudan yağ  sanayiine yönelik olmad ığı ndan (lif ve pamuk 
elde etmek amac ı  ile üretildiğ inden) çok etkili değ ildir, yağ  bir yan ürünüdür. 
Soya'ya 30 y ıld ı r emek verilmi ş tir ve geli şmesi beklenirken son birkaç y ı ldı r, 
daha da azalma istidad ı  göstermi ş tir. Soya'da esas amaç soya unudur (hayvan 
yemi) ve yağı  da yan ürün say ı lmand ı r. Yemeklik yağ  elde edilen Zeytin, Ay-
çiçeğ i, Pamuk, Soya, Kolza, Mı s ır, Susam ve Ha şhaş  d ışı ndaki ürünlerin baz ı -
larmdan elde edilen yağ lar çoğunlukla kozmetik ve boya sanayiinde de kulla-
nılmaktad ı r. 

Türkiye yağ  üretiminin yakla şı k %80'i bitkisel ya ğ lardan meydana gelmek-
tedir. Bitkisel yağ  üretiminin %57.1'ini Ayçiçe ğ i, %21.4'ünü Çiğ it, %l0.7'sini 
Zeytin, %7.1'ini Soya ve di ğerleri verir. Buradan da anla şı lı yor ki; bitkisel yağ  
ihtiyac ım ı z ın karşı lanmas ı nda ayçiçeğ i ve pamuğun ald ığı  pay çok yüksektir. 
Türkiye yağ  üretimi 750-800 bin ton civanndad ı r. Bunun 100 bin tonu tereya-
ğı , 75 bin tonu Zeytin, 400 bin tonu Ayçiçe ğ i, 150 bin tonu Çi ğ it, 50 bin tonu 
Soya ve diğer yağ l ı  tohunilardan elde edilmektedir. 

Tarı msal ürünler üretiminde kendi kendine yeterlili ğ inden söz edilen ülke-
mizin, bitkisel yağ  üretimi yönünden bu yeterlili ğe ula ş tığı  söylenemez. Ba şka 
bir deyi ş le yı llık 100-150 bin ton yağ  tüketimi aç ığı  vard ı r. Buna ilave olarak, 
Türkiye'nin bitkisel yağ  ihtiyac ı , nüfus art ışı na ve ki ş i başı na tüketilen yağ  
oranı nın yükselmesine paralel olarak artmaya devam etmektedir. 

Ülkemizde uygulanan tanm politikas ı yla, yağ l ı  tohumlar üretimindeki geri-
leme sonucu, her y ı l ithal' etmek mecburiyetiyle kar şı laş tığı m ız ayçiçek, soya, 
paym gibi s ıv ı  ve kat ı  bitkisel yağ lar üretimindeke kullan ı lan hammaddelere, 
bir tanm ülkesi olmam ı za rağmen milyonlarca dolar döviz tahsis etmekteyiz 
(1992 y ı lı  ithalat gideri 275 milyon dolar civanndad ır). Oysaki pamuğumuz 
dünya pazarlar ı nda önemli bir yere sahiptir. Dünyan ın en iyi kenevir tohumlu-
ğu ülkemizde yeti ş tirmekte ve en büyük kenevir lifi üreticisi İ talya dahi to-
humluğunu ülkemizden temin etmektedir. Susamlanm ı z özellikle % yağ  oran-
ların ı n yüksekliğ i aç ı sından dünya susamc ı lığı  içerisinde önemli bir yer i ş gal 
eder. 

Avrupa normlannda y ı lda ki ş i ba şı na yakla şı k 24 kg yağ  tüketildiğ i takdir-
de sağ l ık kurallarına göre yeterli bir beslenme yap ıldığı  kabul edilmektedi ı . 
Ülkemizde ki ş i başı na tüketilen yağ  13-14 kg'd ı r. Buna Tereyağı , Zeytinyağı  
gibi fiyat bak ım ı ndan çok yüksek fiyata sahip olan yağ lar da dahildir. Fert ba-
şı na tüketilen bitkisel ya ğ  10 kg civanndad ı r. Yetersiz say ı lan bu 10 kg'l ık yağ  
üretiminin bile önemli bir k ı sm ı  ithalat yoluyla kar şı lanmaktad ı r. 

2. TÜRKİYE'DE YAĞ LI TOHUM VE BITKISEL YAĞ  TICARETI 

Türkiye'de ekolojik ş artlar itibariyle her çe ş it bitki kolaylıkla yeti şmekte ol-
mas ına rağmen artan nüfusa ba ğ l ı  olarak yağ  tüketimi artmakta ve sonuç ola-
rak her geçen y ıl yağ  ve yağ lı  tohumlu bitkilerin ithalat hacimleri ve genel it-
halattaki paylar ı  giderek çoğ almaktad ı r. 
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1990'da 37.286 ton yağ l ı  tohum ithal edilmesiyle 32.682 bin dolar ödenmi ş -
tir. 1993'de ise yağ l ı  tohum ithalat ı  1990 y ı lı na göre art ış  göstererek 267.837 
bin tonu bulmu ş , ithalat için ödenen döviz miktan ise 2 kat artarak 65.737 bin 
dolara ula şmış tı r. 

Türkiye'den 1990- y ılı nda 6.028 bin ton yağ l ı  tohumun ihraç edilmesiyle 
7.419 bin dolar gelir sa ğ lanı rken, 1993 y ı lı nda 9.299 bin ton ya ğ lı  tohum ihraç 
edilerek 15.180 bin dolar gelir sa ğ lanm ış tı r. 

Çizelge 1- Son 4 Y ı la Ait Ya ğ l ı  Tohumların Genel ithalat ve Ihracat 
Değ erleri 

ITHALAT 

YIL MIKTAR (TON) DEĞER (DOLAR) 
ORTALAMA 
BIRIM FIYAT ($) 

1990 37.286 32.682.363 0.877 
1991 75.135 32.197.172 0.429 
1992 203.644 57.192.000 0.281 
1993 267.837 65.737.000 0.245 

IHRACAT 

1990 6.028 7.419.173 1.231 
1991 8.814 10.003.529 1.135 
1992 10.518 12.938.000 1.230 
1993 9.299 15.180.000 1.632 

Kaynak: Ba ş bakanl ık, Hazine ve D ış  Ticaret Müste ş arl ığı  Bilgi Edinme ve De ğ erlendirme Dairesi 
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Çizelge 2a- 1988-1991 Y ı lları na Ait Bitkisel Ya ğ lann Ithalat ve 
Ihracat Değ erleri 

YIL MIKTAR (TON) DEĞ ER (DOLAR) 
ORTALAMA 
BIRIM FIYAT ($) 

SOYA YAĞ I 

1988 ITH. 167.480 71.780.069 0.429 
IHR. - - - 

1989 ITH. 155.308 70.502.855 0.454 
İ HR. 0.6 118 1.967 

1990 ITH. 108.954 50.183.537 0.461 
İHR. 32 20.537 0.628 

1991 ITH.. 106.952 48.977.743 0.458 
IHR. 315 213.621 0.678 

PAMUK YAĞ I 

1988 ITH. 16.517 6.665.495 0.404 
IHR. 12.659 6.307.318 0.498 

1989 ITH. - - - 
IHR. 586 300.217 0.512 

1990 ITH. 0.2 146 9.733 
IHR. - - 

1991 İ TH. 4.318 1.964.247 0.455 
IHR. - - - 

HAM AYÇ İÇEK YAĞ I 

1988 ITH. 146.600 66.248.701 0.452 
IHR. - - 

1989 ITH. 218.064 109.427.044 0.502 
IHR. 5.446 4.070.554 0.747 

1990 ITH. 213.512 107.165.620 0.502 
IHR. 4.777 3.665.982 0.767 

1991 ITH. 300.389 150.164.629 0.500 
IHR. 1.721 1.470.617 0.855 
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Çizelge 2a- (Devam) 1988-1991 Yillanna Ait Bitkisel Ya ğ larm Ithalat 
ve Ihracat Değerleri 

YIL MIKTAR (TON) 
• 

DEĞ ER (DOLAR) 
ORTALAMA 
BIRIM FIYAT ($) 

RAFINE AYÇIÇEĞ I YAĞ I 

1988 ITH. - - 
IHR. 19.123 12.952.890 0.677 

1989 ITH. - - 
IHR. - - - 

SUSAM YAĞ I 

1988 ITH. 0.2 380 1.540 
IHR. 1.1 3.655 3.323 

1989 ITH. 0.5 2.231 4.375 
IHR. - - - 

1990 ITH. - - - 
IHR. 0.1 882 7.000 

1991 ITH. 0.4 1.568 3.920 
IHR. 1 1.872 1.607 

Kaynak: Ba şbakanl ık, Hazine ve D ış  Ticaret Müste ş arlığı  Bilgi Edinme ve De ğ erlendirme Dairesi 
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Çizelge 2b- 1988-1992 Y ı llanna Ait Bitkisel Ya ğ lı  Tohum-
Tohumlukları n ithalat ve ihracat De ğ erleri 

YIL MIKTAR (TON) DEĞER (DOLAR) 
ORTALAMA 
BIRIM FIYAT ($) 

AYÇIÇEĞ I TOHUMU-TOHUMLUK 

1988 İTH. 987 3.377.771 3.422 
IHR. - - 

1989 İTH. 688 3.744.980 5.441 
IHR. 31 64.883 2.041 

1990 ITH. 76 1.881.052 24.667 
IHR. 164 433.284 2.642 

1991 İ TH. 217 708.000 5.597 
İ HR. 906 2.342.009 2.584 

1992 İTH. 17 502.743 30.540 
IHR. 1.338 4.913.515 3.674 

HAŞ HAŞ  TOHUMU-TOHUMLUK 

1988 İ TH. - - - 
İ HR. 452 430.245 0.953 

1989 1TH. - 
İHR. 75 67.359 0.898 

1990 1TH. - - - 
İ HR. 41 35.998 0.898 

1991 İTH. - - 
IHR. - - - 

1992 ITH. - - - 
İ HR. - - 

SOYA FASULYES İ  TOHUMU-TOHUMLUK 

1988 İTH. 3.950 3.377.771 0.683 
IHR. - - 

1989 İ TH. 2.755 2.934.166 1.065 
IHR. 0.2 250 1.190 

1990 ITH. 2.374 1.817.130 0.765 
IHR. - - - 

1991 İ TH. 2.315 1.611.691 0.696 
IHR. 13 9.596 0.738 

1992 İTH. 8 14.328 1.689 
IHR. - - 
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Çizelge 2b- (Devam) 1988-1992 Y ı llarına Ait Bitkisel Ya ğ lı  Tohum- 
Tohurrılukları n ithalat ve ihracat De ğ erleri 

YIL MIKTAR (TON) DEĞER (DOLAR) 
ORTALAMA 
BIRIM FIYAT ($) 

SUSAM TOHUMU-TOHUMLUK 

1988 ITH. - - 
IHR. 21 19.767 0.967 

1989 İTH. - - - 
IHR. - - - 

1990 1TH. - - - 
IHR. 0.5 892 1.784 

1991 İ TH. - - 
IHR. 17.5 21.525 1.230 

1992 İ TH. - - - 
IHR. 0.5 920 1.840 

YERFİSTİĞİ  TOHUMU-TOHUMLUK 

1988 1TH. - - - 
İ HR. 26.5 26.500 1.000 

1989 İ TH. - - 
IHR. 56.5 45.160 0.799 

1990 ITH. - - - 
IHR. - - - 

1991 ITH. 0.5 325 6.500 
IHR. 15.8 15.110 0.956 

1992 1TH. - - 
IHR. - - 

KOLZA TOHUMU-TOHUMLUK 

1988 ITH. 0.4 1.169 3.247 
IHR, 12 8.513 0.698 

1989 ITH. 0.1 154 2.211 
IHR 0.2 96 4.800 

1990 1TH. - - - 
IHR. - - - 

1991 İTH. - - 
IHR. - - - 

1992 ITH. - - - 
IHR. - - - 

Kaynak: Ba şbakanl ık, Hazine ve D ış  Ticaret Müste ş arlığı  Bilgi Edinme ve De ğerlendirme Dairesi 
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Çizelge 2b- (Devam) 1988-1992 Y ı llarına Ait Bitkisel Ya ğ l ı  Tohum- 
Tohumluklarm ithalat ve ihracat De ğ erleri 

YIL MIKTAR (TON) DEĞER (DOLAR) 
ORTALAMA 
BIRIM FIYAT ($) 

PAMUK TOHUMU-TOHUMLUK 

1990 ITH. 
IHR. 

1991 ITH. 
IHR. 

1992 1TH. 
IHR. 

1.517 

- 0.2 

11.8 

2.857.324 
- 

320 
- 
4.659 

1.883 
- 

1.600 
- 

0.395 
- 

ASPIR TOHUMU-TOHUMLUK 

1990 ITH. 
IHR. 

1991 ITH. 
IHR. 

1992 ITH. 
IHR. 

1 
- 
- 
- 
- 

- 
604 

- 
- 
- 

0.570 
- 

- 

Kaynak: Baş bakanlık, Hazine ve Dış  Ticaret Müste ş arlığı  Bilgi Edinme ve De ğerlendirme Dairesi 
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3. BITKISEL YAĞ  SANAYININ BUGÜNKÜ DURUMU 

Bitkisel yağ  sanayimizin bugünkü durumunu üç ayr ı  grupta incelemek 
mümkündür. 

1- Ham Yağ lar 

2- Rafine Likit Yağ lar 

3- Margarinler 

Bitkisel yağ  tanım ı  içerisinde yer alan, Bitkisel Margarinler'i hidrojenas-
yonla katılaş tı nlmış  bitkisel yağ larm normal veya ya ğ lı  al ınmış  süt ile özel bir 
teknik uygulanarak kan ş tı nlması yla elde edilen kat ı  bitkisel yağ lard ı r, şeklin-
de tan ı mlamak mümkündür. Bitkisel margarinlerin içerisinde A ve D vitamin, 
emülsiyon halinde su, pastörize fermente ya ğ s ız süt, pastörize taze süt, süt to-
zu ve peynir tozu bulunabilen ya ğ lardı r. 

Bitkisel margarinler; kahvalt ı lık (sofra) margarin, mutfak (yemeklik) mar-
garini ve gı da sanayii margarini olarak üç ana s ın ı fa ayr ılı r. 

Sanayii ve yan sanayii dallan aç ı s ından zengin olan yağ  saniyiinin durumu 
Çizelge 3'de verilmi ş tir. 

Çizelge 3-1993 Y ılında Türkiye'deki Bitkisel Ya ğ  Sanayiinin Durumu 

SANAYI' KOLU IŞ YERI SAYISI ÜRETIM (TON/YIL) 

Margarin sanayii 12 545.792 

Ham Ayçiçek Yağı  17 196.283 

Rafine Ayçiçek Yağı  39 453.476 

Ham. Soya Yağı  1 - 

Rafine Soya Ya ğı  5 9.341 

Ham Pamuk Yağı  7 57.481 

Rafine Pamuk Yağı  9 23.318 

TOPLAM 90 1.285.691 

Kaynak: DIE 1993 Y ı l ı  Istnatistikleri 

NOT: Özel Sektöre Ait 3'den Daha Az i ş lerince üretilen Maddenin üretim 
belgesi GIZLILIK nedeni ile verilmi ş tir. 

15 

pe
cy

a



1993 yı lında ülkemizde toplam 90 fabrikada 1.285.691 ton/y ıl yemeklik 
yağ  üretilmiş tir. Ülkemiz G ı da Sanayii içinde, modern teknolojiyi uygulayan 
en geli şmiş  sanayii dal ı  olarak margarin sanayi görülmektedir. Nitekim, y ı ll ık 
545.792 ton yağ  üretimi yapan özel sektöre ait 12 fabrika ile Margarin Sanayii 
ilk s ı ray ı  al ı rken, rafine ayçiçek ya ğı  sanayii y ı ll ık 453.476 ton üretim ve 39 
fabrika ile ikinci s ı ray ı  almakta, bunlan 196.283 tonluk üretimle Ham Ayçiçek 
Yağı  Sanayii, 57.481 tonluk üretimle Ham Pamuk Ya ğı  Sanayi, 23.318 tonluk 
üretimle Rafine Pamuk Ya ğı  Sanayii ve 9.341 tonluk üretimle Rafine Soya 
Yağı  Sanayii son s ı rada yer almaktad ı r. Özel sektöre ait 3'den daha az i ş yerle-
rince üretilen maddenin üretim bilgisi gizlilik nedeni ile verilmemi ş tir. Bu ne-
denle Ham Soya Ya ğı  üretiminde özel sektöre ait 1 fabrika mevut oldu ğundan 
y ıll ı k üretim miktan verilmemi ş tir. 

4. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE YAĞ LI TOHUM ÜRETIMI 

Çizelge 4a- Dünya'da ve Türkiye'de FAO Verilerine Göre Ya ğ l ı  Tohumlu 
Bitkilerin Ekili ş  (ha), Üretim (ton) ve Verimleri (kg/ha) 

BITKILER YILLAR 	 1990 	 1991 	 1992 

E 56.351.000 54.046.000 54.591.000 
DÜNYA SOYA 	Ü 108.141.000 103.492.000 114.011.000 

V 1.919 1.915 2.088 

E 74.000 50.000 50.000 
TÜRKIYE SOYA 	Ü 162.000 110.000 95.000 

V 2.189 2.222 1.900 

E 20.135.000 20.333.000 20.609.000 
DÜNYA YERFIS. 	Ü 23.284.000 23.975.000 23.506.000 

V 1.156 1.179 1.141 

E 24.000 26.000 25.000 
TÜRKIYE YERFIS. 	Ü 63.000 60.000 58.000 

V 2.631 2.317 2.320 

E 16.913.000 16.725.000 17.641.000 
DÜNYA AYÇIÇEĞ I 	Ü 22.635.000 22.666.000 21.645.000 

V 1.338 1.355 1.227 

E 715.000 565.000 700.000 
TÜRKIYE AYÇIÇE Ğ I 	Ü 860.000 800.000 950.000 

V 1.203 1.417 1.357 

E 17.588.000 19.602.000 20.736.000 
DÜNYA KOLZA 	Ü 24.401.000 27.900.000 26.661.000 

V 1.387 1.423 1.286 

E 2.000 1.000 2.000 
TÜRKIYE KOLZA 	Ü 2.000 1.000 2.000 

V 1.041 2.008 1.000 
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Çizelge 4a- (Devam) Dünya'da ve Türkiye'de FAO Verilerine Göre Ya ğ lı  
Tohumlu Bitkilerin Ekiliş  (ha), Üretim (ton) ve Verimleri 
(kg/ha) 

BITKILER YILLAR 	 1990 	1991 	 1992 

E 6.336.000 6.546.000 6.945.000 
DÜNYA SUSAM 	Ü 2.383.000 2.268.000 2.433.000 

V 376 346 350 

E 85.000 94.000 85.000 
TÜRKIYE SUSAM 	Ü 39.000 43.000 34.000 

V 459 457 400 

E 1.234.000 1.170.000 1.203.000 
DÜNYA ASP1R 	Ü 854.000 630.000 727.000 

V 692 539 605 

E - 
TÜRKIYE ASPIR 	Ü 

V 849 862 840 

E 32.984.000 34.957.000 33.640.000 
DÜNYA ÇIĞIT 	Ü 53.943.000 60.463.030 53.910.000 
(PAMUK) 	 V 1.635 1.730 1.603 

E 641.000 577.000 633.000 
TÜRKIYE ÇIĞ IT 	Ü 1.702.000 1.401.000 1.573.000 
(PAMUK) 	 V 2.654 2.429 2.487 

Kaynak: FAO Production Yearbook 1992 
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Çizelge 4b- 1989-1992 Y ı llanna Ait Türkiye'de Ya ğ lı  Tohumlu Bitkilerin 
Ekiliş  (ha), üretim (ton) Verimleri (kg/ha). 

BITKILER YILLAR 	1989 	1990 	1991 	 1992 

E 725.000 641.253 598.620 637.478 
ÇIĞ IT 	Ü 987.200 1.047.360 895.082 905.350 

V 2.500 2.654 2.429 2.487 

E 770.000 716.000 567.500 613.000 
AYÇIÇEĞ I 	Ü 1.250.000 860.000 800.000 950.000 

V 1.623 1.201 1.410 1.550 

E 97.600 85.00 • 	94.000 83.000 
SUSAM 	Ü 37.000 39.000 43.000 34.000 

V 379 459 457 410 

E 8.344 9.025 27.030 16.393 
HAŞ HAŞ 	Ü 3.235 5.153 22.538 7.048 

V 388 571 834 430 

E 20.000 24.000 25.000 28.800 
YERFISTIĞ I 	Ü 50.000 63.000 60.000 67.000 

V 2.500 2.625 2.317 2.326 

E 75.300 74.000 49.500 , 	46.000 
SOYA 	Ü 161.000 162.000 110.000 	95.000 

V 2.138 2.186 2.222 	 2.065 

E 234 146 160 158 
ASPIR 	Ü 168 124 138 126 

V 718 849 863 797 

E 3.200 2.017 521 500 
KOLZA 	Ü 3.000 2.100 1.046 1.000 

V 938 1.041 2.008 2.000 
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5. BESLENME VE NÜFUS ILI Ş KILERI 

Genel ortalama olarak dünya y ı llı k nüfus artış  hız ı , yı llık besin maddesi ar-
tış  hızından daha küçük durumdad ı r. Bu sonuca göre genel anlamda açl ığı n 
hatta bir oranda dengesiz beslenmenin olmamas ı  gerekir. Ancak, dünyada, ül-
ke ve bölgelerde ve hatta k ı talarda besin maddesi üretim yo ğunluğu ile nüfus 
yoğunluğu büyük farkhl ıklar göstenmektedir. Besin maddelerinin bir yerden 
bir yere istenilen h ızla nakledilememesi ve baz ı  gelişmi ş  ülkelerin ürünlerini 
stratejik amaçla kullanmak istemeleri nedeniyle, halen dünya nüfusunun 
önemli bir k ı smı  dengesiz, bunun az ımsanamayacak bir bölümü ise yetersiz 
beslenmektedir. 

Günümüzde dünya nüfusunun 400-800 milyonu, uluslararas ı  kuruluş larca 
(FAO ve WHO) önerilen beslenme düzeyinin alt ında beslenmektedir. Nüfus 
artış  hı zına bağ lı  olarak her y ıl gerekli olan yağ  miktan da önemli ölçüde art-
maktad ı r. Bunun sonucu olarak ya insanlar ım ı z ın büyük bir bölümü yetersiz, 
dengesiz bir beslenmeye zorlanacak ya da ihtiyaçlan olan miktan üreterek ve-
ya ithal yoluyla kar şı lamaya çalış acaklard ı r. Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir 
ülke mevcut imkanlann ı  biraz zorlayarak asl ında kendisi için gerekli olan ya ğı  
üretebilir. Bunun Devlet Politikas ı  olarak benimsenmesi ve üreticilere ya ğ  bit-
kilerinin üretilmesi için gerekli te şviklerin yap ı lmas ıyla her geçen gün artarak 
büyüyen yağ  ve yağ lı  tohum ithalat ının önüne geçilebilecektir. 

Türkiyenin nüfusu 1990 genel say ım sonuçlar ına göre 57 milyondur, nüfus 
amtış  hı zı  da %2.2'dir. Y ı llık ortalama %2.2.'lik bir nüfus art ışı  olacağı  düşü-
nüldüğünde; 1995'te Türkiye'nin nüfusunun 62-63 milyonu, 2000 y ı lındaysa 
69-70 milyonu bulacakt ı r. 

6. Beş  Yı llık Kalkınma Plan ında nüfus art ışı na ve bitkilerdeki verim art ış la-
nna bakı larak 1994 y ı lı  için 715.026 ton bitkisel yağ  üretimi tahmin edilmi ş  
ancak, bu tahmin soya ya ğı  sanayiinin son durumu gözönüne al ındığı nda ger-
çekleşemeyece ğ i görülmektedir. Çizelge 5'de alt ıncı  beş  yıllık plana göre 1994 
yılında yağ lı  tohum üretimi görülmektedir. 

Çizelge 5- 1994 Y ı lında Türkiye'de Yağ lı  Tohumların Durumu 

YIL EKILIS(ha) ÜRETIM (ton) VERIM (Kg/ha) 

AYÇIÇEĞ I 
1994 	 750.000 	J1.293.870 	 1.725 

PAMUK (ÇIĞ IT)_ 

1994 	 600.041 	 922.293 	 1.537 

SUSAM 

1994 	 126.530 	j 	71.236 	 563 
SOYA 

1994 150.000 	j 	375.000 2.500 

YERFISTIĞ I 
1994 73.400 
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Çizelge 6- Yağ  üetimi ve Yağ  Oranlan (1994) 

Üretim (ton) Oran (%) 

AYÇIÇEĞ I 517.548 49 

PAMUK 133.728 14.5 

SOYA 63.750 17 

Kaynak: 6. Be ş  Yıllak Kalk ınma Plan ı  Haz ı rl ık Çal ış malan Endüstri Bitkileri ve Ya ğ l ı  Tohumlar özel 
ihtisas Komisyonu Rapo ıu 

Yukandaki çizelgede de (Çizelge 6) 1994 y ı lında, muhtelif bitkilerden üre-
tilecek yağ  miktarı  ve oranlan görülmektedir. 

Yapı lan hesaplara göre: 

Türkiye'de 1994 y ıl ı  itibariyle fert başı na yağ  tüketimi 11.37 kg'a ç ıkacak-
tı r. Bu da gösteriyor ki Avrupa ülkelerinde ya ğ  tüketimi bizdekinin iki kat ın-
dan fazlad ı r. 

6. TÜRKİYE'DE YAĞLI TOHUMLARIN TARIM POTANSIYELI 

Bugün Türkiye'de enfazla yeti ş tirilen ve yağ  açığı n ın karşı lanmas ında de-
ğ erlendirilebilecek bitkiler Ayçiçe ğ i, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Yerf ı stığı , 
Susam ve Ha şhaş  gibi bitkilerdir. Bu bitkilerin ekim alanlar ının art ı rı lması  ve 
al ı nacak teknik tar ım tedbirleri ile ürünlerinin yükseltilmesi neticesinde büyük 
üretim art ış lara temin edilebilecektir. 

Türkiye ekolojik şartları  bakım ından hemen bütün bölgelerinde ya ğ lı  to-
humlu bitkileri yeti ştirmeye elveri ş lidir. Ancak bunun yap ı labilmesi için çiftçi 
teşvik edilmeli ve elde edece ğ i ürünün mutlaka de ğerlendirebilmesi temin 
edilmeli ve onun için çiftçiye garanti verilmelidir. Bununla ilgili olarak yani 
bir ognazisayon geli ş tirilebileceğ i gibi Tarım Satış  Kooperatiflerinin bünyesin-
de yap ılacak baz ı  yenilikler ile bu kurulu şlardan da faydalan ı labilecektir. 

7. GAP'TA YAĞ  BITKILERI ÜRETIM POTANSIYELI 

GAP Bölgesi Içerisinde bugün 3.081.170 hektarl ık alanda tarım yapı lmak-
tad ı r. Bu alan ı n sadece 120.740 hektarl ık kı sm ı  sulanabilmektedir. GAP ile 
bölgede 1.656.627 hektarl ık bir alan ın sulanmas ı  amaçlanmaktad ır. 

GAP ad ı yla bilinen Güney Anadolu Kalkınma Projesinin amac ı , bölge hal-
kın ı n ekonomik durumlarını  iyileş tirmek ve potansiyel kaynaklar ın kullanım ı - 
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nı  sağ lamaktad ı r. 
Proje alanının güneş  enerjisi yönünden durumu ülkemizin bu aç ıdan en 

zengin bölgesi olan Akdeniz k ıy ı  kuş ağı na hemen hemen denktir. Bu bak ım-
dan y ı lda 2 ya da 3 ürün al ınmas ına elveriş lidir. 

MEVCUT PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR ÜRETIMI İLE 
GAP'TAN BEKLENEN ÜRETIM POTANSIYELININ MUYASESES İ  

ÜRÜN MEV. ÜRETIM GAP ÜRETIMI 

GAP -- 
MEV. DURUM x 100 

PAMUK 

YAĞ LI TOHUMLAR 

580.000 

1.807.904 

685.402 

1.327.820 

118 

73 

Gap ile Türkiye'nin Zirai üretimi yakla şı k olarak 2 kat ına ç ıkacakt ı r. 
Türkiye'nin en büyük projesi olan Gap' ı n devreye girmesiyle diğer ürünler-

de olduğu gibi, yağ l ı  tohumlu bitkilerde özellikle ayçiçe ğ i ekim alanlannda bir 
artış  beklenebilir. Bu artış lar ürün baz ında değ işmekle beraber genel olarak 
yağ lı  tohumlu bitkikrde ortalama 70-80 olarak tahmin edilmektedir. Bu art ış -
ların gerçekle şmesiyle ülkemiz bitkisel yağ  gereksinimimiz karşı lanabileceğ i 
gibi, önemli ölçüde bitkisel yağ  ihracat ı  da gerçekle ş tirilebilecektir 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gerçekle ş tiğ inde 1.7 milyon ha'l ık kuru 
tarım alanlarının kademeli olarak sulu tar ıma aç ı lmas ı yla o bölgelerde pamuk 
ekiliş  ve üretim miktarlannda art ış  olacakt ı r. Sonuç olarak GAP projesi devre-
ye girdiğ inde 1.3 milyon tona ula ş abilecemk potansiyel görülmektedir. Bu da, 
yakla şı k 195 bin ton nötralize pamuk ya ğı  demektir. Bu da, halen- devam eden 
bitkisel yağ  açığı mı z ı  kapatmada önemli rol oynayacakt ı r. 

Pamuk yağı  artışı  ülkemizde üretilen pamuk liflerinin iç ve d ış  piyasadaki 
pazarlanmas ı yla kı sı  ilişkilidir. Pamuk lifini d ış  ülkelere pazarlayabildi ğ imiz 
oranda pamuk yağı  üretimi de artacakt ı r. 

Güney Anadolu Bölgesi'nde sadece ikinci ürün olarak önem ta şı yan soya, 
hububat ve pamuk gibi çiftçinin benimsediğ i kültür bitkileriyle rekabet etmesi 
oldukça zordur. Soya'da bugün kurutma önemli bir problem olarak bulunmak-
tad ı r. Kurutma problemleri, hasatta kar şı laşı lan ürün kay ıplar çözümlendiğ i 
ve ekiliş  alanları  geniş letildiğ i takdirde yağ  sanayi için bir bo ş luk duldurulabi-
lecektir. 

Soya tar ımının ülkemizde geli şebilmesi ancak yağ  ve küspe yanında, diğer 
yan ürünlerini de i ş leyecek, pazarlayacak entegre tesislerin hizmete girmesi ile 
gerçekle ş tirilebilecektir. 
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BölOde yağ  bitkisi olarak diğer bir şanslı  bitki yazl ık ve kış lık çeş itleri 
olan Kolza'd ır. Sulamayla birlikte yazl ık ekim, ekim nöbetine almakla da ki ş -
i& Kolza ekimi yörede te şvik edildiğ inde bitkisel yağ  açığı m ız ın kapatı lmas ı  
olas ı  görünmektedir. 

GAP Bölgesi'nin sulamaya aç ı lmas ı yla Susam ın verim potansiyeli birkaç 
kat art ı nlabilecektir. Fakat susam tar ımının yayg ınlaş t ınlabilmesi; herşeyden 
önce Susam Yağı nın bitkisel yağ  sanayiine girmesinin sağ lanmas ı , bunun için 
de Susam tanm ında mekanizasyonun tamam ı yla yerle şmesine bağ lı  görün-
mektedir. Aynca ihracat ın artı rı lmas ı  da Susam tanm ını  teşvik edecektir. 

GAP Projesiyle sulanabilen alan artaca ğı ndan Yerfı stığı  ekiliş  alanı  ve üre-
tim miktarında bir art ış  beklenmektedir. 

Ekimi devletçe izne tabii tutulmu ş  ve s ını rl ı  bölgelere tanm ı  yaygmlaş tı nl-
mış  olan Haşhaş 'tan bitkisel yağ  üretiminde fazla bir şey beldenmemelidir. Ye-
tiş tirildiğ i yörelerde yöre halk ı  tarafından basit yağhanelerde primitif yöntem-
lerle ç ıkanlan az miktardaki ya ğ , kendi iç tüketimlerinde 
değ erlendirilmektedir. 

Aspir, yağı nda doymam ış  yağ  asitlerini yüksek oranda bulundurmas ı , %70- 
75 oranı nda linoleik asit ihtiva etmesi, and bölgelerin ürünü olmas ı , kurakliğa 
karşı  mukavemeti ve kaz ık köklü yapı sı  ile Geçit ve İç Anadolu Bölgelerimi-
zin ümitvar bir yağ  bitkisidir. 

Her türlü ekimin yap ılı p, ürünün elde edildi ğ i bu güzel yurdumuzda yağ  
bitkileri ekim nöbeti içerisine al ınarak ekim alan ını n artı nlması  suretiyle, yağ lı  
tohum üretiminde art ış  sağ lanacakt ı r. Türkiye gibi bir ekolojiye sahip , geli ş -
mekte olan bir ülkenin kendisine gerekli olan ya ğı  kendi imkanlar ıyla (belki de 
ithal fiyatından daha pahal ı ya malederek) sağ lamas ı  ve ithalat için gerekli olan 
dövizleri de sanayi için ay ı mıas ı  laz ımdır. 

8. YAĞ  AÇIĞ INI KAPATMAK IÇIN ALINMASI GEREKLI ÖN-
LEMLER 

Türkiye'de bitkisel yağ  açığı  vardı r. Özellikle yağ lı  tohum üretimi yetersiz 
kalmaktad ı r. ülkemizde gereksinim duyulan ya ğ  miktan üretimle kar şı lanama-
dığı  için, her y ı l yurt dışı ndan belli bir miktar ham ya ğ  ithal edilmektedir. Itha-
latta, katma de ğ erin ülkede kalmas ı , ham yağ  tesislerinde varolan at ıl kapasite-
nin değerlendirilmesi amac ı yla ham yağ  yerine tohum ithalat ının tercih 
edilmesine yard ı mc ı  olacak olanaklar ın sağ lanmas ı  uygun olacakt ır. Ithalatta 
uygulanan fonlar, bütün ürünler için dü şünülmelidir. 

Ülkemizde; devlet deste ğ i yerine Tarım satış  kooperatifleri özerkle ş tirilerek 
bu konuya eğ itimleri temin edilmelidir. 

Yağ l ı  tohum üretim ve fiyat politikalar ı  daha etkin ve sürekli olmal ıdı r. Pa-
mukta uygulanan destekleme prim sistemi Ayçiçek ve di ğer yağ lı  bitkilere de 
uygulanmalı dı r. Ülke çapında ürün ve üretim planlamas ı  yap ı lmal ı , ekonomik 
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değeri olmayan ve devlete yük olan ürünlerin üretimine son verilmeli ve uy-
gun alanlarda Ayçiçek ve ya ğ lık bitkiler (Kolza, Soya gibi) üretimine a ğı rl ık 
verilmelidir. 

Türkiye'nin dış a bağı mlilığı nın azaltılmas ı  için yeni yağ  bitkilerinin üreti-
minin devreye sokulmas ı  gerekmektedir. Ülkemizin ya ğ  açığı nın azalt ılmas ı  
için ayçiçeğ inin yan ı nda baş ta soya ve kolza olmak üzere, di ğ er yağ lik bitkile-
rin ekimi özendirilmelidir. 

Özellikle ihracata dönük ithalatlarda, ithalat kolayl ıkları  ve kredi teşvikleri 
uygulanmal ıdı r. Yerli ham madde üretiminde; Soya üretimi te şviki devam 
ederken, Kolzain ın özellikle bir yağ  bitkisi olarak, erusik asitsiz türleri ara ş tı -
nlmalı dı r. Eğer bu gerçekle ş tirilecek olursa geni ş  nadas alanlar ında Kolza üre-
timi yayg ınlaş acak ve Türkiye ham yağ  sıkıntı s ı  çekıneyecektir. 

Tarla verimi ile ya ğ  veriminin artınlması  için ara ş tı rma ve geli ş tirmeye 
önem verilmeli ve tar ımın önemli bir girdisini te şkil eden tohumluk konusu 
öncelikle ele al ınmal ıdı r. Verimli, kaliteli ve ucuz tohum sa ğlanmalıdır. üstün 
vas ı flı  tohumluklar geli ş tirilmelidir. Islah çal ış malanfiuz içerisinde maalesef 
üniversitelerimiz gereken rolü üstlenememi ş tir, Bu nedenle laboratuvarlan, bi-
lim adamlan ve binlerce kalifiye i şçilik verebilecek ö ğ rencileriyle üniversitele-
rimizin ı slah çalış malarına ağı rlıklı  olarak girmesi ş arttır. Böylece at ı l bir kay-
nak devreye sokulmu ş  ve üniversiteler döner sermayeleri önemli kazançlar 
sağ lam ış  olacaktı r. Böylelikle, temel felsefe olan kaliteli tohumlu ğun ülkemiz-
de üretilmesi sağ lanmış  olacaktı r. 

Ayçiçek ve onunla münavebeli olarak ekilmekte olan Bu ğday ve Arpa'nın 
fiyatlan uyum içinde tayin edilmeli ve zaman ında gecikmeden ilan edilmeli-
dir. Özellikle Trakya Bölgesi'nde Arpa, Ayçiçeğ ine rakip olarak geli şmektedir. 
Dolay ı sı yla dönü şümlü ekim teşvik edilmelidir. 

Ülkede kurulu yağ  sanayiinin at ıl kapasitesinin değerlendirilebilmesi ama-
c ı yla dünya fiyatlar ı  ile uyum sağ layacak bir fiyat politikas ı  izlenmelidir. 

Gerek ham yağ , gerekse rafine-rafine/vinterize, gerekse margarin (yemek-
lik-kahvaltı lık) sanayünde kurulu kapasite, üretimin çok üstündedir. Bu sanayi 
dal ına iııt ık te şvik verilmemelidir. Bunun yerine mevcut fabrikalar ın durumla 

cenin daha da iyileş tinnesi sağ lanmal ıdır. Başka bir deyi ş le, at ı l kapasite dikka-
te al ınarak plan döneminde yeni tesisler te şvik edilmemeli, ancak mevcut te-
sislerin modernizasyonu ve iyile ş tirilmelerine imkan tan ınmal ı dı r. 

Birlikler düzene sokuhnal ı , eğ er destekleme prim sisteminin uygular< as ın-
da birliklere yine görev verilecekse, destekleme görevi i ş levleriyle mamut üre-
tim iş levleri kesinlikle birbirinden aynlmal ıdı r. Zaten destekleme prim si temi 
düzgün uygulandığı nda birliklerin üzerindeki yük, büyük ölçüde ortad kal-
kacaktı r. 

Denetimin tek elden yap ı lması  ve kalite kontrolü yapacak sistemin o u ş tu- 
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rulmasmda yarar vard ır. Kaçak TSE logo kullanım ı  ağı r bir şekilde cezaland ı -
nlmalı dı r. Yeni ütünlerle ilgili standartlar geli ş tirilmelidir. Bu amaçla TSE ge-
rekli giri ş imlerini yapmal ıdı r. 

Yağ l ı  tohumlarda özellikle de soyada oldu ğu gibi tohum rutubatenin dü şü-
rülmesinde ortaya ç ıkan güçlüklerin önlenerek uygun kurutma ve depolama 
koşulları  sağ lanmaldır. Yağ lı  tohumlar ın taban fiyatlar ı , günün ekonomik ko-
şulları  dikkate al ınarak yüksek tutulmal ıdı r. Yağ lı  tohumların üretimiyle (şeker 
ş irketinde olduğu gibi) özel bir kurulu ş  görevlenclirilmelidir. 

Tarıma uygun olmayan arazilerin de ğerlendirilmesi yan ında sulu tanma 
baş lanacak GAP bölgesinde ya ğ lı  tohumlu bitkilerin planl ı  ve progrand ı  olarak 
yayg ınlaş tı nlmas ıyla, yağ lı  tohum üretimi art ı nlmalı dı r. 

Tarıma uygun olmayan arazilerin değerlendirilmesi ile birlikte Ayçiçe ğ i, 
Kolza, Soya, Aspir gibi yağ  bitkilerimizin ekim alanlarının arttı nlmas ırun sağ -
lanmas ı  gerekli görülmektedir. 

Tarı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı 'nın ve özel tohumluk firmalarının kaliteli to-
humluk ithal ederek üreticiye intikalleri ya ğ lı  tohumlarda da sa ğ lanmalı dı r. En 
kısa zamanda ülkemiz ko şullarında verim ve kalitesi yüksek, yeni çe ş itler ı slah 
edilerek yağ lı  tohumlarda da d ış a bağı mlı lıktan ve döviz kayb ından kurtulma-
lıdı r. Bunun için Tarım ve Köyi şleri Bakanl ığı 'nın ilgili kuruluş ları yla, üniver-
sitelerin müş terek çal ış malara girmeleri ve bu çalış maların desteklenmesi ge-
rekmektedir. 

Verim art ış lannın sağ lanmas ı  için gerekli yeti ş tirme teknikleri uygulanma-
lıdı r. Halen birçok yağ lı  tohumlu bitkilerde eksik olan mekanizasyonun en k ı sa 
zamanda, ekimden hasata kadar geli şme peryodunun bütün safhalar ında uygu-
lanmas ı , i şçilik girdilerinin en aza indirilmesi gerçekle ş tirilmelidir. 

Üretilen ürün devlet ve özel sektör tarf ı ndan beldetilmeden al ınmalı  ve al ı -
nan ürünü iş leyecek fabrika veya i ş letmelere ula ştırma i ş i yüklenmeli veya ko-
layl ıklar sağ lanmal ıdı r. 

Hükümet, yağ lı  tohumlu bitkileri yetiş tiren üreticiye verimi artt ı ncı  (gübre, 
ilaç, tohumluk v.b.) girdileri için sübvansiyon uygulamal ı  veya dü şük faizli ta-
rımsal kredilerle desteklemelidir. 

Ayrı ca yağ lı  tohumlu bitkilerin ekimi yap ılacak bölgelerde; yeti ş tirilecek 
veya yeti ş tirilmekte olan diğer kültür bitkilerinin taban fiatlar ıyla uygunluk 
göstermeleri gerekir. Aksi halde üretimi istenen bitki yerine, rekabet edebile-
cek alternatif ba şka bitkiler üretici için cazip hale gelebilir. 

Üreticilerin tarı m kültürünün yükseltilmesi için tanm te şkilatlanna bağ l ı  
üretici ile doğ rudan bağ lantı  yayım ve hizmet birimlerinin aktif bir şekilde 
devreye sokulmas ı  sağ lanmalıdı r. 

Kaliteli tohurnluldann üreticilere dü şük faizli kredilerle desteldenerek, dev- 
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letin ilgili kurulu ş lannca temin edilmesi sa ğlanmalı dı r. Son birkaç y ı ld ır Ta-
rım ve Köyi ş leri Bakanl ığı  ve bağ lı  kuruluş lar bu konuya eğ ilerek kaliteli to-
hurrıluklan ithalat yoluyla sağ layarak üreticiye intikal ettirmektedirler. En k ı sa 
zamanda ülkemiz ş artlarında yağ lı  tohumlarda da kaliteli tohumluk ı slah ı  ger-
çelde şthilerek dış a bağı mhlıktan ve döviz kayb ından kurtulmam ı z için Araş t ı r-
ma Enstitüleri ve Ziraat Fakültelerinde yürütülen ara ş tı rmalar desteklenmeli-
dir. 

Üreticinin ürününe gerçek de ğerini verebilecek destekleme al ımları n' yü-
rütmek, uygun pazar ekonomisini sa ğ lamak gibi bir dizi tedbirle bitkisel ya ğ  
aç ığı mız ın en kı sa zamanda kapat ı labilmesini sağ layacak sağ lıklı .çözüm yolla-
n bulunmal ıdı r. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 105 TEMMUZ-A ĞUSTOS-EYLÜL 1994 

TÜRKİYE'DE Ş EKER PANCAR! ÜRETIM 
MALIYETI - FIYAT ILIŞ KISININ 

ANALIZI 

Doç. Dr. Ahmet ÖZÇELIK 

I. GIRIŞ  
Ülkemizde şeker pancan tar ı m ın ı n ekonomiye çok çe ş itli ve önemli katkı ları  

bulunmaktad ı r. Bu nedenle Türk sanayinin kurulu ş  dönemlerinde ilk ele al ınan 
yatı nmlardan birisi olmu ş tur. Çünkü tar ımsal iş letmecilik aç ı s ından, çiftçinin 
diğer ürünlere göre birim alandan daha fazla gelir elde etmesine, bilhassa tar ım 
iş letmelerinde modem tar ı m teknolojisinin ve münavebe sisteminin yayg ınlaş -
mas ına, şeker pancanndan sonra ekilen ürünlerin verimlennin artmas ına ve ar-
tıklan olan baş , yaprak, posa ve melas sayesinde hayvanc ılığı n geli şmesine kat-
kıda bulunmaktad ı r. Diğer taraftan şeker pancan tanm ı  sayesinde çitfçiye 
götürülen tar ımsal yayım faaliyMeri de yo ğunluk kazanm ış  ve çiftçilerin tar ım 
teknolojisindeki yenilikleri benimsemesi daha kolay olmu ştur. 

Dünya'da yakla şı k 8.5 milyon ha alanda şeker pancan tanm ı  yap ı lmakta ve 
296 milyon ton ürün elde edilmektedir. Dünya şeker pancar ı  üretiminde en 
önemli ülkeler s ıras ı yla BDT, Fransa, Almanya, ABD- ve Çin'dir. Türkiye, 
401.321 ha ekim alan ı  ve 15.5 milyon ton üretim ile dünya şeker pancan ekim 
alanı  içinde %4.7 ve üretimi içinde 5,2 oran ı nda pay almaktad ı r (Anonymous 
1992/1). ülkemizde şeker pancan veriminde de y ıllar itibariyle bir art ış  görül-
mektedir. 

Her üretim faaliyetinde oldu ğu gibi şeker pancan üretiminde de üretim fak-
törlerinin en uygun fiyat ile temin edilmesi ve optimum bir şekilde kullan ım ı , 
hem verimi artı rı cı  ve hem de maliyeden dü şürücü yönde etki yapmaktad ı r. 

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölüm Öğ r. Üyesi 
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Özellikle gübre ve su üretim faktörlerinin şeker pancan bitkisinin gereksinim 
duyduğu anda ve optimum b.ir seviyede kullan ım ı  büyük önem taşı maktad ı r. 

Bu tebliğ de şeker pancan üretimiyle ilgili olarak, dünyada ve Türkiye'de 
şeker pancan ekim alan ı , üretim ve verim durumu ile şeker pancan üretici sa-
yı s ı , üretim ma'sraflan, gübre ve sulama masraflanrun üretim masraflar ı  içinde-
ki yeri, maliyet, fiyat ve karl ıhk durumu incelenecektir. Ayr ı ca yap ı lmış  olan 
bilimsel çal ış malar ın sonuçlanndan da faydalan ı larak şeker pancan üretim ma-
liyeti içinde gübre ve sulama masraflan ğn ı n oransal pay ında meydana gelen 
geli şmeler incelenecektir. Ş eker pancan üretim maliyetinin dü şürülebilmesi 
için gübre ve su masraflanndan tasarruf yapabilme imkan ını n bulunup bulun-
madığı , mevcut girdi kullan ı m düzeyinde gübre ve sulaman ın ekonomik etkin-
likte kullan ılıp kullanı lmadığı , gübre ve sulaman ın olmas ı  gereken miktarda 
kullanı ldığı nda, yerime etkileri tart ışı lacakt ı r. 

2. DÜNYA'DA VE TÜRK İ YE'DE Ş EKER PANCAR! ÜRETIMI VE 
Ş EKER SANAYININ DURUMU 

Hızla artan nüfusa paralel olarak ülkeler, beslenme sorununu çözmeye yö-
nelik yeni at ı l ımlara girmekte, özellikle tar ım ve sanayi sektöründe verimliliğ i 
ve sektörleraras ı  etkileş imi art ı rı c ı  yatı nmlara h ız vermektedirler. Temel g ı da 
maddelerinden olan şeker ihtiyac ı n ın, yurt içinde sağ lanmas ı , ülke ekonomisi 
aç ı s ından büyük önem ta şı maktad ı r. Ülkeler içinde bulunduklar ı  coğ rafi ko şul 
ve uygulad ı kları  tarım teknikleri bak ımından gerekli olan ş eker üretimini ya 
şeker kam ış mdan veya şeker pancanndan elde etme yoluna gitmi ş lerdir. 

Dünya'da şeker pancanndan şeker üretimi yapan ülke say ı s ı  40' ı  bulmakta-
d ı r. 1979-81 y ı lları  aras ı nda ortalama 9.004.000 ha olan şeker pancan ekim 
alan ı , 1991 y ı l ı  itibariyle 8.446.000 ha olmu ş tur (Çizelge 1). Söz konusu dö-
nemde dünya şeker pancan ekim alan ı nda % 6.2'lik bir azalma görülmektedir. 
1979-81 döneminde toplam şeker pancan üretimi 272.920.000 ton iken, 1991 
y ı lı nda % 8.64 oran ında artarak 296.519.000 tona ula şm ış tı r. Bahsedilen dö-
nemde ekim alanlanndaki azal ış a rağmen, üretim miktarı nda meydana gelen 
art ış ; uygulanan modem teknikler sayesinde birim alandan elde edilen ürün 
miktarının nispeten artmas ı ndan ileri gelmektedir. 1979-81 dönemine göre 
1991 y ı lında hemen hemen bütün şeker pancan üreticisi ülkelerin verimlerinde 
bir artış  görülmektedir. Dünyada şeker pancan ekim alan ı  ve üretim miktarı  
bakımından birinci s ı ray ı  Bağı ms ı z Devletler Toplulu ğu (BDT) almaktad ı r. 
Türkiye ise toplam ekim alan ı  içinde % 4.7 ve toplam üretim miktar ı  içinde % 
5.2 pay ile 6. s ı rada yer almaktad ı r. 1991 y ı lında şeker pancan verimimiz 
3.855 kg/da olup, bu verim seviyesi dünya (3510 kg/da) ve Asya k ı tas ı  (2967 
kg/da) ortalamas ı nı n üzerinde, Afrika k ı tas ı  (4674 kg/da ile Avrupa k ı tas ı  
(4431 kg/da) ortalamas ı nın gerisindedir (Anonymous 1992/1). 

Türkiye'de 1926 y ı lı  itibariyle U şak ve Alpullu Ş eker Fabrikalanerun faali-
yette olduğu dönemde şeker pancan ekili alan ancak 719 ha ve üretim ise 4700 
ton kadard ı r. Ş eker pancar ı  ekili alan 1993 y ı l ı  itibariyle 354.419 ha'a yüksel- 
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gzelge: 1. Dünyada Baş l ıca Ülkelerde Şeker Pancar ı  Ekim Alan ı , Üretim ve Verimi 

Ülkeler 

1979 	- 	1981  1 913 9 _ 1990  1991 

Ekim Alan ı  Üretim 

Verim 

(kg/da) 

Elem'Alan ı  Üretim 

Verim 

,‘ "ı  da)  
" 

Ekim Alanı  Üretim Ekim Alan ı  Üretim 

Alan 
(1000 ha) 

Oran 
(%) 

Mktar 
(1000 Ton 

Oran 
(%) 

Alan 
(1000 ha) 

Oran 

(%) 

Mktar 
Ton'  (1000 Ton 

Oran 
(%) 

Alan 
(1000 ha) 

Oran 
- (%) 

Mistar 
(1000 Ton. 

Oran 
(%) 

.Verim 

(kg/da) Alan 
(1000 ha) 

Oran 
(%) 

Miktar 
(1000 Ton) 

Oran 
(%) 

Verim 

(kgıda) 

BDT 3.964 41,0 72.681 26;6 1.967 3.345 37,2 97.500 31,9 2.915  3.267 37,7 81.200 26,4 2.485 3160_ . 37,4 79.000 26,6 2.500 

Çin 401 4,5 5.257 1,9 1.311 591 6,6 8.360 2,7 1.414 670 7,7 14.525 4,7 2.168 700 8,3 16.237 5,5 2.319 

ABD 477 5,3 22.086 8,1 4.630 537 6,0 23.547 7,7 4.385 557 6,4 24.959 8,1 4.481 562 6,7 25.263 8,5 4.495 

Almanya 666 7,4 27.872 10,2 4.185 600 6,7 26.987 8,8 4.498 412 4,7 30.366 9,9 7.370 ' 555 6,6 25.926 8,7 4.671 

5.253 431 4,8 23.220 7,6 5.387 475 5,5 31.735 10,3 6.681 459  5,4 29.280 9,9 6.379 Fransa 577 6,4 30.310 1 	1 

, 	Türkiye 296 3,3 ama 3,2 2.986 363 3,9 10.92g 3,6 3.096 379 4,4 13.985 4,5 3.690 401 4,7 15.474 5,2 3.855 

Polonya 461 5,1 .13.387 4,9 2.904 423 4,7 14,374 4,7 3.398 440 5,1 16.721 5,4 3.800 - 361 4,3 11.412 3,8 3.161 

Italya • 302 3,4 14.738 5,4 4.880 292 3,2 14.864 4,8 5.090 274 3,2 11.768 3,8 4.295 273 3,2 13.085 4,4 4.793 

Romanya 260 2,9 5.704 2,1 2.194 260 2,9 6.650 2,2 2.558 163 1,9 3.278 1,3 2.011 202 2,4 4.687 1,6 2.320 

Diğer 1.870 . 20,7 72.04.  7 26,5 3.852 2.157 24,0 74.451 26,0 3.683 '' 2.020 23,4 78.841 25,6 3.903 1.773 21,0 76.155 25,8 4.296 

Toplam 9.004 100,0 272.920 100,0 3.031 8.989 100,0 305,882 100,0 3.557 8.657 100,0 307.378 '100,0 -  3.550 8.446 100,0 296.519.  100,0 3.511 

Kaynak: Anonymous, Production Yearbook 1991), FAO, Rome, 1992, s.158. 
Anonymous, Ş eker Sanayi Istatistikieri, T. Ş .F.A.Ş . Gn. Md. APK Dairesi B ş k. Istatistik Md. Yami (Yay ı mlanmam ış ), Ankara, 1994. 
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miş tir (Çizelge 2). Ş eker pancan ekili alan ın genelde %95.3'ü sulu ve %4.7'si 
kuru tarla arazisidir (Anonymous 1993). Ş eker pancan ekili alan miktar ında 
1985 y ı l ı ndan sonra bir dalgalanma görülmektedir. 1993 y ı l ında şeker pancan 
ekim alan ı  bir önceki y ıla göre %7.16 oran ında, 1985 y ı l ına göre %9.91 ora-
nında art ış  göstermi ş tir. Aynı  yı l 13.531.000 ton olan şeker pancan üretimi, bir 
önceki y ı la göre %8.21 ve 1985 y ı lına göre %37..65 oran ında artış  göstermi ş -
tir. Çizelge 2'de de görüldü ğü üzere 1985 y ılı  temel alındığı nda, daha sonraki 
y ıllarda ekim alan ı , üretim ve verim durumlarında genelde bir art ış  görülmesi-
ne rağmen söz konusu dönemde y ı llar itibariyle bir dalgalanma görülmektedir. 

Çizelge: 2.Türkiye'de Ş eker Pancar' Ekim Alan ı , üretim ve Verim Durumu 

Y ıllar 

Ekim Alanı  
(ha) 

Üretim 

(1000 ton) 

Verim 

(1000 Kg(ha) 

Endeks (1985. 00) Bir önceki Y ıla Göre Değ işme 

Ekim 

Alan ı  
Üretim Verim Ekim 

Alan ı  
Üretim Verim 

• 1926 719 4.7 8.7 0.22 0.05 28.25 - - - 
1950 52.151 855.1 16.8 16.17 8.70 54.55 - - 
1960 205.775 4.384.8 21.6 63.82 44.61 70.13 _ 

1970 123.838 4:253.6 34.6 38.41 43.27 112.34 .. - - 
1980 269.358 6.766.0 25.7 83.54 68.83 83.44 - - - 
1985 322.449 9.830.1 30.8 100.00 100.00 100.00 - 
1986 349.177 10.662.3 30.7 108.29 108.47 99.68 8.29 8.50 -0.3 
1987 391.592 12.717.3 33.0 121.44 129.37 107.14 12.15 19.30 7.5 
1988 317.253 11.534.2 36.5 98.39 117.34 118.51 -18.98 -9.30 10.6 
1989 353.490 10.929.0 32.1 109.63 111.18 104.22 11.42 -5.25 -12.05 
1990 379.852 13.985.7 37.1 117.80 142.27 120.45 7.46 27.97 15.58 
1991 401.321 15.474.1 38.8 124.46 157.42 125.65 5.65 10.64 4.31 
1992 330.419 12.504,1 38.2 102.57 .137.65 124.35 -17.59 -29.19 -2.32 
1993 354.419 13.531.0 38.2 109.91 124.03 7.16 8,21 1.06 

Kaynak: Anonymous, Ş eker Sanayi 1statistilderi (126-1993), T. Ş .F.A.Ş . Gn. Müd. APK Dairesi B ş k. Istatistik Müd. Yay ını , 
Ankara 

Ülkemizde kültüre elveri ş li arazinin %1.45'i, ekili tarla arazisinin %.1.68'i 
ve endüstri bitkilerine ayr ı lan arazinin %14.58'i şeker pancan tanm ına taksi 
edilmi ş tir. (Anonymous, 1992/3). Türkiye'de ş eker pancan ekim alan ının, ekili 
tarla alan ı  içerisinde en fazla paya sahip oldu ğu iller s ı ras ı yla Tokat, K.Maraş , 
Sakarya, Erzincan, Eski şehir.ve Afyon'dur. Türkiye'de şeker pancan ekili alan-
lann dağı lım ı  itibariyle de s ı ralama Konya , K.Mara ş , Eski şehir, Tokat ve Af-
yon şeklindedir (Anonymous 1992/4). 

Türkiye'de en fazla şeker pancan ekim alan ı , Ortagüney, ortakuzey, Orta-
doğu, Marmara, Kuzeydoğu ve Karadeniz tar ı m bölgelerinde yer almaktad ı r. 
Ş eker pancan veriminin en yüksek oldu ğu bölge ise 4789 kg/da ile Marmara 
bölgesidir (Anonymous 1992/4). 

İnsan metabolizmasm ın en önemli enerji kaynaklarından birisi olan şeker, 
dünyada şeker kam ışı  ve şeker pancanndan elde edilmektedir. 1991 y ı lı  itiba- 
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riyle dünya şeker üretimi 106.872.000 ton olarak gerçekle şmiş  ve bunun 
%67.11 şeker kam ışı ndan, %32.9'u şeker pancarı ndan elde edilmi ş tir. 1987- 
1990 döneminde art ış  eğ iliminde olan dünya şeker üretimi, 1991 y ıl ılıda bir 
önceki y ı la göre %7.25 oran ında azalm ış  ve 1992 y ılında daha da azalaca ğı  
tahmin edilmektedir (Anonymous 1992/2). Dünya şeker üretimi içinde pancar 
ş ekerinin pay ında da söz konusu dönemde bir azalman ın varl ığı  dikkati çek-
inektedir (Çizelge 3) 

Çizelge:3. Dünya Ş eker Üretimi (1000 Ton) 

Yı llak 
Pancar Ş ekeri Kam ış  Ş ekeri Toplam 

Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 
1000 Ton % 1000 Ton % 1000 Ton % 

1987 38.792 37.0 65.987 63.0 104.779 

C
?  C

?  C
?  C

?  C
?  

8 8 8 8 8 8  

1988 37.193 35.5. 67.450 64.2 104.643 
1989 39.052 35.8 69.906 64.2 108.958 
1990 42.060 36.5 73.170 63.5 115.230 
1991 35.108 32.9 71.764 67.1 106.872 
1992* 35.215 33.3 10.478 66.7 105.693 

Kaynak: Anonymous, Ş eker Sanayi Istatistikleri, T. Ş .F.A.Ş . APK Dairesi B ş k. Istatistik Md. 
Yay ın ı , Ankara, 1994. 

*Tahmin 

Türkiye'nin 1987 y ı lı  şeker üretimi 1.189.411 ton iken, 1992'de bu rakam 
%38.46 oran ında artarak 1.646.903 ton olmu ş tur. 1987-1992 döneminde Tür-
kiye Ş eker üretimi, dünya şeker üretiminin aksine 1990 y ı lına kadar azalma, 
daha sonkaki dönemde ise artma e ğ ilimindedir. Aynı  dönemde, Türkiye ş eker 
üretiminin, dünya pancar şekeri ve toplam şeker üretimi içindeki pay ında da 
1990 y ı lına kadar azal ış , 1990-1992 yalan aras ında ise artış  görülmektedir. 
1992 y ı lı  itibariyle Türkiye Ş eker üretimi, dünya pancar şekeri üretiminde 4.68 
ve toplam ş eker üretiminde ise %1.55 oran ında bir pay almaktad ır. Dünya ş e-
ker üretiminin azald ığı  yı llarda, ülkemizde şeker üretiminde art ış lann görül-
mesi ekonomik olaylara (en büyük pancar şekeri üreticisi SSCB'nin da ğı lması , 
Doğu Avrupa Bloku'nda meydana gelen yap ı sal değ iş iklikler, Körfez Krizi ne-
deniyle uygulanan ekonomik yapt ı nmlar vb.)dan dayand ı rabiliriz. Ülkemizde 
özellikle sulanabilir alanlarda tanm ı  yapı lan şeker pancann ı n Türk tanm ı  ve 
ekonomisindeki önemi her şeyden önce, temel bir besin maddesi olan şekerin, 
pancardan elde edilmesidir. Y ı lda 13.5 milyon ton şeker pancan ve 1.6 milyon 
ton ş eker üretiminin yan ı s ı ra, 689.758 ton melas, 39.540 melasl ı  kuru küspe, 
32.782.000 litre ispirto, 2.010 litre füzel ya ğı  ve 1.000 ton aktifkizelgur, önem-
li bir gelir kaynağı dı r (Anonymous 1992/2). 

1989 yı lı nda dünyada şeker üretiminin %99.3'ü, 1990 y ı lında %95.7'si tü-
kelime sunulurken, bu değer 1991 y ı lı nda %95.5'e gerilemi ş tir. Dünya ş eker 
tüketimini etkileyen faktörlerin ba şı nda dünya şeker fiyatlar ı , üretici ülkelerin 
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üretim ve arz durumlara, nüfus art ışı  ve ülkelerin sosyo•ekonomik yap ı ları  gel-
mektedir. 1991 y ı lında dünya şeker tüketiminin, üretim içindeki pay ının azal-
dığı  ve talepte genelde bir durgunluk ya ş andığı  söylenebilir. Bunun nedenleri 
ise dü şük dünya fiyatlan sonucu ihracatç ı  ülkelerin şeker sat ış lanndaki istek-
sizlikleri, dünyada ya ş anan genel ekonomik durgunluk ve çe ş itli ülkelerde or-
taya ç ı kan yap ı sal değ iş iklikler şeklinde s ı ralanabilir. Dünyada ki ş i başı na en 
fazla şeker tüketen ülke 1991 y ı l ı  itibariyle 71.2 kg ile Küba olup, bunun s ı ra-
sıyla Avusturya, Avustralya, Isveç ve BTD ülkeleri izlemektedir. Türkiye'de 
kiş i başı na şeker tüketimi ise 27.2 kg olup, bu miktar dünya ortalamasm ın 
(20.5 kg/y ı l) üzerindedir. (Çizelge 4). 

Çizelge:4. Dünyada Çe ş itli ülkelerde Ki ş i Başı na Ş eker Tüketimi (kg/y ıl) 

1988 1989 1990 1991 

Küba 63.3 64.7 70.0 71.2 
Avusturya 44.1 47.1 45.4 47.0 
Avustralya 45.0 45.6 44.7 43.3 
Isveç 41.3 43.3 39.8 40.6 
B.DT 44.0 43.3 41.9 41.0 
Isviçre 39.4 41.8 37.1 37.4 
Kanada 39.7 39.3 34.5 34.6 
AT ülkeleri 33.0 35.9 34.6 34.3 
Bulgaristan 35.9 35.8 35.3 35.8 
Suriye 35.6 34.3 29.3 31.8 
Norveç 32.0 33.8 34.2 33.5 
Irak 33.9 33.7 27.7 23.5 
Mısır 30.0 29.6 29.8 30.0 
Romanya 26.8 27.8 28.9 27.8 
ABD 27.6 27.7 28.9 29.0 
Türkiye 26.3 27.5 28.5 27.2 

Dünya 19.0 18.9 20.3 20.5 

Kaynak 8 Ananymaus, Ş eker Sanayi Istatistikleri, T. Ş .F., A. Ş . APK Dairesi B şk. Istatistik 
Md. Yay ın ı , Ankara, 1994 

Ülkemizde şeker sanayi, kurulduğu günden bugüne değ in kamu hizmeti 
ağı rl ıkl ı  bir sanayi kolu olma özelli ğ ini sürdürmektedir. Daha önceleri tamam ı , 
bir Kamu Iktisadi Kurulu ş  olan T. Ş .F.A.Ş .'ne bağ lı  şeker fabrikalanndan 3 ta-
nesi Pancar Ekicileri İ stihsal Kooperatifleri Birli ğ i (PANKOBIRLIK)'ne dev-
redilmi ş  durumdad ı r. Ülkemizde 1991 y ıl ı  şeker pancan i şleme kapasitesi 
103.818 ton olup, bunun %79'u T. Ş .F.A. Ş .'ne bağ lı  şeker fabrikalanna aittir. 

Ş eker Sanayinde istihdam edilen nüfus miktannda y ıllar itibariyle bir azal-
ma görülmektedir. Bu sanayi kolunda 1992 y ı lında 26.073 ki ş iye istihdam ola-
nağı  sağ lanm ış tı r. Bu miktann %94.9'u kamu sektörüne (T. Ş .F.A. Ş .) ve %Sil 
ise özel sektöre aittir.Bununla birlikte özel sektörün şeker sanayinde yarat ılan 
istihdam hacmi içindeki pay ı nda bir azalma gözlenmektedir (çizelge.5). 
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Çizelge:5. Türkiye Ş eker Sanayinde Istihdam Durumu (Ki ş i) 

Yı llar 
T.Ş .F.A. Ş . ÖZEL A.Ş .'ler TOPLAM 

Adet Oran Adet Oran Adet Oran 

1986 24.938 82.2 5.397 17.8 30.335 

8 8  8 8 8 8 8 

1987 24.427 82.4 5.217 17.6 29.644 
1988 25.384 82.8 5.266 17.2 30.650 
1989 25.819 83.4 5.132 16.6 30.951 
1990 25.615 84.4 4.734 15.6 30.349 
1991 25.747 84.6 4.689 15.4 30.436 
1992 24.739 94.9 1.334 5.1 26.073 

Kaynak: Anonymous, Ş eker Sanayi Istatistikleri, T. Ş .F.A.Ş . APK Dairesi B şk. Istatistik Md. Ya-
yı nı , Ankara, 1994. 

Türkiye, cumhuriyetin ilk dönemlerinde şeker ithal eden bir ülke konumun-
da iken, bugiin şeker ihraç eder bir konuma gelmi ş tir. Dünya şeker fiyatlannın 
yurtiçi fiyallar ından olan dü şük olduğu ortamda son y ıllarda şeker üretimi ko-
nusunda kendi kendine yetme politikas ı  izlemekte, uygulanan ekim alan ı  sınır-
lamas ı  ve pancar taban fiyat politikalan yard ımı yla da bu amaca ulaşı lmaya 
çalışı lmaktad ır. Üretim fazlas ı  olan yıllarda ise bir miktar ihracat da yap ılmış -
tır. 1992 yılında üretilen 1.646.903 ton şekerin %24.05'i (396.103 ton) ihraç 
edilmiş  ve 113.9 milyon dolar döviz geliri elde edilmi ş tir. 1989 y ılından sonra 
getirilen şeker ithalat ının serbestle ş tirilmesinden sonra 1990 y ı lında 251 ton 
şeker ithalat ı  yapılmış tır. (Çizelge.6). Bu durum daha çok uluslararas ı  piyasa-
larda şeker fiyatlann ın Türkiye'ye oranla oldukça dü şük olması  ve özellikle 
AT ülkelerinde şeker ihracatç ı sma verilen çok yüksek miktardaki ihracat te ş -
vilderinin bir sonucudur. Elbette şeker dış  ticaretinin libare edilmesinin de bu 
sonuç üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir. 

Çizelge: 6.Türkiye'de Ş eker Dış  Ticareti 

Ihracat Ithalat 

Yı llar Miktar Değer Miktar Değer 
(Ton) (1000 $) (Ton) (100 $) 

1990 - - 251 115 
1991 89.250 29.014 - 
1992 396.103 113.953 - - 

Kaynak: Anonymous, Ş eker Sanayi Istatistikleri, T. Ş .F.A.Ş . 
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3. Ş EKER PANCAR! ÜRETICI SAYISI VE EKIM ALANLARININ 
GENİŞ LİKLERİ  ITIBARIYLE DAĞ ILIMI 

Ş eker pancar ı  üretimine tahsis edilen üretim faktörlerinin ba şı nda arazi ve 
i şgücü gelmektedir. Ş eker pancan tanm ı , diğ er bir çok bitkisel üretim faaliyet-
lerine göre (hububat, baklagil, yem bitkileri vb.) daha fazla i şgücü talep et-
mektedir. Türkiye'nin çe ş itli bölgelerinde yap ı lan araş tı nnalann sonuçlarına 
göre; şeker pancan üretiminde dekara gerekli insan i şgücü miktarlar ı , Ankara-
Sincan'da 120.59 sa (Özçelik 1989), Ankara'da 90.15 sa, Kastamonu'da 100.62 
sa, Eski şehir'de 124.87 sa, Konya'da 97.36 sa, Tokat'ta 111.18 sa, Kars-
Igd ı r'da 113.43 sa, Erzun ım'da 112.18 sa, K ı nklareli'nde 96.52 sa (Anonymo-
us, 1988). Orta Sakarya Havzas ı 'nda 122,09 sa (Yalç ın 1990), ve Konya'da ise 
95.13 sa (Uçar 1980) olarak tespit edilmi ş tir. Ş eker pancan tanm ında gerekli 
insan i ş gücünün ortalama %90 ila %95'i bak ı m ve hasat i ş lerinde sarfedilmek-
tedir. Türkiye'de mevsimlik i ş sizliğ in büyük boyutlarda oldu ğu kı rsal kesimde 
ş akar pancan tanm ı , tarı m iş letmelerinde özellikle çapalama ve hasat dönem-
lerinde i ş letme d ışı ndan i şgücü temin edilmesi yoluyla istihdam olana ğı  yarat-
maktad ı r. Örnegin 1991 y ıl ı ndan ekim alan ına bağ lı  olarak çapalama i ş leminin 
%38.3'ü çiftçinin kendi i şgücü ile, %28.3'ü gündelikli i şçi çal ış t ı nlarak, 
%17.8'i götürü olarak %15.6's ı  ise çapa.makinas ıyla gerçekle ş tirilmiş tir. Pan-
car hasad ında ise yine ekim alan ına bağ lı  olarak %42.1 i çiftçinin kendi i ş gü-
cü ile, %25'i gündelikli i şçi, %25.7 si götürü ve %7.2'si hasat makinas ı yla ya-
pı lmış t ı r (Anonymous 1992/2). Ülkemizde şeker pancan tarnr ı nda çapa ve 
hasat makinas ı n ı n kullan ım ı n ı  y ıldan y ıla artmaktad ır (Özçelik,'" '42). 

Türkiye'de şeker pancan eken çiftçi say ı s ı  ve ekim alan ı nın geni ş lik ve üre-
tici say ı s ı  itibariyle dağı lı m ı , Çizelge 7'de verilmi ş tir. 1992 y ı lı nda Türkiye'de 
435.368 çitfçi ailesi şeker pancan ekmi ş tir. Diğer bir deyi ş le ülkemizde 
4.092.000 tar ım i ş letmesinin %10,6's ı  iş letmelerinde şeker pancan tanm ına 
yer vermektedir. 5 dekara kadar ş eker pancan ekim alan ına sahip üretici say ı s ı  
150.891 olup, toplam içinde %34.66 ile en yüksek pay ı  almaktad ı r. i ş letmele-
rinin 0.1-20 dekan ı-ıl ş eker pancan tanm ı na tahsis eden üreticilerin, toplam şe-
ker pancan üreticileri içindeki pay ı  %91.59 gibi oldukça yüksek bir degerde-
dir. Bu oran, 20.1 - 40 da s ını fı nda %7.62 olmaktad ır. 40 dekann üzerinde 
ş eker pancan yeti ş tiren çitfçilerin oran ı  ise ancak %0.79'dur. 

Ülkemizde tar ı m i ş letmelerinin arazi geni ş liklerinin küçük oluşu, sulu arazi 
miktar ın ı n azl ığı , şeker pancann ı n aynı  araziye 3-4 y ı lda bir ekilebilmesi, girdi 
fiyatları ndaki art ış lar, ürün fiyat seviyesinin geli ş imi gibi nedenlerle şeker pan-
can ekimi genellikle i ş letme arazisinin küçük bir k ı sm ında yap ılmaktad ı r. Ş e-
ker pancar ı nda izlenen fiyat politikas ı , ekim alan ı  ve üretici say ı s ına doğ rudan 
etki etmektedir. Destekleme fiyat ı n ı n düşük tutulmas ı , ürün bedellerinin öden-
me zamanı ; üreticilerin şeker pancan ekim alanlar ını  daralt ıp, geni ş letmelerine 
ve hatta üretim desenlerinde şeker pancanna yer vermemelerine de ğ in etkili 
olmaktad ı r. 

34 

pe
cy

a



Çizelge:7. Türkiye Ş eker Pancar' Ekim Alan ının Geniş lik ve Çiftçi Say ı s ı na Göre 
Dağı lımı  (1992) 

Ekim Alanı  
(da) 

Ş eker Pancan üretici Say ı sı  
(Adet) 

Oran 
(%) 

0.1-5.0 15.891 34.66 
5.1-10.0 143.443 32.95 
10.1-20.0 104.403 23.98 
20.1-30.0 26.206 6.02 
30.1-40.0 6.950 1.60 . 

40.1-50.0 2.089 0.48 
50.1-100.0 1.271 0.29 
100.1- + 115 0.02 

Toplam 435.368 100.00 

Kaynak: Anonymous, Tar ım Raporu 1992, T. Ş .F.A.Ş  Yay ın ı , Ankara, 1992, s.8-8/a 

1987 yı lında ülkemizde 453.682 çiftçi taraf ından şeker pancan ekim yap ı l-
mış  olmas ına rağmen yukanda bahsedilen nedenlerden ötürü 1988 y ı lında şe-
ker pancan üretici say ı sı  %19.84 oranında azalarak 364.803 çiftçiye dü şmüş -
tür. izlenen şeker pancan üretim politikalanna ba ğ lı  olarak şeker pancan eken 
çiftçi say ı s ı  1988 yı lından itibaren artış  göstermi ş tir. 1992 y ı lında 1990 y ı lına 
göre %10.6 1988 y ı lına göre %19.3 oran ında artarak 435.368 çiftçiye yüksel-
miş tir. 

1992 y ı llında şeker panc1 yeti ş tiren çiftçi ailesi ba şı na düşen ortalama şe-
ker pancan alan ı  7.6 da'd ır. Bu rakam, 1988 y ı lında 8.70, da, 1990 y ılında 8.06 
da olarak gerçekle şmiş tir. Bu durum; 1992 y ı l ı nda şeker pancan üretici say ı -
s ında 1988 ve 1990 y ı lına göre bir artışı n olmas ı , diğer taraftan 1992 y ılında 
şeker pancar ı  ekim alanlarında 1990 y ılına göre %12.9'lik bir azal ışı n olmas ın-
dan kaynaklanmaktad ı r. Diğer bir ifadeyle 1992 y ılında şeker pancan eken 
çiftçi say ı s ı  1988 ve 1990 yı lına göre şeker pancan ekilen alan miktanndan da-
ha büyük oranda artm ış t ı r. 1992 y ı lında şeker pancan yeti ş tiren çiftçi ba şı na 
28.721 kg üretim gerçekle ş tirilerek 10.324.051 TL şeker pancan bedeli al ı n-
mış tı r. 

4. Ş EKER PANCARI ÜRETIM MALİYETLERİ  VE FIYATLAR 

Ülkemizde şeker pancan, (bölgelere göre de ğ işmekle beraber) Şubat ve 
Mart aylar ında ekilip, Ağustos ay ının sonlanna dogru sökümü yapılmaya baş -
lanan bir endüstri bitkisidir. Bu üretim faaliyetinde toprak haz ı rlığı  ve ekimden 
sonra yap ı lan seyreltme, çapalama, sulama, zirai mücadele, hasat gibi i ş lemler, 
fazla miktarda i şgücü talep etmektedir. Bu i ş letmelerin yap ılabilmesinde, i ş let-
meler yeterli nakit varl ığı na ihtiyaç duymaktad ı r. Ş eker pancan yeti ş tiren i ş let-
melerde sermayenin %82.2'sini toprak, bina, alet-makina sermayesi te şkil 
ederken, para sermayesinin oran ı  ancak %1.8 olup, aktif sermayenin %16's ı  
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ise arazi ıslahı , bitki, hayvan ve malzeme sermayesidir (Erku ş  1976). 

Ş eker pancan üretiminde maliyeti o ı luş turan unsurlardan tarla kiras ı , gübre 
bedeli, iş çilik, çekigücü, sulama masraflar ı  çiftçi taraf ından, şeker pancan to-
huhumu, ekim (ekici ustas ı  yoluyla) ve zirai mücadele masraflar ı  ise Ş eker Ş ir-
keti'nce karşı lanmaktad ı r. Çizelge 8'de 1984-1993 y ıllarına ait şeker pancan 
maliyetleri , masraf unsurlar ı  itibariyle verilmi ş tir. 1984 y ı lında şeker pancan 
üretim masraflar ı  içinde çiftçi masraflann ın pay ı  %97.39 ve Ş eker Ş irketi mas-
raflann ın payı  ise %2.61'dir. 1993 y ı lında Ş eker Ş irketinin yapm ış  olduğu 
masralprı n toplam masraflar içindeki pay ı  %3.66'ya yükselmi ş tir. 1984-1993 
döneminde toplam masraflar içinde Ş eker Ş irketi'nce yap ılan masraflann pa-
y ında bir art ış  görülmektedir. Pancar üretiminde en önemli maliyet unsuru i ş -
çilik masraflar ı  olup, toplam masraflar içinde %40.04 oran ı nda pay almakta-
dır. Bunu s ı ras ı yla %23.48 ile tarla kiras ı , %17.64 ile çekigücü masraflar ı  8.82 
ile sulama masraflan, %5.18 ile gübre masraflan %2.31 ile şeker pancan to-
hum bedeli ve diğerleri izlemektedir. Her bir masraf unsurunun son 10 y ı llık 
dönemde toplam masraflar içindeki da ğı lım ının geliş imine bakacak olursak, 
tarla kiras ı  1984 y ı lında toplam masraflar içinde % 24.72 oran ında pay al ırken 
1993 y ı lında %23.48'e gerilemi ş tir. Söz konusu dönemde çekigücü masraflar ı -
nın, toplam masraflar içindeki pay ında da bir azalma görülmektedir. Bu mali-
yet unsuru 1984 y ı lında %19.58 oran ında pay al ı rken, 1993'te %17.64 olmu ş -
tur. Pancar üretim masraflan içinde en fazla paya sahip olan i şçilik masraflar ı  
1984-1993 döneminde toplam masraflar içinde %5.7 puanl ık bir artış  göster-
miş tir. Ş eker pancar üretiminde verimle direkt ilgili üretim faktörü olan gübre 
masraflan, toplam masraflar içinde 1984'de %9.64 oran ı nda pay al ırken, bu 
oran 1993'de %5.18'e dü şmüştür. Gübre masraflann ın toplam üretim maliyeti 
içindeki pay ı nda incelenen dönemde yakla şı k %50 oran ında bir gerileme ol-
muş tur. Bunun nedenleri aras ı nda gübre fiyatlanndaki art ış a paralel olarak 
gübre kullanım miktarlannın azalmas ı  ve diğer üretim faktörlerinin fiyatlar ının 
ve kullan ım miktarlar ını n gübreye oranla daha h ızlı  yükselmesi gösterilebilir. 
Nitekim Türkiye'de 1992 ve 1993 y ı llarında ş eker pancar tanm ında dekara 
gübre tüketimi 1990 yı lına göre yakla şı k %13.22 oran ı nda bir azalma göster-
mi ş tir (Anonymous 1994). Sulama masraflar ı , toplam masraflar içinde 1984 
y ıl ında %8.27 pay al ırken, 1993'de %8.82'ye yükselmi ş tir. Ş eker Ş irketi tara-
fından karşı lanan zirai mücadele masraflann ın pay ında bir azalma görülürken, 
tohum bedeli ve ekim masraflanrun pay ında bir art ış  söz konusudur. 

T.Ş .F.A. Ş . Genel Müdürlüğü APK Dairesi Ba şkanlığı 'ndan alman veriler-
den 1993 y ılı  1.kg şeker pancan üretim maliyeti, 441.05 TL. olarak hesaplan-
mış t ı r. Çizelge 8'de de görüleceğ i gibi Ş eker Ş irketi'nce haz ı rlanan maliyetler-
de, döner sermaye faizi ve genel idare giderleri hesaplar ımmaktad ır. Ancak bu 
masraf kalemleri tar ım iş letmeciliğ i aç ı sından birer masraf unsuru niteli ğ inde 
olduğundan hesaplanmas ı  ve toplum üretim maliyetlerine eklenmesi gerek-
mektedir. 1993 y ı lında şeker pancan al ı m fiyatı  550.92 TL. olup, bu değ ere 
üretimi te şvik primi, erken söküm primi ve tazminat ödemeleri de dahildir 
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Çizelge: 8. Şeker Pancar ı  Maliyetleri 

Masraf' Unsurlar ı  

1984 1985 1986 1987  1988 1989. 1990 1991 1992. 1993 1994 

Masraf 
(TL/da) 

Oran 
f ,Ş  

Masraf 
(TUdIŞ  

Oran 

(%) 

Masraf (TIM.) 
 

 Masraf 
(TI/da) 

tAasraf 
(TI/da) 

ts Masraf 
(11./da) 

Oran 

(%) 

Masraf. 

fTL819) 

Masraf 
(TL/de) 

S
- 

Masraf 
(TL/da) 

Oran 
(%) 

Masraf 
(Tlıda) 

Oran 
(%) 

Masraf 
(TL/da) 

Oran 
(%) 

I. ÇIFTÇI MASRAFLARI • 25105 9739 37008 97,61 43317  97,62 76292 97,39 121675 . 	96,42 225283 96,49 333565 96,97 566704 96,59 912273 .93,59 1622285 96,34 3442778 97,19 

1. Tarla Imam 6373 24,72 9135 24,09 12388 25,03 171356 23,63 27968 22,16 45225 19,37 79295 23,05 141851 24,14 237059 25,10 395389 23,48 - 839625  25,11 

2 Çalsgficü masraflar ı  5047  19 03 7088 18 . 72  89 93  18,17 11817 1607 21593 17,11 40654 17,33 64215 18,67 107631 1835 179896 19,05 297024 17,64 506247 14,29 

3 13çrlık ma:satan 8847 34,32 12121 31,97 Isson !- 31,77 25473 35013 47712 37.81 „89593 38,,.,„.* 129468 37,54 207331 35,34 330403 34,98 674154 40,04 145723 39,97 

4 Gubrabadel ı  2484 9,84 18  11,65 7341  14,83 9614 1303 13821 03,95 23598 10,12 . 	3242 980 55556 9,47 79530 8,42 87216 5.18 252054 7,12 

5 &dama masraflar ı  2131 827 3951 10,42 3521 7,11 5825.  8,07 9556 ı  7,57 23485 10,06 24449 7,11 47250 905 73412 7,77 148826 8,82 33440e 9,44 

6. Diğ er masraflar 223 086 . 287 0.76 353  0,71 507 0,70 1027 0,32 2750 1,18 3795 1,10 7285 1,24 11973 1,27 19876 1,18 44721 1,25 

II ŞEKER Ş IRTI MASRAFLAR! 673,7 2,61 
907 .7  2.39  • 11702  2,38 1882,9 . 2,61 4519,6 3.58 8201,3 3,51 10435,1 3,03 19584,2 341 32213 3,41 61542,9 3;66 99808 2,81 .  

7 Elam masraflar ı  187 072 297 0 .78  38 .9 0,79 463 0,64 829 0,85 1541 0,66 2422 0,70 3838 0,65 71329 0,74 13728 0,82 30888 0,87 

B. Zrai mucadde masrafı  '185 0,72 233 0,61 213 0,43 277 038 451 035  1601 0,68 2298 0,67 4793 0,82 8 723 0,71 8333  0,53 20030  0,57 

9 Ş .Pancar ı  bhum bedeli 301,7 1,17 377,7 1,00 574,2 1,16 1142,9 1,59 3239,6 2,57 50593 2,17 5715,1 1,66 11353,2 144 18461 1,96 38951,9 2,31 48690 1,37 

A MASRAFLAR TOPLAM( (TL) 25778,7 10980  37915,7 10080  49493,2 100,00 72174,9 100,00 126194,6 100,00 233484,3 100,00 344000,1 100,00 586588,2 100,00 944486 100,00 1683827,9 100,00 354238e 100,00 

B Ş EKER PANCAFil YERIMI (K4/d4) 3312,8 32060 3203,7 3438,7 3768,8 3342,7 3795,8 3947,8 . 3928,0 3817,8 3817,8 

C. 1KG Ş EKER PAN. MALIYETI (TL) (4/8) 7,78 11,82 15,45 21,00 33,48 69,85'  90,63 148,61 240,45 441,05 927,86 

Kaynak: Anonymous, Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş ., Ankara Araş t ı rma Enstitüsü Kay ı tlar ı ndan Yararlan ı larak Hesaplanmış t ı r. 
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Halbuki ayn ı  yı l çiftçi tarafından şeker pancan üretimine tahsis edilen serma-
yeye, cari faiz oranlar ı  üzerinden, sermayenin pancar üretimine ba ğ lı  kaldığı  
süre dikkate al ınarak (toplam masraflara tanmsal kredi faizi oran ını n yans ı  
üzerinden) döner sermaye faizi tahakkuk ettirildi ğ inde 348.791.3 TL. ve  mas-
raflar toplam ını n %3'ü al ınarak genel idare gideri hesapland ığ mda ise 59.132.3 
TL.'yi, 1 da'a yap ı lan üretim masraflanna eklemek gerekmektedir. Bu masraf-
ları  da dahil edildiğ inde 1993 y ılında 1 kg şeker pancar' üretim maliyeti 
547.89 TL. olmaktad ı r. dolay ı s ı yla çiftçi gerçekte 1 kg şeker pancar ından.3.03 
TL. ve  1 dekardan ise 11.568 TL. net  kar elde etmi ş  olmaktad ı r. Ş eker pancan 
yeti ş tiren çiftçi ba şı na ortalama 7.6 da şeker pancar' alan ı  düştüğü dikkate 
al ındığı nda, tarı m iş letmelerinde şeker pancarmdan elde edilen ortalama net 
kâr 87.916.8 TL'dir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu masraf unsurlan dahil edil-
meden tespit edilen destekleme al ı m fiyat ı  sonucu çiftçi üretim birimi başı na 
daha az gelir elde edecek, gelecek y ı llardaki üretim deseni için yeterli nakit 
sağ lanamayacak ve üreticinin refah seviyesi ve dolay ı s ı yla-pancara bağ l ı  ola-
rak- al ım gücü de gerileyecektir. 

Ş eker pancan fiyatlar ı , cari olarak y ıldan yıla artış  göstermektedir (Çizelge 
9). Ş eker pancan fiyatlannda bir önceki y ı la göre 1984,1993 y ı lları  aras ında en 
yüksek art ış , 1988 ve 1989 y ıllarında gerçekle şmiş tir. incelenen 10 y ıllı k dö-
nemde, yı llık pancar fiyat ı  artış lannın ortalamas ı  %57.08'dir. Girdi maliyetle-
rindeki art ış a bağ lı  olarak şeker pancan üretim maliyeti ise ayn ı  dönemde 
%59.01 oranı nda yükselmi ş  ve bir önceki y ı la göre art ış  oranı  en yüksek 1989 
y ı l ında (%108.63) ve en dü şük 1990 y ı l ında (%29.75) olmu ş tur. Söz konusu 
dönemde y ıllık enflasyon oranlar ı nı n ortalamas ı  58.06 olup, 1986 y ı l ında en 
düşük (%26.7), 1988 y ı lında ise en yüksek (%80.2) seviyede gerçekle şmi ş tir. 

Çizelge:9. Ş eker Pancar ı  Fiyatlar ı , Maliyetleri ve Enflasyon Oranlar ı  (1984-1993) 

Y ı llar 

Ş . Pancar' 

Ortalama 

Fiyat (Tt/Kg) 

(1) 

Arti ş  

N) 

Ş . Pancar ı  

Maliyeti 

(1-1/K9) 

(2) 

Artış  

(%) 

Y ı ll ı k Enfl. 

Oran ı  

(%) 

(3) 

Fark 

(11/Kg) 

(4)(1-2) 

Net Kar 

(TL/da) 

(5) 

Artış  

(%) 

1993 Y ı lı  Flys 'eliyle 
T.E.F.I. (1981:100) 

Fiyat 

(rl-,K9) 

Maliyet 

(TL/KO 

Net Kr 

(TI-Ida) 

1984 8.96 32.74 7.78 64.48 52.0 1.18 3.909.1 -47.74 387,24 336.24 168.943.8 

1985 13.96 55.80 11.82 51.93 40.0 2.14 6.861.9 75.54 421.22 356.65 297.047.4 

1986 17.11 22.56 15.45 30.71 26.7 1.66 5.318.1 -22.50 398.45 359.79 123.846.3 

1987 22.83 33.43 21.00 35.92 39.3 1.83 6.289.2 18.26 402.66 370.38 110.925.5 

1988 45.27 98.29 33.48 59.43 80.2 11.79 44.434.2 606.52 474.42 350.86 465.661.6 

1989 89.36 97.39 69.85 108.63 69.7 19.51 65.216.1 46.77 552.29 431.71 403.071.4 

1990 142.19 59.12 90.63 29.75 60.3 51.56 195.711.4 200.09 567.36 361.62' 780.923.4 

1991 217.78 53.16 148.61 63.97 79.3 69.17 273.069.3 39.53 559.19 381.58 . 701.163.1 

1992 359.46 65.06 240.45 61.80 60.6 119.01 467.471.3 71.19 568.51 380.29 739.349.1 

1993 550.92 53.26 551.94 83.43 .69.8 109.87 419.461.7 -10.27 550.92 441.05 419.461.7 

Toplam - - - 59 .01 97.74 - - 

Kaynak: Anonymous, Ayl ı k Istatistik Bültenleri, DIE Yay ı nlan, Ankara (Çe ş itli Yıllar). Anonymous, 
Ş eker Sanayi Istatistikleri (1992), T. Ş .F.A.Ş . Gn. Md. APK Dairesi B şk. Istatistik Md. Yay ın ı , Ankara, 1992 
(Çe ş itli Sayfalar). 
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Ş eker pancan ortalama fiyat ı  ile maliyeti aras ındaki fark 10 y ı llık dönem 
boyunca pozitif olmu ş  ve şeker pancanna verilen fiyat, ortalama maliyetin 
üzerinde seyretmi ş tir. Bu farkın, birim alandan al ınan ş eker pancan miktar ı  ile 
çarp ımı  sonucunda bulunan net kâr 3.909.1 TL/da (1984 y ı lı) ile 46.471.3 TL/ 
da (1992 y ı lı) aras ında değ iş iklik göstermektedir. Dekar ba şı na net kârda bir 
önceki y ıla göre en fazla art ış  görülen y ı llar 1988 ve 1990 y ılı  olurken 1984, 
1986 ve 1993 y ı llarında bir yı l öncesine göre net karda bir azalma meydana 
gelmiş tir. incelenen dönemde olu ş an fiyat, maliyet ve net karlar, Toptan E şya 
Fiyatlar ı  indeksine bağ lı  olarak 1993 y ı lına getirildiğ inde ayn ı  dönem fiyatları  
ile bir karşı laş tı rma yapmak daha do ğ ru bir sonuca götürecektir. 1993 y ı lı  fi-
yatlanyla y ı llar itibariyle şeker pancan fiyatlar ı  kıyasland ığı nda 1992 ve 1990 
yıllannda en yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. En dü şük fiyat ise 1984 
y ılında verilen fiyatt ı r. 1993 y ı lı  fiyatları yla maliyetlerin y ı llar itibariyle bir 
karşı laş t ırı lmas ı  yap ı ldığı nda en yüksek maliyetin 1993 y ı lı nda ve en dü şük 
maliyetin ise 1984 y ı l ı nda olu ş tuğu görülmektedir. 1993 y ı lına getirilen net 
karlar, en yüksek değere 1990 y ı lında (780.923.4 TL.) ve en dü şük ise 1987 
y ılında (110.925.5 TL.) ula şmış tı r. 

1984-1993 döneminde şeker pancar ı  fiyatı  artış  oranları  ile şeker pancan 
maliyetindeki artış lar karşı laş tı rı ldığı nda, 1985, 1988, 1990 ve 1992 y ıllarında 
durumun şeker pancan fiyat ı  lehine, diğer y ıllarda ise şeker pancar! maliyeti 
lehinde olduğu anla şı lmaktad ı r. Diğer bir deyi ş le, şeker pancar]. fiyat art ışı nın, 
maliyetindeki artışı n gerisinde kald ığı  6 yı lda, girdi fiyatlannda, ürün fiyatla-
rı nda artışı n üzerinde bir yükselme gerçekle şmi ş tir. Ş eker pancar fiyat ı  artış la-
n ile enflasyon oran ı  karşı laş tı nldığ mda fı yattaki art ış  oranlarının 1985, 1988, 
1989, 1991 ve 1992 y ı llarında enflasyon oran ının üzerinde bulunduğu görül-
mektedir. 

Ş eker pancan fiyatlar ı yla yakından ili şkili olan ekim alan ı  genişliğ i karşı -
laş tırıldığı nda, 1984-1993 döneminde 3 yı l (1985, 1988 ve 1992) ekim alanla-
nnm fiyat art ış lanna rağmen bir öceki y ı la göre azald ığı  görülmektedir. 

Söz konusu 3 y ı lda (1985, 1988 ve 1992) fiyat art ış  oranı , maliyet ve enf-
lasyon oranının üzerinde seyretmesine rağmen, ekim alanlannda bir önceki y ı -
la göre azalma meydana gelmi ş tir. Bunun, bir önceki y ı l uygulanan fiyat poli-
tikas ının etkisi sonucu olu ş tuğu söylenebilir. Örneğ in 1984 y ı lındaki %64.48 
oran ı ndaki maliyet art ışı  ve %52'lik enflasyon oran ında, fiyatlar ı n sadece 
%32.74 oran ında artnlmas ı , 1985 y ı lı  ekim alan ını n bir önceki y ı la göre %8.7 
oranı nda azalmas ına neden olmu ş tur. Ayn ı  şekilde 1987 ve 1991 y ı llarında da 
şeker pancan fiyatlar ı ndaki artış  oran ı , maliyet art ış  oranı  ve enflasyon oran ı -
nın gerisinde kalm ış tı r. Doliyisiyla 1988 y ılında ekim alan ı  bir önceki y ı la gö-
re %18.98, 1992 y ı lında ise %17.59 oran ında azalma göstermi ş tir. 
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5. GÜBRE VE SULAMA MASRAFLARININ ŞEKER PANCARI 
ÜRETIM MALIYETI IÇINDEKI ORANSAL GELIŞ IMI 

Ş eker pancan üretim de ğerindeki art ış , birinci derecede üretim miktar ında-
ki artış  ve üretim miktar ı  ise verimlilikteki art ış lardan kaynaklanmaktad ır 
(Alpkent 1992). Bu nedenle şeker pancar üretiminde verimlili ğ in artınlabil-
mesi için toprak ve su kaynaklar ı  ile gübre, tohum gibi teknik girdilerin opti-
mal düzeyde ve etkin bir şekilde kullanı m ı  büyük öneme sahiptir. 

Tarımda girdi kullan ım ının en önemli özelli ğ i, girdilerin birbirlerinin verim 
üzerine etkilerini desteklemeleridir. Bu yüzden, üretim faktörlerinin birlikte ve 
uygun şekilde kullanı m ı  verim düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. Dolay ı -
sıyla üretim faktörlerini birbirinden ay ı rmak mümkün değ ildir. Girdilerin kul-
lanım miktarı  yanında kullanım tekniğ i de çok önemlidir, 

Ş eker pancan bitkisi, topraktan fazla miktarda besin maddesi kald ı rmakta-
dır. Kalite ve kantite yönünden iyi bir ürün al ınabilmesi için şeker pancann ın 
bitki besin maddelerince zengin topraklarda yeti ş tirilmesi ve bitkinin gereksi-
nim duyduğu miktar ve zamanda suyun bitki kök bölgesine verilmesi gerekli-
dir. Ş eker pancan tanm ı na tahsis edilecek topragm besin maddesi eksikliğ ini 
gidermek için gübreleme gerekli olmaktad ı r. 

Ş eker pancan üretiminde birim alandan al ınan verimi etkileyen iki önemli 
faktör; gübre ve sudur. Giibrede bulunan bitki besin elementleri ancak suda 
eridiğ inde bitkiler tarafından al ınabilir duruma gelec,ektir. Bu nedenle gübre ve 
su üretim faktörleri birbirinden ayr ı  düşünülememektedir. Ekilebilir arazinin 
marjinal smı rma ulaşmış  olması  nedeniyle birim alandan al ınan verimin mo-
dem tarım tiknikleri uygulamas ı yla artı rı lmas ı  gerekmektedir. 1970 y ılında şe-
ker pancan tanm ında 132 kg/da gübre kullan ılmakta iken, 1988 y ılında bu 
miktar 152 kg/da olmu ştur (Alpkent 1992). Gübre kullan ımı  ve dolayısı yla 
hektar ba şı na gübre tüketimi, şeker pancan tanm ında bir miktar artış  göster-
miş tir. Dolay ı s ıyla şeker pancan tanm ında toplam verinılilik artışı , önemli öl-
çüde girdi kullan ım yoğunluğundaki art ış dan kaynaklarunakta ve dolay ı sı yla 
verimlilik artışı  "ilave maliyet art ışı " ile gerçekle ş tirilebilmektedir. Bu bak ım-
dan ilave maliyet art ış ları  ile sağ lanan verim art ış lannın karşı laş tı nlmas ı , ve-
rimlilik düzeyini anma çalış malarının etkinle ş tirilmesi yönünden büyük 
önem taşı maktad ı r. 

Girdi fiyatlar ı  ve özellikle gübre fiyatlar ındaki hızl ı  artış lann maliyetler 
üzerine olan art ı rıc ı  etkisi, girdi kullammındaki etkinliğ i azaltmaktad ır. Parasal 
olarak ifade edilen şeker pancan üretim maliyeti içinde gübreleme masraflar ı-
nın geliş imi Çizelge 8'de verilmi ş tir 1984 y ı lında toplam üretim masraf ı  içinde 
gübre masrafım pay ı  %9.64, 1985'de 11.65, 1986'da '%14.83, 1987'de 
%13.33, 1988'de %10.95, 1989'da %10.12, 1990'da %9.40, 1991'de %9.47, 
1992'de %8.42 ve 1993 y ı lında ise %5.18 olmu ş tur. incelenen dönemde gübre-
leme masrafiann ın toplam üretim masraflar ı  içindeki pay ı  %9.64'den %5.18'e 
kadar gerilemi ş tir. Bu geliş im, gübre fiyatlar ındaki artış a bağ lı  olarak hektara 
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gübre kullanımının gerilemesi ve di ğer üretim faktörlerinin fı yatlannın ve kul-
lanım miktarlann ın gübreye oranla daha h ızlı  yükselmesinin bir sonucu olarak 
değerlendirilebilir. Nitekim şeker pancan üretiminde dekara gübre kullan ım ı  
gittikçe azalma göstermektedir. 1990 y ı lında şeker pancannda gübre kullan ım ı  
189.1 kg/da iken, 1991 y ı lmda 169.4 kg/da, 1992 y ılında ise 164.6 kg/da ol-
muş tur (Anonymous 1993). 

Hesaplanan gübre masraflanna, gübreleme i şçiliğ i masraflar ı  dahil değ ildir. 
Ankara Ş eker Fabrikas ı  çevresinde şeker pancan yeti ş tiren tarım i ş letmelerin-
de gübreleme için dekar ba şı na 0.14 saat erkek i şgücüne ihtiyac ın olduğu be-
lirlenmi ş tir (Özçelik 1989). Bu miktar ın, şeker pancan üretiminde kullan ı lan 
toplam erkek i şgücü (120.59 sa/da) içindeki oran ise. %0.12 olup, oldukça dil-
şüktür. Gübrelemede harcanan çekigücünün (0.14 sa/da) şeker pancan üreti-
minde kullanı lan toplam çekigücü (2.68 sa/da) içindeki oran ı  ise %5.2'dir. Bu 
durum iş letmelerde gübrelemenin genellikle gübre da ğı tım makinalar ı  ile ya-
pılmasından kaynaklanmaktad ı r. Yine de şeker pancan yeti ş tirilen i ş letmeler-
de alet ve makinalar ın optimal düzeyde kullan ı ldığı  söylenemez. Bunun için 
ortak makina kullan ım imkanlarının geli ş tirilmesi yoluyla, üretim faaliyetleri-
nin etkinliğ inin artı nlabilmesi mümkün olabilir. 

Ülkemizde şeker pancan genellikle sulanabilen tarla arazilerinde yeti ş tiril-
mektedir. Sulama masraflarm ın şeker pancan üretim maliyeti içindeki oran ı  
1984 yı lında %8.27 1985 de 10.42, 1986'da %7.11, 1987'de %8.07, 1988'de 
%7.57, 1989'da %10.06, 1990'da %7.11, i991'de %8.05, 1992'de %7.77 ve 
1993'de ise %8.82 olmu ş tur. incelenen dönemde sulama masraflann ın toplam 
üretim maliyeti içindeki oransal paymda önemli de ğ iş im gözlenmernektedir. 

Ülke düzeyinde şeker pancan tanm ında gübreleme ve sulama gibi üretim 
faktörleri kullan ım ı  ile ilgili olarak yap ı lan s ın ırlı  sayıdaki ekonometrik ara ş -
t ırmaların tarihi oldukça yenidir. bu ara ş tı rmaların bir çoğunda ise mevcut gir-
di kullanım seviyesinde, ele alınan üretim faktörlerinin fazla veya az kullan ı l-
dığı na yönelik kantitatif göstergeleri elde etmek mümkün de ğ ildir. Bununla 
birlikte, DS İ  Kayseri sulama alan ında yapı lan bir araş tırmada, gübrenin şeker 
pancannda verim üzerine etkileri ara ş tı rı lmış  ve iki de ğ işken aras ında istatis-
tiksel aç ıdan önemli bir ili şkinin bulunduğu (r=0.777) tespit edilmi ş tir (Çeliker 
1993). Konya'da yap ı lan bir ara ş tırmaya göre, sulama ile şeker pancan verimi 
aras ında istatistiksel aç ıdan önemli bir ili ş kinin varlığı  ortaya konulmu ş  ve su-
lamanın, yerime %56 oran ında katk ıda bulunduğu sonucuna var ılmış tı r (Ş ener 
1992). Ankara'da yap ı lan diğer bir ekonometrik ara ş tı rmada şeker pancan üre-
timinin ekonometrik analizi yap ı lmış  ve iş gücü, çekigücü gübre ve ekim alan ı  
değ işken olarak fonksiyona dahil edilmi ş tir. Fonksiyonda çekigücü ve gübre 
masraflanna ili şkin üretim elastikiyetleri negatif i şaretli bulunduğundan, eko-
nomik optimumu hesaplamak mümkün olmam ış tı r. Ancak çal ış mada söz ko-
nusu girdilerin üretim elastikiyellerinin negatif olmas ının girdilerin aşı rı  kulla-
nmundan kaynaklanabilece ğ i sonucuna var ılm ış tır (Özçelik, 1989). 
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Ş eker pancan üretiminde gübre ve su üretim faktörünün etkin bir şekilde 
kullanı m ı na dair araş t ırmalar yetersiz olsa bile, genel olarak şeker pancan ye-
tiş tiricilerinin refah seviyelerin ,art ı rabilmek için birime met kânn (GSVD-
ÜM) art ı nlması  gerekmektedir. Bunun için iki tedbir al ınabilir. Birincisi, şeker 
pancan üretiminde a ş an olarak kullanı lan üretim faktörleri belirlenir ve bunlar-
dan yap ı labilecek tasarruf miktarlan ara ş t ı nhr. Böylece en uygun girdi•kulla-
rum düzeyine ve en yüksek yerime ula şı labilir. İkincisi ise şeker pancan sat ış  
fiyat ı nı n mümkün olduğunca art ı nlmas ı d ı r. Ancak ikinci yol daha çok k ı sa sü-
reli üretim hedeflerine yönelik olabilir. Uzun dönemde şeker pancan üretim 
politikalann ın yönlendirilmesi ve şeker pancar ı  yeti ş tiricilerinin yaş am düzey-
lerinin iyile ş tirilmesi bak ım ından birinci yol üzerinde durulmal ı d ı r. 

1993-1994 üretim y ı lı nda şeker pancan maliyeti hakk ında global olarak bil-
gi sahibi olmak amac ı yla 1992-1993 üretim y ı l ı  gerçekle şen maliyet masrafla-
nn ı , bir y ı l içinde bu masraflardaki geli şmeler dikkate al ınarak bir hesaplama 
yap ı labilir. 

Nisan 1993- Nisan 1994 döneminde toptan e ş ya fiyatlar ında %125'lik artış  
meydana gelmi ş tir. 5 Nisan Ekonomik Istikrar Tedbirleri öncesine göre sonra-
s ında motorin fiyatlan %76.5 oran ı nda, ticari gübre fiyatlan %189; zirai müca-
dele ilac ı  fiyatlar ı  %126 artm ış t ı r. Sulama ve ekim masraf ı n ı n enflasyon oranı  
kadar, i ş çilik masraflann ı n %110, arttığı  kabul edilerek 1992-1993 y ı l ında ger-
çekle şen maliyet unsurlar ı  hesapland ığı  zaman 1 kg. şeker pancan için masraf-
lar toplam ı  927.86 TL. olmaktad ı r. Buna %25 üretici kâr oran ı  da eklenince 
ortaya ç ıkan rakam 1.159.82 TL. dir. 

Masraflar toplam ı  üzerinde %21.5 nisbetinde döner sermaye faizi, %3 ora-
nında genel idare giderleri hesapland ığı  zaman bulunan masraflar genel topla-
m ı , 1993 y ı lı  ortalama verimin (3.817.8 kg/da) bölününce 1 kg. şeker pancan 
maliyeti 1.148.80 TL. olmaktad ı r. Buna %25 üretici kan da ilave edilince ula-
şı lan rakam 1.436 TL/kg. d ı r. Bu değer 1993 y ı l ı  ş eker pancan fiyat ının 2.61 
kat ı d ı  r. 

Ş eker pancan üreten 435 bin çiftçi ailesinin geçimine önemli öçüde katk ı da 
bulunan şeker pancan için fiyat belirlenirken, üzerinde en fazla durulmas ı  ge-
reken kriter, ş eker pancan üretim maliyetleri olmal ı d ı r. 

Üreticinin, üretime devam etmesi ve şeker sanayine hammadde teminini 
sürdürmesi her şeyden önce ürüne tatminkar bir fiyat ın verilmesiyle ilgilidir. 

Dünya da ülkelerin önem verdikleri konular ı n başı nda g ı da güvenliğ i gel-
mektedir. Stratejik öneme sahipbu konuda pek çok ülke üreticisine büyük des-
tek sağ lay ı p, gerekti ğ inde, tüketicisini fedakarl ığ a davet eden bir politika izle-
mektedir. Gelecekte en büyük tehdit olarak açl ı k kabul edildiğ i bir dönemde, 
kendine yeterlili ğe ulaşı lm ış  hatta ihraç edilebilecek seviyede üretilebilen bir 
üründe, üreticiyi üretimden cayd ı rı c ı  fiyat vermek son derece yanl ış  olacakt ı r. 

Ş eker pancan üretiminde kullan ı lan girdilerin fiyat art ış lan dikkate al ı narak 
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1994 y ılında, pancar üreticisinin eme ğ inin karşı lığı n ı  alabileceğ i bir fiyat ın ve-
rilmesi laz ımdı r. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye'de yakla şı k 354 bin hektar alanda ekimi ve 13.5 milyon ton üretimi 
yapı lan şeker pancarmdan, toplam 30 fabrikada y ı lda 1.6 milyon ton şeker elde 
edilmekte, melas, füzelya ğı , ispirto vb. yan ürünler de sa ğ lamaktad ı r. 

Üllemiz, şeker pancan üretimi ve şeker sanayinin birbirine paralel olarak 
gelişmesi sonucu, şeker ihraç edebilecek bir konumdad ı r. Ekim alan ındaki ar-
tış ların yanında verimde de büyük art ış lar olmuş  ve dünya ortalamas ının üzeri 
ne ç ıkı lmış t ı r. 

435 bin çiftçi ailesinin yeti ş tirdiğ i şeker pancann ın şekere dönü ş türülme-
sinde de 26 binin üzerinde ki ş i istihdam olanağı  bulmaktad ı r. Ülkemizde ş eker 
pancan, tanm i ş letmelerinde genelde 0,1-20 da aras ında ekilmekte olup, ş eker 
pancan yeti ş tiren çiftçi ailesi ba şı na düşen şeker pancan ekim alan ı  yı llar itiba-
riyle azalm ış  ve 1992 y ı lı nda 7,6 da olarak gerçekle şmi ş tir. 

Ş eker pancan ekim alanlar ı  üzerinde en etkili faktör, fiyat seviyesidir. 1993 
y ı lı  itibariyle şeker pancan üretim masraflar ı  toplaman ın %96.34'ü çiftçi; 
%3.66'sı  ise Ş eker Ş irketi tarafından karşı lanm ış tı r. Söz konusu y ı lda, toplam 
masraflar içinde en fazla pay ı  alan masraf unsurlan s ı ras ı yla i şçilik, tarla kira-
s ı , çekigücü, sulama ve gübredir. 

Ş eker pancan fiyatlar ı  cari olarak y ı ldan y ıla artm ış  ve incelenen 1984-
1993 döneminde daima maliyetinin üzerinde gerçekle şmi ş tir. Döner sermaye 
faizi ve genel idare giderleri, masraflara dahil edilmedi ğ inden 1993 yı lı  itiba-
riyle şeker pancanndan elde edilen net kar 419.461.7 TL. olmu ş tur. Ancak yu-
karı da bahsedilen masraf unsurlar ı , üretim maliyetine dahil edildiğ inde bu ra-
kam ancak 11.568 TL. düzeyindedir. Incelenen 10 y ı llık dönemde şeker 
pancan fiyatlar ı ndaki artış  genelde enflasyonun gerisinde kal ı rken, şeker pan-
can üretim maliyetlerindeki art ış lar hem enflasyon ve hem de şeker pancar fi-
yat artış larını n üzerindedir. 

Ş eker pancan üretim maliyeti içinde gübre masraflann ın pay ı nda 1984-
1993 döneminde % 50'ye varan oranlarda bir azama gözlenmi ş tir. Bunun te-
mel nedeni olarak, artan gübre fiyatlar ı  karşı s ı nda üreticilerin dekara daha az 
gübre kullanmas ı  ve diğer üretim faktörlerinin fiyat ve kullan ı m miktarlarında-
ki artışı n gübreye oranla daha fazla olmas ı  gösterilebilir. 

Ş eker pancan üretim faaliyetindeki masraflardan tasarruf yapabilme imkan-
ları n ı n araş tırı lmas ı  hem şeker pancan üretim maliyeti yönünden çiftçi, hem de 
şeker maliyeti yönünden tüketici lehine yarar sa ğ layacakt ı r. Rasyonel tar ımı n 

gereğ i olarak, gün geçtikçe daha modem ve çe ş itli makina ve techizatlara ge-
reksinim duyulmaktad ı r. Çünkü modem makina ve teçhizatlar, üretim kalitesi- 
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ni iyile ş tirmesinin yanı s ı ra, maliyeti dü şürücü yönde etkide bulundu ğu için 
hem teknik ve hem de ekonomik önem ta şı maktad ır. Tebliğde incelenen 1984- 
1993 döneminde şeker pancan üretim masraflan içinde % 40 oran ında pay 
alan masraf unsuru i şçiliktir. ülkemizde son y ı llarda şeker pancan üretiminde 
makina kullan ım ı  (özellikle çapalama ve hasat devresinde) gittikçe yaygmla ş  
makta ise de henüz istenen düzeyde de ğ ildir. Emek yoğun bir tarımsal faaliyet 
kolu olan şeker pancannda, insan i ş gücü ile yap ı lan i ş lerin bir çoğu, çekigticti 
ile yapı ldığı nda toplam masraf ve zaman aç ı s ından tasarruf sa ğ lanabilecektir. 
Diğer taraftan ülkemizde şeker pancan yeti ş tiren çiftçi ailesi ba şı na dü şen ş e-
ker pancan ekim alan ı  oldukça dü şük düzeydedir (7,6, da). Bu durum, özellik-
le küçük üreticilerin söz konusu makina ve teçhizatlara yat ınm yapmalarını  et-
kilemektedir. Ancak bu teknolojileri çiftçilerin biraraya gelip sat ı n almas ı  ve 
ortak kullan ım ı  ile bu eksiklik giderilebilir. Bunun için yöredeki üreticilerin 
kooperatif (makina kullanma kooperatifi) veya birlik şeklinde örgütlenmeleri 
gerekmektedir. 

Ülkemizde şeker pancan, genellikle sulanabilen tar ım alanlarında yeti ş tiril-
mektedir. Dolay ı sı yla suyun etkin bir şekilde kullan ım ı  büyük önem ta şı mak-
tad ı r. ülkemizde sulanan, alanlar ın %62.3'ünün sulama i ş letmeciliğ i, DSİ  ve 
Köy Hizmetleri Genel Md.lüğü tarafı ndan yap ılmaktad ır. Sulama kooperatif 
ve birliklerin pay ı  ise ancak % 7.4 civanndad ır. Sulamadan beklenen sosyal ve 
ekonomik faydalann sağ lanabilmesi, kontrollü su kullan ı mının yaygmlaş tınla-
bilmesi, özellikle şeker pancan ekim alanlar ında rezervuar hacmi ile bitki su 
tüketimi aras ındaki paralelli ğ in sağ lanabilmesi için alternatif sulama i ş letme 
organizasyonlar ı  olan sulama kooperatifi ve sulama birliklerinden yararlan ıla-
bilir. Bu nedenle DS İ 'ye ait küçük sulama tesislerinin bulundu ğu yerde çiftçi-

, ler tarafından kurulacak sulama kooperatif veya birli ğ ine devredilmesi gerek-
mektedir. Böylelikle hem DS İ , sulama şebekelerinin y ı llık tamir, bak ı m ve 
diğ er iş letme giderlerinden tasarruf sa ğ layabilecek ve hem de büyük sulama 
yat ı nmlarına daha fazla kaynak ay ı rabilecektir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 105 TEMMUZ-A Ğ USTOS-EYLÜL 1994 

SSK (Ek gecici 20 m.) İ LE 
FAALIYETLERINE DEVAM İMKANI 
TANINAN SANDIKLARDAN ÖDEME 

GÜÇLÜĞÜNE DÜŞ ENLERIN 
KURTARILMASI MESELESI 

Doç. Dr. Kadir ARICI* 

I. GIRIŞ  
Sosyal güvenlik çağdaş  toplumların en aktüel meselerinden birisi olma özel-

liğ ini korumaktad ı r. Dünyada ister geli şmiş  ister geli şmekte olsun bütün ülkele-
rin sosyal güvenlik meseleleri vard ı r. Sosyal güvenlik hakk ı nın temel insan hak-
ları ndan birisi olarak kabul edildi ğ i bir dünyada vatanda ş  olsun yada olmas ın 
ülkeler kendi ülke topraklar ı nda barınan bütün insanlara sosyal güvenlik sa ğ la-
makla kendilerini ve devleti yükümlü görmektedirler. 

Türkiye'de de sosyal güvenlik anayasal seviyede bir hak olarak kabul edilmi ş  
ve herkesin sosyal güvenlik hakk ı na sahip bulunduğu ve devletin bu hakk ın ger-
çekle ş tirilmesi için gerekli kurumlar ı  kurma ve kurdurmakla görevli oldu ğu ka-
bul edilmi ş tir. Türk sosyal güvenlik sistemimiz günümüzde önemli geli şmeler 
kaydetmi ş  olmas ına rağmen sistemimizde pekçok aksakl ıkların ve meselelerin 
bulunduğu da bilinmektedir. 

Sosyal sigorta tekni ğ i ülkemizde vatanda ş lara sosyal güvenlik sağ lama bak ı -
m ı ndan çok büyük ölçüde kullan ı lan bir tekniktir. Öyle ki günümüzde sosyal si-
gorta sistemimizde; sosyal sigorta e ş ittir sosyal güvenlik olarak anla şı lacak bir 
paya sahiptir. Türk sosyal sigorta sistemi üç önemli sosyal sigorta kurulu şu bün-
yesinde te şkilatlanm ış tı r. SSK, Bağ -Kur ve Emekli Sand ığı  olarak bilinen bu üç 
kuruluş  ile toplam nüfusun %70'ine sosyal güvenlik hizmeti götürülmektedir. 

Türk sosyal sigorta sistemi içerisinde ya ş amakta bulunduğumuz dönemde 

* Gazi Ünversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi I ş  ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğ retim Üyesi 
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çok ağı r meselelelerle içiçe bulunmaktad ır. Finans yap ı sı  bozulmu ş , sağ ladığı  
sosyal sigorta yard ımlan (ivazlar) miktar olarak ihtiyaca cevap veremez hale 
gelmiş , ödeme güçlüğü içerisine dü şmüş  bulunan bu kurulu ş lar hem i ş tirakçi-
leri ve hak sahipleri ve onlann ba ğı mlı ları  nezdinde hem de kamuoyunun gö-
zünde itibar kaybetmekte ve bu süreç gün be gün h ı zlanmaktad ı r. öyleki bu 
kurulu şlann iflas ettilderine dair haberler (sosyal sigortan ın iflas etmesi tabiri 
vatandaş  tabiridir. Çünkü sosyal sigortan ın garantörü devlettir. Bu sebeple bu 
kuluş lann iflas ından söz etmek meselenin yanl ış  ifadelendirilmesinden ba şka 
anlam taşı mamaktad ı r). Ortada dola şmaktad ı r. Emekli Sandığı 'nın dahi öde-
melerinde aksamalann olmas ı  bu söylentilerdeki hakl ı lık pay ın ı  artt ı rmaktad ı r. 
Üstelik kamuoyunda sosyal güvenlik meselesi, sosyal sigortan ın meselesinden 
ibaretmi ş  gibi takdim edilmektedir. Ki vatanda ş lara yap ı lan en büyük haks ı zl ı k 
bu ifadelendirme olmaktad ı r. 

SSK gecici ek m.20 çerçevesi içerisinde faaliyetlerine izin verilen ve say ı -
lan kanunun kabul edildi ğ i tarihte 26 olan Bankalar, Sigorta Ş irketleri, Ticaret 
ve Sanayi Odaları  ve Borsalar ve bunlann te şkil ettikleri birliklerin personeli-
ne sosyal sigorta esaslan içerisinde sosyal güvenlik sa ğ lamakla yükümlü olan 
sandı klardan (Sand ıklar) baz ı lann ın ödeme güçlü ğü içerisine dü şmeleri ve 
özellikle bu sand ı klardan gelir almakta bulunan emekli dul ve yetin ı lerin mağ -
dur olmalar ı  aktüel sosyal güvenlik meselelerimizden birisi durumundad ı r. Ka-
muoyuna da bas ın ve yay ın araçlan vas ı tas ı  ile ula ş an bilgiler büyük bir kitle-
nin mağdur oldukları  yönündedir(1). Bu ma ğduriyyetin önlenmesi için 
Çalış ma Bakanlığı  teşebbüse geçmi ş  haz ırlanan bir kanun tasar ı sı  hı zlı  bir ş e-
kilde kanunla ş tınlarak mesele sözde halledilmi ş tir. 

Ülkemizde başka konularda olduğu gibi bu alanda da meseleler iyice ince-
lenmeden çözümler ortaya konulmu ş tur. Bizi bu tür bir incelemeye iten sebep 
ise ilgililerin gerçek çözümler pe ş inde olmaktan öte günü kurtarmak anlam ına 
gelebilecek çözümler pe ş inde ko şuyor tavn içerisinde olmalar ı  olmu ş tur. Onun 
içinder ki meselenin sözde çözülmü ş  olduğundan söz ettik. Kanun ile ortaya 
konulan çözümün çözüm olmaktan uzak bir yoldur. Meselenin gerçek çözü-
münün ne olmas ı  gerekti ğ i üzerinde duraca ğı m ı z bu çalış maya bizi iten sebep; 
yangı ndan mal kaç ı rı r gibi ç ı kart ı lan bu kanun ile çarçur edilen sand ık gelirle-
rinin yükünün yine bu fukara topluma ödetilmesi olmu ş tur. Ödeme güçlüğ üne 
düşen ve peri ş an olan sand ık emeklileri ve dul ve yetimleri de kamuoyunun 
tepkisini azaltmak için fı gıı ran olarak kullan ı lmış lardı r. 

I- SANDIKLAR MESELESININ DOĞ UŞ  VE GELIŞ IMI 

1- Genel Olarak 

Bilindiğ i gibi 1964 yı lına kadar ülkemizde i şçilere sosyal sigorta sistemi 
içerisinde sosyal güvenlik sağ lanı r iken 1945 y ı l ından baş layan bir süreç içeri- 

1) ÇÖLAŞAN, Emin: "Emeklilerin Paras ına Tenezzül Eden Uzan", Hürriyet-3.10.1993 
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sinde ve muhtelif kanunlarla uygulamaya giren bir mevzuat düzenleme döne-
mi geçirilmi ş tir. 506 say ı lı  kanun ile sosyal sigorta sistemi kanun temelinde bir 
bütünlüğ e kavu ş tumlinuş  ve i şçi sigortalan sistemi bu kanun alt ında işçilere 
sosyal güvenlik sağ layan bir bütünlüğe kavu şturulmuştur. 

506 say ı l ı  Kanun öncesi dönemde gerek İş  Kanundan kaynaklanan sebep-
lerle gerekse ba şka sebeplerle i şçi sigortalan sistemi içerisinde sosyal güvenlik 
sağ lanmas ı  mümkün olamayan bir tak ım insanlar bulunmaktayd ı . Bu insanlara 
sosyal güvenlik sağ lamada sand ı k ya da vak ı f ad ı  altı nda kurumlaşan ve baş ta 
Bankalar personeli olmak üzere sigorta ş irketleri, ticaret ve sanayi odalar ı  ve 
borsalar çal ış anlarını n iş tirakçisi olduğu kurumlar kurulmu ş tu. Bu kunımlar da 
kendi kapsam ı  içerisindeki personele ba ş langıçta yaş lılık malullük ve ölüm 
risklerine kar şı  sosyal güvenlik sağ lamaya çalış maktayd ı lar. 

İş te kanunun haz ı rland ığı  dönemde bu dönemden önce kurulmu ş  ve o dö-
nemde faaliyetlerine devam eden Sand ı klann personelinin SSK ya devri yasa-
ma organ ında tartış ma konusu olmu ş tur. SSK bütün i şçileri mecburi kapsamda 
sosyal güvenlik alt ına alan bir sigorta kurulu şu olarak kurulmu ş tur. Dolay ı s ı  
ile Sand ıklann personeli de SSK kapsam ına alınmak durumu doğmuş tur. San-
dıklann SSK ya devrinde menfaati olmayan bask ı  gurublannın meclis üzerin-
deki bask ı lannın da etkisi ile bu sand ıklann varl ıklarını  korumalan, SSK ya 
devir edilmeksizin çal ış maları na devam etmeleri belirli ş artlar alt ı nda geçici 
m. 20 ile mümkün kı l ınmış tı r. Mecburi sigorta sisteminde bir istisna niteli ğ i 
taşı yan bu sand ıklan Kanunda öngörülen ş artlara kendilerini uydurmu ş lar ve 
bu surette bu tarihten günümüze kadar mensuplar ı  için mecburi sigorta kurulu-
şu olarak faaliyetlerini sürdürmü ş lerdir. 

Sand ı klarla ilgili bir ba şka hüküm bu sand ı klann s ın ı rl ı  sayıda kurulu ş lar 
olmaland ır. Çünkü kanun koyucu "bu Kanunun, yay ın tarihine kadar tesis ve-
ya demek olarak kurulmu ş  bulunan sand ıklar"a bu imtiyaz ı  tan ımış  bulunmak-
tad ı r. Kanunun kabul edildiğ i tarihten sonra kurulan hiçbir banka oda veya 
borsa mensupları  için bu türlü bir imtiyaz ı n tan ı nmas ı  mümkün değ ildir. Bu 
tür bütün kurulu ş ları n mensuplan memur ve kamu görevlisi statüsünde ise 
T.C.Emekli sand ığı ; i şçi iseler SSK, kalanlar ı  da Bağ -Kur i ş tirakç ı sı  durumun-
da olmak zorundad ı rlar. 

Günümüzde ya ş anan mesele ise şudur. Özellikle 1970 li y ı llardan baş lamak 
üzere bu Sand ıklardan baz ı lan ödeme güçlüğüne dü şmüş  ve düşürülmüş lerdir 
(2). Çünkü özellikle banka ve sigorta sand ıktan baş ta olmak üzere bu nitelikte-
ki sand ı klarda ilgili banka ve sigorta kurulu ş unun ekonomik bunal ıma girmesi, 
ödeme güçlü ğüne uğ raması  yada iflas etmesi gibi olaylar do ğ rudan ve hemen 
bu sand ı klann ekonomilerini de etkilemektedir. Çünkü bu sand ı klann idaresin-
de de bu banka yönetimlerinin büyük a ğı rlığı  bulunmaktad ı r. Hatta onlar ın 

2) DPT.  Sosyal Güvenlik ve Sağ lık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu, VI. Beş  Yı llık Kalkınma Plan ı  ÖIK 
Raporu, Ankara 1991, s.71. 
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egemen oldukları  bile iddia edilmektedir(3). iflas ve faaliyetlerine araverme 
gibi durumlarda ise ilgili sand ıklann gelirleri kesilmekte ancak sand ıklar öde-
me taahhütlerini yerine getim ıek zorunda olduklan için k ı sa zaman içerisinde 
ekonomik dengeleri bozulmaktad ı r. 

1970% y ıllada bu tür bir mesele ya ş anm ış  ve bu durumda bu sand ıklann 
bütünün SSK ya devrine ili şkin kanuni bir düzenleme yap ılmış tı r. Ancak Ana-
yasa mahkemesi bu düzenlemeyi Anayasaya ayk ı n bulmuş tur. Daha sonra ise 
ödeme güçlüğüne düşen bjr Banka Sand ığı nın SSK ya devri sağ lanmış tı r. Ara-
dan 10 y ı la yakın bir zaman geçmi ş  bu sefer de bir ba şka Banka İ stanbul Ban-
kas ı 'mn Sandığı  ödeme güçlüğü içine dü şmüş  ve son kanun bu sebeple konuya 
bir ç ıkış  yolu bulmak maksad ı  ile ç ıkart ılmış tı r. 

2- Dünden Günümüze Sand ı klar 

Büyük çoğunluğu bankalara ait bulunan ve günümüzde ödeme zorlu ğu ile 
karşı  karşı ya bulunması  yüzünden kamuoyunun gündemine giren Sand ıklar i ş  
kanunu kapsam ına çeş itli şekillerde ginneyen kurum ve kurulu ş  mensuplarına 
sosyal güvenlik hizmeti götürmek için kurulmu ş  kurumlard ı r. Bilindiğ i üzere 
bankalar 1960 y ı lına kadar İş  Kanunu kapsam ına dahil değ ildiler. Bu sebeple 
banka personelinin İş çi sigortalan mevzuatlanndan istifade etmeleri de müm-
kün olamamaktayd ı . Konu ile kamu idaresi olan iktisat bakanl ığı  bankalara i ş -
yeri olarak kabul etmesine rağmen Danış tay bunu kabul etmemi ş tir. Bu sebep-
le banka personelinin İş çi sigortalan mevzuat ından istifade etmeleri de 
mümkün olamamaktayd ı . 

Yargının bu içtihad ı  karşı sında başkaca bir düzenleme de yap ılmayınca hiz-
met akdi ile çal ış mas ına rağmen sosyal sigorta imkan ından mahrum kalan ban-
ka personeline sosyal güvenlik sa ğ lamak maksad ı  ile özel emeklilik sand ıklan 
kurulmu ş tur(4). Daha sonra yap ılan bir düzenleme ile de bu sand ıklar aras ında 
karşı lıklı  geçi ş  imkanı  sağ larunış tır(5). 

Bu sand ıklar günümüzdeki statülerine 506 say ılı  Kanunun yürürlüğ e girdiğ i 
tarihte (01.03.1965) kavu şmuş lard ır. 31.12.1991 tarihi itibari ile toplam sand ık 
say ı s ı  24 olup aktif sigortal ı  say ı sı  84154, emekli say ı sı  29303, dul ve yetim 
ise 7898 olmak üzere ba ğı mlılarla birlikte sand ıklarla ilişkili nüfus 269054 
olarak tesbit edilmektedir. Sand ıklar emeklilerine sağ lık yard ımı , konut yard ı -
mı , ikraz yard ımı , emekli ikramiyesi gibi haklar sağ lamaktad ır(6). Sosyal gti- 

3) ESEN, Adem: "Sosyal Sigorta Sistemimiz Içinde Özel Sigortasand ıklann ın Yeri ", SSK Bülteni, 
Mart-Nisan 1993. (s.35-37), s.37. 
4) TUNCAY, A. Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri: Istanbul 1992. s.76 v.d.; ESEN, Adem: "Sosyal 
Güvenlik Sistemimiz Içinde Özel Sigorta sand ıklarının Yeri", SSK Bülteni, Ocak-Şubat 1993, s.(27-28) 
s.28. 
5) 25.11.1960 Tarih ve 5/532 say ılı  Bakanlar kurulu Kararı . Bu karar ile bu sand ıklann bir anlamda "ya-
sallaş m ıs oldukları " da ifade edilebilmektedir. Bkz. TOBB: Sosyal Güvenlik-Sosyal Güvenlik Özel Ihti-
sas Komisyonu Raporu, Toksir, Ankara 1993. s.181. 
6) TOBB: a.g.e. s.187-8 
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venlik sistemimiz içerisinde uyumsuzluk yarattığı , denetimsiz ve tehlikeli du-
rumu olduğu kabul edilen(7) bu sand ıklan ileride de tart ış ma konusu olmaya 
devam edecektir. 

II- SANDIKLARIN HUKUKI DURUMU 

1- Vak ı f Niteliğ i Ta şı ma 

Ba ş langı çta bu sand ı klar vak ı f veya demek hukuki statüsü alt ında organize 
edilmi ş lerdi. Bu sand ı klann hukuki durumlan ilk kurulu ş  y ı lları nda farkl ı lık 
arzetmekteydi. Sand ıklann kimisi vak ı f kimisi ise demek hukuki statüsü alt ın-
da orgnaize edilmi ş lerdi. 506 say ı l ı  kanun ile bu sand ıklann faaliyetlerine ş art-
l ı  olarak izin verilmi ş tir. Kanuna göre "yay ı m ı  tarihine kadar tesis veya demek 
olarak kurulmu ş  bulunan sand ı klar, bu kanunun yay ım ı  tarihinden itibaren en 
geç alt ı  ay içinde: 

a) ilgili bulundukları  banka, sigorta ş irketi, reassürans ş irketi, ticaret Sanayi 
odas ı , borsa ve bunlar ı n birliklerinin bütün personelini kapsayacak, 

b) Bu personelin, i ş  ka".zalanyle meslek hastal ıkları , hastal ık, anal ı k, malül-
lük. yaş l ı l ı k ve ölüm, eş lerinin anal ı k, e ş  ve çocuklarının hastal ı k hallerinde, 
en az bu kanunda belirtilen yard ı mları  sağ layacak, 

• 
c) Sand ıklann statülerine tabi personelin bu madde şumulüne giren banka, 

sigorta ş irketi, reassürans ş irketi, ticaret odas ı , sanayi odas ı , borsa veya bunla-
rı n birliklerinin birinden di ğ erine geçmesi halinde bu gibi pr- melin kendi 
sand ı klanndaki muktesep haklar ı n ı n da diğer ilgili sand ı ga veya -, -aları nda ku-
racaklan mü ş terek bir sand ığ a intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildi ğ i ve bunu tevsit eden statülerini, bu kanunun ya-
y ım ı  tarihinde en geç alt ı  ay içinde Çal ış ma Bakanl ığı na verdikleri takdirde, 
bu te şekküllerin ve sand ıklann personeli i şbu Kanunun uygulamas ında sigorta-
l ı  say ı lmazlar." (SSK geçici m.20). 

Görüldüğü gibi varl ıklanna imkan tan ını r iken bir takı m ön ş artlar ko şul-
muş tur. Bu sand ı klar; 

- Vakı f hukuki statüsü ne kavu ş turulacaklard ı r. 
- Belirli risklere kar şı  asgari seviyesi SSK ile belirlenen sosyal güvenlik 

hakları n ı  sağ layacaklard ı r. 
- Belirli bir sürede bu düzenlemeyi tamamlayacaldard ı r. 
Ş u halde mevcut Sand ı ldar' ı n hukuki özelliğ ini baş lıca iki şekilde dü şün-

mek mümkündür. Bunlardan birincisi bu sand ı klar vak ı f statüsünde sand ıklar-
d ı r. Dolay ı s ı  ile Vak ı f mevzuat! ile bağ l ı dı rlar. 

7) YAZGAN, Turan: Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri, Istanbul 1981 s.52-53 
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Sand ı klar Kanunun öngördü ğü şekle gelebilmek için vak ı f mevzuatı na göre 
vakı f halinde hakuki ş ahsiyet kazanabilmek için gereken muameleleri tamam-
lam ış lar ve kendilerini vak ı flar siciline tescil ettirerek hukuki şahsiyet kazan-
mamış lard ı r. Dolay ı s ı  ile sand ı klar vak ı flar ile ilgili mevzuata ba ğ lı  olmak ve 
bütün muamelelerinde bu mevzuata ayk ı rı l ı k durumuna girmemek zorundad ı r-
lar. Özünde bu sand ıklann mensuplan bak ı m ı ndan sosyal sigorta kurumlar ı  ni-
telikleri bulunmaktad ı r(8). 

Vakı f olmanı n ikinci bir sonucu ise vak ı flann tefti ş  ve denetimine de tabi 
olmaland ır. Pek tabidir ki sona ermeleri ve sona ermenin hukuki sonuçlar ı  iti-
bari ile de vak ı f mevzuat ı  uygulanacakt ı r. 

2- Sosyal Sigorta Kurulu şu Niteliğ i 

Sand ı klann ikinci hukuki özellikleri sand ı klann mecburi sigorta sistemimi-
zin muhtevas ına dahil kurulu ş lar niteliğ inde olmaland ı r. Usulüne göre kumlu-
şunu vakı f niteli ğ ine zaman ı nda kavu ş turarak devam ı na izin verilen sand ı klar 
aynı  zamanda mensuplar ı  için sosyal sigorta kurulu şu durumundad ı rlar. Bunun 
hukuki anlam ı  şudur ki asl ında SSK kapsam ı nda olmas ı  gereken bir tak ım per-
sonel bu sand ıklar kapsam ı  içerisinde olmamakla SSK kapsam ı nda mecburi si-
gortal ı  olmuş  gibi addedilmektedir. Ayr ı ca SSK ile ili şki kurulmas ı na gerek 
kalmamaktad ı r. Geçici m.20 bu sand ıklann bu statüleri itibari ile "Mali durum-
ları  Çal ış ma, Maliye ve Ticaret Bakanl ıklannca mü ş tereken kontrol ve mura-
kebe edilir. Mali durumlarının kontrol ve murakebesi sonunda al ınmas ına bu 
bakanl ı klarca mü ş tereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sand ı klar ve ilgili bu-
lundukları  te şekküller yerine getirmekle yükümlüdür." (m.20/6) hükmü ile ayr ı  
bir denetime daha tabi olmalar ı na hükme bağ lamaktad ı r. Pek tabidir ki "en az 
bu kanunda belirtilen yard ı mları  sağ layacak" (m.20/3) hükmü dolay ı sı  ile SSK 
mevzuat ı  da bu sand ıkları  dolayl ı  olarak hukuki bak ımdan etkileyen ve ilgilen-
diren mevzuat olmaktad ı r: 

Sonuç itibari ile sosyal kurulu şu niteliğ inde vakı flar olan inceleme konu-
muz sand ıklar hukuki niteliğ inin gereğ i olarak ilgili mevzuattan etkilenmekte 
ve bağ lı  bulunmaktad ı rlar. 

ILI- SANDIKLAR MESELESI NASIL CÖZÜLMEL İ DİR 

1- Konunun takdimi: 

İnceleme konumuz olan sand ıklar içerisinde durumlar ı  ve sağ lad ıkları  sos-
yal güvenlik yard ı mları  itibari ile içlerinde çok iyi olanlan bulundu ğu gibi za-
man zaman dar boğ az içerisine giren ve ödeme güçlü ğü ile karşı laş anlar da bu-
lunmaktad ı r. Özellikle ödeme güçlü ğü ile karşı laş an sand ı klann meselelerinin 

8) GONENCAN, Zahit: "Bankalar, Sigorta ve Reassürans Ş irketleri Ticaret Odalar ı  Sanayi Odaları  
Borsalar ve Bunların Teşkil Ettikleri Birliklerin Personeli Sosyal sigorta sand ıkları  Vakı fları n ın Kuruluş u 
ve Çözüm Önerileri Hakk ı nda Tebliğ " Xl. Vakı f Haftas ı  6,12 Aral ık 1993 Ankara Sunulan Tebliğ  Metni, 
(Yayı nlanmam ış -) s.8. 
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hani için yap ı lan hukuki düzenlemeler s ı ras ı nda sand ıklann hem durumlan 
hem de meselelerinin çözümünde nas ı l bir yol izlemunesi gerekti ğ i ortaya ç ı -
kabilmektedir. En az ı ndan yarg ının, idarenin ve yasaman ı n bu alandaki görü ş -
lerini tesbit mümkün olmaktad ı r. Aş ağı da mesele ele al ınır ve konu ile ilgili 
son yasa tasar ıs ı  ışığı ndaki çözüm önerilerimizi sunmadan önce bu görü ş lerin 
ortaya konulmas ı nda fayda bulundu ğuna inanmaktay ı z. Çünkü özellikle bu ko-
nu ile ilgili Anayasa mahkemesinin daha önce vermi ş  bulunduğu bir karar ya-
sama organ ında bu alanda yap ı labilecek kanun değ iş iklik ve düzenlemeleri s ı -
ras ında dikkate al ı nmak durumundad ı r. Aksi takdirde yasanın iptali ihtimali ile 
karşı  karşı ya kal ı nabilecektir. 

1- Kanunun Getirdi ğ i Çözüm Yolu 

Mecliste kabul edilerek yürürlü ğe giren Kanun ile meselenin çözümü; san-
dıklann ödeme güçlüğü içine girmeleri halinde SSK ya devrini öngörmektedir. 

A- Kanunun Gerekçesi 

Kanunun genel gerekçesinde bu sand ıklardan İ stanbul bankas ı  A. Ş . 
27.10.1983 tarih ve 1983/7242 say ıh Bakanlar Kurulu Karar ı  ile T.C.Ziraat 
Bankas ı na (R.G. 24.11.1983 T., Sa. 18231) Türkiye Öğ retenler Bankas ı  T.A. Ş . 
de Türkiye Halk Bankas ı  A. Ş . ye devir olduğu ve nihayetinde bu personelden 
baz ı larının hizmet akitlerinin sona erdirdi ğ i baz ı lannın ise fesh edildiğ i kalan-
ları n ise devrolunan sand ıklann personeli olarak T.C. Emekli sand ığı  ile ilişki-
lendirilmi ş  olduğu belirtilmektedir." Çal ış an (aktif) sigortahlan kalmayan ve 
emeklileri ile dul ve yetimlerine ayl ık ve diğer sosyal güvenlik yard ımlanm 
ödemekle yükümlü bulunan Istanbul Bankas ı  Personeli Sosyla Sigorta Sand ığı  
ile Türkiye Öğ retmenler Bankas ı  TAŞ  Emekli, Sağ lık ve Sosyal Yard ı m San-
dığı  Vakfı  ekonomik bak ı mdan güç durumda kalm ış lard ır. Diğer taraftan Ça-
lış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı , Maliye ile Sanayi ve Ticaret Bakanl ıkları  
denetim elemanlar ınca mü ş terek yap ı lan denetimler sonucu, statüleri onayla-
nan bu sand ıklardan bugün için, Doğ an Sigorta A. Ş . Memur ve Müstandemleri 
Yard ım ve Emekli Sand ığı  Vakfı , Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli 
Sigorta ve Emlekli Sandığı  Vakfı  ve TAM Sigorta Memur ve Hizmetlileri 
Emekli Sand ığı  Vakfm ı n ekonomik bak ımdan yeterli olmamalar ı  nedeniyle 
aktif ve pasif durumda bulunan sigortahlanna etkin ş ekilde sosyal güvenlik 
yard ımlarını  sağ layamad ıkları  görülmektedir." 

Gerekçede Bankalar kanununa göre birle ş tirilen, bir ba şka bankaya devre-
dilen veya faaliyetleri sona eren banka sand ıklar ile "mali dunımlan üyeleri-
nin sosyal güvenlik yard ımlarını  sürdürmeye elveri ş li olmadığı  anlaşı lan ban-
ka, sigorta ve reassürans ş irketleri ticaret odalar ı , sanayi odalar ı , borsalar ve 
bunların te şkil ettikleri birliklerin vak ı f ve demek olarak kurulmu ş  ve bu kanu-
nun geçici 20 nci maddesi kapsam ında bulunan sand ıklann; yetkili organlar ın 
ilgili mevzuat hükümlerine göre fesih ya da deyim için alacaklar ı  karar üzerine 
bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesine 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi amac ı yla bu kanun tasar ı sı  haz ırlan- 
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mış tı r" denilmekte ve genel gerekçe aç ıklanmaktad ı r(9). 

Madde gerçekçesinde ise genel gerekçeye ek olarak "devir s ı rası nda 
yap ı lacak aktüeryal hesaplamalar sonunda tesbit olunacak teknik aç ıkla-
rı n, bu sand ı kların iş tirakçilerini istihdam eden kurulu şlardan tahsil 
olunmak kayd ıyla Hazinece defaten Sosyal sigortalar Kurumuna ödenme-
si öngörülmektedir" hükmünün konulmas ı  önemlidir. Bu hükmün önemi 
ilk defa SSK ya yüklenilen yüküm hazineye aktar ı lması  olmaktad ı r. Geç-
mi ş te benzer düzenlemelerde daima yük SSK üzerinde b ırak ılmış  ve bu 
durum SSK n ın finans yap ı sın ı  olumsuz etkilemi ş tir. 

Sağ lık ve sosyal i ş ler Komisyonu'nun konu ile ilgili raporunda ise bu kuru-
luş lar hakkında say ı lar verilmektedir. Buna göre "24 emekli sand ığı  mevcut-
tur. 84.000 i aktif sigortal ı , 37.200 ü emekli dul ve yetim ve bunlann aile fert-
leri ile birlikte 270 bin ki ş iye" bu sand ıklar hizmet etmektedirler. 

Komisyonda görü şünü aç ıklayan Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakam aç ık-
lann defaten hazine taraf ından karşı lanacağı n ve SSK nın bu sebeple mali yük 
altında kalmayacağı nı ; böylece de zor duruma dü şenlerin sosyal güvenli ğe ka-
vuş turulacağı m belirtmi ş tir. Komisyon tasany ı  genellikle olumlu bulmu ş  ve 
küçük birtak ım ekler d ışı nda bir değ i ş iklik yapmam ış tır. Plan ve Bütçe komis-
yonunda ise bu tasan ile ş imdilik 580 kimsenin mağduruyetinin giderilece ğ i 
ve bununda hazineye çok büyük yükte yüklemedi ği ifade edilmi ş tir. Komisyon 
ekseriyet olumlu görü ş  aç ı klar iken muhalif kalanlann gerekçeleri de enteresan 
bulunmuş tur. 

Ortak muhalefet şerhi yazan Selçuk Maruflu ve M.Nedim budak.. "her iki 
banka da kötü ve samimiyetsiz yönetim sonucu batm ış t ı r." Ş imdi ise bu yasa 
ile kendilerinin sebebiyet verdikleri bu menfi durumu Sosyal Sigortalar kuru-
muna yüklenmek istenmektedir. Halbuki Sosyal sigortalar Kurumu son iki y ı l-
da yanl ış  uygulamalar sonucunda (Örne ğ in; erken emeklilik, tahkim gibi) iflas 
noktas ına getirilmi ş tir". Ş erhte tek çat ı  ilkesinin benimsenmesine ra ğmen bu 
kanun ile yanlış  ve ters bir tav ı r sergilenmekte oldu ğu ifade edilerek "Yaran 
onlarda böyle kötü yönetim sonucu, faaliyetlerini durdurduklar ında faturay ı  
gene Sosyal sigortalar Kurumuna ç ıkaracaldard ı r". gerekçeleri ile kar şı  ç ık-
maktad ırlar. 

B- Ele ş tirisi 

Kanun uygulamaya girmi ş tir. Gerçekler ne olursa olsun sand ıkları  için geti-
rilen tenkitler cevaps ı z kalmaya devam etmektedir. Sand ıklann personeli için 
tam anlam ı  ile bir sosyal güvenlik sa ğ lanm ış  gözükmektedir. Ancak ödeme 
güçlüğünün ortaya ç ı kmas ı  ve devir prosedürü içerisinde sosyal güvenlik duy- 

9) Sosyal sigortalar kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı  ve Sağ lık ve Sosyal • 
Iş ler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar ı  Raporları  (1/604) (TBMM Dönem 19. Yasama y ı lı  3.s.Sayıs ı  608,_ 
b,2, 
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gusunu rencide edecek geli şmeler olabilecektir. Çünkü riskler gerçekle ş tikten 
sonra hak sahibinin sosyal sigorta yard ım ı na hemen kavu şmas ı  laz ı mdı r ki sos-
yal güvenlik fonksiyonu gerçekle şebilsin. 

2- Anayasa Mahkemesinin Meseleye Bak ışı  

Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili görü şünü yine günümüzdeki duruma 
benzer bir ortam içerisinde bu sand ıklara çözüm aray ışı n ın sonucu kabul edi-
len bir kanun incelenmesi s ı ras ı nda ortaya koymu ş tur. 

Bilindiğ i gibi 1976 y ı l ında 1992 say ıl ı  Kanun ile bu sand ıklann bütün mal 
varl ı klan ile birlikte SSK - ya devri öngörülmü ş tür(10). Ancak Cumhurba şkanı  
tarafı ndan aç ı lan bir anayasaya ayk ı nhk davas ı  sonucunda Mahkeme ad ı  ge-
çen kanunu Anayasan ı n (m.36-38-39-48) maddelerine ayk ı rı  görerek iptal et-
mi ş tir(11). Mahkeme karanndan bu sand ı klar hakk ı nda hem hukuki tart ış ma 
ve görü ş leri bulmak hem de bilgi sahibi olmak mümkün olmaktad ı r. A ş ağı da 
k ı sa k ı sa bu görü ş lere yer vermek istiyoruz: 

Sözkonusu sand ıklann mahkeme süresi içerisindeki say ı s ı  26 ve aktif ve 
pasif sigortal ı lannın toplam ı  ise 400 civanndad ı r. 

Bu kanun ile sand ı klar aktif ve pasifleri ile birlikte SSK ya devir edilmek-
teydi. Hakl ı  olarak bu tür bir devirin Anaysa'n ı n kamula ş tı rma, devletle ş tirrne 
ve sosyal güvenlik hakk ına dair hükümlerine ayk ı n olduğu kanunun anayasaya 
ayk ı nlığı na gerekçe olarak gösterilmi ş tir. Cumhurba şkanlığı n ın iptal talebine 
gerekçe olarak ileri sürdükleri aras ı nda iki husus vard ı r ki üzerinde durulmak 
laz ı m gelir. Bunlardan birincisi "Devletin görevi, sadece sosyal güvenlik kuru-
luş ları n ı  kurmak veya kurdurmak de ğ ildir. Aynı  zamanda sosyal güvenlik ku-
rulu ş larını  ve bunlann sağ lad ığı  imkanlan geli ş tirmek, çağdaş  sosyal güvenlik 
ihtiyaçlann ı  karşı lamak, sosyal güvenlik hakk ı m geni ş letmek ve sosyal güven-
lik anlay ışı m daha ileri aş amalara ula ş t ı rmak da devletin görevleri aras ıındadı r. 
Ş u halde sosyal güvenlik haklar ında herhangi bir k ıs ı tlama yapmak veya sos-
yal güvenlik imkanlann ı  halen ulaş tı klan düzeyden daha ileri götürecek yerde 
daha geri düzeylere dü şürmek, Anayasan ı n 48. inci maddesinde öngörülen il-
keye de ayk ı nl ı k te ş kil etmektedir." tezidir. İ kinci iddia ise farkl ı  statüleri olan 
bu sand ı kların tek bir statü alt ı nda tutulmas ı nın yanl ış  olduğunu belirterek bu 
birle ş tirme sağ land ığı  zaman "ekonomik hayat ı mı zda özel bir önemli yeri 
olan bir çok büyük kurulu ş umuzu bazı  ciddi, hukuki, mali idari ve ekono-
mik sorunlarla kar şı la ş t ı racakt ı r." iddias ı d ı r. Hemen belirtelim ki burada 
ifade edilmek istenen bir husus vard ı r ki bu sand ı klann devrine özellikle İş  
Bankas ı  gibi büyük banka çevreleri kendilerine zarar verece ğ i için karşı  ç ık- 

10) 1992 say ı lı  Kanun ile ilgili bkz: Millet Meclisi S.Say ıs ı  194; Cumhuriyet Senatosu S.Say ıs ı  514 
11)AMK, E.1976/36, K1977/2. T.25.1977 (Anayasa Mahkemesi Kararlar ı  Dergisi, Sa. 15., 1978, 
s.60-90). 
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maktad ı rlar(12). Çünkü gerçekten de mensuplar ına SSK ya göre çok iyi ş art-
larda sosyal güvenlik sağ layan sand ı kları  bulunmaktad ı r(13). Bu sand ı klann 
oluş turduğu fonlan ilgili Bankalar değerlendirmekte ve bunlardan faydalan-
maktad ı rlar. Bankalar ve sigorta kurulu ş lan bu imkanlan ellerinden kaç ı rmak 
istememektedirler. O dönemdre Cumhurbe şkanlığı  makam ı nı  da etkiledikleri 
bu gerekçeden çok aç ık bir şekilde görülmektedir. Hemen ifade etmek gerekir 
ki günümüzde 3395 say ı  ve 1.6.1994 say ı lı  Kanunun bu ş ekilde ç ıkart ılmas ın-
da da ayn ı  sermaye çevrelerinin TBMM üzerindeki etkilemelerinin pay ı  oldu-
ğuna inanı yoruz. 

Mahkeme esas yönünden yapt ığı  incelemede bütün sosyal güvenlik örgütle-
rinin devlet tarafı ndan kurulamayaca ğı n ı n hakl ı lığı nı  ortaya koyduktan sonra-
da; özel sand ıklar ın varlığı na sona erdirilmesi ve SSK ya devri için "önemli 
nedenlerin varolmas ı  ve bunlar ın ortaya konulmas ı  ş artt ı r. Sözgelimi, yap ı lan 
denetimler sonucunda vak ı flann sosyal güvenliğ i sağ layamayacak duruma 
düş tüğü, önlemlerle aktüeryal aç ı klann giderilemeyecek bir nitelik gösterdi ğ i 
nin anlaşı lmas ı , ya da devletin bu alana da el atacak mali güce ula şmas ı  gibi 
nedenler böyle bir tasarrufun hakl ı  dayanağı  olarak gösterilebilir" demektedir 
(14). 

Anayasa Mahkemesinin devir için arad ığı  ş artlardan birisi de "Vak ı f sure- 
tiyle 

 
 kurulan sigorta örgütlerinin kötü bir biçimde ve mensuplar ını n hâldannı  

sağ layamayacak bir tarzda çal ış tığı  ve ilgililerin sosyal güvenlik haldann ı  teh-
likeye düşürdüğü ortaya konulmam ış tı r" ş artıd ır. Mahkeme bu husus aç ık ve 
seçik ortaya konulduğu zaman "mensuplannm sosyal sigortalar kapsam ına ilke 
olarak al ınmas ında Anayasa'ya" ayk ı rı lık olmayacağı  görü şünde olacağı  orta-
ya ç ı kmaktad ı r(15). Sonuç olarak Mahkeme a ş ağı da özetlenen gerekçelerle 

Kanunu anayasaya ayk ı rı  bularak iptal etmi ş tir: 

(i) Sand ı ldann devlet taraf ından kurdurulmu ş  oldukları n ı , 

12) Sandıklara getirilen bir tenkit te bu sand ıklann söze konu olan primlerle oluşan fonlan kullanabil-
dikleri halbuki 1965 sonras ı  faaliyete geçen bankalar için bu imkan ın olmadığı  ve onlann primlerin' 
SSK veya Emekli Sandığı na gönderdikleri bunun da haks ız rekabet durumu yaratt ığı  iddia edilmekte-
dir. Bkz: ESEN, Adem: 11, a.g.m. s.36. 
13) Anayasa Mahkemesi de parlementoda ayn ı  tesbitin yap ı ldığı nı  ifade ederek 3 Devletin haklı  bir ne-
den ortaya koymaks ızın, kendi kurduğu örgütten farks ız ve hatta ondan daha üstün sosyal güvenlik 
hakkı  sağ layan vakı f kuruluş lara el atmas ı, sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaş tınlamaz"görüşüne 
varmış tır. 
14) Mahkemenin dediğ i şartlar 1980 sonras ında gerçekleş miş  ve bu durumda yaln ızca bu duruma dü-
ş enlerin devrine gidilmiş tir. Bizim gerekçemiz' destekleyen bu görüş ün yorumu art ık aynı  şeylerin her 
zaman tekrar' mümkün olabileceğ i görülmüş tür. Bu noktadaki tedbir uygulamaya devaml ı, bir kap ı  aç-
nlak değ il bu sandıklann bütün personelini SSK ya devir yolu ile meseleyi kesin olarak çözmek olmal ı -
dır. Yoksa battıkça devirden ancak devlet zarar görecektir. 
15) AMKD: sl74; Pek tabidir ki burada da devir iş leminin bütünüyle yap ı lıp yal ımayacağı na ilişkin bir 
görüş ün açı ldandığı n ı  söylemek güçtür. Ancak art ık bu sandı k/ara bütünüyle güvenilemeyeceğ i ortaya 
çıkm ış tır 3395 sayı lı  Kanun ile bu tesbitin yapı lmış  olduğu sonucuna varmak mümkündür. Çünkü buka-
nun ile süreklilk arzeden bir mekanizma ku ıulmakta ve güçlük içerisine düş en sandıklann belirli bir 
usul içinde devirlerinin sa ğ lanacağı  kabul edilmiş  olmaktadır. 
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(ii) Sand ı klann Devlet gözetim ve denetiminde ve devmetin koydu ğu asga-
ri ş artlarda faaliyet göstermekte olduklar ı nı , 

(iii) Devletin bu sand ık personelini sahipsiz b ırakamayacağı m, 
(iv) Sand ıklara müdahale edilerek SSK kapsam ına alınmaları  için "önemli 

nedenlerin var olmas ı  ve bunların ortaya konulmas ı " gerektiğ ini, 

(v) Hakl ı  bir sebep olmaks ız ın bu sand ıklara el at ı lmayacağı nı -aksi takdirde 
de bunun sosyal hukuk devletine ayk ı n olacağı nı , 

(vi) Sand ı klann vakı f statüsünde tüzel ki ş ilik sahibi olmalar ının rastgele 
müdaheleye imkan vermeyece ğ ini, vakı f üyelerinin de vak ı fın varlığı nı  sona 
erdirme haklann ın bulunmad ığı nı . 

3- Doktirinin Çözüm Teklifleri 

Sand ı klann akibeti hakk ında doktrinin iki tür çözüm önerdi ğ i tesbit edil-
mektedir. Bunlardan birisi sand ıklann varl ığı nın sürdürülmesi, eğer ödeme 
güçlüğü içerisine dü şer ise devlet taraf ından desteklenmesi veya drevlet garan-
tisi sağ lanmas ı  dolay ı s ı  ile kanun teklifine konu olan yolun izlenmesidir.Bu 
görüşün savunuculan "birer sosyal güvenlik kurulu şu olarak herhangi bir so-
run yaratmayan, genel sosyal güvenlik sistemi içerisinde ideale en yak ın dü-
zeyde hizmet veren bu kurulu ş lar neden genel pota içerisinde eritilmek isten-
mektedir?" sorusunu sorarak gerekçelerinden birisini de ortaya 
koymaktard ı rrılar (16). Bu görü ş  taraftarlar ı  Anayasa Mahkemesinin karann ı  
da gerekçe göstermek suretiyle "Devletin, hakl ı  birneden ortaya koymalcs ı -
z ı n,kendi kurduğu örgütten farks ı z ve hatta ondan daha üstün sosyal güvenlik 
hakkı  sağ layan vakı flara el atmas ı ,sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdraşmaz" 
tesbitinin günümüz içinde geçerlili ğ ini haklı lığı n ı  ve isabetliliğ ini göstermek-
tedir. "Kamu otoritesi, iyiyi, daha iyi yapmak için kullan ı lmalıd ı r; "aksine bir 
tasarrufu, sosyal hukuk devleti anlay ışı  ile bağdaş tırmak mümkün de ğ ildir" de-
mektedirle r( 17). 

Bu konuda ikinci görü ş  ise bu sand ık personelinin hak sahipleri ve ba ğı ml ı -
ları  da dahil çok küçükbir kitleye hitap etmesi sebebiyle SSK kapsam ına al ın-
mas ı  ve bu suretle bunlar ın sosyal güvenliklerindeki yetersizliklere imkan ve-
rilmemesidir. Vak ı f statüsündeki sand ıklann varl ıklanna dokunulmamak ş art ı  
ile bu devir yap ı lmak gerekir. 

3. Bizim Teklifimiz : Sand ı k Personelinin SSK ile Bi şkilendirilmesi 

Aslı nda sand ı klar meselesi suni olarak yarat ı lmış  bir meseledir. 506 say ı lı  
Kanununun kanunla şma aşamas ı nda o zaman mevcut sand ıklann hemen he-
men tamam ı na yakın ı  banka ve sigorta kurulu ş larına ait sand ıklard ır. Sigorta 
ve reassürans kurulu ş ları nı  incelediğ imizde de sermayelerine yine birtak ım 
sand ı klann hakim bulundu ğunu görmekteyiz. Pek tabidir ki bu sand ı klann 

16 TOBB: a.g.r. s. 186 
17 TOBB: a.g.r., s. 186 
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primler yolu ile toplam ış  bulundukları  fonların büyük çoğunluğu da mensubu 
bulunduğu banka veya ilişkili bulunduğu banka kanal ı  ile nemaland ı nlmakta-
dır. Ş u halde bu fonlar ilgili bankalar için bir bak ıma mevduat niteli ğ inde bu-
lunmaktad ı r. İş te bu menfaat ili şkisi incelediğ imiz banka ve sigorta sand ı klann 
sosyal sigortan ı n bir kanun bünyesinde yeknesalda ş tınlrnas ı  s ıras ında istisnai 
bir durumalmas ına, bir ayncal ık sahibi olmas ına sebep olan saik niteli ğ inde-
dir.Ne yaz ıkki ilgli bankalann kaderi ile sand ıklann kaderlerinin ayn ı  olduğu-
nu görmekteyiz. Bankalar ba ş anl ı  ise sand ı klar da ba şarı lı  olmakta aksi du 
rumda ise ayn ı  baş ans ı zlık sand ıklara da sirayet etmektedir. Bu durum da pek 
ala normaldir. Çünkü ço ğunlukla sand ık yönetimi ile banka yönetimi ayn ı  gü-
cün elinde olmaktad ı r. Hatta bu gerçek bankay ı  bat ı ranlann sand ıklan da bat ı r-
dıklan suçlamas ına yol açm ış tı r (Emin Çölaş an' ın yazı sını n özü budur). 

Sandıklarla ilgili son 30 y ı la yaklaş an dönemde ya ş anan tecrübe bizi bu ko-
nunun nas ı l çözülebilece ğ i sorusu üzerinde ciddi bir biçimde durmaya sevket-
mi ştir. İş te bu noktada bizim çözüm teklifimiz Kanunun mant ığı  ile bağdaş laş -
mamaktadı r. Biz meselenin çözümünün sand ıklar kapsam ında bulunan 
personelin tamam ı yla SSK ya devir edilmesini teklif ediyoruz. Ancak bu devir 
yap ı lır iken Anayasa mahkemesi karar ına da konu olan bir husus gözden ı rak 
tutulmamak laz ımd ı r. Devir a ş ağı daki ş artlar içerisinde yap ılmak lazımdı r. 

A - Sand ı kların Mecburi Sigorta Kurulu şu Olmaktan Ç ı kart ı lması  ve 
SSK ya devri 

Yapı lması  gereken ilk şey sand ıklar kapsam ında bulunan ve say ılan fazla 
olmayan personelin SSK kapsam ı na alanmas ı dı r. Bunun anlam ı  sand ıklann 
mecburi sigorta kurulu şu olmaktan ç ıkart ı lmas ıd ı r. Bu personel SSK kanununa 
tabi olacakt ı r.Bunun için yap ı lması  gereken tek şey bir kanun ile geçici m.20 
yürürlükten kald ı rmak ve bu personelin SSK n ın genel düzenlemesi içerisinde 
değerlendirilmesini sağ lamaktı r. 

Yaş anan tecrübe bu sand ıklann ödeme güçlü ğü ile karşı  karşı ya tutulabile-
ceğ ini ortaya koymu ş tur. Pek tabidir ki devlet bütün vatanda ş ların sosyal gü-
venliklerini sağ lamak zorundad ı r. Özellikle sosyal sigorta tekni ğ inin diğ er sos-
yal güvenlik sağ layan teknilderden tarlan ın bu tekniğ in devlet garantisinde ve 
teminat ı nda olmas ı  olduğu gözönüne al ındığı  zaman; bu sand ı klann yönetimi 
bakım ından devletin hiçbir müdahalesinin ve etkisinin olmad ığı  da dü şünülür 
ise devletin bu durumda bu sand ı klara nas ı l garantör olaca ğı n ı  sorgulamak ge-
rekir. Devletin yaln ı zca denetim yolu ile sosyal sigorta üzerindeki bir tür vesa 
yet yükümlülüğ ünü yerine getirdi ğ ini söylemek mümkün olamaz. Bu durum-
da kötü ve ba şar ı sı z yönetimin faturas ı  niçin devlet ödesin sorusu akla 
gelebilecektir. Kanunlara uygun yönetim ba ş arılı  yönetim anlam ına gelmez. 
Sand ıklar m.20 sand ı klann mali durumlar ını n Çal ış ma, Maliye ve Ticaret Ba-
kanl ıklannca mü ş tereken kontrol ve murakebe edilece ğ ini öngörmektedir. Bu 
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murakebeler usulsüzlüklerin ve statülere ve kanunlara ayk ı nl ıklann önlenme-
sine katkı  sağ layabilir. Ancak bu denetim ve murakebenin bu sand ı kların 
ba ş ar ı l ı  yönetimini sağ lamalar ı n ı  beklemek mümkün olamaz. Aynca bu 
sand ı kları n yöneticilerinin belirlenmesine ve ba ş arıs ı z olanlann de ğ i ş tirilmesi-
ne denetim ile ilgili bakanl ı kları n hiçbir müdahalesi olamayaca ğı  için kötü yö-
netimlerin faturalar ı n ı n devlete ç ı kart ı lmas ı n ı  kabul vicdanlar ı  yaralar. 

Meseleyi çözer iken çözümün eski hatalar ın tekranna engel olan bir çözüm 
olmas ı  gerekir. Dü şünün ki şu on y ı l içerisinde bu sand ıklardan üç tanesi ayn ı  
akibete u ğ ram ış t ı r. Her defas ında ödeme güçlüğü ile karşı laş an bir anlamda if-
las eden bu sand ıklar devlete yamanarak meselenin çözümünün sa ğ landığı  var-
say ı lm ış tı r. Kabul edilen yasada bu mant ığı  ebedileş tinni ş tir. Halbuki biz san-
d ı k personelini SSK kapsam ı na alı r isek bu durumda bankanın akibeti ile 
sandığ m akibetlerinin *aynı  olmas ı  teklikesini de ortadan kald ırm ış  olabiliriz. 
Bu durumda bankan ın batmas ı , faaliyetlerinin durdurulmas ı , iflas etmesi, v.b. 
gibi durumlardan banka personeli ayn ı  şekilde etkilenmeyecektir. Sosyal gü-
venlik bak ım ı ndan da istenilen beklenilen ş ey ihtiyac ortaya ç ıktığı  zaman ku-
rulu şun sosyal güvenlik yard ı mlarını  sağ layabilecek nitelikte olmas ı d ı r. Günü-
müzde ise banka güç kaybettikce sand ı kta güç kaybetmekte ve çal ış anların 
sosyal güvenlik ihtiyac ının en fazla olduğu bir durumda sand ıklar sosyal gü-
venlik fonksiyonunu yerine getiremez durumda olmaktad ı r. Bu ihtimal banka-
ları n, sigorta kurulu ş ları nın her zaman kötü duruma girdikleri zaman gerçekle-
ş ebilecek bir durumdur. Bunun aksini iddia etmek mümkün de ğ ildir. 

Bizim önerimize uygun düzenleme halinde sand ı k personeli yakla şı k 4 mil-
yona yakla şan bir sosyal dayanış ma organizasyonunun deste ğ ini ve devletin 
garantisini alm ış  olacakt ır. Dolay ı s ı  ile sosyal güvenlik ihtiyac ı  en fazla oldu-
ğ u bir anda çaresiz kalmas ı  ve ihtiyac ı nı  karşı layamamas ı  gibi bir durumla kar-
şı laşı lnrı ayacakt ı r. 

Sand ı klar ın Varl ığı n ı n korunmas ı  

Sand ı k personeli SSK ya devir edilir iken sand ı klann da devrinin Anayasa-
ya ayk ı rı lığı  bir AMK ile sabit oldu ğuna göre burada devir i ş lemi s ı ras ı nda 
sand ı klann tüzel ki ş iliğ inin sona erdirilmesi yoluna gidilmesi do ğ ru olmaya-
cakt ı r. Bizim teklifimiz sand ıkları n istikbali konusunda karara sand ıklann i ş ti-
rakçilerinin vermeleridir. Pek tabi en uygun yol ise sand ıklann munzam sosyal 
sigorta sand ı klanna dönü ş türülmesi olacakt ı r. Sand ı ldann ek sosyal sigorta 
sand ı kları  olarak-yine vak ı f statüsünde kalarak - varl ı klannı n devam ına izin 
verilmesi halinde hem hukuki bir risk ortadan kalkm ış  olacak ve kanunun ana-
yasaya ayk ınlığı nı n iddia ve sabit olmas ı  yüzünden iptali tehlikesi büyük ölçü-
de ortadan kalkm ış  olacak hem de sand ık personeli için ikinci bir sosyal gü-
venlik mekanizmas ı  sağ lanm ış  olacakt ı r(18). Bunun psikolojik faydalan da 
olacak bu düzenlemeye kar şı  tepkiler de azalt ı lm ış  olacakt ı r. 

Sand ı klann varl ığı na devamlan sağ lan ı r iken onların en az ından ayakta kal- 
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malanna imkan sağ layacak ölçüde bir tak ım gayrimenkul ve menkullerinin 
muhafaza etmeleri ve bunlann kar şı lığı nı n ilgili bankalardan al ınması  düşünü-
lebilir. Hatta devletin bu anlamda bir fedakarl ı k yapmas ı  da dü şünülebilir. 

Sandıklann devri meselesinin vak ı flara kanun ile müdahalenin getirece ğ i 
hukuk ihlali hali yönünden de bir tak ım sak ıncaları  üzerinde dundmak laz ı m-
dı r. 

IV- 3395 SAYILI KANUN VE MESELEYE GETIRDI Ğ I ÇÖZÜM 
YOLU(19) 

1.6.1994 tarih ve 3395 say ı l ı  506 Say ı l ı Sosyal Sigortalar Kanununun Baz ı  
Maddelerinin De ğ i ş tirilmesi ve bu kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi ile 4792 
say ı lı  Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Baz ı  Maddelerinden Değ i ş iklik 
Yapı lması  Hakk ı nda Kanun ile(20) SSK ya ek madde 36 olarak bir madde ek-
lenerek Sand ıkların ödeme güçlüğüne düşmese meselesinin çözüm yolu belir-
lenmiş tir. Buna göre 

"EK Madde 36: 17.7.1964 tarih ve 506 say ı l ı  KANUNUN Geçici 20. mad-
desine göre bankalar, sigorta ve reassürans ş irketleri, ticaret odalar ı , sanayi 
odaları , borsalar veya bunlar ın teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmu ş  
bulunan sand ı klardan; 25.4.1985 tarihli ve 3182 say ı lı  Bankalar Kanununa gö-
re birle ş tirilen, bir ba şka bankaya devredilen veya bankac ı l ık faaliyetleri sona 
eren bankaları n personeline ait olanlar ile mali durumlar ı  üyelerinin sosyal gü-
venlik yard ımlarını  sürdürmeye elveri ş li olmadığı  anlaşı lanlann yetkili organ-
larını n ilgili mevzuat hükümlerine göre fesih ya da devir için alacaklar ı  karar 
üzerine, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar kurumuna devre-
dilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Sandıkları n devri s ıras ında yap ı lacak aktüeryal hesaplamalar sonunda tesbit 
olfnacak fiili ve teknik aç ıklar, bu sand ıklann i ş tirakçilerini istihdam eden 
kuruluş lardan tahsil edilmek üzere, Bankalar Kurulunun karar tarihinden itiba-
ren 3 ay içide Hazinece Sosyal Sigortalar Kurumuna nakden ve defaten ödenir. 

Devredilen sand ı klardan yararlanan personelin hizmet y ı lları  ve primleri 
ödenmek veya ödenmi ş  olmak suretiyle 17.7.1964 tarihli, 506 say ı lı  Sosyal Si-
gortalar Kanununa göre emsalleri uygun olarak intibaklann ı n yapılmas ı  da da-
hil olmak üzere, devire ili şkin usul ve esaslar Maliye Bakanl ığı , Senayi ve Ti- 

18) Hatta 1970 li yı llarda sandıklann devri söze konu olduğ unda Iş  Bankas ı  Mensupları  baş ta olmak 
üzere bazı  sandı k yönetimleri mevcut sandıkları n ın mal varl ıkları nı  kurdukları  yeni bir sandığ a aktar-
ma yoluna gitmiş lerdir. Günümüzde baz ı  bankaları n ikinci bir emeklilik sandığı na sahip olmaların ın 
sebeplerinden birisi de budur. 
19) Biz bu çalış mam ıza baş ladığı m ızda tasarı  henüz komisyon safhas ında bulunmakta idi. Maksa-
dım ız da bu mesele için daha köklü bir çözüm getirmekti. Ancak geli şmeler o kadar sessiz ve h ızlı  
oldu ki kanun tasarı s ı  aynen meclisten geçtiğ i gibi Cumhurba şkanlığı  da tasarıyı  onayarak kanunlaş -
mas ı  tamamlanm ış  oldu. 
20) RG 7 Haziran 1994 tarih ve 21953 Sayı . 
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caret Bakanl ığı , hazine ve Dış  Ticaret Müste ş arlığı  ile Çalış ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl ığı nca müş tereken belirlenir. 

Sözkonusu sand ıklar ile Sosyal Sigortalar K ıirumu Genel Müdürlüğü, san-
dıldann mal varl ıklannın devri ile ilgili tüm i ş lemler nedeniyle do ğ acak her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaft ı r. 

Bu maddenin yürürlüğ e girdiğ i tarihten sonra kurulacak sand ıklar yukarıda-
ki hükümlerden yararlanamazlar." 

Kanunu aç ıklamaya dahi gerek görmüyoruz. Bu kanun ile bank duruma gi-
ren Sand ıklann SSK ya nas ı l yamanacağı  ortaya konulmaktad ı r. Sand ıklann 
aç ıklarının hazine tarafından karşı lanmas ının anlam ının bu yükün bütün toplu-
mun üzerine y ıkı lmış  olmas ı dı r. Halbuki idaresine müdahalesi olmayan bir 
alanda toplumun ve kamunun mali mesuliyet alt ına sokulmas ı nı  anlamak güç-
tür. 

SONUÇ 

Bu çalış mada Sand ıklann doğuşu, geli ş imi karşı  karşı ya bulunduğu mesele-
ler ve bu meselelerin nas ı l halledilebilece ğ i soruları  üzerinde duruldu. Sand ık-
lar Türk sosyal sigorta sistemimiz içerisinde tarihi ş artlann doğuşunda amil ol-
duğu ancak sistemde yeknesakl ık sağ lamak maksad ı  ile 506 say ı l ı  Kanun 
düzerllenir iken bask ı  gruplar ın ı n etkisi ile varl ıklarını  belirli ş artlarla sürdür-
melerine imkan tanınmış  bulunan kuruluş lard ı r. Bu kurulu ş lann 1964 y ılından 
günümüze baş arı lı  olanları  olduğu gibi baş ans ı zl ık örnekleri verenleri de ol-
muş tur. 

Kanun koyucu dün olduğu gibi günümüzde de baş anlı  olanların faaliyetle-
rine devam iman ı  verilmesi ba ş arı s ız olanların ise ba şans ızlı klannın ortaya 
ç ıkmas ı  halinde ilgili Sand ık organlarının alacaklar ı  sand ığı n varl ığı nın sona 
erdirilmesi ve SSK ya kat ı lma hakkındaki karar üzerine Bakanlar Kurulu kara-
n ile SSK ya devir yolu ile sand ık mensuplann ın sosyal güvenliklerinin sağ -
lanmas ı  yolundaki tercihini son kanuni düzenleme ile ortaya koymu ş tur. 

Türk sosyal güvenlik mevzuat ı mzı n düzenlenmesi bak ı mından sürege-
len bir yanl ışı n tekrar ı ndan başka bir şey olmayan bu düzenlame ile yine 
fatura devlete ç ı kart ı lmış  olmaktad ı r. Halbuki Sosyal sigorta sisteminin bir 
takım kuralları  bulunmaktad ı r. Sistem bu kurallara uygun olarak idare edildi ğ i 
ölçüde ba ş arıl ı  olur. Aksi takdirde sistemin t ıkanmas ı  kaç ın ı lmazd ı r. 

Sand ıklann baş arı l ı  olanların faaliyetlerine devam imkan ı  tanınmasında bir 
behis görülmemesi yad ırganmayabilir. Ancak son otuz y ı l içerisinde bu san-
dıklardan üç tanesi sistemdeki emniyetsizli ğ in varlığı nı  gösterecek ş ekilde if-
las noktas ı na gelmi ş  ve tıkanarak o günün ş artlar ı  içearisinde SSK ya devir 
edilerek sözde kurtanlm ış lard ı r. Burada bir kurtarma yok borçlar ını n bütün 
SSK mensuplar ına ve nihayetinde de devletin yüklenmesi söze konudur. Son 
kanun değ i ş ikliğ i ile yap ılan da geçmi ş te yaş anan durumlar kar şı sında yap ı lan 
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uygulamaya süreklilik kazand ı nlmas ı  olmaktad ı r. Bunun anlam ı  da şudur. Ba-
tıncaya kadar faaliyetlerini sürdürebilecelder batma noktas ında devlet onun 
yükünü SSK n ın üzerine atarak kurtulmalann ı  sağ layacakt ı r. İş te bu noktada 
bizim görüşümüz şudur ki bi sand ıklann varl ı kları nı  sürdürmeleri hususunda 
karar alma hakk ı  mensuplanna b ı rakı larak, vak ı f mevzuat' içerisinde faaliyet-
lerinin gelece ğ i belirlenmek ş art ı  ile bütün aktif ve pasif sigortal ı lan SSK ya 
devir edilmelidir. Böylece daha sonraki dönemlerde benzer durumlar ın ortaya 
çıkma ihtimali de ortadan kald ı rı lmış  olacakt ı r. 
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SÖSLEŞ MELİ  TARIMIN YENİLİ KLERİN . 

BENİMSENİ P YAYILMASI ÜZERINE 
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YÖNELIK DOMATES ÜRET İMİ  ÖRNEĞ I 

Doç. Dr. Taner KUMUK* 
Doç. Dr. Güven ÖZER1N* 

Gİ RİŞ  

Tanm sektöründe gerek üretimin artt ı nlmas ı  gerekse k ı rsal kalk ı nmanın sağ -
lanmas ı  için birçok azgeli şmi ş , kalkınmakta ve kalk ı nm ış  olan ülke de "sözle ş -
meli tarı m" cazip bir alternatif model olarak uygulama alan ı  bulmu ş tur. 

Tarı msal üretimde "karar alma" safhas ım etkileyen en önemli faktörlerden 
birisi belkide en önemlisi ürün pazarlamas ı ndaki belirsizliklerdir. İş te "söz-
leşmeli tarı m" modelinin en güçlü taraf ı  bu belirsizli ğ i ortadan kald ı rmas ı  ve 
üreticilere ürünün pazarlama garantisini vermesidir. 

"Sözle şmeli tarı m" genel olarak üretici taraf ından belirli zamanda, belirli 
miktar ve kalitede ürünü sözle şmeye yapan kurulu ş a teslim edilmesinin taahhüt 
edilmesi buna kar şı l ı k sözle şmeyi yapan kurulu şunda belirlenen miktar ürünü 
belirlenen fiyattan sat ın almay ı  kabul etmesi ve bu üretim için gerekli olan girdi 
ve enformasyonu sağ lamas ı  olarak tan ı m] anmaktad ı r. 

Model, yeniliklerin benimsenmesinde ve toplum içerisinde yaygmla ş mas ı n-
da son derece etkili olmas ı  nedeniyle k ı rsal kalk ı nma kavram ve yaklaşı m ı  için-
de uygun bir model olarak kabul edilmektedir. 

Modelin bu tan ımlamalanna değ i ş ik ülkelerdeki uygulamalardan kimi örnek-
ler ş öyle özetlenebilir; Jamaica'da yap ılan bir ara ş tı rmada sözle şmeli tarım mo-
deli kullan ı larak Virginya tipi tütün üretiminin 1972 - 1982 y ı lları  aras ı nda (ki 

.E.Ü.Z.F. Tarım Ekonomisi Bölümü Öğ retim Üyeleri 
"Bu araş tı rma, 13-16 Kas ı m 1992 tarihinde Izmirde yap ı lan I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresinde bil-
diri olarak sunulmuş tur. 
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bu y ıllar genel tar ı msal üretimin gerildi ğ i bir dönem olarak bildirilmektedir) 6 
kat artt ırılarak 135 milyon kg. Ula ş tı rı ld ığı  ve bu ba ş arı lı  sonuçta en önemli 
etkinin "sözleşmeli tanm" uygulamas ı  olduğu ortaya konmu ş tur (7). 

"Sözle şmeli tarım" serbest piyasa ekonomisine yeni aç ı lan, tarımsal üretimi 
daha çok küçük i ş letmeler tarafı ndan gerçekle ş tirilen ve tar ım i ş letmeleri al ıc ı -
lar karşı sı nda organize olamam ış  ülkeler içinde cazip bir model olarak öneril-
mektedir. Örne ğ in, Rusya'da merkezi yönetim sisteminin çökmesiyle, serbest 
piyasa ekonomisi ve onun rekabet ko şulları yla karşı  karşı ya kalan üretciler 
için, bu piyasan ı n koşulları na uyum sa ğ lamada ve planl ı  bir üretimin gerçek-
le ş tirilmesinde "Sözle şmeli tarı m" bu ko şulları  sağ layabilecek bir model ola-
rak önerilmi ş  ve h ı zla yayg ınlaşmaya baş lam ış t ı r (1,2). 

Çin'de yürütülen bir diğer çal ış mada da kırsal kesimin çok h ı zl ı  bir değ i ş im 
içerisinde olduğu vurgulanarak bu de ğ i ş imde en önemli iki faktörden birisinin 
sözle şmeli tarım modelinin kullan ı lmas ı , diğerininde kollektif tar ımdan birey-
sel i ş letmeciliğ e geçi ş in sağ lad ığı  ivme oldu ğu bildirilmektedir (8). 

Güney Afrika Cumhuriyetinde Ananas ve Tütün üreten i ş letmeler üzerinde 
yürütülen bu diğ er çal ış mada, "kapitalist Kalk ı nma modeli" içerisinde tar ı m 
sektörünün yap ı sında doğ al bir risk faktörü olan belirsizliklerin azalt ı lmas ında 
"sözle şmeli tar ım" uygulamalar ı n ı n son derece ba ş arılı  olduğu vurgulanmakta-
dır.(6). 

"Sözle şnieli tarı m"' bu sektörde faaliyet gösteren uluslararas ı  firmalar aç ı -
s ından inceleyen bir diğer çal ış mada, azgeli şmi ş  ve geli şmekte olan ülkelerde 
üretim yapt ı ran bir firmalar ın, bu ülkelerdeki niteliksiz i şgücü ve küçük i ş let-
meler ile çal ış ma zorunluluğu nedeniyle doğ abilcek sorunların çözümünde ca-
zip bir alternatif model olarak önerilmektedir (5). 

Tarı msal Kalkınma kapsam ı  içerisinde, Toronto Üniversitesi taraf ından Ka-
nada, Ekvator ve Honduras'ta de ğ iş ik tanmsal ürünlerde inceleme konusu ya-
p ılan "sözle şmeli tanm" ı n ulusal ekonomiyle entegrasyonunun sa ğ lanmas ı  ko-
ş uluyla, k ı rsal kalk ınmada büyük bir potansiyel olabilece ğ i vurgulanmaktad ı r 
(3). 

Bilgi, para ve girdi kaynaklar ı na çiftçinin ula şı mının daha kolay olduğu ül-
kelerde (A.B.D, Almanya, İngiltere vb.) sözle şmeli tanm ın bir uyarlamas ı  olan 
"sözle şmeli pazarlama" modeli son y ı llarda g ı da sanayinde firmalar, taze seb-
ze-meyve, tavuk, s ığı r, domuz eti, yumurta gibi günlük tüketilen ürünlerde 
"Süpermarketler" tarafından etkin olarak kullan ı lmaktad ı r. 

Bu modelde al ıc ı  ve üretici bilgisayar a ğı nda bulaş arak, al ıc ı  istediğ i miktar 
ve kalitedeki ürünü, ödeyece ğ i fiyat ve teslimat tarihi ile üreticilere bildirmek-
te ve bu ko şullarla üretimi yapmay ı  kabul eden aras ı nda sözle şme imzalanm ış  
olmaktad ı r. Bu uygulaman ın sözleşmeli tanmdan fark ı  üretimi yapt ırtan ki ş i 
veya kurulu ş un sözle şmeli tan ın ı n yayg ı n olarak bilinen özelliklerinden girdi, 
kredi temin etme ile üretim metodlan ve teknoloji transfer etme gibi bir so- 
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rumluluğu bulunmamas ı dı r (4). 

Ülkemizde de şeker pancan tanm ında ilk uygulamas ını  gördüğümüz "söz-
leşmeli tarım" modeli, pancar üretiminden sonra en yayg ın uygulama alan ını  
sanayi tipi domates yeti ş tiricliğ iinde bulmuş tur. Model, ülkemizi salçal ık do-
mates üretiminde dünya s ı ralamas ında ikinci s ı raya yükselten en önemli etmen 
olmasına rağmen baz ı  sebze ve son y ı llarda hybrid tohum yeti ş tiriciliğ i d ışı nda 
yayg ı n bir uygulama alan ı  bulamam ış tı r. Ayrıca teknoloji transferinde belirgin 
baş arı s ına karşı l ık modelin yay ın kuruluş lannca kırsal ve tar ımsal kalk ınmada 
bir araç olarak kullan ılmadığı da bilinmektedir. 

Bu nedenle çal ış mada, örnek olarak salça sanayine yönelik domates üretimi 
ele al ınarak burada sözle şmeli tarım ın yeniliklerin benimsenip yay ılmas ı  üzeri-
ne olan etkileri incelenmi ş  ve sözle şme altındaki çiftçilerle sözle şme yapma-
yan domates üreticileri bu özellik yönünden kar şı laş tmlmış lard ı r. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araş tı rman ı n temel materyalini Manisa Yöresinde faaliyet gösteren Coca-
cola ve Tuka ş  firmaları na kontrat alt ında salçal ık domates üretimi yapan çiftçi-
lerle, kontrats ı z üretim yapan çiftçilerden survey yoluyla elde edilen bilgiler 
oluş turmu ş tur. Her iki kurulu ş a sözle şmeli tarım yapan çiftçiler aras ından "Ko-
ta Örnekleme Yöntemi" ile yakla şı k ana populasyonunun %10'nu olu ş turan 48, 
sözleşmesiz domates tanm ı  yapanlar aras ı ndan da sözle şıneli gruba seçilen de-
nek say ı s ı n ın 1/3ü oranında 16 çitfçi seçilerek toplam 64 üretici ile survey ça-
lış mas ı  tamamlanm ış  ve elde edilen veriler uygun istatistik programlar ı  ile 
analiz edilmi ş tir. 

ARAŞ TIRMA BULGULARI 

Araş t ı rmada, örnek olarak ele al ınan sanayi domatesi üretiminde öncelikle 
çiftçi-yay ımc ı  ili şkileri incelenmi ş tir. (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Teknik Elemanlarla Yüzyüze İ leti ş im Kuran Üreticilerin Da ğı lı -
m ı  (%) 

ILETI Ş IM KURULANLAR BÜRODA 
SÖZ. 	SÖZ.SIZ. 

TARLADA 
söz. 	SÖZ.SIZ 

FABRIKA TEK. ELEMANLARI 96.0 81.2 - 

T.K.BAK.TEK. 
ILIMANLARI (ILÇE) . 

33.3 33.3 . 	14.6 20.0 

T.K.BAK.TEK. 
ELEMANLARI ( İL) 

6.4 13.3 20.8 13.3 
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Gerek büroda gerekse tarlada olsun çiftçi-yay ı mc ı  ili şkilerinin sözle şmeli 
üreticiler aras ında %96'ya ulaş tığı  belirlenmi ş tir. Oysa, sözle şmesizlerin ancak 
üçte birinin teknik elemanlarla ili şki içinde olduklar ı  görülmektedir. Buradan 
yay ı mcı  ile çiftçi aras ındaki yüzyüze ileti ş imde sözle şmeli üretimin olumlu 
etksinin çok aç ık olduğu belirtilebilir. 

Buna karşı l ık, üreticiler aras ı nda yüzyüze ileti ş im d ışı ndaki diğer ileti ş im 
kaynaklar ından örne ğ in tarımsal gazete, dergi gibi infonnasyön kaynaklar ı n-
dan yararlanma oran ının sözle şmeli üreticiler aras ı nda %32,6 olmas ı  sözle şme-
sizlere göre yüksek bulunmas ı na rağmen, yeterli görmek mümkün de ğ ildir 
(Çizelge2). 

Benzer şekilde domates tanm ı  ile ilgili eğ itim çal ış mas ına kat ı l ım sözleş -
mesizlerde hiç görülmezken, sözle şmeliler aras ı nda da ancak %20 dolay ında 
olduğu saptanm ış tı r. Buradan, sözle şmeli üretimde de yüzyüze ileti ş im dışı nda 

Çizelge 2. Son İki Y ı l Içerisinde Eğ itim Çal ış mas ına Kat ılı m ve Tarım Ga-
zetesi, Dergi vb. Gönderilme Durumlar ı na Göre üreticilerin Da ğı hmlan (%) 

ÜRETICILER EĞ ITIM ÇALIŞ MASINA TARIMSAL GAZ DERGI VB. 
KATIL,ANLAR KATILMAYAN GÖNDERILEN GÖN.MEYEN 

SÖZ.LI  21.3 78.7 32.6 67A 

SÖZ.SIZ 0.0 100.0 6.3 93.7 

GENEL 15.9 . 84.1 25.8 74.2 

grup ileti ş im araçlar ı  ile kitle ileti ş im araçlar ı nı n etkin bir şekilde kullanı lma-
dığı  anla şı lmaktad ı r. 

Oysa, üreticiler aras ı nda gazete ve TV gibi kitle ileti ş im araçların ı  yayg ı n 
bir şekilde izlendi ğ i saptanm ış t ı r. Örneğ in, üreticilerin yakla şı k %80'i gazete 
okurken, tamam ı na yak ını  TV izlemektedir (Çizelge 3). Sürekli veya aras ı rada 
olsa ba ş ta siyasi haberler, aç ık oturumlar ekonomik ve tar ımsal konular ve bel-
gesel programlar ı  izleme oranlarını n %100'e kadar ula ş tığı  saptanm ış t ı r. 

Son y ı llarda k ı rsal kalk ınma çabalar ını n başanya ula şmas ı  aç ı s ından her çe-
ş it tanmsal uygulamaya çiftçi kat ı l ım ı  ve onlar ın yöresel bilgilerinin (Indigeni-
ous knowledge) kullan ı m ı  giderek önem kazarunaktad ı r. Çal ış mada konu bu 
yönüylede incelenerek gerek çiftçi ş artlarında kurulan deneme konular ının 
saptanmas ı nda gerekse di ğer tanmsal uygulamalarda çitfçi görü ş lerinin al ı n-
mad ığı  ve kat ı lı m ı n gerçekle şmediğ i gözlenmi ş tir (Çizelge 4)., Oysa sözle şme-
li tarı m ı n yap ı s ı  gereğ i her düzeydeki aktiviteye çitfçi kat ı l ı m ın ı n yüksek ç ı k-
mas ı  beklenirdi. 
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Buna karşı l ık, teknik elemanlann yapt ıklan tavsiyeleri izleme (follow up) 
durumu sözle şmesizlerde küçük oranlarda kal ı rken, sözlemeli grup aras ında 
%50 ye ula ş tığı  görülmü ştür. Bu da sözle şmeli tanmm bir baş ans ı  olarak nite-
lenebilir. Nitekim bu durumun 4 nolu çizelgenin son sütununda da görülece ğ i 
gibi teknik elemanlann tavsiyelerinin ilk y ı l uygulayan üretici oran ının 

Çizelge 3. Gazete Okuma ve Televizyon izleme ve Bunlardaki 
Çe ş itli Konularla İ lgilenme Durumlar ı na Göre 
Ureticilerin Da ğı l ım ı  (%). 

GA zg T E 

ÜRET İ Ci- 
LER 

GAZETE OKUMA SIYASAL HABER SENEL EKENOMIK 
KONULAR' OKUMA 

Sure. Ara. Hic Sure. Ara. Hic Süre .. Ara. Hic 

GENEL 	51.5 	26.6 21.9 	42.6 42.6 

	

17.4 
	

39.1 

	

6.6 
	

50.0 

	

14.8 
	

14.3 

6.7 33.3 

TELEVIZYON 

tRETI-
C İ LER 

TELEVIZYGN IZLEME HABERLERI IZLENE AÇIK CTURUNLARI 
IZLEME 

TARIH KONULARINI 	BEU'r ı7.:31,LERI 
IZLEME 

SÜR. 

44,7 

12.7 o. c 

0.0 

Hiç 

0.0 

6.3 

Hiç 

8.5 

ARA. 

S.MELI 

S.SI2 

GENEL fl14,1 

Sü, ARA. 

81.2 	12.8 

100.0 0.0 

90.5 

ıHiç 	ft ARA.. 

0.0 	61.7 	29.8 

0.0 	62.5 	11:: 

0.0 	
I
21.9 

SUR.. ARA. 

59.6 	27.6 

68..7 . 18.8 

25.1 

HIÇ 	SÜR 

48.9 

12.5 	i25.0 

12,7 	42.9 

ARA. HIÇ 

19.2 

52,2 	12,8 

33.1 	19.0 

55,3 

56,3 

55,6 9,5 79 	El 
 61.9 

12.8 31.9 

Çizelge 4. Teknik Elemanlarca Çiftei Ko ş ullar ında Yap ı lan Araş t ı rmalar ve 
Tavsiyeler Aç ı s ından üreticilerin Da ğı l ımi (X) 

URETI- 
GITAR 

ARA Ş TIRMA SIRASIN- 
DA GnüBLERI 

TEKNIK SLEMANLARCA'TEKiiK 
TARLASINDA DENEME 

ELEMANLARIN 
7AP. TATSIULER İ NI 

TEKNIK ELEMANLARIN 
TAVSIYELERINI 

ALINAN- 
LAR 

ALINMA- 	. 
YANLAR 

KURULAN KURULMA- 
YAN 	' 

I2LEDIK- 
LERI 	UR. 

IZLEMEDIK 
LERI 	UR, 

ILK !IL 
UYGULAYAN 

HNM-
KEK UYG. 

S.MELI 15.9 81.1 	1  14.9 85.1 17.5 52.5  55.7 11 ..3 

S,S.I.7, 0.0 100.0 0.0 100.9 6.2 93.3 26.1 62.6, 

GENEL 11.9 89,1 11.3 38.7 55,7 21,5 51,9 4,F i 

sözle ş meliler aras ı nda yüksek olmas ı ndanda anla şı lmaktad ı r. 

66 

pe
cy

a



sözleşmeliler aras ı nda yüksek olmas ındanda anla şı lmaktad ı r. 

Sözle şmeli ve sözle şmesiz gruplar aras ı nda transfer edilen bir teknolojiyi 
grupların birbirine yans ıtma oran ı  %95 olarak bulunmu ş tur (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Kendi Denemelerini Yapmalan ve Yenilikleri Çevrelerine Yan-
s ı tmalanna Göre Üreticilerin da ğı lım ı  (%) 

ÜRETICILER KENDI TARLASINDA 
DENEME 

YENILIKLERI ÇEVREDEKI 
ÜRETICILERE 

YAPANLAR YAPAMAYANLAR YANSITANLAR YANSITMAYAN 

SIZ.MELI 70.2 	29.8 95.7 	 4.3 

SÖZ.SIZ 81.2 	18.8 100.0 	 0.0 

GENEL 73.0 	27.0 96.8 	 3.2 

Bu sonuç bize her iki gruptaki üreticilerin kendilerinin birer bilgi kayna ğı  
gibi davrand ığı nı  kanıtlamaktad ı r. Ayrıca bu durum bize kimi yeniliklerin be-
nimsenmesinde çevrenin etkisinin diğ er etkilere göre (örne ğ in fabrika, Tar ım 
Bakanlığı  teknik elemanlar ı  gibi) neden daha yüksek bulundu ğunuda aç ı kla-
maktad ı r. Bu şekilde sözle şmeli tarı m modeli içerisinde güvenilir bir bilgi kay-
nağı ndan transfer edilen yenili ğ in diğ er gruplar üzerinde de ne kadar etkili ola-
bileceğ ini ortaya koymaktad ı r. İş te sözleşmeli tanm modeli bu özelli ğ i 
nedeniyle kı rsal kallunma programlar ında etkin bir araç olarak kullamlabil-
mektedir. 

Yine Çizelge 5'e göre, her iki grupta da kendi ko şullarında deneme yapan 
çiftçi oran ı nın yüksek olduğu görülmektedir. Bu da bize çiftçilerin sürekli bir 
yenilik arayışı  içerisinde olduldanm, ve de sözle şmeli tarımı n teknoloji trans-
ferinde belirgin ba ş arı sına rağmen bilgi kaynaklar ına ulaşı mda sorunlar oldu-
ğunu göstermektedir. Teknik uygulamalar aç ı s ından konu incelendiiğnde, söz-
le şmeli ve sözle şmesiz gruplardaki üreticilerin domates tanm ı na uygun zirai 
mücadele yöntemlerini benimseyip uygulad ıklan saptanm ış tı r (Çizelge 6). 

Bu alandaki yeniliklerin benimsenmesinde sözle şmeli grup üzerinde fabri-
ka teknik elemanlar ının etkisi yüksek bulunurken, diğer grupta, Tar ım Bakan-
lığı  elemanları  ile çevrenin etkisi yüksek 
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ÜRETI-
C İ LER 

YABANCI OT ILACI 	SÜREKLI 	XONTROL- 
LU ILAÇLAMA 

RULLANILAN ILAÇ 
O Şİ TLER İ NDE ARTI Ş  

İ LAÇLAMA KULLANIN 
Ş EKL İ  

KULLANAN 
LAR 

KULLANMA- YAPANLAR 
YANLAR 

YAPMAYAN 
LAR 

OLANLAR OLMAYAN-
LAR 

DEĞ I Ş EN -
LER 

DEĞ IŞ ME-
YENLER 

siimsmsLi 87.2 12,8 	86.9 13.1 72,9 27,1 50.0 50.0 

SdZLESMESIZ 93.7 6.3 	81.2 18.8 81,2 18.8 37.5 62.5 

GENEL 88.9 11.1 	83.5 14.5 75.0 25.0 46.9 53.1 

ETKENLER 

ETRENLERIN DA Ğ ILI- 
MI 	(%) 	- 

1 2 G 

FAB.TEK,EL. 150.0 0.0 38,2 

TK.BAK,TEK.EL 11.2 16.0 2C.0 

ÇEVRE 	i 19.Q 46.0 23.6 

FIRMA BAY 	İ 19.0 
vb. 

7.7 16,1 

DI ĞER 	I 0,8 0,3 1.8 

TOPLAM 	f100.0 100.0 100.0 

ETKI MIII DAĞ ILI- ETRULERIN DA Ğ ILI- ETRE LERIN DAĞ ILI-
jNI (%) 	MI (% 	NI (%) 

25.3 	34.3 0.0 39.5 	34.0 46.8 0.0 

G 

29.5 0,0 

1 G 1 2 

İ 14.5 35.3 19.7 	4.0 19.0 8.1 	5.7 12.5 6.8 

27.1 41.2 27,6 	134.0 38.1 33.8 	37.1 50.0 36.1 

11,3 17.6 	13.1 	28.0 42.9 32.5 	122,8 37.5 25.0 

5.9 	0.1 	0.0 

100,0 100.0 i100.0 

0.0 	0.1 

100.0 İ 100.0 

2.3 0.0 0.0 

100.0 100.0 i100.0 

0.0 

100 , 0 

Çizelge 6. Zirai Mücadele Konusunda Çe ş itli Uygulamalara Göre 
Üreticilerin ve Etkenlerin Dağı lımı  (%) 

1)56:11.5MKLI 

3)GXNEL 

bulunmu ş tur. Aynca zirai mücadele konusunda di ğ er bir bilgi kaynağı  olgrakta 
ilaç bayii ve firmalann etkin rol oynad ığı da gözden uzak tutulmamal ı d ı r. 

Gübre kullan ı m ı  ve uygulmalannda da sözle şmeli grup üzerinde fabrika 
teknik elemanlann ın, sözle şmesiz gruplar üzerinde ise çevrenin etkisi a ğı rl ık 
kazanmaktad ı r (Çizelge 7). 
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Çiulge 7. Gübreleme Konusunda Çe ş itli Uygulamalara Göre Üreticilerin 
Dağı l ımı (4) 

.. 	. 	. 
URETICILER 

GÜBRE 
GÜBRE ÇEŞ IDiNDE 
ARTIŞ  

GÜBRE KULLANIM 
Ş EKLi VE ZAMANI 

KULLANAN 
LAR 

KULLANMA- 
YANLAR 

OLANLAR OLMAYAN- 
LAR 

DEĞİŞ EN- 
LER 

DEĞİŞ ME-
YENLER 

SÖZLEŞMELİ  100.0 0.0 56.5 43.5, 39.6 60.4 

SöZLEŞMESIZ 100:0 0.0 43.7 56.3 31.3 68:7 

GENEL 100.0 0.0 53.2 46.8 37.5 .62.5 

ETKENLER 

ETKENLERIN DAĞILI- 
MI (%) 

ETKENLERIN DAĞILI- 
MI (7.) 

ETKENLERIN DAĞ ILI-
MI (Z) 

1 2 G 1 ,2 c 1 2 G 

FAB.TEK.EL. 47.6 0.0 35.7 	- 52.9 0.0 41.9 68.0 0.0 51.5 

TK.BAK.TEK.EL 19.0 14.,3 17.8 5.9 11.1 7.0 16.0 . 0.0 :12.1 

ÇEVRE 33.4 78.6 44.6 41.2 77.8 48.8 16.0 100.0 36.4 

FIRMA BAffl 
vb. 

0.0 0.0 0.0' 0.0 11.1 2.3 0.0 0.0 0.0 

DİĞ ER . 	0.0 7.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1)SüZLE5MELİ  
2)S0ZLEŞMESIZ 
G)GENEL 

Bu yenilik aç ı s ından sözle şmesiz çitfçilerin sözle şmelileri etkin bir bilgi 
kaynağı  olarak kulland ıklan ifade edilebilir. Diğ er taraftan de ğ iş ik toprak ya-
pilanna uygun miktarda gübre kullan ı mında fabrika ve Tanm Bakanl ığı  ele-
manları nın etkisi görülmezken, genelde gübrelemenin toprak analizine dayan-
dınlmadığı  gözlenmi ş tir. Nitekim, toprak analizi yapt ı ran üretici oranlar ı nın 
her iki gruptada dü şük kald ığı  görülmektedir (Çizelge 7'nin devam ı). Toprak 
analizi yap ılmas ı  yönünden fabrika teknik elemanlar ının sözle şmeli grup üze-
rindeki etkisi az olmas ına karşı lı k, diğ er grupta Tar ım Bakanlığı  ele-
manları nın etkisi daha fazla bulunmu ş tur. 

• 
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Çizelge 7.'nin Devam ı  

URET İ CfLER 

KULLANDIKLARI GÜB- TOPRAK ANALW. 
RE DOZLARINDA DEG". 

TOPRAK ANALIZI YAPTIRAN-
LARDAN dNER İ LEN DOZLARI 

OLANLAR OLMAYAN- 	YAPANLAR 
LAR 

YAPMAYAN- 
LAR 

YAP.TEK.1KULLANAN 
YIL SAY İ LAR 

KULLAN- 
MAYANLAR 

HIÇ KUL- 
LANMAIAN 

SöZLE Ş MELI 62.5 31.5 	21.3 78.7 2.2 80.0 10.0 10.0 

SdZLE Ş MES İ Z 81.2 18.8 	33.3 66.7 3.2 80.0 20.0 0.0 

GENEL 67.2 32.8 	24.2 75.9 2.5 80.0 13.3 6.7 

ETKENLER 

ETKENLERIN DAdILI- 
MI 	(%)  

ETKEILERIN DAdILI-
MI 	($J 

1 

.....11  G 1 

e
,
 G 

FAB.TEK.EL. 
ı  
25.0 0.0 16.9 

ı  
123.5 ı  0.0 16.7 

TK.BAK.TEK.EL 5.0 7.1 5.1 H9.4 62.5 41.7 

ÇEVRE 70.0 92.9 78.0 
ı  
135.3 25.0 33.3 

FhMA BAY'll 0.0 0.0 0.0 
I 

0.0 0.0 0.0 

D İĞ ER 

4
=

ı•  

G
;  0.0 0.0 11.8 12.5 8.3 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

.)56ZU Ş XELI 2 ifiLI ŞMISh G) DEI 

Buraya kadar incelenen konularda sözle şmeli tanm modelinin saptanan 
olumlu etkileri ortaya konmu ş tur. Buna kar şı lık, özellikle makinal ı  hasad ın ve 
çapa makinas ını n yayg ınlaştı nlamamas ı , ürün maliyetini olumsuz yönde etki-
leyen eksiklikler olarak belirlenmi ş tir. Yörede , sürekli artan domates ekili ş  
alanları  konuya daha da önem kazand ı rmaktadı r. Ayrıca Türk tanm ında çok 
önemli bir eksiklik olan kayı t tutma al ış kanlığı nın sözle şmeli üreticiler aras ın-
da da yerle ş tirilememi ş  olması  ve diğer eksiklik olarak görülmü ş tür. 

Domates üreticileri aras ında sözle şmeli tanm ın tercih edilmesinin en önem-
li nedeni pazar garantisi (Çizelge 8), buna kar şı lık sözleşme yapmayan üretici-
ler aç ı s ından model içerisinde çal ış mama nedenleri olarak ba ş lı ca fiyat yeter-
sizliğ i ve teslimattaki sorunlar olarak saptanm ış tı r (Çizelge 9). 
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Çizelge 8. Ureticilerin Sözle şmeli Tarım ı  Tercih Etme Nedenleri ve Da ğı -
lımı  

NEDENLER DAĞ ILIMI (%) 

PAZAR GARANTİ S İ  69.6 

TEKNIK B İ LGI, GIRDI 
PAZAR GARANTİ S İ  

30.4 

TOPLAM 100.0 

Çizelge 9. Üreticilerin Sözle şmeli Tarımı  Tercih Etmeme Nedenleri ve 
Dağı l ımı  

NEDENLER DAĞ ILIMI (%) 

PIYASA Fİ YATLARININ 
DAHA AVANTAJLA OLMASI 

40.6 

TESLİMAT SORUNU 34.4 

KONTRATIN TEK TARAFLI 
OLMASI 

18.7 

FIYAT TESPITINDE ENFLASYONUN 
DIKKATE ALINMAMASI 

∎  6.3 

TOPLAM 100.0 

Pazar garantisinin yan ı sıra, yeni tekniklerin ve çe ş itlerinde etkisiyle doma-
tes veriminde meydana gelen önemli art ış lar nedeniyle sanayi domates ekimin-
de diğer ürünlerin aleyhine (özellikle pamuk) bir geli ş im gözlenmi ş tir. Sözle ş -
meli tarım ı n baş ladığı  ilk y ıllardan son y ı llara doğ ru üreticilerin ekili ş  
alanlarını  artt ı rd ıkları  gözlenmiş tir (Çizelge (10).. 

Çizelge 10. Sözle şmeli ve Sözle şmesiz Üreticilerde Domates üretim Alanla-
rının Değ iş imi 

SÖZLEŞ ME 
ÖNCESI 

(da) 

SÖZLEŞ ME 
BAŞ LANGICI 

(da) 

SÖZLEŞ MENIN 
SON YILLARI 

(da) 

ÜRETİM ALANI 
(SÖZLEŞ MELI) 

3.1 
_ 

26.2 48.8 

İLK YILLARDA SON YILLARDA 
ÜRETIM ALANI 
(SÖZLEŞ MES İ Z) 18.6 20.3 
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Bu sonuçta sözle şmeli tarı m modelinin olumlu bir etkisi olarak vurgulana-
bilir. Buraya kadar yap ı lan aç ıklamalardan sonra sözle şmeli tarım yapan üreti-
cilerin sorunlar ı nın ele al ınmas ında da yarar görülmü ş tür (çizelge 11). Üretici-
lerin %30'dan fazlas ı  üretime ili şkin teknik bir sorunlar ı  olmadığı nı  
vurgularken, %50'ye yak ın düzeyde üretici zirai mücadele alan ındaki problem-
ler ile özellikle makinal ı  hasad ı n yap ı lamay ışı nı  önemli sorunlar olarak vurgu-
lamış lard ı r. Bu gruptaki üreticilerin teknik konular d ışı ndaki diğ er sorunlar ı  
ise; 

- Al ı c ı  firma kar şı s ı nda organize olamamalan, 

- Ürün arz ı na bağ lı  olarak teslimatta ortaya ç ı kan güçlükler, 

- Sözle şme fiyatlar ı n ı n maliyetler ve enflasyon kar şı sında düşük düzeyde 
kalmas ı , 

- Taahhüt miktarlar ının belirlenmesinde gerçek domates verimin yeterince 
dikkate al ı nmamas ı , 

olarak saptanm ış t ı r. 
SONUÇ 

"Sözle şmeli Tanm' ı n Türkiye ve diğer ülkelerdeki uygulamalanna ve ko-
nuyla ilgili araş t ı rma bulgulanna bak ı larak, model; 

Çizelge 11. Teknik ve Pazarlama Sorunlar ı  ve Dağı l ım ı . 

TIKNİ K SORUNLAR 

PAZARLARA 	SORUNLAR' 

FABRIKA ILI ILGILI suersr ONNSA k: lı eFi ı i 

SORUNLAR DA-GILINI 
/,) 

SORUNLAR DAĞ ILIMI 
(1/4) 

SORUNLAR DAĞ ILINI 
(•M 

Teknik Sorunu Olmayanlar 32.3 Teslimattaki aksamalar 54.4 Piyasada istikrars ı zl ı k 
ve fiyatlarin eld ş dklügU 

44.7 

Fiyatlarin dü ş ük belirlenmesi 14.0 
Hastal ı k ve Zararl ı larla 
Nucadele (Ozellskle Virus 
ve Nematod) 

27.1 
Üretimin Planlanamanas ı  
Dolayisiyla Arz . Fazla- 
l ığı  

27.8 
' 

Taa61(49 Belirlenirken çiftçi- 
nin Gerçek Domates Varisinin 
Dikkate Al ı nmamas ı  

10.5 

Nakinali Masal ı : Olmay ışı  16.9 Sorun Yok 7.0 
üreticinin örgütlene- 
mezesi 

6.9 

Su Yetersizli ğ i 15.2 Ikin program ı n ı n iyi Yap ı la- 
anas ı  
(Daha Düzenli Teslizat i ğ in) 

5.3 

P zarlarda ler Temini 6.9 
Diger 8.5 

Ödemelerdeki Aksamalar 3.6 
Sorun Yok 3 .4 

TOPLAM 100.0 

Üreticinin Organize Olmamas ı  3.5 

Di ğ er 10.3 Kontrat ı n Tek Taraf Lehine Ol 
oras ı  

1.7 

TOPLAM 100.0 TOPLAM 100.0 
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- teknoloji tranferinde, 

- yeniliklerin benimsenip - yay ı lmas ında, 

- üretimde sağ lad ığı  önemli art ış larda, 

- bütün bunlara bağ l ı  olarak sözle şme alt ında çal ış an üreticilerin gelirini 
artt ı rarak, ya ş am standArdmın yükseltilmesinde, 

- genel anlamda ise k ırsal kalk ı nmaya yard ı mc ı  olmas ı  nedel.yle, üzerinde 
önemle durulmas ını  gerektirmektedir. 

Sözle şmeli tanm, bünyesindeki iki ana gruptan birisi olan firmalar aç ı s ı n-
dan ise; 

- istenilen miktar ve kalitede ürün elde edilmesi, 

- üretimde süreklilik ve istikrann sa ğ lanmas ı  aç ıs ından, 

oldukça önem arzetmektedir. 

Diğer taraftan, geli şmiş  ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde ve 
özellikle kapitalist ekonomik sistemle ve onun rekabet ko ş ullanyla yeni tan ı -
ş an ülkelerin k ırsal kalk ınmas ı nda ve tar ı msal i ş letffielerin rekabet piyasas ına 
uyumıı nda sözle şmeli tarım ın önemli bir potansiyele sahip oldu ğu belirtilebi-
lir. 

Türkiye'de devlet tarafından baş lat ılan şeker pancan sözle şmeli tanm ı  daha 
sonra özel te şebbüs tarafından en yayg ın uygulama alan ın ı n' sanayi domatesi 
üretiminde bulmuş tur. Ele al ınan bu ara ş tı rmanı n bulgulanndan hareketle, sal-
çahk domates üretiminde uygulanan bu modelin teknik ve pazarlama alan ında-
ki kimi eksikliklerine karşı n, domates tanm ında yeniliklerin benimsetilip-
yay ı lması ndaki etkisi, üretimde sağ lad ığı  önemli art ış  ve, sözle şmeli çiftçilerin 
yaş am standard ın ı  yükseltmesi, sözleş meli tanm ı n baş arılı  yönleri olarak orta-
ya konabilir. 

Model, uygulamadaki kimi aksakl ı klan giderilerek, ba ş ta meyve-sebze ol-
mak üzere g ı da sanayine yönelik çok say ı da tar ımsal üretim dal ında uygulana-
bilme potansiyeline sahiptir. Ayr ı ca, geli şmi ş  ülkelerde süpermarket zincirleri 
tarafı ndan taze olarak tüketime sunulan (meyve-sebze; tavuk eti, yumurta v.b.) 
tanmsal ürünlerde uygulamas ı  yayg ın olarak görülen ve sözle ş meli tarım ı n 
(contract farnı ing) farkl ı  bir uygulamas ı  olan sözleşmeli pazarlama (contrac-
ting market) modelinin, ülkemizde de bu zincirlere sahip firmalar taraf ından 
kullanı lmas ı  önerilebilir. Modelin bu amaçla kullan ı lmas ı  üreticinin pazarlama 
riskini ortadan kald ı rmas ı , ürünün değ erlendirilmesi, tanmsal üretim planla-
mas ına yard ımc ı  olmas ı  ve tüketiciye ucuz mal sunabilme gibi nedenlerle 
önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan yay ı m kurulu ş lann ı n bu modelin yayg ınla ş t ı nlmas ı ncla etkin 
rol oynamas ı  son derece önemlidir. Bunun gerçekle ş tirilmesi içinde, yay ım ku- 
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ruluş lann ın yay ı m politikalann ı  gözden geçirerek yaln ı zca teknoloji transfer 
eden organizasyonlar olarak hareket etmesi de ğ il, ayn ı  zamanda tanmsal ürün-
lerin pazarlanmas ı nda etkin rol oynayabilecek bir yap ı lanmaya yönelmeside 
özellikle Türkiye tar ım ı nda çoğunluğu te şkil eden küçük i ş letmeler aç ı s ından 
yararl ı  görülmektedir. 

Bugüne kadarki uygulamalar içerisinde, sözle şmeli tanm modelinin hukuk-
sal yönden daha sağ lam temeller üzerine oturtulmas ı  yönünden baz ı  yasal dü-
zenlemelere gereksinim oldu ğunuda belirtmekte yarar görülmü ş tür. Aynca, 
sözleşmeli tanm modeli içerisinde yer alan çiftçilerin örgütlenerek hareket et-
mesinin firma kar şı s ında sağ layacağı  yararlarda burada vurgulanmal ı dı r. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 105 TEMMUZ-A Ğ USTOS-EYLÜL 1994 

TARIMSAL PROJE VE PROJE 
' AŞ AMALARI 

Yrd. Doç. Dr. Semiha KIZILOĞ LU, 
Prof. Dr. Cahit KARAGÖLGE 

I. GIRIŞ  
Tanm, ülkemizde milli gelire en fazla katk ıda bulunan bir sektördür. Dolay ı -

sıyla kalk ınmanın da büyük ölçüde tar ıma dayal ı  olarak gerçekle şmesi gerekir. 
Bu durum, tarımsal üretim faktörlerinin ve tar ım sektörü için ayr ı lan s ını rl ı  fi-
nansman kaynaklar ının en etkin bir şekilde kullan ılmas ını  zorunlu kı lmaktad ı r. 
Kı t üretim faktörlerinden en iyi şekilde yararlanma diğ er bir ifade ile azami fay-
da sağ lama ise, yat ı rı mların belirli bir plan dahilinde yap ı lmas ı  ile mümkün ol-
maktad ı r. 

Yatı rımların plan dahilinde yap ı labilmesi için de haz ırlanacak projelerle, ya-
tınmlann amac ının, sahas ını n, nas ı l gerçekleş tirileceğ inin, gelir ve gider durum-
larının, yaratacaklan ekonomik ve sosyal faydal ığı n aç ı klanmas ı  gerekir. 

1963 y ı lı ndan beri planl ı  kalkınma devresine giren ülkemizde, yat ı nm proje-
lerinin haz ırlanmas ı  ve değerlendirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. 

İş te bu makalede, yat ırımları n plan ve program amaçlar ına uygunluğunu ve 
alacakları  öncelik s ı ras ı nı  belirlemede bir araç olan projenin, tan ım ı  ve çe ş itleri-
ne, aş amalanna yer verilmi ş tir. 

Yatı rımların, plan ve program amaçlar ına uygunluğunu ve alacakları  öncelik 
sı ras ını  belirlemede bir araç olan projenin tan ım ın ı  yapmadan önce s ık s ık kulla-
nılacak yatırım ve plan kavramlann ı  aç ıklamak yararl ı  olur. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tar ım Ekonomisi Bölümü, Erzurum 
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Genel olarak yat ı rım, kaynakları n belli bir ekonomik, sosyo ekonomik veya 
sosyal gaye için kullan ı lmas ı  olarak tan ımlanı rsa da yat ı rı m kavram ını  makro 
ve miko aç ı dan ele almak gerekir. Makro aç ı dan yat ı rım bir y ı l içerisinde milli 
gelirin tüketilmeyerek sermaye stokuna ilave olunan k ı sm ı d ı r. Mikro aç ı dan 
ise, yeni bir üretim birimi kurmak veya mevcut bir tesisi geli ş tirmek veya öm-
rünü uzatmak için yap ılan tüm harcamalar şeklinde tammlanabilir (Erku ş , 
Rehber, 1983). 

Plan; Modem ekonomi ilminin ortaya koydu ğu bir metod olarak kar şı m ı za 
ç ıkan plan basit anlamda etüd, ara ş t ı rma ve projenin bir program içerisinde yü-
rütülmesini ifade etmektedir. Milli seviyede ekonominin gelecekte belirli bir 
dönem içinde hangi ekonomik ve sosyal politikalara göre yönetilece ğ ini göste-
ren bir hükümet program ı  şeklindeki plan ise kalk ı nma plan ı nı  olu ş turmaktad ı r 
(Erku ş , Rehber, 1983). 

Kalkı nma planlan Türkiye'de 5 y ı ll ı k dönemler halinde 1963 y ı lı ndan itib-
ren yap ı lmaktad ı r. Haz ırlanan 5 y ı llık kalkı nma planlanm ı z toplam yat ı rımlar, 
yat ınmlar ı n kamu ve özel sektör aras ı ndaki bölünü şü, d ış  ekonomik ilişkiler, 
sektör programlar ı  uygulama politikalar ı , dış  ekonomik ili şkiler ile sosyal ve 
idari konulan içermektedir. 

O halde makro anlamda yat ı rı m planlamas ı  ile gaye optimum ekonomik ve 
sosyal faydalar ın sağ lanmas ı  için bir ülkenin kaynaklar ı nı n en iyi ş ekilde plan-
lanmas ı d ı  r. 

Mikro anlamda yat ı rı m planlamas ı  ise bir ferdin veya bir i ş letmenin, bir fir-
manı n maddi kaynaklarını n ekonomik aç ıdan iyi ş ekilde planlanmas ı d ı r. 

PROJENİN TANİMİ  VE PROJE ÇEŞİ TLERİ  
Projenin Tan ı mı ; Pratikte proje denilince bir konu etraf ında dü şüncenin 

yoğunlaşmas ı , bir çözüm veya ç ı kış  yolunun aranmas ı  çabas ı  anlaşı lı r. Oysa 
genel bir ifade ile proje; belirli bir faaliyetin belirli masrafla maksimum fayda-
yı  sağ layacak biçimde planlanmas ı  olarak tammlan ı r. 

Plan ve programlara uygun olarak haz ı rlanacak projeler, yat ı n ınlann yara-
tacağı  faydaları  ölçme yan ı nda yatı nmlan birbirleriyle kar şı laş t ı rma imkan ı  
verme özelli ğ ini de dikkate alarak bu makalede projenin tan ı m ını  şu ş ekilde 
yapacağı z. 

Proje; Yap ı lacak herhangi bir faaliyetin amac ı n ı , sahas ı nı , detay ı n ı , yarata-
cağı  fayday ı  önceden gösteren ve böylece alternatif faaliyetler aras ında seçme 
imkanı  veren, ayr ı ca uygulamaya esas te şkil eden bir pland ı r (rapordur) denile-
bilir (Erku ş , Rehber, 1983). 

Proje Çe ş itleri 

Projeleri, haz ı rlanış  amaçları nı  baş lı ca iki grup alt ında toplayabiliriz (Ate ş , 
1972). 
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1. Kâr amac ı  ile yap ı lmayan projöeler 

2. Kâr amac ı  ile yap ı lan projeler. 

Kâr amac ı  ile yap ı lmayan projeler: Bu tip projelerin maliyetleri hesapland ı -
ğı  halde,. faydalann ı  parasal olarak ifade etmek veya ölçmek oldukça zordur. 
Bu projelere tanmsal ara ş t ı rma projeleri, belediye hizmetleriyle ilgili olan pro-
jeleri (kanalizasyon, kald ı nm, ayd ı nlatma v.s.) örnek olarak verebeliriz. 

Kâr amac ı  ile yapı lan projeleri de ş u baş lıklar alt ı nda toplayabiliriz. 

a. Doğ al Kaynaklara Dayanan Projeler: Keban projesi gibi ulusal menfaat-
lar aç ı sından, bölgenin doğ al bir neticesi olarak ele al ın ıp uygulanmas ı  gerekli 
olan projelerdir. F ı rat nahrinin sahip oldu ğu su potansiyelinin, Türkiye'nin bü-
yük bir elektrik ve sulama suyu ihtiyac ına cevap verebilecek güçte bulunmas ı . 
Bölgede böyle bir dev projenin uygulanmas ını  ulusal ç ıkarlar aç ı sından yararl ı  
kılmaktad ı r. 

b. Politik ve Stratejik Projeler: Baz ı  kara ve demiryollar ının yap ı lmas ı , harp 
sanayii projeleri, radar projeleri gibi ulusal menfaatlar ve ülkenin ba ğı ms ızlığı  
için hiçbir şey dü şünmeden uygulanmas ı  gereken projelerdir. 

c. Genel kalkınma plan ı na dayanan projeler: Bölgeler aras ı  dengeli bir kal-
kınmay ı  sağ lamak için uygulanmas ı  gerekli projeler gibi baz ı  projelerin uygu-
lanmas ın ı  devletin kalk ınma planı , öngörüyorsa bu gibi projeler uygulamada 
öncelik kazan ı r. 

d. Sektöre! Çal ış malara Dayanan Projeler: Sektörler aras ı nda veya ayn ı  sek-
törün kasimleri aras ı nda uygulamas ında öncelik istenen projeler çe ş itlidir. 
Üçüncü be ş  yı llık kalkınma planında öncelik tanınan sanayi sektörünün al ın-
mas ı  nedeniyle bu dönemde sanayi projelerine a ğı rlık verilmesi gibi Tanm 
sektörünün hayvanc ı lı k şubesine di ğer şubelerine göre daha fazla öncelik veril-
mesi de sektör için önceliklere bir örnek olarak gösterilebilir. 

Projeleri uygulama şekline görede üç gruba ay ırabiliriz 

1.Tesis projeleri 

2. Genişleme (tevsi) projeleri 

3. Modernle ş tinne ve yenileme projeleri gibi 

TARIMSAL PROJELER 

Tarımsal projeler tar ım ı n çe ş itli alt sektörleri ile ilgilidir. 

Tanmsal amaçlarla, herhangi bir sosyal ve ekonomik gayeye yönelik olarak 
kaynakların kullan ılmasına yap ı lmas ı  gerekli faaliyetlerin ortaya koydu ğu çer-
çevenin bütünü tanmsal projeyi olu ş turmaktad ı r (Erku ş , Rehber, 1983). 
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Tanmsal projeleri a ş ağı daki şekilde ana s ın ı flara ay ı rmak mümkündür. 

1. Alt Yap ı  Projeleri: Mevcut fiziki ş artlan iyile ş tirmek, ı slah etmek ama-
c ı yla üretim alanlar ında yap ı lan projelerdir. Sulama, drenaj, arazi ı slahı  ile 
li projeleri bu gruba örnek olarak verebiliriz. 

2. Hayvansal ve Bitkisel Üretim Projeleri: :Hayvansal ve bitkisel ürünlerin 
üretimine yönelik projelerdir. Tek tek bitkisel ve hayvansal üretim projeleri 
olacağı  gibi bir tarı msal iş letmenin kurulmas ı  ve reorganizasyonu ile ilgili pro-
jeler bu proje grubuna girer. 

3. Pazarlama Hizmetine YönelikProjeler: Bu gruptaki projeler tar ımsal 
ürünlerin üreticiden tüketiciye kadar geçen tüm pazarlama hizmetlerine dönük 
olan projelerdir.. Bu tip bir proje pazarlama hizmetlerinden bir tanesini ele al-
dığı  gibi birkaç ı n ı  veya tamam ın ı  için alan entegre bir proje de olabilir. Bu 
gruptaki projelere so ğuk hava deposu, konserve fabrikas ı  projeleri örnek ola-
rak verilebilir. 

4. Tanmsal Eğ itim Projeleri: Çiftçilerin ve tanmsal hizmet yapan tüm ki ş i-
lerin teknik, sosyal ve ekonomik yönden bilgi edinmelerini amaçlayan proje-
lerdir. 

5. Tarımsal Araş tı rma Projeleri: Tar ımla ilgili problemlerin çözümü, yani, 
tekniklerin geli ş tirilmesi, ı slah ve adaptasyon v.b. konularda yap ı lan pro-
jelerdr. Daha aç ık bir şekilde ifade etmek istersek ara ş tırma projesi 
araş tırman ı n amac ı nı , ba ş lang ı ç ve sonunu tayin eden ve ne şekilde ya-
p ı labileceğ ini gösteren ayrı nt ı l ı  bir pland ır. 

Yukarıda be ş  madde halinde özetlemeye çal ış tığı mız tüm konuları  
içeren projeler ülkesel, bölgesel projelerdir. Bu tip projeler sosyal ve 
ekonomik yarar amac ı nı  güderler. Daha çok kar amac ına yönelik, ço-
ğunlukla üretim ve ürün de ğerlendirmeyi kapsayan projeler ise i ş letme 
düzeyindeki projelerdir. 

Tarı m sektörünün yap ı sı  ve karakteri gere ğ i tanmsal projelerin gerek 
haz ı rlama ve gerekse de ğ erlendirme yönünden di ğer sektör projelerine 
göre farkl ı  ve güç taraflar ı  bulunmaktad ı r. 

PROJE AŞ AMALAR' 

Uygulama safhas ı na gelmi ş  olan bir proje Ş ekil l'de görüldüğü gibi 4 
aş amadan geçmi ş tir. 	 - 

Proje fikrininin olu ş ması ndan ba ş layarak ön çal ış ma, hazırlama, de-
ğerlendirme ve uygulama olmak üzere 5 a ş amay ı  içeren süreç proje a ş a-
maların ı  oluş turmaktad ır. 

Proje Fikirlerinin Olu ş ması  
İ lk aş amada, bir yat ırım veya i ş letme kurma dü ş üncesi doğ ar. Bu fi- 

78 

pe
cy

a



kir herhangi bir müte şebbisin zihninde, yeni bir proje veya mevcut bir 
i ş letme bir tevsi yat ırım veya ek bir üretim ünitesi gibi olu ş ur. 

Proje fikrinin olu ş masına, ortaya ç ıkan bir ihtiyaç veya daha ş iddetle-
nen bir ihtiyaç neden olabilece ğ i gibi teknolojinin, do ğal kaynakları  
ekonomik olarak i ş letecek kadar geli şme göstermesi de etken olabilir. 
Ayrıca fiyatlar aras ındaki ili ş kilerin yeni proje olanaklar ın ı  yaratacak 
şekilde değ işmesi de kaynak olabilir. 

Makro seviyede proje fikrinin olu ş masını  ele alal ım. Dış  ticaret den-
gesinin sağ lanmas ı  (döviz kazançlar ı  için ithalat ın kı sı lmas ı  veya ihra-
catı n art ırılms ı ) yurt içi g ı da ihtiyac ı nın daha iyi bir şekilde kar şı lanma-
sı , yerli endüstriler için ham madde arz ın ı n sağ lanmas ı  ihtiyac ı , ayrıca 
ülkedeki bir mahrumiyet bölgesini veya halk ı n fakir bir kesimini kaikm-
dırma ihtiyac ı  proje fikirlerinin olu şmas ı na neden olur (Bishop, 1982) 

I. Aşama 

Il. Aşama 

PROJE FIKRININ OLUŞ MASI 

ÖN ÇALIŞ MA  ı  
Genel 	Sosyal- 	Üretici 	Ulaşı m ve  
Tar ımsal Ekonomik 	istek ve 	Pazarlama  
Yap ı 	Durum 	Eğ itimleri 	imkanlar ı  

 

III.Aş ama 

Yat ı rı m Konusunun 	Yat ı r ı m Karar ı n ı n 
Belirlenmesi 	 Al ı nmas ı  

PROJE HAZIRLAMA 

     

Ekonomik 	Teknik 
Etüd 	 Etüd 

IV. Aş ama 	 PROJE DEĞ ERLENDIRME 

V. Aşama 

	

	 UYGULAMA 

Ş ekil 1. Proje A şamalar ı . 

Mali 
Etüd 
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Ön Çal ış ma 

Proje fikrinin olu ş mas ı ndan sonra yatırı m konusunun belirlenmesi ve 
yatırı m kararı n ın verilmesi gerekir. Daha önce de aç ıklamaya çal ı tığı -
mı z gibi yatırımlar makro ve mikro düzeyde farkl ı  anlamlar ta şı makta-
dırlar. 

Makro düzeydeki yat ınmı n konusu ve yat ırım karar ı nın verilmesi, 
yatınmı  gerçekle ş tirecek olan kurulu şun görü ş  ve dü şüncelerine bağ lı  
kalaca ğı  muhaldcaktır. Buna ra ğmen gerek makro düzeyde gerek mikro 
düzeyde yap ı lacak bir yat ı nm ın konusunun belirlenebilmesi için yatırım 
yap ı lacak bölgenin (makro düzeyde) veya i ş letmenin (mikro düzeyde): 

- Genel tarımsal yap ı s ı , 
- Sosyo-ekonomik durumu, 
- Üretici istek ve e ğ ilimleri, 

- Ulaşı m ve pazar olanaklar ı  v.b. konulara ili ş kin bir ön çal ış man ın 
yap ı lıp, gerekli olan verilerin toplanmas ı  gerekir. Bu verilerden yararla-
n ı larak sulama, hayvanc ı l ık, bitkisel üretim v.b.. yatırı m konusu, tek 
amaçl ı  olarak belirlenebilece ğ i gibi çok amaçl ı  bir yat ırım olarak ta tes-
bit edilebilinir. 

Daha sonraki a ş amada ise, bölgedeki üreticiler de (makro düzeyde) 
i ş letmecinin (mikro düzeyde) istek ve e ğ ilimleri i ş letme yap ı ları  ve 
özellikle belirlenen yatırı m konusunun yap ı sı  dikkate al ınarak yat ınmın 
genel çerçevesi çizilir., Örne ğ in yatırım konusu hayvanc ı lık seçilmi ş  ise, 
bölge üreticilerinin bu konudaki dü ş ünceleri de dikkate al ınarak, yatın-
mı n (yeni ı rkların ithali veya mevcut hayvanlar ın ı slah ı , bölgedeki süt 
üretiminin art ı rı lmas ı  ve i ş leme imkanlar ının geli ş tirilmesi, besi hayvan-
c ı lığı na yer verilmesi gibi) daha belirgin hale getirilmesi gerekir. Yat ı -
nm karar ı  alabilmek için de çe ş itli konularda yat ınmla ilgili bir ön çal ış -
man ı n yap ı lmas ı  zorunludur. 

Proje haz ırlamaya girmeden önce yat ırım kararı nın al ı nabilmesi için 
yap ı lan ön çal ış mada teknik ekonomik ve mali aç ıdan genellikle şu nok-
talar dikkate al ınır. 

1. Yatırım için gerekli üretim faktörlerinin belirlenmesi ve mevcut 
durumları , 

2. Yatırım malları n ın iç ve d ış  pazar durumu. 
3. Yatırı m projesi gerçekle ş tiğ inde i ş letmeyi faaliyete geçirmek için 

gerekli hammadde ve yard ımc ı  madde durumu, 
4. Üretilmesi dü ş ünülen ürünlerin talep ve fiyat durumu, 
5. Üretilecek ürünlerin maliyetleri, 
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6. Yatırı m konusu ile ilgili olan kanun ve yönetmelik maddeleri ne-
lerdir? 

7. Yatırım tutan hesaplanarak, devletin bu yat ırım dal ında sağ ladığı  
kolayl ıklar verdiğ i öncelikler ve te şvik uygulamalar ın ı n olup olmadığı  
araş tırı lmalı dır. 

Yatırı m konusuna göre daha da art ınlabilecek olan yukarıda değ in-
diğ imiz noktalara, ş ayet yap ı lan ön çal ış ma sonucunda olumlu cevaplar 
alınırsa proje yapma karar ı  kesinle ş ir. 

Yatırım konusu belirlendikten sonra al ınan yatırım kararı  bir ön ka-
rardır. Bu kararın projelendirilmesi tamamland ıktan ve çe ş itli yönlerden 
değ erlendirilmesi yap ıldıktan sonra yatırım karara kesin halini al ır. Yani 
hazırlanan proje uygulamaya geçilir. 

PROJE HAZIRİLAMA 

Proje hazırlama bir grup i ş idir. Grupta yer alanlar gerekli teknik bil-
giye sahip olmaları  gereklidir. Proje haz ırlamada ba ş arı lı  olabilme, pro-
je lideri ile projeyi haz ırlayanlar aras ında iyi bir diyalogun kurulmu ş  ol-
masına, i ş lemlerin belirli bir plan dahilinde yap ı lmas ına bağ lıd ır. 
Konuyu biraz daha aç ıklamaya çalış alım. Bir i ş letmecinin, bir müte ş eb-
bisin çok küçük bir i ş letmede veya küçük tar ım i ş letmesinde projesini, 
yapı labilirlik etüdünü kendisinin yaptığı nı  görürüz. Bugün ço ğu proje 
hazırlama, yap ılabilirlik etüdleri çe ş itli konularda uzmanla şmış  kiş iler-
den oluş an ekipler (gruplar) taraf ından yap ı l ır. 

Herhangi büyük bir proje haz ırlama grubu ş artları na göre ideal ola- , 
rak aş ağı da say ı lan brarfş lardaki ki ş ilerden olu şan bir grup olmal ı dı r. 

- Bir i ş letmeci veya endüstriyel ekonomist (Genellikle proje lideri ol-
ması  istenir). 

- Bir pazarlarnac ı , 

- Bir veya daha fazla ilgili konuda uzmanla ş mış  teknolog, 

- Bir makina veya endüstri mühendisi, 

- Bir proje konusuna ba ğ lı  olarak ihtiyaç duyulursa bir in şaat mü-
hendisi, 

- Bir muhasebe uzman ı , 

- Arazi planc ıları , Laboratuvar uzmanlar ı , 

Küçük projelerin haz ırlanmas ı nda ba ş ta i ş letme ekonomisti ile birlik-
te bir mühendis (konuya ba ğ lı  sahas ı) ve bir muhasebeci uzmandan olu-
şan üçlü bir ekip yeterli olabilir. 

Baş arı lı  proje haz ırlama ve de ğ erlendirme, grubu olu ş turan uzmanla- 
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rı n sık s ık bulgulann ı  birbirlerine aktarmalar ına ve diğer uzman arka-
da ş ları n ı n ilgili konudaki fikirlerini almalar ına, bir plan dahilinde çal ış -
maları na bağ l ı d ır. Ba şanlı  bir çal ış ma için örne ğ in gruptaki i ş letme eko-
nomisti talep tahmini sonucunda, buldu ğu i ş letme kapasitesini önce 
teknik uzmana aktaracak. Teknik uzman teknik ş artlar ı n bu kapasitede 
i ş letmenin kurulmas ı n ı  uygun olup olmad ığı n ı  aç ıklayacak. Muhasebe 
uzman ı , bu kapasitede bir i ş letmenin yat ır ım miktarı n ı  hesaplay ıp, mali 
imkanların buna yetip yetmeyece ğ ini ara ş tıracakt ır (Erku ş -Rehber, 
1983). 

Yani grubun, proje haz ırlama çal ış maları  esnas ı nda, ekonomik, tek-
nik ve mali etüd bölümleri ayn ı  anda tek bir amaca do ğ ru yönlenmi ş  ve 
birbirleriyle uyumlu olmal ı dı r. 

Yukardaki aç ı klamalardan anla şı lacağı  gibi proje hazırlama safhalar ı  
baş l ı ca 3 ana grup alt ı nda toplanmaktad ı r. 

1. Ekonomik etüdler 

2. Teknik etüdler 

3. Mali etüdler 

1. Ekonomik Etüdler 

Bir projenin haz ırlanmas ı nda aş ağı da say ı lan konular eknnomik etüd 
kapsam ı na girmektedir. 

- Projenin genel tan ı mı  ve nedeni 

- Piyasa etüdü 

- Kurulu ş  yeri ve seçimi 

- Kapasitenin tayini 

- Projenin yarataca ğı  ekonomik faydalar, 

Projenin Genel Tan ı m ı  ve Nedeni 

Yatı r ı m karar ından sonraki a ş amada yer alan projenin genel tan ımı  
ve nedeni proje haz ı rl ığı nı n ilk basamağı n ı  te şkil eder. 

Bu a ş amada, projeyi yürütecek kurulu ş  ve ki ş iler hakk ı ndaki bilgile-
re, yat ı r ı m hakk ındki genel bilgilere ve projenin yap ı lma (yatırım) nede-
ni gibi üç kalemde toplanan bilgilere ihtiyaç vard ı r. 

Projeyi yürütecek kurulu ş  ve ki ş iler hakk ı ndaki bilgiler ise, Projenin 
ad ı , proje sahibi firma veya kurulu ş  ad ı , hukuki şekil v.b. Yatırı m hak-
kı ndaki genel bilgiler ise a ş ağı daki şekilde özetlenebilir. 

1. Yakla şı k yatırım tutan, 
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2. Yat ınmı n yakla şı k baş lama ve tamamlama tarihleri. 

3. Yatırımı  finanse edecek kurulu ş lar hakkında bilgiler. 

Projenin (Yat ı rı m) nedeni: Proje ile gerçekle ş tirilmesine çal ışı lan 
yatınmı n özelli ğ i ve milli, bölgesel veya i ş letme seviyesinde olu şu v.b. 
özellikleri dikkate al ı narak, projenin gerekçesi (nedeni veya yap ı lma se-
bebi) aç ı klanmal ı dır. 

Projenin amac ı n ı  ve nedinini aç ık bir tarzda ortaya koyabilmek için 
aş ağı da belirtilen könulara cevap verilmesi hatta cevaplar ı n rakam, ve 
tablolara dökülmesi gerekir. 

1. Projenin ülkede uygulanan milli ve bölgesel kalk ı nma ve plan ve 
program hedeflerine uygunlu ğu nedir? 

2. Proje bağ l ı  olduğu sektör veya alt sektörün kalk ı nma yolundaki 
güçlüklerini ortadan kald ırmaya veya asgariye indirmeye yönelik midir? 

3. Proje öncelikle ait oldu ğu tar ı m sektörünün acil ihtiyaçlar ı n ı  karşı -
layacak durumda mıdır? 

4. Projeyle ortaya konan yat ırımı n bölge, ülke ve i ş letme ekonomisi-
ne sağ layacağı  faydalar hangi hususlarda olacak. 

Piyasa Etüdü 

Daha önce aç ıklamaya çal ış tığı mız bölümlerden olu şan ekonomik 
etüd, i ş letmenin ne kadar mal veya hizmet üretmesi gerekti ğ ini ve bu-
nun hangi fiyatlardan sat ılabileceğ ini, üretilecek ürün için pazar ara ş tır-
mas ı nı , tahmini yap ı lan taleple orant ı l ı  olarak i ş letmenin nerede ve han-
gi kapasiteyle kurulmas ı  gerekti ğ ini ortaya koyar. 

Proje haz ırlaman ı n en önemli temel a ş amaları ndan olan piyasa etti-
dünün yap ı lmas ı  ile de projenin üretece ğ i malın hangi fiyattan ve ne ka-
dar üretilece ğ i tahmin edilir. 

Bir piyasa etüdünün temel amac ı , projenin uygulama safhasma geçti 
ğ inde kar şı layacağı  üretim miktarı n ı  ve fiyat ın ı  tahmin etmektedir. O 
halde piyasa etüdünün amac ı n ı n cevap verdi ğ i iki soru mevcuttur. 

- Gelecekte üretti ğ i üründen ne kadar satabilirim? 

- Hangi fiyattan satabilirim? 

Piyasa etüdü ile güdülen amac ı n gerçekle ş tirebilmesi için, kurulmas ı  
dü şünülen i ş letmelerde üretilecek ürünleri ile ilgili olarak a ş ağı daki bil-
gilere ihtiyaç vard ır. 

- Ara ş tırma konusu ürünle ilgili üretim, tüketim, ithalat, ihracat, mik-
.tarlan ile fiyat serilerinin tesbiti. Genellikle 10 y ı llık seriler yeterli say ı l-
maktad ır. 
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- Ürünlerin kullan ı m yerleri, 

- Mevcut durumda arz kaynaklar ı , diğ er i ş letmeler (ayn ı  bölgede), i 
hal yerleri. 

- Üretilecek ürünle rakip ve tamamlay ı c ı  durumda olan ürünler neler-
dir? 

- Tüketicilerin özellikleri 

- Tüketicinin zevkine etki yap ı lıp, talebi artırmak mümkündür di ğ er 
bir ifade ile reklam ihtiyac ını n belirlenmesi, 

- Fiyata ve üretim etki yapan vergi, gümrük ve ithalat politikalar ı , 

- Hükümetin üretilecek ürünle ilgili ekonomik politikas ı . 

Yukar ıda aç ıklanan hususlar ın ara ş tırı lmasında kullan ı lan örnek 
formlar, ülke içi ve di ğer ülkelerdeki üretim-tüketim ve ürünlerin kulla-
n ı m yerleri dikkate al ı narak tabl ı  1 ve 2'de gösterilmi ş tir. 

Tablo 1. Üretilen ürünlerin Yurtiçi Üretim, Tüketim, Ithalat ve İhracat 
Miktarlar ı . 

Y ı llar 	Üretim 	Tüketim 	Ithalat 	İhracat 
1-10 

5 

10 

Tablo 2. Türkiye'de ve Diğer ülkelerde Üretilen Ürünlerin Kullan ı m ve 
Miktarları . 

Türkiye'de 	Diğ er ülkelerde 
Kullan ım 
	

Miktar 	% 	Miktar (*) 

Ihracat 
Toplam 	 100 	 100 

(*) Miktarlar mutlak de ğ er olarak al ı nı r. 
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Piyasa etüdünde, fiyatlarla talep aras ı nda bir bağı ntı  bulunmal ı  ve bu 
bağı ntının değ iş imi incelenmelidir. Yap ı lan bu incelemenin üretime ge-
çildiğ inde, fiyat politikas ının tesbitinde yard ımı  büyük olacaktır (Pakde-
mirli, 1983). 

O halde piyasa etüdünün çerçevesini, piyasada rol oynayan arz-talep 
ve fiyat gibi faktörlerin analiz ve de ğerlendirilmesi meydana getirmek-
tedir. 

- Piyasa Araş tı rması  
Bir pazar ın geni ş liğ i tüketicilerin sat ı n alma güçlerinin yan ı nda, say ı -

ları na da bağ lı  olmas ı  nedeniyle piyasa ara ş tırmas ı  ile üretilmesi dü şü-
nülen ürünle ilgili pazar potansiyeli ve firman ı n alabilece ğ i satış  hacmi-
nin tesbiti yap ı l ır. 

O halde üretim ve sat ış  hacmi belirlenirken ara ş tı rı lmas ı  gereken ko-
nuların başı nda, pazar ın geni ş liğ i diğer bir ifade ile tüketici say ı sı  gelir. 
Bunun yanında proje ile üretilecek ürünün yer alaca ğı  pazarda, bulunan-
ların say ıs ı , sosyal nitelikleri ve gelir durumların ı n bilinmesi gerekir. 

Piyasa etüdünün önemli bir bölümünüde arz ve talepten sonra devle-
tin pazarla ilgili müdahalelerini ve fonksiyonlar ı nı  araş tırıp incelemek 
oluş turur. K ı t üretim y ı llarında üreticiyi korumak için ald ığı  tedbirler, 
sübvansiyonlar, ayr ıca ithalat ve ihracatta sa ğ ladığı  kolayl ıklar, fiyatlara 
müdahale gibi fonksiyonlar ara ş tır ı l ır. 

Buraya kadar aç ıklamaya çalış tığı mız arz, talep ve devletin pazarla 
ilgili politikaları  ara ş tırı lıp gerekli veriler derlendikten sonra bunlar ı n 
değ erlendirilmesiyle gelece ğe dönük tahminlerin yap ı lmas ı  piyasa etü-
dünün son a ş amas ını  oluş turur. 

Talep tahmini ve genel olarak piyasa etüdü için gerekli bilgiler ya ha-
zır olarak bulunur veya etüdü yapacaklar taraf ından yeniden toplan ı r. 

Ş ayet kurulu bir i ş letmenin geni ş letilmesi için proje haz ırlan ıyorsa, 
i ş letme içi istatistiklerin sağ ladığı  verilerde önemlidir. Y ı llık ve ayl ık 
satış  miktarlar ı , karşı lanamayan sipari ş ler v.b. 

Yeni bir i ş letme kurulmas ı  söz konusu ise aynca üretilecek ürün ya-
yınlanan istatistiklerde yer alm ı yorsa o taktirde yap ı lmas ı  gereken ara ş -
tınc ı nın veri toplamay ı  bizzat kendisinin yapmas ı  gerekir. Yani anket 
çal ış ması  yapmas ı  lazımdır. 

Talep Tahmini 

Ekonomide üzerinde önemle durulan sorunlar ın ba şı nda, arz-talep 
dengesi gelir. Arz' ın talebi kar şı layamamas ı  halinde fiyatlar yükselir ve 
ithal zorunluluğu doğ al-. Diğ er taraftan, mala kar şı  talebin az olmas ı  ise, 
mal ı n satı lmamas ı na, dolay ı sı yle stoklann büyümesine neden olur. 
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Proje haz ırlan ırken, talep tahminin do ğ ru yap ı lmamış  olmas ı  ve piya-
san ı n iyi etüd edilmemi ş  olmas ı  sözü edilen durumlarla kar şı lamasın ı n 
ası l nedenidir. 

Sağ l ıkl ı  bir talep tahmini yapmadan i ş letme kurmak, iflas ve ba şarı -
sı zl ı k ihtimalini artt ı rmak demektir. Ba ş ans ı zl ı k halinde ise hem i ş let-
menin, hem de milli ekonominin kayb ı  söz konusudur. 

Proje haz ırlama esnas ı nda, talep tahmini do ğ ru yap ılarak, i ş letme 
için uygun kapasite belirlenmi ş  olsa bile, piyasan ın devaml ı  izlenmesi 
gerekir. Çünkü, ekonomi devaml ı  geli şme halindedir ve i ş letmeler ara-
sında, piyasayı  elde tutmak için k ı yas ı ya mücadele ve rekabet vard ır. Bu 
nedenle, doğ ru tahmin edilmi ş  olsa da ilk talep, de ğ işen ş artlara göre ye-
niden gözden geçirilmeli, gerekiyorsa düzeltilmlelidir. I ş letmelerde, ge-
nellikle a ş ağı daki nedenlerden dolay ı  talebin yeniden tahmini gerek-
mektedir. 

1) Gelecek faaliyet dönemi için planlanan sat ış larda beklentilerin 
gerçekle ş me oran ın ı  yükseltmek, 

2) İş letmenin mevsimlik değ i şmelere uyum göstermeyen sat ış ları n! 
düzeltmek (ayarlama), 

3) İş letmenin satış larında aksama olmasa dahi, ilk piyasa etüdünün 
yap ı lışı ndan belli bir süre geçmi ş  olmak. 

Talep Tahmininde Kullan ı lan Yöntemler 

Sadece etüdün yap ı ldığı  y ı la ait veya i ş letmenin faaliyete baş lama 
dönemine ait talebin tahmin edilmesinde büyük bir yarar yoktur. Önem-
li olan, gelecekteki 5.-10 y ı la ait talebin gerçekle ş me düzeyine yak ı n ola-
rak belirlenebilmesidir. Bu ise oldukça zor bir i ş tir. Çünkü gelecekteki 
5-10 y ı l içinde talebi etkileyen fiyatlar gelir, nüfus, rakip ve tamarr ılayı -

-c ı  mallar, tüketici tercihleri gibi de ğ i şkenler, birbirinden farkl ı  yönlerde 
ve oranlarda geli şme gösterebilirler. 

Özellikle uzun dönem için yap ı lmas ı  güç olan talep tahminlerinde 
çoğunlukla (1) Zaman serici analizleri, (2) Elastikiyet katsay ı lar ı , (3) 
Regresyon ve korelasyon analizleri yöntemleri kullan ı lmaktadı r. 

Uygulamada en fazla kullan ı lan bu yöntemlerle, geçmi ş  dönemlere 
ait istatistiksel verilerden yarlan ı larak gelecek dönem için tahminler ya-
p ı l abilmektedir. 

Kuruluş  Yeri ve Seçimi 
Ekonomik etüd kapsam ı na giren kurulu ş  yeri ve seçimi uzun süre i ş -

letmenin çal ış ma ko ş ullar ı n ı  belirleyece ğ i için önemlidir. 

Devletin proje uygulama alan ı n ı n seçimindeki kriterlerin, i ş letme dü- 
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zeyinde ele al ı nacak kriterlerden farkl ı  yönleri olup, daha çok prodükti-
vite ve sosyal hizmet anlay ışı  ile incelenmektedir. Ister tar ı m i ş letmesi 
isterse endüstri i ş letmesi olsun kurulu ş  yerinin siçiminde üzerinde du-
rulmas ı  gereken faktörler a şağı da belirtildi ğ i gibi özetleyebiliriz (Erku ş , 
Rehber, 1983). 

1. Arazi ve iklim ko şulları  
2. Pazara olan uzakl ı k ve ulaş t ı rma 

3. İş letme için gerekli olan hammaddenin yeterli düzeyde bulunmas ı  
olanağı , ayr ıca bu hammaddelerin fiyat ı  

4. İş çi ve i şçi ücretleri. 

5. Alt yap ı  hizmetleri 

6. Enerji ve yak ı t 
7. Değ i ş ik alanlarda faaliyet gösterecek i ş letmeler için kurulu ş  yeri-

nin seçiminde farkl ı  önem derecesine sahip faktörler; Bölgelere göre uy-
gulanan te şvik tedbirleri, -Sosyal imkanlar, - Rakip firmalara olan ya-
kı nlık, -Art ıldar ı n atı lmas ı , -Tabii riskler kar şı s ındaki durum, -Askeri 
tehlike. 

Kapasitenin Tayini 

Proje ile yarat ı lacak ünitenin üretim gücünü ifade eder. İş letme kapa-
sitesi olarak ele al ındığı nda mevcut üretim kaynaklar ın ı  en iyi ş ekilde 
kullanarak üretebilece ğ i ürün miktarıdır. 

Çoğunlukla i ş letme büyüklüğ ünü tesbit etmede üretim miktar ı  dikka-
te al ı n ırsa da i ş letme büyüklüğünü belirlemede birçok kantitatif (nice-
liksel) ve kalitatif (niteliksel) kriterler kullan ı lır. 

Bunlardan kantitatif kriterler şunlardı r: 
- Üretim miktar ı  veya satış  hacmi 

- İş çi say ı s ı  
- Belirli bir süre içerisinde kullan ı lan hammadde ve yard ımc ı  madde 

miktarı  
- Gelir ve sermaye miktar ı  
- Kullanı lan makina say ı sı  ve gücü 

- Özellikle tar ı msal iş letmelerde i ş letmenin ve yararlan ı lan arazinin 
büyüklüğ ü. 

Kalitatif kriterler daha çok büyük i ş letmeler için kullan ı lan k ı staslar 
olup, şunlardır: 
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- Sermayeyi koyanlar ı n say ı sı ; 

- Yönetim biçimi, küçük i ş letmelerde yönetim ba ğı ms ı z, yönetici ise 
mal sahibidir. 

- Sosyal ve ekonomik şartlar. 

Projenin Yaratacağı  Ekonomik Faydalar 

Haz ı rlanan projenin uygulanmas ı  ile üretilecek mal ve hizmetlerin 
ekonomiye ne ölçüde katk ıda bulunaca ğı n ı n hesab ı  için projenin yarat-
mış  olduğu katma de ğerin hesaplanmas ı  lazı md ır. 

Bir projenin yaratt ığı  katma değ eri olu ş turan unsurlar ş unlardı r; 
- Personel ve i şçilik, Amortismanlar, faiz, kira, kar ve vergiler. 

Proje uygulamas ı  ile elde edilen katma de ğerin ölçülmesi için proje 
uygulanan alanda, projesiz dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal 
değerleri tesbit edilip, proje uygulamas ından sonra üretilen mal ve hiz-
metlerin parasal de ğerinden ç ıkarı lmas ı  gerekir. 

2. Teknik Etüdler 

Proje haz ırlan ırken teknik etüd yapmak suretiyle elde edilen sonuçla-
rı n projede gösterilmesini, yap ılacak yatırı mı n en az riskle kar şı laş ması -
nı  sağ lar. 

Proje konusu ile ilgili literatürler ve mevcut tesislerin incelenmesi, 
üretim tekniğ inin belirlenmesi için gereklidir. 

Haz ırladığı mız projede üretim tekni ğ inin nas ı l belirlenece ğ ini tavuk-
çuluk projesini ele alarak aç ıklamaya çal ış alım. Daha önce ön çalış ma-
m ı z ve ekonomik etüdlerimizi yaparak, et, tavukçulu ğu yapmay ı  proje-
lendirdiğ imizi dü şünelim. 

Yeti ş tiricilikte hangi sistemi uygulamam ı z gerekti ğ ini tesbit etmemiz 
gerekir. Konu ile ilgili literatür ara ş tırmamı z ve mevcut yeti ş tiricilerin 
uygulamaları n ı  incelememiz sonucunda 3 tip yeti ş tiriciliğ in olduğunu 
tesbit ettik. Bunlardan birinci serbest k ı r sistemin (yer tavukçulu ğ u), 
ikincisi kafeste yeti ş tirme sistemidir (Kafes tavukçulu ğu), Üçüncüsü ise 
alta 18-20 cm derinli ğ inde tala ş  konulmu ş  derin altl ık sistemidir. Bun-
dan sonraki a ş amada bu üç sistemden hangisinin et tavukçulu ğu için en 
elveri ş li sistem oldu ğunu seçme i ş lemi yap ı l ır. Incelemeler sonucunda 
en iyi sistemin birinci sistem olduğ unu görürüz. Daha sonraki a şamada 
ise gerekli alet ve ekipman ı n en ekonomik bir biçimde temin i ş lemidir. 
Orneğ imizden de ç ı karaca ğı mı z sonuca göre üretim tekni ğ ini belirle-
mek için gerek literatür gerekse mevcut durumu di ğer faaliyette 
b.ulunan iş letmelerin çal ış maları n ı  ele al ıp incelememizi gerektiren ge-
ni ş  bir etüd yapmam ı z gerekiyor.. 
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Üretim tekniğ inin seçimi yap ı l ırken üzerinde durulmas ı  gereken di-
ğer bir konuda tesisin gelecekte geli ş tirilmesi imkanları nın gözönünde 
bulundurulmas ıd ır. 

3. Mali Etildler 

Üretim kaynaklar ın ı n kı t olu ş u dikkate al ındığı nda projeler aras ında 
seçim yap ı lırken daha fazla kar sa ğ layan projeler seçilir. Bir proje uygu-
lamadan önce projenin i ş letme sermayesi dahil yat ırı m tutarı n ı n proje-
nin üretiminin gelir-gider nakit ak ı m durumunun bilinmesi gerekir. 

Sabit sermaye ve i ş letme sermayesinin toplam ı  bir projenin yatırı m 
tutarını  verir. Projenin ekonomik ömrü boyunca kullan ı lan sermaye sa-
bit sermayedir. 

Projenin yat ı nm tutarı n ı  olu ş turan kalemler a ş ağı da özetlenrneye ça-
lış mış tır. 

A. Sabit yat ırım giderleri; 1. Etüd proje giderleri, 2. Arazi bedeli, 3. 
Makina ve teçhizat giderleri, 4. Tesis dönemindeki faiz, 5. İş letme bina-
lar ı  yatırımı . 

B. İş letme Sermayesi; 1. Personel giderleri, 2. Hammadde giderleri, 
3. Su, enerji yap ı ları , 4. Amortisman, 5. Bak ım onarı m, 6. ilaç (özellikle 
tarımsal projelerde), 7. Pazarlama. 

Bir zaman birimi içerisinde i ş letmenin gelir ve giderlerinin kaynak 
ak ı mı  ve kullan ış  yerlerinin gösterilmesi şeklinde tarif edilen nakit 
akırn, kâr kavram ı ndan farkl ıdı r. Ş öyle ki bir projenin kâr ı  hesaplamr-
ken, has ı ldan maliyetler ç ıkarı l ır. Buradaki maliyetler içerisinde fiili 
ödemeyi gerektirmeyen amortisman gibi masraflar yer ald ığı  halde nakit 
akım hesaplan ırken fiili ödemeyi gerektirmeyen masraflar has ı ladan ç ı -
karı lmaz. 

PROJE DEĞ ERLENDIRME 
Bir ülkenin kalk ınmas ı nda en büyük etken, mevcut tasarruflar ı n ve-

rimli bir şekilde kullan ı lmas ıdır. Bunun içindir ki, hazırlanan projelerin 
uygulama safhas ı na geçmeden önce de ğ erlendirilmesi gerekir. Bir pro-
jenin uygulamaya elveri ş li olup olmadığı , eksik ve hatal ı  kı sı mlannın 
bulunup bulunmadığı nı , ekonomik ve teknik ömrü içerisinde kendisini 
finanse edip edemeyece ğ ini veya kârl ı lık derecesini ölçmek için yap ı lan 
çalış malara proje de ğerlendirme veya fizibilite (yap ı labilirlik) etüdleri 
denir. Proje de ğerlendirme, paran ı n zaman değerini ve projenin ekono-
mik örnrünü dikkate almayan (rantabilite, geri ödeme süresi gibi) kriter-
lerle yap ı labikliğ i gibi paran ı n zaman değerini ve projenin ekonomik 
ön-ıı -ünil dikkate alan (net ş imdiki değer, iç karl ı lık oran ı  gibi) kriterler 
ile de yap ı lı r. 
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KITLE ILETIŞ IM ARAÇLARININ 
KULLANIM ALIŞ KANLIĞ I UZERINE B İ R 

ARAŞ TIRMA 
(GAZİANTEP VE SINOP PILOT 

BÖLGESI) 
Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜKKURT 

Y. Doç. Dr. Nurettin GCIZ 

GIRIŞ  

Kitle ileti ş im alanındaki araş tı rmalar 19. yüzy ı ldan itibaren Avrupa ve Ku-
zey Amerika'da yap ı lmaya baş landı . Bu alandaki ampirik ara ş tı rmaların baş lan-
gıc ı  ise 1930'1u y ı llard ı r.(1) Özellikle son y ıllarda gerek teknolojik alandaki ge-
lişmee paralel olarak bu araçlar ın etkinliğ inin artmas ı , gerekse modem 
toplumlarda bu araçlar ın üstlendiğ i i ş lev(2) sebebiyle bu alanda yap ılan araş tır-
malann say ı s ı  artt ı . Kitle ileti ş im araş tı rmaları  bugün temellerini Lasxwell'in or-
taya attığı  (3) be ş  alanda yap ı lmaktad ır. Bunlar; pileti şmci üzerine yap ılan 
araş tı rmalar, 2) İçerik analizi, 3) Medya ara ş t ı mı alan, 4) Al ıc ı  araş tı rmaları  ve 5) 
Etki araş tırmaland ır. Kitle ileti ş im alanında yap ı lan ara ş tı rmalar ister deneysel 

1) Roger L.Brown, "Kitle iletiş im Araş tırmalar!~ Tarihsel Geliş imi," Kitle lletiş iminde Temel Yakla-
şı mlar, (Der. Korkmaz Alemdar, Reş it Kaya) Savaş  Yayınevi, Ankara, 1983, s.21; Denis McQuail, 
"Kitle Iletiş im Araçlarının Etkileri" Kitle Iletiş iminde Temel Yakla şı mlar, (Der. Korkmaz Alemdar, Re-
ş it Kaya) Savaş  Yayınevi, Ankara, 1983, s.48. 

2) Modern Demokratik toplumlarda bas ı n yasama, yürütme ve yarg ıdan sonra dördüncü kuvvet olarak 
iş lev görür . Bu toplumlarda kitle ileti ş im araçları  haber veren, eğ iten, eğ lendiren kamuoyunu oluş turan 
ve aç ıklayan, idareyi ve yönetenleri denetleyen, değ iş ik siyasal, sosyal ve ekonomik kesimlerin görü ş -
lerini topluma ve yönetime yans ı tan, mevcut yöneticilerin mevcut sorunlara e ğ ilmesini sağlayan ku-
rumlar olarak görev yaparlar.(Bkz. Kay ı han Içel, "Devletle Bas ın Aras ındaki Iliş kiler," Basın ve Bası -
nın Karşı laş tığı  Hukuki Sorunlar, Hürriyet Vakfı  Yayı n ı , Istanbul, 1983, s.51-53) Bas ın organların ın 
bu görevleri yerine getirebilme/erinin şartı  ise hür bir ortamdır Ancak, serbest rekabetin söz konusu ol-
duğu bir sistemde gerek fertler, gerekse kitle iletiş im araçları  açıs ından verilen hürriyetlerin tam anla-
mıyla kullan ı lmadığı , rekabetin azı nlıkların ve geçici çoğunluklann bireysel seçim özgürlüğünü ağı r bir 
biçimde zedelediğ i görüşü Vardır. (Bkz. John Keane, Medya ve Demokrasi, (Çev. Haluk Şahin) 
2.Bsk., Ayrıntı  Yayınları, Istanbul, 1993, s.81-90) 

3) Denis McQuail, Sven Windahl, Iletiş im Modelleri, (Çev. Mehmet Kü ükkurt) Imaj Yay ınları, Anka-
ra, 1993, s.15-17. 
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çalış malar, isterse alan ara ş tırmaları  olsun temel olarak bu be ş  alandan birine 
yönelmek durumundad ır.. 

Kitle ileti ş im araçlanndaki (K. İ .A.) geli şme ve araçlar ın toplumsal etkinli-
ğ inin artmas ı  her arac ı n ayrı  bir biçimde ele al ı nmas ını  zorunlu kıldı . Bu du-
rum araçlar ı n tarihsel geli ş imi ile de yakından ilgilidir. İ lk araş tırmalann yaz ılı  
kitle ileti ş im alan ı nda olmas ı , diğ er araçlar ın daha sonra ortaya ç ı lmıalanndan 
kaynaklanmaktad ı r. Örneğ in pek yayg ın olmasada gazete okuyucu ara ş tı rmala-
rı  1930'lardan önceye gitti ğ i halde görüntülü kitle ileti ş im araçları  üzerindeki 
akademik çal ışı nalann geli ş imi ancak II.Dünya Sava şı  y ı llarından sonra ol-
muş tur. (4) 

Günümüzdeki kimi araş tı rmalar doğ rudan kitle ileti ş im araçlar ının birbirle-
rine kar şı  üstünlülderini ve zaaflann ı  ele ald ıkları  halde (5), kimi ara ş tı rmalar 
da her arac ı  ayrı  olarak değerlendirerek o arac ın kullanım ı  ve etkinliğ i üzerin-
de yoğunlaşmaktad ı r. Özellikle al ıc ı yi merkez kabul eden ara ş tırmalann say ı sı  
oldukça. fazlad ı r. Alı c ı yı  merkez kabul eden modeller -ki bu ara ş tı rman ı n da 
temelini te şkil etmektedir, kullan ı m ve doyumlar, kullan ım ve etkiler ve bilgi 
arama modeli olmak üzere üç ayr ıl ı r. 

Kullan ım ve doyumlar modeli veya yakla şı m ını n geleneksel etki ara ş tı rrn-
lanndan temel fark ı , medyan ı n insanlara ne yapt ığı  üzerinde durmas ı dı r. Bu 
gelenek içerisinde değerlendirilen ara ş tı rmalar, medya içeri ğ inin baz ı  ihtiyaç-
ları  gidermede ya da baz ı  doyumlara ula şmada kullan ı lmas ı  üzerinde yoğun-
laşmaktad ı r. Katı  ve arkadaş ları  bu alanda yap ılan araş t ı rrnalann mantığı n 
şöyle aç ı klar: Bu ara ş tı rnı ac ı lann ilgilendiğ i şey. K İ A ve diğer kaynaklardan 
bireylerin medyadan farkl ı  şekilde faydalanmalanna sebep olur. Bu ise ihtiya-
cın doyumlar modelleri aras ı nda en çok ad ı  anı lan Rosengredin modelidir. Bu 
modelde bireyin ihtiyaçlan ba ş langı ç noktas ını  oluş turur. Ihtiyac ın oluşumu 
kendiliğ inden ihtiyaçlar hiyerarş isine gönderme yapan Rosengren, yüksek dü-
zey ihtiyaçlar ı  (arkada şlı k, sevgi, kabul görme, kendini gerçelde ş tirme ihtiyac ı  
gibi) dü şük düzey ihtiyaçlara (psikolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyac ı  gibi) 
oranla kullan ımlar ve doyumlar modelleriyle daha çok ili şkilendirir.(6) 

Konunı uz aç ı s ından önemli olan kullammlar ve etkile modelinde de medya 
kullanım ını  belirleyen şey bireyin temel ihtiyaçlar ıd ı r. Bu modelde ihtiyaç, 
kullanı ma sebep olan faktörlerden sadece bir tanesidir. Bireysel özellikler, 
medyadan beklentiler ve medyan ın alg ılanmas ı , medyaya ulaş abilme derecesi 
bireyin medya içeri ğ ini kullanma konusundaki karar ını  etkiler.(7) 

4) Roger LBrown, A.g.m., s 26. 
5) Kitle iletiş im araçları n ı n (K. İ .A.) birbirlerine karşı  üstünlükleri vardı r. Örneğ in, bu araş tı rmanı n konusu 
olan yazı lı  kitle iletiş im araçları n ı n üstünlükleri şöyle s ıralanı r: I ) Okuyucu metnin görünümünü k6ntrol 
eder, 2) Gösterinin tekrarı  mümkündür ve ço ğ u kere tekrarlanı r, 3) Konu daha tam ve daha iyi iş lenebilir, 4) 
Her konuda uzmanlaş tı rdm ış  bir sunuma elveriş lidir, 5) Daha yüksek birprestıj vardı r. (Bkz. Joseph 
T.Klapper, "Değ iş ik Haberleşme Araçları n ı n Karşı laş tı rmalı  Etkileri" Kitle Haberle şme Teorilireni,Giri ş , 
(Der. Unsal Oskay) 3.Bsk., A.U.BYYO Yay ı n ı , Ankara, 1985, s 201 -193). 
6> Denis McQuail, Sven Windahl, A.g.e., s.112-114 
7) Denis McQuail, Sven Windahl, A.g.e., s.119-121 
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Türkiye'de yaz ı l ı  kitle ileti ş im araçlan üzerine yap ı lan ara ş tırmaları n tarihi 
çok uzun değ ildir.(8) Yaz ı lı  kitle ileti ş im araçlar ından gazeteler üzerinde yap-
tığı m ız bu araş tı rmada pilot bölge olarak Gaziantep ve Sinop seçildi. Ara ş tı r-
ma ile her iki yerle ş im biriminde ülke düzeyinde yay ınlanan günlük gazetele-
rin okuyucular trafı ndan kullanımla derecesi, okuyucular ım sosyo-demografik 
ve sosyo-kültürel özellikleri ile gazetelerin okuyucular taraf ı ndan kullanı lmas ı  
aras ındaki ili şkilerin ortaya ç ıkanlmas ı  amaçland ı . 

Araş tı rma sahas ı  olarak Gaziantep ve Sinop özellikle seçildi. Gaziantep 
coğ rafik konum olarak ülkenin güneyinde yer alan, Türkiye'nin de ğ i ş ik yörele-
rinden göç kabul eden, daha dinamik, geli şen ve büyük şehir statüsünde olma-
sını n yanında heterojen bir yap ı ya sahiptir. Buna karşı lı k Sinop ise, Türkiye 
coğ rafyas ının kuzey uç noktas ı nda bulunan, küçük, geli şmeye aç ı k olmayan, 
dinamizmi daha az ve Gaziantep'e göre daha homojen bir toplum yap ı sına sa-
hiptir. 

Her iki ilde 1991 y ı lı  Eylül ay ı nda yap ı lan araş tırmada deneklere ayn ı  soru-
lar soruldu. Her iki ilin ilçeleri de taranarak isabetli bir ömeklern kümesi tespit 
edilmeye çal ışı ld ı . Araş tı rma, Gaziantep'te 1.886, Sinop'ta 796 olmak üzere 
toplam 2.682 denelde yüzyüze görü şülerek yap ı ldı . Tesadüfi örneklem meto-
dunun kullan ı ldığı  ankette önceden e ğ itilmiş  anketörler görevlendirildi. De-
neklere kimlikleri ve ki ş isel özellikleri ile ilgili hiçbir soru yönetilmeyerek 
sağ l ıkl ı  bilgi vermeleri amaçland ı . 

Konu üç bölümde ele al ındı . Birinci ve ikinci bölümde Gaziantep ve Sinop 
illerinde cinsiyete, ya ş a, gelir ve eğ itim durumuna, meslelderine göre okuyu-
culann yaz ılı  kitle ileti ş im araçların ı  okuma al ış kanlıkları  tespit edildi. Üçüncü 
bölümde ise her iki ilde elde edilen sonuç kar şı laş tınld ı . Sonuç bölümünde ise 
elde edilen bulgular ortaya kondu. 

I- GAZ İANTEP İLİNDE . GAZETE OKUMA ALIŞ KANLIĞ I 

A. DENEKLERİ N SOSYAL ÖZELLIKLERI 
1. Cinsiyetlere Göre Denekler: Gaziantep'te yap ı lan ara ş t ı rmaya toplam 

1886 denek katı lmış t ı r. Araş tı rmaya kat ılan deneklerin %91'i (1709 ki ş i) er-
kek, %9'u (177 ki ş i) kad ındı r. 

,2. Ya ş lara Göre Denekler: Araş tı rmaya kat ılan deneklerin %40' ı  (745 ki ş ) 
genç (30 yaş  ve alt ı ), %40' ı  (746 ki ş i ) ortaya ş l ı  (31-45 yaş  aras ı ), %18'i (332 
kiş i) ya ş lı  (45 yaş  ve üstü) ki ş ilerden oluşmaktad ı r . Deneklerin %3'ü (63 ki ş i) 
bu soruya cevap vermemi ş tir. 

3. Gelir durumlar ına Göre Denekler: Araş tı rmaya cevap veren 1886 de-
neğ in %52'si (975 ki ş i) aylı k birmilyondan az, %26'si (491 ki ş i) bir-ikimilyon 

8) Türkiye'deki kitle ileti ş im araş tı rmaları  1970'li y ı llarda baş lar. Ancak bu araş tı rmaları n birçogu bu alan-
da çalış ma yapacaklar için temel teşkil edecek mahiyette de ğ ildir. Örnegin bkz. Cahit Alican, "Bir Kitle Ileti-
ş im Arac ı  Olarak Gazete veHalk Eğ itimi," A.Ü.BYYO Y ı llık Al] .BYY0 Yay ı nı , Ankara, 1973, s.213-241. 
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aras ı , %7'si (125 ki ş i) iki milyondan fazla gelire sahiptir. Deneklerin 916's ı  ge-
lirlerini aç ıklamam ış t ı r. 

4. Egitim Durumlar ı na Göre Denekler: Araş tı rmaya cevap veren 1886 
deneğ in %51'i (960 ki ş i) ilkokul, %14'ü (157 ki ş i) ortaokul, %18'i (347 ki ş i) li-
se, %9'u (169 ki ş i) üniversite mezunudur. Deneklerin %8'i e ğ itim durumlar ını  
belirtmemi ş tir. 

5. Mesleklere Göre Denekler: Toplam 1886 deneğ in, %9'u (168 ki ş i) i şçi, 
%8'i (143 ki ş i) memur, %4'ü (77 ki ş i) emekli, %5'i (87 ki ş i) öğ renci, %12'si 
(231 ki ş i) serbest meslek sahibi, %4'ü (74 ki ş i) ev han ı mı , %33'ü (613 ki ş i) kü-
çük esnaf, %l0'u (186 ki ş i) çiftçi, %3'ü (52 ki ş i) iş siz, %5'i (90 kiş i) şoför, 
%7'si (165 kiş i) diğ er meslek grubundand ı r. 

B. DENEKLERİ N GAZETE OKUMA ALI Ş KANLIĞ I 

1. Deneklerin Genel Olarak Gazete Okuma Al ış kanl ığı : Araş tırmaya ka-
t ı lan toplam 1886 dene ğ in %34'ü (638 ki ş i) hergün en az bir, %12'si (231 ki ş i) 
ehrgün en az iki, %36's ı  (685 ki ş i) arada s ı rada bir gazete okudu ğunu, %17'si 
(316 kiş i) ise hiç gazete okumad ığı n ı  belirtrni ş tir. Deneklerin %l'i (16 ki ş i) bu 
soruya cevap vermemi ş tir. 

Buna göre deneklerin %46's ı  hergün en az bir gazete okumaktad ı r. Ancak, 
hergün gazete okumayanlann oran ı , okuyanlara oranla dü ş üktür. 

2. Deneklerin Cinsiyete Göre Gazete Okuma Al ış kanl ığı : Deneklerin 
verdikleri cevaplar cinsiyetlere göre de ğerlendirildi ğ inde, erkeklerin %34'ü 
hergün en az bir, %13'ü hergün en az iki, %36's ı  arada s ı rada bir gazete okur-
ken, %16's ı  hiç gazete okumamaktad ı r. 

Kad ı nların ise, %23'ü hergün en az bir, %6's ı  hergün en az iki, %27'si arada 
sırada bir gazete okurken, %l9'u hiç gazete okummaktad ı r. (Bkz. Tablo:1). 

Erkeklerin günlük gazete okuma al ış kanlığı  %47 iken, kad ınlar aras ında bu 
oran %29'a dü ş mektedir. Yine erkekler aras ında hiç gazete okumayanlar ın ora-
nı  %16 iken, kad ı nlar aras ında bu oran %l9'a ç ıkmaktad ı r. 

Hergün bir 	Hergün iki Arada s ırada Hiç gazete 
gazete 	gazete 	bir gazete 	okumuyor 	Cevaps ı z Toplam 
Sayı  % 	Sayı  % 	Sayı  % 	Say ı  % 	Say ı  % Say ı  % 

Erkek 586 34 217 13 618 36 274 16 14 1 1709 100 
Kad ı n 40 23 11 6 47 27 34 19 45 25 117 100 

Tablo-1: Cinsiyete göre Gaziantep'te gazete okuma al ış kanl ığı  

3. Deneklerin Ya ş lara Göre Gazete Okuma Al ış kanl ığı : Denekler ya ş la-
ra göre s ın ı fland ı nldığı nda, gençlerin %37'sinin hergün en az bir, %13'ünün 
hergün en az iki, %38'inin arada s ırada bir gazete okudu ğu, %1l'inin hiç gaze-
te okumad ığı  ortaya ç ı kmaktad ı r. 
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Ortaya ş l ı lann %34'ünün hergün en az bir, %13'ünün hergün en az iki, 
%31'inin arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %32'sinin hiç gazete okumad ığı  an-
laşı lmaktad ı r. 

Yaşhlann ise, %27'sinin hergün en az bir, %9'unun hergün en aza iki, 
%31'inin arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %32'sinin ise hiç gazete okumad ığı  
anlaşı lmaktadı r. (Bkz. Tablo:2) 

Bu sonuçlara göre deneklerin ya ş  oranlar ı  küçüldükçe hergün en az bir ga-
zete okuyanlann oran ının arttığı  görülmektedir. Gençler aras ında hergün en az 
bir gazete okuyanlann oran ı  %50 iken bu oran orta ya ş lı larda %47'ye, ya ş lı lar-
da %36'ya dü şmektedir. Yine, deneklerin ya ş  oranlan artt ıkça hiç gazete oku-
mayanların oran ı  artmaktad ı r. 

Hergün bir 
gazete 
Sayı 	% 

Hergün iki 
gazete 

Say ı 	% 

Arada s ı rada 
bir gazete 
Say ı  % 

Hiç gazete 
okumuyor 
Sayı  % 

Cevaps ız 
Say ı  % 

Toplam 
Sayı 	% 

Genç 273 37 99 13 286 38 80 11 7 1 745 100 
Ortaya ş h 254 34 99 13 270 38 119 16 4 0 746 100 
Ya ş l ı  89 27 29 9 104 31 107 32 3 1 332 100 

Tablo-2: Ya ş lara göre Gaziantep'te gazete okuma al ış kanlığı  

4. Deneklerin Gelirlerine Göre Gazete Okuma Al ış kanlığı : Deneklerip 
gazete okuma al ış kanl ı klan ayl ık gelirlerine göre değ erlendirildiğ inde, ayl ı k 
birmilyondan az gelire sahip olan deneklerin %2Tsinin hergün en az bir, 
%10'unun hergün en az -  iki, %42'sinin arada s ı rada bir gazete okudu ğu, 
%21'inin hiç gazete okumad ığı  ortaya ç ıkmaktad ı r. 

Aylık bir ile ikimilyon lira aras ında bir gelire sahip olan deneklerin 
%46's ı nın hergün en az bir, %l4'ünün hergün en az iki, %31'inin arada s ı rada 
bir gazete okudu ğu, %9'unun hiç gazete okumad ığı  anlaşı lmaktad ı r. 

Ayl ık ikimilyon liradan fazla gelire sahip olan deneklerin %48'inin hergün 
en az bir, %29'unun hergün en az iki, %l6's ı nın arada s ı rada bir gazete okudu-
ğu, %7'sinin ise hiç gazete okumad ığı  sonucu ortaya ç ıkmaktad ır (Bkz. Tab-
1o:3). 

Gazete okuma al ış kanlığı  deneklerin gelirlerine göre de ğerlendirildiğ inde 
günlük gazete okuma al ış kanlığı  ile deneklerin ayl ık gelirleri aras ında doğ ru 
bir orant ı  vard ı r. Deneklerin ayl ı k gelirleri artt ıkça hergün gazete okuyanlann 
oranı  da artmaktad ı r. Ayl ık ikimilyondan fazla gelire sahip olan deneklerin 
%76's ı  hergün en az bir gazete okurken, ayl ık birmilyondan az gelire sahip 
olan denekler aras ında bu oran %37'ye dü şmektedir. Ayl ık birmilyon ile iki-
milyon TL. aras ında gelire sahip olan deneklerle, ayl ık ikimilyondan fazla ge-
lire sahip olan denekler kar şı laş tı rı ldığı nda, hergün en az bir gazete okuyanla-
nn oranlan aras ı nda büyük bir fark görülmezken, hergün en az iki gazete 
okuyanlann oranlan aras ı nda önemli bir fark görülmektedir. 
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Hergün bir 	Hergün iki Arada s ırada Hiç gazete 
gazete 	gazete 	bir gazete 	okumuyor 	Cevaps ı z Toplam 
Say ı  % 	Sayı  % 	Say ı  % 	Say ı  % 	Say ı  % Say ı  % 

lmly.dan az 258 27 97 10 - 	405 42 206 21 7 0 973 100 
1-2 mily. aras ı  224 46 67 14 151 31 44 9 5 0 491 100 
2mily.danfazl. 60 48 36 29 20 16 9 7 0 0 125 100 

Tablo-3: Ayl ık gelire göre Gaziantep'te gazete okuma al ış kanl ığı  

5. Deneklerin Eğ itim Durumlar ına Göre Gazete Okuma Al ış kanlığı : 
Denekler e ğ itim durumlar ına göre de ğ erlendirildiğ inde, ilkokul mezunu de-
neklerin %27'sinin hergün en az bir, %7'sinin hergün en az iki, %43'tinün ara-
da s ı rada bir gazete okudu ğu, %23'tinün hiç gazete okumad ığı  ortaya ç ıkmak-
tad ı r. 

Ortaokul mezunu deneklerin %46's ı nın hergün en az bir, %13'ünün hergün 
en az iki, %35'inin arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %6's ının gazete okumad ı -
ğı  anlaşı lmaktad ı r. 

Lise mezunu deneklerin %46's ının hergün en az bir, %21'inin hergün en az 
iki, %28'inin arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %5'inin ise hiç gazete okumad ı -
ğı  görülmektedir. 

Üniversite mezunu deneklerin ise, %46's ın ın hergün en az, %21'inin hergün 
en az iki, %28'inin arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %5'inin ise hiç gazete 
okumad ığı  görülmektedir. 

Üniversite mezunu deneklerin ise, %46's ın ın hergün en az bir, %30'unun 
hergün en az iki, %22'sinin arada s ı rada bir gazete okuduğu, %2'sinin ise hiç 
gazete okumad ığı  sonucu ortaya ç ıkmaktad ı r. (Bkz. Tablo:4). 

Buna göre, ilkokul mezunu denekler aras ı nda hergün gazete okuyanlann 
oran ı  %34 iken bu oran ortaokul mezunu denekler aras ında %59'a, lise mezu-
nu denekler aras ı nda %67'ye, üniversite mezunu denekler aras ında ise %76'ya 
yükselmektedir. Hiç gazete okumayanlann oran ı  ise, ilkokul mezunlan aras ı n-
da %23 iken, ortaokul mezunlan aras ı nda bu oran %6'ya, lise mezunlan ara-
sında %5'e, üniversite mezunlan aras ında %2'ye dü şmektedir. Dikkati çeken 
bir husus da ortaokul, lise ve üniversite mezunlan aras ında hergün en az, bir 
gazete okuyanlann oran ı  %46 iken, hergün en az iki gazete okuyanlann oran ı  
%46 iken, hergün en az iki gazete okuyan deneklerin oran ı  ortaokul mezunlan 
aras ında %13, lise mezunlan aras ı nda %21, üniversite mezunlar ı  aras ı nda %30 
olmaktad ı r. Bu sonuçlar bize insanlar ı n eğ itim seviyeleri ile gazete okuma 
al ış kanlığı  aras ı nda bir ili şki , olduğunu, eğ itim seviyesi yükseldikçe gazete 
okuma oranı n arttığı n ı  göstermektedir. 
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Hergün bir 	Hergün iki Arada s ırada Hiç gazete 
gazete 	gazete 	bir gazete 	okumuyor 	Cevapsız Toplam 
Say ı  % Sayı  % Say ı  % Say ı  % Say ı  % Say ı  % 

ilkokul 255 27 69 7 408 43 217 23 11 1 960 100 
Ortaokul 117 46 34 13 89 35 16 6 1 0 257 100 
Lise 159 49 72 21 96 28 19 5 1 0 347 100 
Üniversite 77 46 50 30 38 22 3 2 1 0 169 100 

Tablo-4: Eğ itim durumuna göre Gaziantep'te gazete okuma al ış kanl ığı  

C. TERCİH EDILEREK OKUNAN GAZETELER 

Deneklere hangi gazeteleri okuduktan soruldu. Toplam 1886 tene ğ in 
%76's ı  bu soruya cevap verdi. Denekleri %20'si (375 ki ş i) "Hürriyet", %14'ü 
(258 ki ş i) "Sabah", %9'u (171 ki ş i) "Milliyet", %7'si (141 ki ş i) "Türkiye", 
%6's ı  (111 ki ş i) "Cumhuriyet", %5'i (90 ki ş i) "Tercüman", %3'ü (59 ki ş i) "Fo-
tospor", %2'si (45 ki ş i) "Bugün", %2'si (41 ki ş i) "Zaman", %2'si (41 ki ş i) 
"Meydan", %2'si (33 ki ş i) "Tan", %l'i (18 ki ş i) "Milli Gazete", %l'i (16 ki ş i) 
"Yeni Dü şünce; %l'i (12 ki ş i) "Güne ş ", %l'i (11 ki ş i) "Günayd ın" Gazetesini 
okuduğunu söylemi ştir. 

Buna göre, deneklerin %50'lik bir bölümü "Hürriyet", "Sabah", "Milliyet" 
ve "Türkiye" gazetelerini o ıkuduklan sonucu ortaya ç ıkmaktad ır. Diğ er %34'ü 
ise "Cumhuriyet", "Tercüman", "Zaman", "Bugün", "Günayd ın", "Milli Gaze-
te", "Tan", "Meydan", "Fotospor", "Güne ş ", "Fotomaç", "Yeni Dü şünce", 
"Deily News", "Yeni Asya" gibi gazeteleri okumaktad ır. Deneklerin %24'ü bu 
soruya cevap vermemi ş tir. 

IL SİNOP ILINDE GAZETE OKUMA ALIŞKANLIĞ I 

A. DENEKLERİN SOSYAL ÖZELLIKLERI 

1. Cinsiyetlere Göre Denekler: Sinop'ta yap ı lan ankete toplam 786 denek 
kat ı lmış tı r. Bu deneklerin %90' ı  (713 kiş i) erkek, %4'ü (32 ki ş i) kad ınd ı r. De-
neklerin %6's ı  bu soruya cevap vermemi ş tir. 

2. Yaş lara Göre Denekler: Toplam 786 deneğ in %29'u (234 ki ş i) genç (30 
yaş  ve altı), %44'ü (354 ki ş i) orta yaş l ı  (31-45 ya ş  aras ı ) %15'i (117 ki ş i) yaş lı  
(46 yaş  ve üstü) ki ş ilerden olu şmaktad ı r. 

3. Gelir Durumları na Göre Denekler: Deneklerin %47'si (377 ki ş i) ayl ık 
bir milyondan az, %29'u (232 ki ş i) ayl ık bir-ikimilyon aras ı , %4'ü (33 ki ş i) ay-
lık ikimilyondan fazla gelire sahiptir. Deneklerin %19'u (154 ki ş i) ayl ık gelir-
lerini aç ıldamamış tı r. 

5. Mesleklere Göre Denekler: Ara ş tı rmaya katılan deneklerin %6's ı  (45 
kiş i) i şçi, %7'si (54 ki ş i) memur, %14'ü (114 ki ş i) emekli, %20'si (161 ki ş i) 
öğ renci, %19'u (153 ki ş i) ev hanım ı , %l4'ü (115 kiş i) küçük esnaft ır. Diğer 
meslek gruptan %1 civanndad ır. Deneklerin %19'u (150 ki ş i) mesleğ ini aç ık- 

97 

pe
cy

a



lamam ış t ı r. 

B. DENEKLERİ N GAZETE OKUMA ALI Ş KANLIĞ I 

1. Deneklerin Genel Olarak Gazete Okuma Al ış kanl ıkları : Toplam 796 
deneğ in %34'ü (273 ki ş i) hergün en az bir, %21'i (164 ki ş i) hergün en az iki, 
%27'si (213 ki ş i) arada s ı rada bir gazete okudu ğunu, %15'i (122 ki ş i) hiç gaze-
te okumad ığı n ı  belirtmi ş tir. Deneklerin %3'ü (24 ki ş i) bu soruya cevap verme-
mi ş tir. 

2. Deneklerin Cinsiyete Göre Gazete Okuma Al ış kanl ığı : 796 denekten 
713 erkek ve 32 kad ı n denek bu soruya cevap vermi ş tir. Erkek deneklerin 
%34'ü hergün en az bir, %21'i hergün en az iki, %27'si arada s ı rada bir gazete 
okuduğunu, %16's ı  hiç gazete okumad ığı nı  belirtmi ş tir. 

Kad ı n deneklerin %41'i hergün en az bir, %19'u hergün en az iki, %28'i 
arada s ı rada bir gazete okudu ğunu, %12'si ise hiç gazete okumad ığı nı  aç ı kla-
m ış t ı r. (Bkz. Tablo:5). 

Buna göre, erkek deneklerin %55'i hergün en az bir gazete okurken, kad ın 
deneklerin %60` ı  hergün en az bir gazete okumaktad ı r. Bundan da kad ınlar 
aras ı nda gür luk gazete okuma al ış kanl ığı nı n daha yayg ı n olduğu sonucunu ç ı -
karabiliriz. Arada s ı rada gazete okuyanlann oran ı  erkeklerle kad ı nlar aras ında 
büyük bir farkl ı l ı k göstermiyor. Hiç gazete okumayanlar içerisinde erkek de-
neklerin oran ı  %16 iken, kad ı nlar aras ında bu oran %12'ye dü şmektedir. 

Hergün bir 	Hergün iki Arada s ırada Hiç gazete 
gazete 	gazete 	bir gazete 	okumuyor 	Cevaps ı z Toplam 
Say ı  % 	Say ı  % 	Say ı  % 	Say ı  % 	Say ı  % Say ı  % 

Erkek 243 34 149 21 193 27 114 16 14 2 713 100 
Kadı n 13 41 6 19 9 28 4 28 0 0 32 100 

Tablo-5: Cinsiyete göre Sinop'ta gazete okuma al ış kanl ığı  

3. Deneklerin Ya ş lara Göre Gazete Okuma Al ış kanl ığı : Ara ş t ı rmaya ka-
t ı lan deneklerin 234 genç (30 ya ş  ve alt ı ) bu soruya cevap vermi ş tir. Gençlerin 
%37'si hergün en az bir, %28'i hergün en az iki, %21'i arada s ı rada bir gazete 
okuduğunu, %13'ü ise hiç gazete okumad ığı nı  söylemiş tin. 

Bu soruya cevap veren 354 orta ya ş lı  (31-45 ya ş  aras ı) deneğ in %33'ü her-
gün en az bir, %19'u hergün en az iki, %29'u arada s ı rada bir gazete okudu ğu-
nu, %16's ı  ise hiç gazete okumad ığı n ı  belirtmi ş tir. 

Bu soruya cevap veren 117 ya ş l ı  (46 ya ş  ve üstü) dene ğ in %32'si hergün en 
az bir, %l3'ü hergün en az iki, %30'u arada s ı rada bir gazete okudu ğunu, 
%22'si ise hiç gazete okumad ığı n ı  aç ı klam ış t ı r. (Bkz. Tablo:6). 

Bu sonuçlara göre, hergün en az bir gazete okuyanlann oran ı  gençler ara-
s ında %65 iken bu oran orta ya ş l ı lar aras ında %52'ye, ya ş lı lar aras ında %45'e 
dü şmektedir. Bu verilerden biz, nüfusun gençle ş tikçe günlük gazete okuma 
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alış kanlığı nın artt ığı  sonucuna varalibiliz. Yine, hiç gazete okumayanlann ora-
n ı  gençler arasmda %13 iken bu oran orta ya ş lı lar aras ı nda %16'ya, ya ş lı lar 
aras ında %22'ye ç ıkmaktad ı r. 

Hergün bir 	• Hergün iki Arada s ırada Hiç gazete 
gazete 	gazete 	bir gazete 	okumuyor 	Cevaps ı z Toplam 
Say ı  % 	Sayı  % 	Say ı  % 	Say ı  % 	Say ı  % Say ı  % 

Genç 	87 	37 	65 	28 	49 21 	30 	13 	3 	1 234 100 
Ortaya ş lı  118 	33 	69 	19 	103 29 	58 	16 	6 	2 354 100 
Yaş l ı 	38 	32 	15 	13 	35 	30 	26 	22 	3 	3 	117 100 

Tablo-6: Yaş lara göre Sinop'ta gazete okuma al ış kanl ığı  

4. Deneklerin Gelirlerine Göre Gazete Okuma Al ış kanl ığı : Araş t ı rmaya 
katı lan 796 denekten ayl ık birmilyondan az gelire sahip 377 denek bu soruya 
cevap vermi ş tir. Bu deneklerin %29'u hergün en az bir, %17'si hergün en az 
iki, %35'i arada s ı rada bir gazete okudu ğunu, %22'si ise hiç gazete okumad ığı - 

söylemi ş tir. 

Deneklerden ayl ık bir - ikimilyon gelire sahip olan 232 ki 	soruya ce- 
vap vermi ş tir. Bu deneklerin %40' hergün en az bir, %26's nergün en az iki, 
%22'si arada s ırada bir gazete okud ğunu, %9'u hiç gazete okumad ığı nı  aç ıkla-
mış tı r. 

Deneklerden ayl ık ikimilyondan fazla gelire sahip olan 33 denek bu soruya 
cevap vermi ş tir. Bu deneklerin %30'u hergün en az bir, %48'i hergün en az iki, 
%9'u arada s ı rada bir gazete okudu ğunu, %12'si ise hiç gazete okumad ığı nı  
bildirmi ş tir. (Bkz. Tablo:7). 

Buna göre, ayl ık birmilyondan az gelire sahip denekler aras ında hergün en 
az bir gazete okuyanlann oran ı  %46 iken, bu oran ayl ık bir-ikimilyon gelire 
sahip denekler aras ında %66'ya, ayl ık ikimilyondan fazla gelire sahip denekler 
aras ı nda %78'e ç ıkmaktad ı r. Bu sonuçlar bize, insanlann gelirleri ile günlük 
gazete okuma al ış kanl ı klan aras ında doğ ru bir ili şki olduğunu ortaya koymak-
tad ı r. İnsanlann çoğunluğunun bir günde en az bir gazete okuyabilmeleri için 
en az ayl ık bir milyon gelire sahip olmalan gerekmektedir. 

Hergün bir 	Hergün iki Arada s ırada Hiç gazete 
gazete 	gazete 	bir gazete 	okumuyor 	Cevaps ız Toplam 
Say ı  % 	Sayı  % 	Say ı  % 	Sayı  % 	Say ı  % Say ı  % 

Imly.dan az 109 29 65 17 115 35 85 22 4 1 377 100 
1-2mily. aras ı  92 40 60 26 51 22 22 9 7 3 232 100 
2mily.danfaZI. 10 30 16 48 3 6 4 12 0 0 33 100 

Tablo-7: Ayl ık gelire göre Sinop'ta gazete okuma al ış kanlığı  

5. Deneklerin E ğ itim Durumlar ına Göre Gazete Okuma Al ış kanl ığı : 
Toplam 796 denekten ilkokul mezunu olan 399 ki ş i bu soruya cevap vermi ş tir. 
Bu deneklerin %27'si hergün en az bir, %16's ı  hergün en az iki, %32'si arada 
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s ı rada bir gazete okudu ğunu, %23'ü hiç gazete okumad ığı nı  belirtmi ş tir. 

Ortaokul mezunu olan -toplam 126 denek bu soruya cevap vermi ş tir. Bu de-
neklerin %45'i hergün en az bir, %21'i hergün en az iki, %25'i arada s ı rada bir 
gazete okudu ğunu, %7'si hiç gazete okumad ığı nı  söylemi ş tir. 

Lesi mezunu olan toplam 125 denek bu soruya cevap vermi ş tir. Bu denek-
lerin %43ü hergün en az bir, %32'si hergün en az iki, %14'ü arada s ı rada bir 
gazete okudu ğunu , %l0'u ise hiç gazete okumad ığı n ı  aç ıklamış tı r. 

Üniversite mezunu olan toplam 37 denek bu soruya cevap vermi ş tir. Bu de-
neklerin %41'i hergün en az bir, %32'si hergün en az iki, %14'ü arada s ı rada 
bir gazete okudu ğunu, %10'u hiç gazete okumad ığı nı  bildirmi ş tir. (Bkz. Tablo 
8). 

Denekler e ğ itim durumları na göre ele al ındığı nda, ilkokul mezunu denekle-
rin %43'ünün hergün en az bir gazete okudu ğu ortaya ç ıkar. Bu oran ortaokul 
mezunlannda %66, lise mezunlannda %75, üniversite mezunlannda %87'dir. 
Bu sonuçlar bize, eğ itim seviyesi yükseldikçe hergün gazete okuyanlann ora-
nın ı n art ığı nı  göstermektedir. Dikkati çeken bir husus da, arada s ı rada gazete 
okuyanlann oran ı  ile eğ itim seviyesi aras ında ters bir ili şkinin olmas ıdı r. Eğ i-
tim seviyesi dü şük olanlar içerisinde arada s ı rada gazete okuyanlar ın oranı  art-
maktad ı r. Diğer taraftan ilkokul mezunlar ı  aras ında hiç gazete okumayanlann 
oranı  ile ortaokul ve lise mezunlar ı  aras ı nda hiç gazete okumavar ılarm oran ı  
bariz bir farkl ı l ık göstermektedir. Ortaokul mezunu denekler, ,,  inda hiç ga-
zete okumayanlann oran ı  %7 iken, bu oran ı n lise mezunları  ara:- 'a %10'a ç ık-
mas ı  dikkati çeken bir ba şka nokta olmaktad ı r. 

Hergün bir 	Hergün iki Arada s ırada Hiç gazete 
gazete 	gazete 	bir gazete 	okumuyor 	Cevaps ız Toplam 
Say ı  % 	Say ı .  % 	Sayı  % 	Say ı  % 	Say ı  % Say ı  % 

ilkokul 108 27 64 16 129 32 91 23 7 2 399 100 
Ortaokul 57 45 26 21 31 25 9 7 3 2 126 100 
Lise 54 43 .40 32 17 14 12 10 2 2 125 100 
Üniversite 15 41 17 46 3 8 1 3 1 3 37 100 

Tablo-8: Egitim durumuna göre Sinop'ta gazete okuma al ış kanlığı  

C. TERCIH EDILEREK OKUNAN GAZETELER 

Araş t ı rmaya kat ı lan deneklere hangi gazeteleri okuduktan soruldu. Bu so-
ruya deneklerin %75'i cevap verdi. Toplam 796 dene ğ in %l5'i (120 ki ş i) 
"Cumhuriyet" %13'ü (106 ki ş i) "Bugün", %1 l'i (88 ki ş i) "Sabah", %9'u (73 ki-
ş i) "Zaman", %7"si (54 ki ş i) "Hürriyet", %7'si (52 ki ş i) "Milliyet", %4'ü (31 
ki ş i) "Tercüman", %3'ü (22 ki ş i) "Fotospor", %2'si (13 ki ş i) "Milli Gazete", 
%l'i (11 ki ş i) "Güne ş ", %l'i (9 ki ş i) Giinayd ı n,,%11 (4 ki ş i) "Meydan", %l'i 
(4 ki ş i) "Tan", %l'i (4 ki ş i) "Daily News" Gazetesini okudu ğunu belirtmi ş tir. 

Sinop'ta yap ı lan arat ı rmada deneklerin "Hürriyet", "Milliyet", "Sabah" gibi 
büyük tiraja sahip gazeteler yerine fikri yönü a ğı r basan "Cumhuriyet" "Za- 
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man" gibi gazeteleri daha çok tercih ettikleri görülmektedir. "Hürriyet", "Mil-
liyet", "Sabah" ı  tercih edenlerin oran ı  %25 iken, "Cumhuriyet", "Bugün", "Za-
man" ı  tercih edenlerin oran ı  %37'dir. Dikkati çeken di ğer bir husus da, "Cum-
huriyet", "Bugün", "Sabah", "Zaman", "Hürriyet", "Milliyet" gibi gazeteleri 
tercih edinlerin oran ı  yaklaşı k %62 iken, "Tercüman", "Fotospor", "Milli Ga-
zete", "Güne ş", "Günayd ı n", "Tan", "Meydan", "Daily News" gbi gazeteleri 
tercih edenlerin oran ı  %14 civanndad ı r. Deneklerin Yaklaşı k %25'i tercih etti-
ğ i gazeteyi aç ıklamam ış tı r. 

Gaziantep ve Sinop illerinde toplam 2682 denek üzerinde yap ılan bu araş -
tı rmada deneklerin %92'si erkek, %8`i kad ındı r. Deneklerin %39'u genç, 
%43'ü ortaya ş lı , %18'i ya ş lıd ı r. Yine deneklerin %61'i ayl ık bit milyon, %32'si 
bir-iki milyon, %7'si iki milyondan fazla gelire sahiptir. %56's ı  ilkokul, %16's ı  
ortaokul, %19'u lise, %9'u üniversite mezunu olan deneklerin ayn ı  zamanda 
%8'i i şçi, %7'si memur, %7'si emekli, %9'u ö ğ renci, %9'u serbest meslek sahi-
bi, %8'i ev han ı m ı , %27'si küçük esnaf, %l'i tüccar, %7'si çitfçi, %2'si i ş siz, 
%3'ü şoför, %1 l'i de diğ er mesleklerdendir. 

III. GAZİANTEP VE SİNOP VERİ LERİ Nİ N KARŞ ILAŞ TIRILMA- 
SI 

Gasiantep ve Sinop ara ş tı rmas ıkarşı laş t ınldığı nda şu sonuçlar ortaya ç ıkar. 
Her iki ildeki deneklerin büyük bir bölümü erkek deneklerden olu ş maktad ı r 
(yaklaşı k %90). Gaziantepli deneklerin %40' ı  genç, %40' ı  orta yaş l ı , %18'i 
yaş lı  iken Sinop'lu deneklerin %29'u genç, %44'ü orta ya ş l ı , %l5'i ya ş l ıdı r. 
Gaziantep'li deneklerin %52'si ayl ık bir milyondan az, %26's ı  bir-iki milyon 
aras ı , %7'si iki milyondan fazla gelire sahipken Sinoplu deneklerin %47'si ay-
lık bir milyondan az, %29'u bir-iki milyon aras ı , %4'ü iki milyondan fazla ge-
lire sahiptir. Gaziantep'li deneklerin %5 11 ilkokul, %14'ü ortaokul, %18'i lise, 
%9'u üniversite mezunu iken Sinop'lu deneklerin %50'si ilkokul, %16's ı  ortao-
kul, %16's ı  lise, %5'i üniversite mezunudur. Gaziantep'li deneklerin a ğı rlıklı  
olarak küçük esnaf (%33), serbest meslek sahibi (%12), Çiftçi (%10), i şçi 
(%9), memurdan (%8) olu ş tuğu görülürken Sinoplu deneklerin a ğı rlıkl ı  olarak 
öğ renci (%20), ev han ı mı  (%19), küçük esnaf (%14), emekliden (%14), emek-
liden (%14) oluş tuğ u görülür. 

Her iki ildeki denekler aras ında günde en az bir gazete okuyanlann oran ı  
%34 iken, hergün en az iki gazete okuyanlann oran ı  Sinop'ta %21 iken, Gazi-
antep'te %12'dir. Bu da bize Sinop'ta günde en az bir gazete okuyanlann oran ı -
nın Gaziantep'e göre daha daha fazla oldu ğunu göstermektedir. Arada s ı rada 
gazete okuyanlann oran ı  Gaziantep'te %36 iken, Sinop'ta %27 olmaktadnr. 
Hiç gazete okumayanlann oran ı  Gaziantep'te %17 iken, Sinop'ta %15'dir. 

Sinop'ta erkeklerden hergün en az bir gazete okuyanlar ın oran ı  %55 iken bu 
oran Gaziantep'te %47'ye dü şmektedir. Her iki ilde de erkekler aras ında hiç 
gazete okumayanlann oran ı  %16'd ı r. Sinop'ta kad ınlar aras ında hergün en az 
bir gazete okuyanlann oran ı  %60 iken, Gaziantep'te bu oran %29'a dü şmekte-
dir. Ancak Gaziantep'teki kad ın deneklerden %25'inin bu soruya cevap verme- 
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diğ i unutulmamal ı d ı r. Sinop'lu kad ı n denekler aras ında hiç gazete okumayan-
lann oran ı  %12 iken Gaziantepli kad ın denekler aras ında bu oran %19'a ç ık-
maktad ı r. 

Her iki ilin araş t ı rma sonuçlan deneklerin ya ş lanna göre gazete okuma 
oranlan aç ı sı ndan ele al ı ndığı nda, Sinop'lu gençlerin %65'inin hergün en az bir 
gazete okudu ğu, bu oran ı n Gaziantepli gençler aras ında %50'ye dü ş tüğü görü-
lür. Buna kar şı l ı k Gaziantepli gençler aras ı nda hiç gazete okumayanlann oran ı  
%11 iken bu oran Sinop'lu gençler aras ı nda %13'e ç ıkmaktad ı r. Gaziantepli 
gençler aras ında ara s ı ra gazete okuyanlann oran ı  %38 iken, Sinop'lu gençler 
aras ında %21 olmaktad ı r. 

Orta ya şl ı lar aras ı nda hergün en az bir gazete okuyanlann oran ı  Sinop'ta 
%52 iken, Gaziantep'te %47'dir. Ancak her iki ildeki orta ya ş l ı lar aras ı nda hiç 
gazete okumayanlar ı n oran ı  %16'd ı r. 

Yaş l ı lar aras ında hergün en az bir gazete okuyanlann oran ı  Sinop'ta %45 
iken Gaziantep'te %36'd ı r. Yine ya ş l ı lar aras ında hiç gazete okumayanlann 
oranı  Sinop'ta %22 iken Gaziantep'te bu oran %32'ye yükselmektedir. Her iki 
ildeki yaş l ılar aras ında arada s ı rada gazete okuyanlann oran ı  yaklaşı k %30 ci-
vanndad ı r. 

Her iki ildeki deneklerin gelir durumlanna göre gazete okuma oranlar ı  kar-
şı laş tı nldığı nda ayl ık bir milyondan az gelire sahip denekler aras ında hergün 
en az bir gazete okuyanlann oran ı  Sinop'ta %56 iken, Gaziantep'te %47 ol-
maktad ı r. Her iki ildeki ayl ık bir milyondan az gelire sahip olan denekler ara-
s ında hiç gazete okumayanlann oran ı  %21-22 civanndad ı r. 

Yine ayl ı k bir ile iki milyon gelire sahip denekler aras ında hergün en az bir 
gazete okuyanlann oran ı  Sinop'ta %66 iken Gaziantep'te %60'd ı r. Bu gelir gru-
bu içerisindekiler aras ında hiç gazete okumayanlann oran ı  her iki ilde de 
%9'dur. 

Ayl ık iki milyondan fazla gelire sahip olan denekler aras ında hergün en az 
bir gazete okuyanlann oran ı  her iki ilde %77-78 civanndad ı r. Bu gelir grubu 
içerisindekiler aras ında hiç gazete okumayanlar ın oran ı  Gaziantep'te %7 iken 
Sinop'ta bu rakam %l2'ye ç ı kmaktad ı r. 

Her iki ildeki deneklerin e ğ itim durumlarına göre gazete okuma oranlan 
karşı laş t ı rıldığı nda, ilkokul mezunu denekler aras ı nda hergün en az bir gazete 
okuyanlann oran ı  Sinop'ta %43 iken Gaziantep'te %34'tür. Bu denekler aras ın-
da hiç gazete okumayanlar ın oran ı  her iki ilde de %23'tür. 

Ortaokul mezunu dendder aras ında hergün gazete okuyanlann oran ı  Si-
nop'ta %66 iken Gaziantep'te %59'dur. Bu denekler aras ı nda hiç gazete oku-
mayanlann oran ı  Sinop'ta %7 iken Gaziantep'te bu rakam %6'ya dü şmektedir. 

Lise mezunu denekler aras ında hergün gazete okuyanlann oran ı  Sinop'ta 
%75 iken Gaziantep'te %67 olmaktd ı r. Bu eğ itim seviyesine sahip denekler 
aras ında hiç gazete okumayanlann oran ı  Sinop'ta %10 iken, Gaziantep'te bu 
rakam %5'e dü şmektedir. 
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Üniversite mezunu denekler aras ı nda hergün en az bir gazete okuyanlar ın 
oranı  Sinop'ta %87 iken bu rakam Gaziantep'te %76'ya dü şmektedir. Üniversi-
te mezurılan aras ı nda hiç gazete okumayanlann oran ı  her iki ilde de % 2'dir. 

Bu sonuçlara göre, de ğ iş ik sosyal ve kültürel özelliklere göre Gaziantep ve 
Sinop'ta yap ı lan ara ş tı rmalar karşı laş tı nldığı nda, Sinop'lu denekler aras ı nda 
hergün en az bir gazete okuyanlann oran ı n ın Gaziantep'li deneklere göre biraz 
daha fazla olduğu göl-bn Buna karşı lık Gaziantepli deneklere göre Sinop'lu 
denekler aras ı nda hiç gazete okumayanlann oran ı  daha çoktur. 

Her iki ara ş t ı rmadaki toplam 2.682 denek birlikte de ğerlendirildiğ i ıide ge-
nel olarak gazete okuma oranlan şu şekilde olur: Hergün en az bir gazete oku-
yanlar %34 (911 ki ş i), hergün en az iki gazete okuyanlar %15 (395 ki ş i), arada 
s ı rada gazete okuyanlar %33 (898 ki ş i), hiç gazete okumayanlar %16 (438 ki-
ş i), cevap vermeyenler %2(40 ki ş i). 

Her iki ildeki toplam 2.682 denek cinsiyetlerine göre ele al ı nd ığı nda, topam 
2.422 erkek deneğ in %34'ünün hergün en az bir gazete, %15'inin hergün en az 
iki gazete, %33'ünün arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %16's ı run hiç gazete 
okumad ığı , %2'sinin ise cevap vermedi ğ i görülür. 

Toplam 209 kad ı n deneğ in %25'inin hergün en az bir, %8'inin hergün en az 
iki, %28'inin arada s ırada birg azete okudu ğu, %181nin hiç gazete okumad ığı , 
%21'inin ise cevap vermedi ğ i ortaya ç ı kar. 

Denekler ya ş lara göre de ğerlendirildiğ inde, toplam 979 genç dene ğ in 
%37'sinin hergün en az bir gazete, %17'sinin hergün en az iki gazete, 
%34'ünün arada s ı rada bir gazete okudu ğ u, %ll'inin hiç gazete okumad ığı , 
%l'inin ise cevap vermedi ğ i görülür. 

Orta ya ş l ı  toplam 1.100 dene ğ in %34'ünün hergün en az bir gazete, 
%15'inin hergün en az iki gazete, %34'ünün arada s ı rada bir gazete okudu ğu, 
%l6's ı nın hiç gazete okumad ığı . %l'inin ise cevap vermedi ğ i sonucu elde edi- 

, 

lir. 

Yaş l ı  toplam 449 dene ğ in ise, %28'inin hergün en az bir gazete, %10'unun 
hergün en az iki gazete, %31'inin arada s ı rada bir gazete okud ğu, %30'unun 
hiç gazete okumad ığı , %l'inin hiç cevap vermedi ğ i sonucu ortaya ç ı kar. 

Denekler ayl ı k gelirlerine göre de ğ erlendirildiinde, aylık bir milyondan az 
gelire sahip toplam 1.350 dene ğ in %27'sinin hergün en az bir gazete, 
%12'sinin hergün en az iki gazete, %39'unun arada s ı rada bir gazete okudu ğu, 
%21'inin hiç gazete okumad ığı , %l6'inin ise cevap vermedi ğ i görülür. 

Aylı k bir ile iki milyon aras ı nda bir gelire sahip olan toplam 723 dene ğ in 
%44'ünün hergün en az bir gzsete, %18'inin hergün en az iki gazete. %28'inin 
arada s ırada bir gazete okudu ğu, %9'unun hiç gazete okumad ığı , %l'inin ise 
cevap vermedi ğ i anla şı l ı r. 

Ayl ı k iki milyondan fazla bir gelire sahip olan toplam 158 dene ğ in, 
%44'ünün hergün en az bir gazete, %33'ünün hergün en az iki gazete, %15'inin 
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arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %8'inin hiç gazete okumad ığı  anlaşı lı r. 
Denekler eğ itim durumlanna göre değ erlendirildiğ inde, toplam 1 359 ilko-

kul mezunu dene ğ in %27'sinin hergün en az biri gazete, %l0'unun hergün en 
az iki gazete, %39'unun arada s ı rada bir gazete okudu ğu, %23'ünün hiç gazete 
okumadığı , %l'inin ise cevap Yemedi ğ i sonucu ortaya ç ı kar. 

Toplam 383 ortaokul mezunu dene ğin %45'inin hergün en az bir gazete, 
%16rs ın ın hergün en az iki gazete, %31'inin arada s ırada bir gazete okudu ğu, 
%7'sinin hiç gazete okumad ığı , %l'inin ise cevap vermedi ğ i görülür. 

Toplam 472 lise mezunu deneğ in %45'inin hergün en az bir gazete, 
%24'ünün hergün en az iki gazete, %24'ünün arada s ı rada bir gazete okudu ğu, 
%6's ı nın hiç gazete okumad ığı , %l'inin ise cevap vermedi ğ i sonucu elde edi-
lir. 

Üniversite mezunu 206 dene ğ in %45'inin hergün en az bir gazete, 
%32'sinin hergün en az iki gazete, %20'sinin arada s ı rada bir gazete okudu ğu, 
%2'sinin hiç gazete okumad ığı , %l'inin ise cevap vermedi ğ i anlaşı lı r. 

SONUÇ 

Bu veriler ışığı  alt ında sonuç olarak şunlar söylenebilir: 

1. İnsanlar aras ı nda yaş  oranı  küçüldükçe hergün gazete okuyanlann oran ı  
artmaktad ı r. Bunu sebebi de ya ş  küçüldükçe eğ itim seviyesinin artmas ı  olabi-
lir. Aynca genç ku ş ak aras ı nda hiç gazete okumayanlann ya ş lı  kuş ağ a göre 
oran ı  yakla şı k 1/3'tür. 

2. Gazete okumay ı  etkileyen faktörlerden bir di ğeri gelir seviyesidir. İnsan-
lann gelir seviyesi yükseldikçe gazete okuma oran ı  artmaktad ı r. Gelir seviyesi 
ayl ı k bir milyondan az olan insanlar aras ı nda hergün gazete okuyanlann oran ı  
%40'lar civanndad ı r. Gelir seviyesi bir milyondan fazla insanlar aras ında her-
gün gazete okuyabilenlerin oran ı  ise 960' ı n üzerine ç ı kmaktad ır. Özellikle ay-
l ık iki milyondan fazla gelire sahip olan denekler aras ında hergün en az iki ga-
zete okumay ı  tercih edenlerin oran ı  930'un üzerindedir. 

3. Eğ itim seviyesi ile günlük gazete okuma al ış kanlığı  aras ında bir ili şki 
vard ı r. Eğ itim seviyesi yükseldikçe gazete okuma oran ı  da yükselmektedir. il-
kokul mezunlan aras ında hergün en az bir gazete okuyanlann oran ı  %40'lara 
yak ı n iken, ortaokul ve diha üst bir okuldan mezun olanlar aras ı nda hergün en 
az bir gazete okuyanlarm oran ı  %60' ı  geçmektedir. Özellikle e ğ itim seviyesi 
yükseldikçe insanlar ın hergün ikinci bir gazete okuma ihtiyac ı  artmaktad ı r. 
Aynca eğ itim seviyesi yükseldikçe hiç gazete okumayanlann oran ı  önemli öl-
çüde azalmaktad ı r. ilkokul mezunları  aras ı nda hiç gazete okumayanlann oran ı  
%23 iken üniversite mezunlanaras ı nda bu oran %2'ye dü şmektedir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 105 TEMMUZ-A Ğ USTOS-EYLÜL 1994 

TÜRK-ALMAN I Ş BIRLIĞ I İLE 
UYGULANAN SAMSUN SIĞ IRCILIK 

PROJESI IŞ LETMELERINDE INEK SÜTÜ 
MALIYETI VE ÜRETIMIN 
FONKSIYONEL, ANALIZI 

Prof. Dr. Mehmet BÜLBÜL 
Halil FIDAN 

GIRIŞ  
Süt s ığı rı  yeti ş tiriciliğ i toplumlar için hem inek sütü üretimi hemde s ığı r eti 

üretimi bak ım ı ndan en önemli hayvanc ılık birimini olu ş turmaktad ı r. Bu kap-
samda süt sığı n yeti ş tiriciliğ i ile esas olarak inek sütü üretimi yap ı lırken, diğer 
yandan s ığı r besiciliğ i için hayvan materyalinin sa ğ lanmas ı  da gerçekle ş tirilmi ş  
olmaktadı r. 

Ülkemiz nüfusunun beslenme krizine girmeden beslenebilmesi için nüfus ar-
tış  hız ı  dikkate al ınarak, gı da maddelerinin üretimindeki art ış  durumu düşünül-
melidir. Bunun yanında nüfusun dengeli beslenememesi, önemli sorun olarak 
karşı m ıza ç ıkmaktad ı r. Dengeli beslenme dikkate al ı n ırsa, hayvansal g ı daları n 
ilk s ı ralarda yer almas ı  gerektiğ i söylenebilir. Bu kapsamda da bütün dünya ül-
kelerinde olduğu gibi ülkemizde de hayvansal g ı dalardan et ve süt üretiminde 
sığı r yeti ş tiriciliğ inin önemli olduğu ifade edilebilir. 

Türkiye hayvan mevcudu bak ı m ından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak 
hayvan başı na verim dü şüktür. Bu bak ı mdan ülkemizde yüksek verimli ı rkları n 
olu ş turulmas ına çal ışı lmaktad ı r. Bu amaçla dam ı zl ı k düve ithalat ı , ı slah çalış -
malan gibi yöntemleri uygulanarak genotiplerin iyile ş tirilmesi yoluna gidilmek-
tedir. Aynca hayvanc ı lığı n daha teknik yöntemlerle ve prodüktif bir şekilde ge-
liş tirilmesini sağ lamak üzere çe ş itli kurulu ş lar aras ında i şbirliğ i yapılarak, 
projeler yürütülmektedir. Samsun S ığı rc ı lık Projesi Türk-Alman i şbirliğ i çerçe-
vesinde gerçekle ş tirilen ve Samsun ilinde süt sığı rc ı lığı nın geliş tirilmesini 

* A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarı m Ekonomisi Bölümü Araş tı rma Görevlisi 
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amaçlayan bir porjedir. 

Bu çal ış ma ile proje kapsam ındaki i ş letmelerde inek sütü maliyetinin tespit 
edilmesi, girdi-ç ı ktı  ilişkilerinin ortaya konulmas ı  amaçlanmaktad ı r. Inceleme-
de kaynaklar ın optimal kullanı m ı  aç ı s ı ndan değ erlendirmelere de yer veril-
mektedir. 

MATERYAL VE METOD 

Araş t ı rman ı n esas materyalini, örne ğ e ç ıkan iş letmelerden anket yoluyla el-
de edilen veriler olu ş turmaktad ı r. Bunun için TC Ziraat Bankas ı  elemanlarınca 
haz ı rlanm ış  olan "Anket Formlan" kullanı lm ış t ı r. Proje ile ilgili veriler Sam-
sun Tanm İ l Müdürlüğü ve Tarı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı ndan temin edilmi ş -
tir. Ara ş tı rmada Devlet Istatistik Enstitüsü ve konuyla ilgili daha önce yap ı l-
mış  çal ış malardan daha büyük ölçüde istifade edilmi ş tir. 

Türk-Alman i ş birli ğ i ile yürütülen Samsun S ığı rc ı lık Projesi kapsam ı  için-
de 1987 ve 1988 y ı llannda Brown Swiss ı rk ı , 1989 y ı lı nda Holstein ı rk ı  da-
m ı zl ı k gebe düveler ithal edilerek. yeti ş tiricilere da ğı tı lm ış t ı r. 1989 y ı lı ndan 
sonra proje i ş leri yürütülmekle birlikte, proje kapsam ı ndaki i ş letmelere ithal 
gebe düvelerin sa ğ lanmas ı  ve dağı t ı lmas ı  i ş leri Tanm ve Köyi ş leri Bakanlığı  il 
birimince (Proje kapsam ı na bağ l ı  olmadan) gerçekle ş tirilmi ş tir. Projeyi Türk 
tarafı nı  temsilen Tarı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı , TÜGEM, il seviyesinde Sam-
sun Tar ı m İ l Müdürlüğü, Alman taraf ı n ı  temsilen GTZ(Alman Teknik İş birliğ i 
Ajans ı ) kanal ı yla AFC (Uluslararas ı  Tarım ve G ı da Danış manl ık Kurulu şu) 
üstlenmi ş tir. Proje .Ş" y ı l süreli olarak 9.6.1987 tarihinde yürürlü ğ e girmi ş tir. 
31.12.1991 tarihinde tamamlanmas ı  dü ş ünülen proje 31.8.1992 tarihine erte-
lenmi ş  ve daha sonra Ankara'da i ş birliğ i kurululuş lan aras ı nda yap ı lan değ er-
lendirmelerle 2 y ı l süre ile uzat ı lmas ı  kararla ş t ı nlm ış tı r. Ara ş t ı rma için anket 
uygulamas ı na 7-11 Nisan 1992 tarihinde gidilmi ş  olup, Veriler 1991 y ı lı  üre-
tim faaliyeti dönemi için al ı m-,-, ış tir. 

Örnek i ş letmek "ara seçiminde, proje kapsam ı nda 1987, 1988, 1989 y ı llann-
da yeti ş tiricilere da ğı tı m ı  yap ı lan düve say ı s ı  dikkate alınmış  ve dağı tı m ın yo-
ğun olduğu ilçeler proje biriminden ö ğ renilmi ş tir. Dam ızl ık düve dağı tım ını n 
yoğun olarak yap ı ldığı  ilçelerden köyler seçilmi ş tir. Köylerden, proje kapsa-
m ı nda köylerin idari olarak bağ l ı  bulunduğu ilçe geneline da ğı t ı lan dam ı zl ı k 
düve say ı s ın ı n ağı rlığı na göre gayeli olarak i ş letme say ı s ı  belirlenmi ş tir. Sam-
sun Tarı m il Müdürlüğü proje elemanlar ı  ile birlikte köylere gidilerek, ele'man-
lann doğ ru bilgi al ınabilecek yeti ş tirici olarak gösterdi ğ i ki ş ilerle anket yap ı l-
mış t ı r. 
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Çizelge 1. Samsun S ığı rc ılı k Projesi Kapsam ı nda Yetiş tiricilere Dağı tılan 
Düve Say ı s ının İ lçelere Göre Dağı lım ı , Ömeğ e Al ı nan Köyler ve Köylerdeki 
örnek i ş letme Say ı sı  (1987, 1988, 1989 Toplam ı  Itibariyle) 

Neler Yeti ştiri % Örneğ e Köylerde % Köylerde Örnek 
çilere Al ınan Proje Dağı t ı lan Iş letme 
Dağı tı lan Köyler Kapsnunda Dam ızl ık Düve Say ıs 
Dam ızl ık 
Düve 
Say ısı  (Baş ) 

Yeti ş tirici- 
lere Dağı tı - 
lan Düve 

Say ıs ının 
Ilçe Genelinde 

Dağı tı lan 
Say ı sı  (baş )* Dağı nfizl ık Düve 

Say ıs ı  içindeki 
Pay ı  (%) 

Samsun 
Merkez 3 0.70 - - - - 
Alaçam - - - - - - 
Bafra 29 6.79 - - - - - 	- 
Havza 75 17.56 Çay ırözü 29 40.8 38.67 5 

Çarşamba 23 5.39 - - - - - 
Kavak - - - - - - - 
Ladik 49 11.48 Eğnekaraca 9 12.6 18.37 
Tekkeköy 
Terme - - - - - - - 
Vezirköprü 248 58.08 Merkez 33 46.6 13.31 7 

Toplam 427 100.00 - 71 100.0 - 14 

Kaynak: * Tar ım ve köyi ş leri Bakanl ığı , Samsun Tar ı m İ l Müdürlüğü Dos-
yalar, 1992. 

Araş tı rmada örnek i ş letme say ı lan, gayeli örnekleme ile tespit edilmi ş tir. 
Gayeli ömeklemede elde edilecek bilgilerin populasyonu temsil etme yetene ğ i, 
kümenin iyi tanınmas ına bağ lı dı r (Güne ş  ve Ankan 1988 t. Örnek İş letme say ı -
lan= seçiminde kümeyi iyi tan ı yan, Samsun Tarım İ l Müdürlüğünde, Sam-
sun Sığı rc ıı l ı k Projesinde çal ış an elemanlann görü ş leri ile hareket edilmi ş tir. 

Incelenen i ş letmelerde mevcut inek say ı s ı  2-10 baş  aras ı nda değ iş im göster-
mektedir. Maliyet unsurlan, fiziki ve parasal de ğerleri inek ba şı na saptanm ış -
tı r. 

Yem masraflar ı ; kullafillan ke ş if yem ve kaba yem miktar ının inek ba şı na 
dü ş en kı smı  anketle tespit edilmi ş tir. Iş letmelerde beyan edilen yem fiyatlar ı  
dikkate al ınarak, hesaplama yap ı lmış t ı r. 

Iş gücü masrafları ; sağı lan inek başı na harcanan i ş  saati, erkek i ş  saati ola-
rak hesaplanm ış  ve bir erkek i şgücüne günlük ödenen yevmiye dikkate al ına-
rak, bir saatlik ücret bulunmu ş tur. 
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Inek sermayesinin faizi; kasapl ık değ er %45 (Fidan 1992) olarak kabul 
edilmiş  ve aş ağı daki formül kullan ı larak hesaplama yap ı lmış tı r. 

Dam ı zl ık Kasapl ık 
Değer - Değer 

in. Ser. F.   faiz + Kasapl ık değerxFaiz 
2 

(K ıral 1992). Faiz oran ı  (f) %5 al ınm ış tı r (Fidan 1992). 

Dam ı zl ı k Değer - Kasapl ık Değer 
İnek Amortisman ı  — 

Ekonomik Ömür 

Formülü ile bulunmu ş tur (K ı ral ve Rehber 1986). 

Bina sermayesi masraflan; süt s ığı rc ı l ığı na tahsis edilen binalar ın dayanma 
süreleri dikkate al ı narak, amortismanlar ı  al ı nm ış t ı r. Binaları n değ erinin yar ı s ı  
üzerinden (Bülbül 1981) %5 faiz al ı narak faiz masraflar ı  bulunmu ş tur. Daha 
sonra y ıl içinde tamir-bak ı m için yap ılan harcamalar masraflara ilave edilmi ş -
tir. 

Veteriner masraflar ı ; veterinere y ı l içinde ödenen ücret ve bu amaçla yap ı -
lan ulaşı m giderleri inek ba şı na tespit edilmi ş tir. 

Ilaç masraflar ı ; çe ş itli ilaçlar ı n inek ba şı na düşen miktarı  fiziki miktar ı  ile 
tespit edilmi ş  ve ilaçlar ı n fiyatları  bölgede veteriner ilaçlar ı  satan eczanelerden 
al ınarak, masraflar hesaplanm ış t ı r. 

Ayd ınlatma masraflar ı ; Harcanan kwh elektri ğ in inek başı na düşen miktarı  
bulunmuş , bölgede geçerli 1 kwh elektrik fiyat ı  ile çarp ılarak hesaplanm ış t ı r. 

Suni tohumlama Tanm ve Köyi ş leri Bakanl ığı nca ücretsiz yap ı lmaktad ı r. 
Alet ve edevat masraflan, balya yapma vb. inek ba şı na tespit edilmiş tir. 

Genel idare giderleri toplam masraflann %3 dür (Aç ı l 1977). 

Süt geliri, bölgede geçerli süt fiyatlar ı  esas al ınarak tespit edilmi ş tir. Buza-
ğı  geliri, inek değ erinin %18,46 s ıd ı r (Fidan 1992). Gübre verimi ine ğ in ortala-
ma canl ı  ağı rlığı = %8'i olarak al ınm ış tı r (Fidan 1992). 

İnek sütü maliyeti hesaplan ı rken, süt ana ürün, buza ğı  ve gübre tali ürün 
olarak kabul edilmi ş  ve tüm masraflardan tali ürün ç ıkanlm ış , süt üretimine 
düşen masraflar bulunmu ş tur. Daha sonra bu de ğ er üretilen süt miktanna bö-
lünmüş , birim süt maliyeti bulunmu ş tur (Ayy ı ldı z 1978) (Aç ı l 1977) (Aç ı l ve 
İnan 1976) (Aras ve İzmirli 1976). 

Gayrisafi üretim Değ eri (süt geliri, buzağı  geliri, gübre geliri) ile inputlar 
aras ı ndaki girdi- ç ıkt ı  analizinde Cobb (Douglas üretim Fonksiyonu kullan ı l- 
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mış tı r. Cobb-Douglas tipi fonksiyon üssel olarak 

Y= aX1b1X2b2X3b3 	Xnbn  

şekilde yaz ıl ı r (Zoral 1984). 

Girdi-ç ıktı  analizinde ele al ınan değ i şkenler; 

Y= Gayrisafi üretim De ğeri (TL) 

Xl= Yem masraf ı  (TL) 

X2 = Üretimde kullanı lan insan i ş gücü (erkek i ş  saati) 

X3 = inek say ı s ı  (Baş ) 

X4 = Sağ l ı k giderleri (TL7 

Cobb-Dougias tipi üretim fonksiyonu denkleminde bi (b ı , b2, b3) ile gösteri-
lenler, üretim elastikiyetini ifade etmektedir (Özçelik 1989). 

Fonksiyonda Xi (X ı , X2, X3, X4 	Xn) geometrik ortalamaya dayanan 
marjinal verim de ğ eri- 

Y 
MVXi = bi -- 

Xi 

dir. Detern ıinasyon katsay ı s ı  

1Z2  

R2= 

122  

dir. R2  determinasyon katsay ı s ı n ı , z2  müş ade edilen z değ erinin ortalama-
dan farklann ı n kareleri toplam ı nı , Z2  denklemden elde edilen teorik Z de ğ e-
rinin ortalmadan fark ını n kareleri toplam ın ı  göstermektedir. bi  lerin varyans ı  

Sbi2  = Se2  Cii 

dir. 

Se2  denklemin varyans ı , Cii de ters matrisin kö şegeni üzerinde ve i. sat ı r ve 
i. sü

-- 
	bulunan elemand ır. Katsay ı lann standart hatas ı  

Sbi 

dir. Katsay ı lar aras ındaki fark ın standart hatas ı  
Sbi = b3= "NİSe2  (Cii + Cjj - 2Cjj) 
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dir: Bj katsay ı s ı nın testi formülü ile bulunur. Katsay ılan aras ındaki fark ın 
testi formülü ile hesaplanmaktad ı r. Y üretimini elde etmek için X faktörün 
karşı lık X2 faktöründe ne miktarda kullan ı lmas ı  

bi 
tbi= 

Sbi 

bi - bj 
tbi-bj= 

Sbi - bj 

gerekti ğ i 

dx2 

dx ı  

formülü ile bulunur (özçelik 1989). 

SAMSUN İ Lİ  HAKKINDA GENEL BILGILER 

Samsun ili coğ rafi olarak Orta Karadeniz Bölgesinde yeralmaktad ı r. Sam-
sun ili s ı n ı rları  içinde kalan alan 9241619 da dir. İ l sı nı rları  içinde kalan alan ın 
%5'i düz, %21,5'i hafif meyilli, %24'ü dik, %2'si sarp arazidir. Samsun hemen 
hemen her mevsim yağış  almaktad ı r. Kış ları  çok sert geçer. Yaz aylar ı  da fazla 
s ı cak olnı az. Yaz ı n ortalama s ı cakl ı k 38 - 39,6 C°ye kadar yükselmektedir. K ı -
şı n s ı cakl ık - 10 C° ye kadar dü ş mektedir. Ortalama yağış  357 - 987 mm ara-
s ında değ i ş mektedir (Anonymous 1981). 

Samsun'da yerle ş im alan ın ın %39,60' ını  ekili dikili saha oluş turmaktad ı r. 
Ekili ve dikili alan ı n %13,92'si sulanmaktad ır. Ekili ve dikili alan ı n 
%77,50'inde tarla tar ım ı , %17,72'sinde meyve ağ açları  ve diğer uzun örnürlü 
bitkiler bulunmakla, %4, 78'inde semze ve çiçek yeti ş tirilmektedir. Toplam 
yerle ş im yeri geni ş liğ inin %1, 47'si tar ıma elveri ş li, %6, 42'si daimi çay ı r ve 
otlak arazi, %41,08'i konduk ve orman arazisi, %8, 98'i tanma elveri ş li olma-
yan arazidir (Anonymous 1991). 

2836329 da olan tarla arazisinin %42, 98'inde buğday, %6,98'inde arpa, 
%17,77'sinde m ı s ı r, %3,59'unda çeltik, %1, 65'inde fiğ  yeti ş tirilmektedir. 

SAMSUN İLİNDE HAYVANCILIK 

Samsun'da, ülkemizde say ı sal olarak daha çok mer'aya dayal ı  yetiş tiriciliğ i 
yapı lan küçükbaş  hayvanc ı lığ a göre büyükba ş  hayvanc ı l ık daha ileri durumda- 

MTIH = 
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d ır. Samsun'da çe ş itli türdeki hayvanlar ın sayı sal miktarları  yıllar itibariyle in-
celendiğ inde, bu aç ıkça görülmektedir. 1950 y ı lında büyükbaş  hayvanlar ın (s ı  
ğı r+manda) say ı s ı  küçükbaş  hayvanlann say ı sal olarak %60' ı  kadard ı r. 1991 

Çizelge 2. Samsun'da Hayvanc ı lı k (Her Yaş tan) 

Yatar Sığı r R Manda R Koyun 

_._ 

90 Keçi R Kanadı  Diğer Toplam % 

0,94) (baş) NO (baş ) (adet) ... 

1950*•  239339 3110 51794 6.95 305577 41.02 107826 14.46 59510 40769 5.47 745605 100 

1960' 248925 29.08 43250 5.05 396450 4631 131667 15.35 465000 35507 4.18 856099 100 

1970" 2,4790 25.07 52160 7.75 456240 43.20 189350 17.93 	- 554000 63560 602 1056100 ICO 

1980. 362177 	' 30.43 92253 • 7.75 528470 44.40 153520 12.90 770465 53770 4.52 1190220 - 	100 
1991" 319840 40.45 42470 5.37 367100 46.43 20330 2.55 6900056 40790 5.16 790630 ICO 

Kaynak: "" Anonyrn °as, Ziraat Say ım Neticeleri, DIE Yarnlan, Yay ı n No:371, Ankara 1950. 
• Anonym °vs, Tanmsal Yap ı  ve üretim, DIE Yay ınlan 1970 ve 1980 Y ı lları . 
" DIE Dosyalan 1994. 

Not:*". K anath dahil de ğ ildir. • 

yı l ında bu oran %99,41 dir. (Çizelge 2). Buradan da anlal ış alacağı  üzere, Sam-
sun'da küçükba ş  hayvan yeti ş tiriciliğ ine göre büyükba ş  hayvan yeti ş tiriciliğ i 
gelişme göstermektedir. 

Çizelge 2'den de görüldü ğü gibi küçükba ş  hayvanlardan koyunun toplam 
hayvan içindeki (kanatl ı  hariç) oran ında dikkati çekecek bir de ğ işme olmaz-
ken, keçi say ı s ı nın toplam hayvan içindeki pay ı  azalm ış t ı r. Büyükba ş  hayvan-
lardan sığı nn toplam hayvan içindeki pay ı  artm ış tı r. 

Çizelge 3. Türkiye ve Samsun'da S ığı r Say ıs ı  (Baş) her yaş tan s ığı r) 

Y ı llar Sığı r Say ı sı  Samsun ilinin 
Türkiye S ığı r 
Say ı s ı  içindeki 
Pay ı  (%) 

Türkiye Samsun 

10132721 239339 •1950** 	 2.36 

1960+ 10825322 248925 2.30 

1970 12756000* 264790& 2.08 
1980 15894000* 362177& 2.28 

1991 13246898$ 319840+ 2.41 

Kaynak:**Anonymöus, Ziraat Say ı m Neticeleri, DIE Yay ınları , Yayın No: 
371, Ankara 1950. 

& Anonymous, Tarı msal Yap ı  ve Üretim, DIE yay ınlan 1970 ve 1980 Y ı l-
ları . 

+ DIE Dosyaları  1904. 

* Anonymous, Planl ı  Dönemlerde Rakamlarla Türkiye Tar ı m Sektörü, 
TZOB Yay ı nları  No: 166, Ankara. 
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$ Anonymous, 1991 Genel Tar ım Say ı m! Köy Bilgi Anketi Sonuçları , DİE 
Yay ı nları , No: 1550, Ankara 1992. 

Çizelge 3'den de görüldü ğü gibi 1991 y ı l ı  itibariyle, di ğer y ı llara göre Tür-
kiye s ığı r mevcudu içinde Samsun ilinin alm ış  olduğu pay art ış  göstermi ş tir. 

SAMSUN SIGIRCILIK PROJESI HAKKINDA GENEL BILGILER 

Samsun Sığı rc ı l ı k Projesi, Samsun'da s ığı rc ı l ıktan elde edilecek verimi 
yükseltmeye ve üretim art ışı na katk ı  sağ lamay ı  amaçlamaktad ı r. Bu gaye ile 
özellikle k ı rsal kesimde ya ş ayan insanlar ı n gelirlerinde bir art ış  sağ lanmas ı  he-
def al ınm ış t ı r. 

Bu kapsamda, proje ile üreticiler için pazar olanaklar ı nın geliş tirilmesi, üre-
tim tekniklerinin art ırı lmas ı , yeti ş tiricileri yüksek verimli dam ı zhk materya-
lin sağ lanmas ı , eğ itim çal ış maları na ağı rl ı k verilmesi, farkl ı  kurulu ş lar aras ın-
da i ş birliğ in geli ş tirilmesi ve bu konularda etkin bir proje yönetiminin 
sağ lanmas ı  üzerinde durulmu ş tur. 

Amac ın gerçekle ş tirilmesinde, proje çal ış ma plan ı  ile sütçülük kooperatifle-
rinin kurulmas ı , süt toplama merkezlerinin olu ş turulmas ı , yeti ş tirici birlikleri-
nin organizasyonu, buza ğı  yeti ş tirme program ı , süt üreticilerin te şvikine yöne-
lik ekiplerin meydana getirilmesi gibi faaliyetlere yer verilmi ş tir. 

Sütün kolayca pazarlamas ı n ı  yapmak üzere 10 adet kooperatif kurulmu ş  ve 
her kooperatifin bünyesinde süt toplama merkezi olu ş turulmu ş tur. Süt toplama 
merkezlerinde sütün kalitesini belirlemek için merkezlerde Geber Süt Ya ğı  
Analiz Laboratuan kurulmu ş tur (Türk-Alman İş birliğ i Samsun S ığı rc ılık Pro-
jesi 1992). Süt toplama merkez ve kooperatiflerde toplanan süt Birtat, Melet-
san, SEK fabrikalanna sat ı lmaktad ı r (Tanm ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Dosyaları  
1993). 

1988 y ı l ı nın May ı s ay ına kadar 5 kg süte kar şı hk 1 kg yoğun yemin paras ı z 
olarak verilmesi devam etmi ş tir. 1988 y ı lı  içinde ayrıca "Buz* Yeti ş tirme 
Program ı " da uygulanmış t ı r. Bu programda köylerde do ğan tüm buzağı lar nu-
maralanm ış , buzağı  büyütme yöntemleri hakk ında yeti ş tiricilere bilgi verilme-
si yan ında, buzağı  büyütmede bir buza ğı  için 250 kg yoğun yem de yeti ş tirici-
lere ücretsiz olarak sa ğ lanm ış t ı r. Bu program 4 ay sürmü ş  ve GTZ'nin ücretsiz 
yem sağ lamay ı  reddetmesi üzerine sona ermi ş tir. 

Proje ile yem bitkileri ekim alan ı nı n geni ş letilmesi yan ı nda, daha önceden 
bölgede yeti ş tiriciliğ i yapı lmayan yem bitkileri üretime sokulmu ş tur. Proje 
kapsam ı nda yeti ş tirilen sorgum, italyan çimi, hayvan pancan, fig, korunga, si-
lajlik m ı s ı r gibi yem bitkilerinden bir veya birkaçm ın üretiminin yapt ınlmas ı  
uygun görülmü ş tür. 1990 y ı l ı  itibariyle tohum projeden kar şı lanmak suretiyle, 
yeti ş tiricilere 100 da sorgum, 400 da hayvan pancan ve 80 da italyan çimi eki-
mi yapt ı nlmış t ı r. 

Yeti ş tricelere silaj yapma teknikleri de ö ğ retilmi ş , bu konuda gerekli ekip-
manlar sağ lanm ış tı r. Proje ile sorgum silaj ı , fı g-yulaf silaj ı , şeker pancan yap-
rağı  silaj ı , ş eker pancan posas ı  silaj ı  yap ım ı  yaygınlaş tı r ılm ış tı r (Türk-Alman 
i şbirliğ i Samsun S ığı rc ı lı k Projesi 1992). 

Saman ın üre ile muamele edilerek kalitesinin yükseltilmesi konusunda i ş - 
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letmelerin bir k ı sm ında uygulama yapı lmış tı r. Aynca yeti ş tiricinin elinde bu-
lunan ve ucuz sat ı n alabileceğ i materyale dayanarak, en dü şük maliyetli ve ka-
liteli rasyon örneğ i haz ı rlamp, üreticilere sunulmu ş tur. 

Tabii tohumlama hizmetlerinde kullan ılmak üzere 1990 y ılı  içinde 5 baş  
boğ a sat ın alınm ış tı r. 

Bazı  i şletmelerde ineklere mastitis kontrolü yap ılmış  ve iç, d ış  parazitle 
mücadele için ilaç yard ım ı nda da bulunulmu ş tur. 

INCELENEN IŞ LETMELERDE INEK SÜTÜ MALIYET/ 
Incelen i ş letmelerde inek ba şı na kullanı lan girdilerin fiziki olarak de ğerleri 

Çizelge 4 de gösterilifıektedir. 

Etüd edilen i ş letmelerde süt ineğ inin laktasyon süresi 302 gün ve bu süre 
içinde elde edilen süt miktan da 4082,5 kg d ı r. Laktasyon süresince blçüm ya-
p ılarak gider ve gelirler bak ım ından inek ba şı na hesaplamalann yap ıldığı  bir 
araş tı rma sonucuna göre Holstein ı rkı  bir ineğ in süt verimi en dü şük 2950 en 
yüksek 3595 kg bulunmuş tur. (Ayy ıldı z ve Yavuz 1988) Çorumda yap ı lan 
araş tı rmada kültür ı rkı , süt ineğ inin yıllık süt verimi 2561 kg.olarak saptanm ış -
tır (Fidan 1992). Türkiye'de kültür ı rkı  bir ineğ in ortalama verimi, 1991 y ılı  iti-
bariyle 3284 kg d ı r. (DPT 7.BYKP MC Raporu 1994). Samsun s ığı rc ı lik Pro-
jesi kapsam ındaki incelenen i ş letmelerde inek ba şı na verimin yukar ıda ifade 
edilen miktarların üzerinde olduğu görülür. 

Kültür ı rkı  inekler günde 1-2 saat ah ı nn dışı na dolaşmak için ç ıkanlmakta-
dır. Bu dikkate al ınmazsa, genellikle inekler ah ı rda kalmaktad ır. Kültür ı rkı  
ineklerin eknomik ömürleri 8.75 y ı ldı r (Çizelge 4). 

Iş letmelerde ineklere yedirilen yemlerin çe ş itliliğ i oldukça fazlad ı r. Bir 
inek yı lda ortalama 6171 kg kaba yem, 768 kg kesif yem tüketmektedir. Kaba 
yemler genellikle i şletmelerden sa ğ lanmaktad ır. Kesif yemlerden süt yemi, be-
si yemi, kepek gibi yemler en çok i ş letme d ışı ndan temin edilmektedir. 

Genellikle aile i şgücü kullan ım ının yayg ın olduğu iş letmelerde inek ba şı na 
kullanı lan işgücü, erkek i ş  saati miktan olarak 396.5 bulunmu ş tur. Makinal ı  
yeti ş tiriciliğ in geli şmekte olduğu bu iş letmelerde, insan i ş gücü kullanım ı  A.Ü. 
Ziraat Fakültesi Süt S ığı rc ı lığı  ünitesi (Ş apdeniz 1993) ve Georgia'da (Elrod 
ve Russell 1959) yap ılan araş tı rma sonuçları  dikkate al ınırsa, fazla olduğu gö-
rülür. Ancak, Çorum ilinde süt s ığı n iş letmelerinde yap ılan bir araş tırmaya gö-
re insan i ş gücü kullarum ı , Samsun S ığı rc ı lık Projesi kapsam ındaki iş letmeler-
den yüksektir (Fidan 1992). Çünkü, Çorum Süt S ığı rı  iş letmelerinde makinal ı  
yeti ş tiricilik çok fazla geli şmiş  değ ildir. 

Kültür ı rkı  süt sığı n yeti ş tirilen i ş letmelerde inek ba şı na masraf unsurlar ı -
nın değeri ile masraflar toplam ı  içinde oransal paylan çizelge 5 de verilmi ş tir. 
Söz konusu çizelgeden de incelendi ğ i gibi toplam üretim masraflan içinde ilk 
sırada %50,09 pay ile yem masraflar ı  gelmekte, bunu %25,97 ile i şgücü mas-
rafları  %6,74 ile inek amortisman ı , %6,50 ile bina sermayesi masraflar ı  izle-
mektedir. En düşük masraf unsun ınu oluş turan ayd ınlatma masraflar ı  toplam 
üretim masraflann ın %0,06's ım te şkil etmektedir. 

Gelir toplam ının %81.58'ini süt geliri olu ş turmakta ve ana ürün olarak ka-
bul edilmektedir. Buzağı  gelirinin toplam gelir içinde alm ış  olduğu pay 
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Çizelge 4. Samsun 'binde Kültür Irk ı  (Yabanc ı  Irklar) Süt İneğ i Yeti ş tirici-
lik Faaliyetinde Kullan ı lan Fiziki Girdiler (Hayvan Ba şı na) 

Laktasyon Süt 
Verimi (kg/ba ş ) 
Laktasyon Süresi (Gün) 
Merada Kalma Süresi (Gün) 
Ahı rda Kalma Süresi (Gün) 
Ekonomik Ömür (Y ı l) 
Doğurganl ık Oranı  (%) 

4082.5 
302 
- 
365 
8.75 
99 

MASRAF UNSURLARI FIZIKI ÜRETIM 
GIRDILERI 
Mİ KTARLARI (YILLIK) 

1. YEM (kg/baş ) 
1. 2.Kaba Yem 
a) Saman 997 
b) Ş eker Pancan Posas ı  1331 
c) Italyan Çimi 584 
d) silaj 1053,5 
e) Hayvan Pancar' 690 
t) Mı s ı r Sap ı  (kuru). 360 
g) Sorgum Sap ı  (Ye ş il) 653,5 
h) Yonca 373,5 
0 Yulaf Otu 128,5 
1. 2. Ke ş if Yem 
a) Süt Yemi 251 
b) Besi Yemi 32,5 
c) Arpa K ı rmas ı  208,5 
d) Buğday K ı rmas ı  16 
e) Yulaf K ırması  4 
t) Mı s ı r Kı rması  52 
g) Kepek 204 
2. Iş gücü (Erkek İş  Saati) 396,5 
3. Ayd ınlatma (Kwh/ba ş ) 10 
4. Ilaç  
a) Fasinex (Adet) 3 
b) Bayitokal (cc) 8 
c) Katosan (c) 4 
d) Ademin (cc) 9 
e) Linkospaktin (cc) 8 
t) Venikol (cc) 3,5 
g) Biravit-B (cc) 3,5 
h) Oramin (kg) 1,25 
O Yeldif (cc) 4,5 
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%16,77, gübre gelirinin ald ığı  pay %1.66 d ı r. 
Incelenen i şletmelerde 1 kg süt maliyeti 1072 TL/kg bulunmu ş tur. Araş t ı r-

ma alanında sütün sat ış  fiyata 1320 (Te şvik pir(mi dahil) TL/kg d ı r. Buna göre 
1 kg sütün kar marj ı  248 TL dir. 

ÜRETIMIN FONKSIYONEL ANALIZ/ 
Bağı mlı  değ i şken ile ele al ınan bağı ms ı z değ i şkenler aras ında aş ağı daki 

fonksiyon elde edilmi ş tir. 

Y = 1,76X ı  a55°° x20.5360 x30,0703x40.0036 

Fonksiyona ait çoklu belirleme katsay ı s ı  R2= 0.9960 bulunmu ş  olup, %1 
ihtimal düzeyinde önemli bulunmu ştur. 

(F=595,29 > Fo.of = 6.42). Buna göre süt s ığı rc ı lığı nda Gayrisafi Üretim 
Değeri (Y) %99,60 ile ele al ınan bağı ms ı z değ işkenlerle aç ı klanabilmektedir. 
F hesap değeri, F tablo dağerinden büyük ise bağı mlı  değ i şkenin tümünün bir 
bütün olarak bağı ms ı z değ işkenler üzerindeki etkilerini aç ıklamakta yeterlidir. 
Karcacier ve Ang ın 1993). 

Çizelge 6'dan da görüldü ğü gibi değ işkenler aras ı nda önemli ili şkiler oldu-
ğu görülmektedir. De ğ işkenler aras ında %1 ihtimal düzeyinde ili şkilerin 
önemli olduğu ortaya ç ıkmaktad ı r. Ancak sa ğ lık giderleri ile Gayrisafi Uretim 
Değeri, Kullanı lan i şgücü ile sağ lık giderleri, inek say ıs ı  ile sağ lık giderleri 
aras ındaki ili şkilerin istatistiki bak ımdan önemsiz olduğu test edilmi ş tir. Bu-
nun yanında, diğer değ işkenler aras ında güçlü bir bağ lantı  olduğu (Multicolli-
nearity) görülmektedir. Bu bağ lantı  üretim ili şkilerini bozaca ğı ndan ekonomik 
yorumların yap ı lmasında dikkatli olmak gerekir (özçelik 1989). 

Ele al ınan bütün faktörlerin elastikiyet katsay ılan pozitif bulunmu ş  ve bü-
tün katsay ı lar l'den küçüktür. 

Bu bakımdan bu denkleme dayamlarak ekonomik optimum hesaplanabilir 
(Özçelik 1993). Denldemde 'yem masraflannda yap ılacak %100 art ış  Gayrisafi 
Uretim De ğerini %55, I şgücü kullanımında (erkek i ş  saati) %100 art ış , Gayri-
safi üretim Değerini %53,6, inek say ı s ı nda %100 art ış , Gayrisafi üretim De ğ e-
rini %7,03, sağ lı k giderlerinde %100 art ış  Gayrisafi Üretim De ğerini %0,36 
artıracakt ı r. 
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Çizelge 5. Samsun İ linde Kültür (Yabanc ı  Irk) Irk ı  Süt İneğ i Yeti ş tiricilik 
Faaliyetinde Mali üretim Girdileri ve Süt Maliyeti ( İnek Başı na Ortalama) 

Masraf Unsurlar ı  TL 

1. Yem Masraflar ı  2804017 50.09 
a) Kaba Yem 1918247 34.27 
- Saman 157597 2.82 
- ş eker Pancan Posas ı  133100 2.38 
- Italyan Çimi 233600 4.17 
- Silaj 632100 11.29 
- Hayvan Pancan 172500 3.08 
- Mı s ı r SAp ı  144000 2.57 
- Sorgum Sap ı  238725 4.26 
- Yonca 168075 3.01 
- Yulaf Otu 38550 0.69 
b) Ke ş if Yem 885770 15.82 
- Süt Yemi 326050 5.83 
- Besi Yemi 42250 0.75 
- Arpa K ırmas ı  229350 4.10 
- Buğday K ırmas ı  19200 0.34 
- Yulaf K ı rmas ı  4600 0.08 
- M ı s ır K ı rmas ı  60320 1.08 
- Kepek 204000 3.64 
2. Iş gücü 1453569 25.97 
3. İnek Sermayesinin Faizi 217500 ''.89 
4. İnek Amo ırtisman ı  377450.5 .-, .74 
5. Bine Sermayesi Masraflar ı  363905.5 6.50 
6. Veteriner Masraflar ı  5125 0.09 
7. Ilaç Masraflar ı  34568.5 0.62 
8. Aydınlatma Masraflar ı  3500 0.06 
9. Sun'i Tohumlama Masraf. - 
10. Alet ve Edevat Masraf. 5679 0.10 
11. Yular Masraflan 15000 0.27 
12. Balya Yaprr ı a 92118.5 1.65 
13. Nakliye 61730 1.11 
14. Genel Idare Giderleri 163032 2.91 

Masraflar Toplam ı  5597445 100.00 

Süt Geliri 5388900 81.58 
TALİ  GELIR 
- Buzag ı  1107600 16.77 
- Gübre 109500 1.66 

Gelirler Toplam ı  6606000 100.00 

1 kg süt maliyeti (TL/kg) = 1072 
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Çizelge 6. Faktörfer Aras ı  Korelasyon Matrisi 

Gayrisafi 
Üretim 
Değeri (TL) 

Y 

Yem 
Masrafı  

(TL) 
X ı  

Kullanı lan 
Işgücü 
(Erkek i ş  saati) 

X2 

inek 
Sayıs ı  (Ba ş ) 

X3 

X ı  0.0990+ 
Xz 0.986+ 0.963+ 
X3 0.969+ 0.957+ 0.957+ 
Xa 0.338 0.279+ 0.326 0.349 

+ %1 ihtimal düzeyinde önemli 
Çizelge 7. Faktörlere Ait Üretim Elastikiyetleri ve Önem Dereceleri 

Yem Masrafı  
(TL) X1 

Kullan ılan 
Iş gücü 

(Erkek iş  saati) 
X2 

Inek 
Say ı sı  

X3 

Sağ lık 
Giderleri 

X4 
1,bi 

İ lastikiyet 
Katsay ı lan 0.5500 

. 
0.5360 0.0703 

. 
0.0036 1.1599 

Standart 
Hata Sbi 0.0882 0.1175 0.0982 0.002 

t bi 6.24+ 	- 4.56+ 0.72 1.64 

+ % 1 ihtimal düzeyinde önemli 

Bütün bağı ms ız değ i şkenlerin üretim elastikiyetleri Gayrisafi Üretim 
Değ erini art ı rı c ı  yöndedir. Faktörlere ait üretim elastikiyetlerinin toplam ı  

1.1599 dur. Bu durumda ölçeğe göre sabite yak ın bir getiri olduğu görül-
mekle birlikte, ölçe ğ e artan getirinin bulundu ğu ifade edilebilir. Bunun anlam ı ; 
bütün bağı ms ız değ işkenlerde yap ı lacak %100 art ış , Gayrisafi Üretim De ğ erini 
%115,99 art ı racaktı r. 

Çizelge 8. Faktörlere Ait Geometrik Ortalamalar, Üretim Elastikiyetleri, 
Marjinal Urün K ı ymetleri ve Etkinlik Katsay ıları  

Yan Masraflar ı  
(1) 
X1 

. 	 Kullan ı laı  krüdi 
(Etkek Iş  Sz4 

X2 

Inek 
km 

X3 

4.50 

Sghk 
ei&rleri 

X4 

73336 

Gayisaf ı  
.Ureth 

Değeri Cr1.1 

25749037 Gayrisa51.1retin1kğerim Ait 
Geometrik Ortalamala 

11379620 1585.86 

Faklörhe Ai Marjinal ü 'nin 
Irymelleri 	' 

1.24 9702.84 402257.18 280 

F*114 fiyalkın ÇIL) 1.43 3666 6036000 1.43 

Matjiıal Etkinlik Katsayıs . 0.87 237 0.0670 1.96 - 
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Bulunan kıymetlere göre yem masraflar ı  1 TL artı nldığı nda Gayrisafi üre-
tim Değeri 1,24 TL, Erkek i ş  saati 1 birim art ı nldığı nda Gayrisafi Uretim De-
ğ eri 8702,84 TL, 1 ba ş  inek al ındığı nda Gayrisafi üretim Değeri 402257,18 
TL, Sağ lık giderleri 1 TL art ınldığı nda Gayrisafi Üretim De ğeri 2,80 TL arta-
caktı r. 

Y 

Marjinal ürün k ı ymetlerinin bulunmas ında b: 	 formülü kullan ı lmış tı r 
(Rehber 1978). 	 X 

Buradaki ortalamalar (Y, X-1) geometrik ortalamad ır. Marjinal ürün kı ymet-
leri hesab ında faktör fiyat ı  olarak i şgücü ücretlerinde normal olarak i şgücüne 
ödenen ortalama ücret, parasal olarak ifade edilenler için normal faiz oran ın-
dan bir TL fazlas ı  (1+0,43) temel al ınm ış tır (Zoral 1973). - 

Marjinal etkinlik katsay ı sı  1 ise faktörün etkin kullandd ığı ,l'den büyük ise 
az kullanı ldığı , l'den küçük ise a şı rı  kulanddığı  anlaşı lmaktad ı r (Karkac ıer ve 
Angan 1993). Buna göre X ı  faktörü di ğ er faktörü di ğer faktörlere göre optin ıu-
mun üzerinde kullan ıldığı , X2 ve X4 faktörünün optimumun alt ında kullanıldı -
ğı  ortaya ç ı kmaktad ı r. 

Çizelge 9. Faktörler Aras ı  Marjinal Teknik 'karne ve Fiyat Oranlar ı  

X2 X4 

X1 dx ı  / dx ı  7018.41 2.26 

Fx ı  / Fx ı  2563.64 1.00 

X2 dx2 / dX4 - 0.00032 

Fx4 / Fx2 - 0.00039 

Faktörlerin marjinal teknik ikame hadleri incelendi ğ inde X ı  (Yem Masraf-
lan), X2 (i ş gücü) ve X4(Sa ğ lık Giderleri)e göre a şı rı  kullanı ldığı  ortaya ç ık-
maktad ır. Bu bakı mdan ekonomik optimuma ulaşmak için X ı  yerine X2 ve X4 
faktörü ikame edilmelidir. X2 faktörü de X4 faktörüne göre az kullan ı lmış tı r. 
Fakat bu faktörler aras ında ekonomik optimuma yakla şı ldığı  ifade edilebilir. 
Ekonomik optimuma ulaşmak için mutlaka i ş gücü ve sağ l ık giderlerinin art ı -
rı lması  gerekir. 

SONUÇ 

Bu araş t ırmanın esas amac ı  Türk-Alman i şbirliğ i ile gerçekle ş tirilen Sam-
sun Sığı rc ı lık Projesi i ş letmelerinde inek sütü maliyetini hesaplamakt ı r. Daha 
sonra amaca, incelenen i ş letmeler dikkate al ınarak üretimin fonksiyonel anali-
zinin yap ı lması  ilave edilmi ş tir. Araş tı rmada 14 i ş letme gayeli örnekleme ile 
tespit edilmi ş  ve 7-11 Nisan 1992 tarihleri aras ında anket uygulamas ı  yapı l-
mış t ı r. 

Samsun sığı r yeti ş tiriciliğ i bakım ından geli şme gösteren illerimiz aras ında 
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önemli yere sahiptir. 1991 y ı lı  itibariyle ilde yakla şı k olarak her ya ş tan küçük 
baş  hayvan say ı s ı  kadar büyükba ş  hayvan say ı s ı  mevcuttur. 

Samsun Sığı rc ı lık Projesi, Samsun'da süt s ığı rcılığı nın geli şmesinin sağ lan-
mas ı  aç ı sından önem kazanmaktad ır. S ığı rc ı lık projesinin uygulanmas ı yla süt 
pazarlamas ında, süt toplama merkezlerinin kurulmas ında, yeni üretim teknik-
lerinin üreticiye benimsetilmesinde, yem bitkileri yeti ş tiriciliğ inin yaygmlaştı -
nlmas ında, süt sığı rc ı lığı nda eğ itim çalış malarının yeti ş tiricilere aktar ılmas ın-
da önemli ilerlemeler sağ lamış t ır. Ancak bu konularda tam ba ş arı ya 
ulaşı lamamış tır. bu nedenle ba ş langı çta 5 y ılda bitmesi planlanan projenin sü-
resi, eksikliklerin giderilmesi için uzatfim ış tı r. 

Incelenen i ş letmelerde inek başı na ortalama süt verimin bak ı ldığı nda, ve 
rimin Türkiye ortalamas ı  ve daha önce yap ılmış  bazı  araş tırma sonuçlanndan 
(DPT 7.BYKP 01K Raporu 1994) (Ayy ı ldı z ve Yavuz 1988) (Fidan 1992) 
yüksek olduğu görülür. 

Süt maliyeti hesab ında masraflar» %50,09 pay ile en büyük oran ın' yem 
oluş turmaktad ı r. Gelirler toplam ının %81,58'i Süt geliridir. Incelenen i ş letme-
lerde 1 kg süt maliyeti 1012 TL/kg dir. 1 kg sütte 248 TL kar marj ı  olmaktad ı r. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullan ı larak yap ılan fonkisyonel analiz-
de; Gayrisafi üretim De ğeri (Y) ba ğı mlı  değ i şken, yem, masrafları  (X ı ), kulla-
nılan iş gücü (X2), inek say ı sı  (X3), sağ lık giderleri (X4) ba ğı msı z değ işkenler 
olarak al ınmış tı r. 

Bağı mlı  değ işkenle ba ğı ms ız değ işkenler aras ında, 
Y=1;76X 10.5500x205360x30.0703x60.0036 

fonksiyon elde edilmi ş tir. Fonksiyonun çoklu belirleme katsay ı s ı  0.9960 
dır. Üretim fonksiyonuna ait üretim elastikiyetlerinin toplam ı  D:4=1,1599 dur. 
X ı  (Yem Masraflar ı) faktörünün, X2 (Kullanılan iş gücü) ve X4 (Sağ lık Gider-
leri) göre fazla kullan ıldığı , ekonomik optimuma ula şmak için X2 ve X4 faktö-
rünün artırılmas ı  gerektiğ i ifade edilebilir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 105 TEMMUZ-A ĞUSTOS-EYLÜL 1994 

FINANSMAN FONU UYGULAMASININ 
INCELENMESI VE 

DEĞ ERLENDIRILMESI 

Mehmet Cahit GÜRAN 

I. GIRIŞ  
Devletin vergilendirme yetkisini kullanarak egemenlik s ınırlan içerisinde 

topladığı  vergilerin temel amac ı , devletin kamu hizmet ve yat ırımlarnu fmanse 
etmektir. Devlet, bir tak ım kamu hizmetleri sunarken bunlar ı  gerçekle ş tirebil-
mek için önemli miktarda gelire ihtiyaç duyar. Bu geliri bulmak için devletin 
çe ş itli kaynaklar ı  vard ı r. Devlet finansman ihtiyac ını  para basarak veya vergi 
toplayarak kar şı layabilir. Ancak, bu gelir kaynaklar ından en güvenilir olan ı  ver-
gi gelirleridir. Biraz önce belirtti ğ imiz gibi, kamu finansmanuu sağ lamak iken, 
bir diğer amac ı  da, ekonomik ve sosyal hayat ı  yönlendirmektir. Bu itibarla ver-
giler, maliye politikas ının etkili bir arac ı  olarak kendisini göstermektedir. ülke-
nin bulunduğu konjoktürel dönemlere yada ula şı lmak istenen hedeflere ba ğlı  
olarak, maliye politikas ının arac ı  niteliğ indeki vergi uygulamalar ı  farkl ı laş acak-
tı r. 

Sanayile şme, geli şmekte olan ülkeler için iktisadi büyüme ve kalk ınmanın 
tek yolu olarak görülmektedir. Buna ba ğ lı  olarak, bu ülkeler sanayile şmek için 
yatı rımların te şvikine ve özendifilmesine ayr ı  bir önem atfetmektedirler. Devlet-
lerin, yatı rı mların teşvikine ve Ozendirilmesine ayr ı  bir önem atfetmektedifier. 
Devletlerin, yat ı nmlan teşvike yönelik politika araçlar ı  olarak; vergi, kredi ve 
diğer ekonomik ve bürokratik uygulamalar ı  kullandığı nı  görmekteyiz. Bu araç-
lar içerisinde s ıkça kullanı lan ve etkili bir te şvik arac ı  olarak, vergi uygulamala-
nnın ön plana ç ıktığı nı  görmekteyiz. 

G.Ü.S.B.E. MALIYE PROGRAM! ÖĞRENCISI no:2006 
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Bir te şvik arac ı  olarak vergi uygulamalar ı , kimi zaman vergi iadeleri, kimi 
zaman istisna ve muafiyetler, kimi zaman da vergi ertelemeleri şeklinde uygu-
lanabilmektedir. Türk Vergi Sistemi içerisinde de, yat ı nmlann te şvikine ve 
yönlendirilmesine hizmet eden bir çok uygulaman ın olduğunu müş ahade et-
mekteyiz. Bu uygulamalardan biri de hiç şüphe yok ki, Kurumlar Vergisi Ka-
nununu'nıuzda düzenlenmi ş  olan Finansman Fonu'dur. Finansman Fonu, vergi 
borcunun belirli bir süre ertelenerek, devletin yat ı nmlan dolayl ı  yoldan finan-
se etmesini sağ layan bir te şvik uygulamas ıdı r. 

Fon, belirli bir amac ın veya birbirine yak ın amaçlar grubunun gerçekle ş ti-
rilmesi için belirli kaynakların toplandığı  ve harcand ığı , özel hesapt ı r.' Yap ı lan 
tanımdan da anla şı lacağı  üzere, fon uygulamas ı  ile ulaşı lmak istenen amaç ya-
da amaçlar vard ı r. Dolay ı s ı yla, fonda tutulan kaynaklar ile belirlenen amaçla-
nn gerçekle ş tirilmesi hedeflenmektedir. Fonda tutulan kaynaklann belirlenen 
amaçlar d ışı nda kullanı lmas ı , fonun olu ş turulmas ı  amac ını  ihlal edecektir. 
Başka bir değ iş le, fonun kurulu ş  amacindan sap ı lmış  olunacakt ı r. 

İş letme fonksiyonlanndan birisini olu ş turan finansman kavram ı  ise, iş let-
menin ihtiyaç duyduğu mali kaynaklar ı , en uygun ko şullarla ele geçirmek ve 
ele geçirilen kaynaklar ı n en etkin kulanım ı  sağ lamaktı r.' Dolay ı s ıyla, finans-
man i ş levi çerçevesinde, i ş letmenin sadece ihtiyaç duyulan kaynaklar ı  elde et-
mesi yeterli değ ildir. Elde edilen kaynaklar ın aynı  zamanda, en etkin şekilde 
kullanı lmas ı  gerekmektedir. 

Dikkat edilecek olursa, finansman ve fon kavramlar ı  iki ayrı  kutubu simge 
lemektedir. Finansman i ş levi parasal kaynak talebini ifade ederken, fon kavra-
m ı  ise, parasal kavram ı  veya parasal kaynak arz ı nı  ifade etmektedir. Bu itibar-
la, vergi sistemimiz içinde yer alan Finansman Fonu uygulamas ı , isminden de 
anlaşı lacağı  üzere, parasal kaynak ihtiyac ını  ve bunu karşı layacak parasal kay-
nağı  bünyesine alan ve kar şı lıkl ı  talepleri bulu ş turan bir uygulamad ı r. 

Çalış mam ızda, finansman fonu ile al ını rken, ilk öne tan ımı  ve önemi üze-
rinde durulacak, kanuni çerçeve hakk ında bir bilgi verilecek, daha sonra fi-
nansman fonu uygulamas ından yararlanacakları n, taşı mas ı  gereken nitelikleri 
değ inilerek, finansman fonunun uygulama esaslar ı  ele al ınacaktı r. Çal ış mam ı -
z ın sonunda ayrıca, kendi görü ş  ve değerlendirmelerimizin yer ald ığı  sonuç ve 
değ erlendirme bölümü de olu ş turulacakt ı r. Bu bölümde, uygulaman ın faydala-
rı  ve sak ıncaları  üzerinde durulacak ve çe ş itli öneriler getirilmeye çal ış alacak-
t ı r. 

1. GENEL OLARAK FINANSMAN FONU 

1.1. Finansman Fonunun Tan ı mı  ve Kapsamı  

Finansman Fonu, vergilendirilecek kurum kazançlann ın belirli bir k ı sm ının 
fon olarak ayrı lması  suretiyle, kazanc ın fona ayr ı lan kısm ı  vergiye tabi tutul-
mayarak verginin belirli bir süre ertelenmesidir. Fon olarak ayr ı lan kurum ka-
zanc ı  daha sonra vergiye tabi tutulmaktad ır. 3  Finansman fonu geçici bir indi- 
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rim niteliğ indedir. 4  Bu uygulama ile, mükellefler ertelenen vergi miktan kadar 
bir finansal kayna ğı , ertelenen süre boyunca faizsiz olarak kullanma imkan ı  el-
de etmektedirler.' 

Vergi sistemimize 1980 yı lında giren finansman fonu; devletin vergi alaca-
ğı mn tahsilini belirli bir süre ertelemeye giderek, yat ı rım yapma potansiyeli 
olan mükellefleri te şvik etme arac ı d ı r. Bu itibarla finansman fonu uygulama-
smda, devletin vergi alacağı ndan yaz geçmesi gii bir durum söz konusu de ğ il-
dir. Bu uygulma içerisinde devlet, sadece kamu alaca ğı m tahsilini geciktire-
rek, yatı rım yapanlara destek olmaktad ı r. Dolay ı s ı yla finansman fonu 
uygulamasının bir muafiyet ve istisna oldu ğunu söylemek mümkün de ğ ildir. 

Finansman Fonu, devletin vatanda ş lanndan yapacağı  vergi tahsilat ıyla ilgi-
lidir. Her mükellefin ertelenen vergi borcu, o mükellefe mahsus bir fon olarak 
T.C. Merkez Bankas ı  hesaplar ı na intikal ettirilir. Devletin finansman fonu uy-
gulamas ındaki temel amac ı , yatı rım yapan mükelleflere imkan tan ımaktad ır. 

1.2.Finansman Fonunun Amac ı  ve Önemi 

Esasen finansman fonunun amac ı ; yat ırımc ı ya bir finansman kredisi sa ğ la-
mak ve vergi ertelemesi yoluyla belirli yat ınmlann finansman ına katkıda bu-
lunmaktad ı r. Dolayı s ı yla mevcut, yat ı rımlara h ı z vermek ve yeni yat ı nmlan 
te şvik etmektedir6  

Finansman fonu uygulamas ı  ile, devletin yapm ış  olduğu planlar çerçevesin-
de, ula şı lmak istenen hedeflere ula şı lmas ı  için gerekli görülen ve bu çerçevede 
teşvik kapsam ına al ınan (yat ırı m indirimi belgesi veya te şvik belgesi alm ış ) 
yat ınnılann, finansal yönden de desteklenmesi amaçlanmaktad ı r. Bunun dışı n-
da, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalk ınmas ında önemli bir yeri olan müte-
şebbislerin korunarak geli ş tirilmesi de bir diğ er amaç olarak ortaya ç ıkmakta-
d ır. Yat ırım yapmak ve baş arı lı  olmak çok say ı da değ işkenin etkisi alt ında 
gerçekle şmektedir. Değ işken sayısı nın artmas ına bağ l ı  olarak yat ı rım ın riski 
ve karl ı lığı  da değ işmektedir. Bu de ğ işkenlerden birisi de finansman olanakla-
ndır. Finansal imkanlann fazlala ğı na ve maliyetinin düşük olmasına bağ l ı  ola; 
rak yat ı nmm riski dü şecek, karl ı lığı  da yükselecektir. İş te bundan dolay ı  fi-
nansman fonu bir yönüyle de; müte şebbisleri koruma ve yat ırımların başarı  
ş ans ını  artı rma amac ına yönelmektedir. 

Finansman fonunun uygulamas ı  ile hedeflenen amaçlara ba ğ l ı  olarak; öne-
mi de ortaya ç ıkmaktad ı r. ülke ekonomisinin büyümesinde ve ülkenin kalk ın-
mas ında çok önemli bir yeri olan yat ı rı m harcamalar ının artınlmas ına bağ lı  
olarak, finansman fonunun önemi kendini göstermektedir. Ba şka bir değ iş le, 
finansman fonu hem yat ı rımların artınlmas ı  aç ıs ı ndan, hem de yönlendirilmesi 
aç ısından önem ta şı mâktad ı r. 

2. FINANSMAN FONU İLE ILGILI YASAL ÇERÇEVE 

Finansman fonu hakk ında kanun ve tebliğ  olmak üzere iki tür yasal çerçeve 
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olduğu söyelemk mümkündür.Uygulama ilk olarak 1980 y ılında ç ı kanlan bir 
yasa ile gündeme gelmi ş tir. 

2.1 Kurumlar Vergisi Kanunu Aç ı sından 

Finansman fonu Türk Vergi Sistemine ilk olarak 24.12.1980 tarihinde, 
2362 sayı l ı  kanunla, 5422 say ı l ı  Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen 
mükerrer 8. madde hükmü ile girmi ş tir (7). Bu maddede finansman fonu ile 
ilgili şu şekilde bir düzenlemeye gidilmi ş tir. 

"Sermaye ş irketleri ile kooperatifler, yat ırım indiriminden yararlanmas ı  ka-
bul edilmiş  bulunan yatı rımların fmansman ı nda kullanmak ve yat ı rım indirimi 
belgesinde bu yat ı nm için öngörülen süre ile s ını rlı  kalmak kayd ı yla aş ağı daki 
ş artlarla finansman fonu ay ı rarak safi kurum kazanc ından idirilebilirler. 

1. Ayrı lacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrah ımn %25'ini ve yap ı -
lacak yat ı rım tutanru geçemez. 

2. Finansman fonunun T.C. Merkez Bankas ında aç ı lacak her an paraya çev-
rilebilir Devlet tahvili hesab ına yat ı nlmas ı  mecburidir. 

3. T.C. Merkez Bankas ı nda aç ı lacak hesaptan çeki ş ler Devlet Planlama 
Teşkilatmca düzenlenecek çeki ş  belgelerin dayarularak yap ılı r ve y ıl içinde 
yapılan fiili tutann ı  aş amaz. 

4. Bir önceki y ıl safi kurum kazanc ından finansman fonu olarak aynlan 
meblağ  hesap dönemi sonunda safi kurum kazanc ına eklenir." 

Kurumlar vergisi yönünden uygulamanm şekline ilişkin aç ıklamalar ve ay-
nntı lar, Maliye Bakanlığı 'nca haz ı rlanarak 8 may ı s 1981 tarihinde Resmi Ga-
zete'dea yay ınlanan 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebligi ile dü-
zenlenmi ş tir.Buradaki her iki düzenlemede, (KVK'nun mükerrer 8. maddesi ve 
20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i) finansman fonu uygulamas ının 
mükellef ve idare aç ı sından önem arzeden hususlann ı  ele almaktad ı r. Oysa bi-
razdan ele alaca ğı m ı z Yat ı rı mların ve Döviz Kazand ı nc ı  İş lemlerin Te şviki ve 
Yönlendirilmesi ile ilgili Tebli ğ  (93/2) ise; finansman fonundan faydalanan 
mükelleflerin, finansman fonu uygulamas ına ili şkin şekli ödev ve sorumluluk-
larını  ele almaktad ı r. Bu tebliğ  bir tarafi ile, finansman fonundan faydalanan 
mükellef!, di ğer taraf ı yla ise Devlet Planlama Te şkilat ı , ve Merkez Bankas ı 'nı  
ilgilendirmektedir. 

2.2 Yat ı r ı mları n ve Döviz Kazandı m' İş lemlerin Te şviki ve Yönlendi-
rilmesi ile ilgili Tebli ğ  Açı sından 

Hazine ve Dış  Ticaret Müste ş arlığı 'nca, Bakanlar Kurulu'nun 11.01.1993 
tarih ve 93/4000 say ı lı  kararı na istinaden, yat ı nmlann ve döviz kazand ırıc ı  i ş -
lemlerin te şviki ve yönlendirilmesi ile ilgili uygulama esaslanm yat ı nmc ı lara 
duyurulmas ı  amac ı yla ç ı karı lm ış tı r (8). Bu tebli ğ in finansman fonunu düzenle-
yen 15. maddesinde, finansman fonundan yararlanmaya ili şkin ş artlar ve müra- 
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caat ş ekli düzenlenmi ş tir. 

3. FINANSMAN FONU AYIRAB İLMEK İÇN ARANAN KOŞ ULLAR 

Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kazançtan finansman 
fonu ayı rabilmeler iiçin bir tak ım özelliklere sahip olmalan, ba şka bir değ iş le, 
kanunda belirtilen bir tak ım nitelikleri sağ lam ış  olmalan gerekir. 13unlan, iki 
baş l ık halinde grupland ı rmak mümkündür. Bunlardan , ilki mükellefiyet ili şkin-
dir. İkincisi ise, finansmanfonu aynlmasma imkan veren te şvik belgeli yat ı rı -
ma ilişkindir. 

3.1. Mükellefiyete Ili şkin Koşullar 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun mükerrer 8. maddesinde "sermaye ş irketleri 
ile kooperatifler, finansman fonu ay ı rarak safi kurum kazanc ı ndan indirilebilir 
ler." hükmüne yer verilmi ş tir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri 
sayılmış tı r. Buna göre; Sermaye Ş irketi, Kooperatifler,iktisadi Kamu Müesse-
seleri, Demek ve Vak ıflara ait iktisadi I ş letmeler ve İş  Ortaklannın kazançlan 
kurumlar vergisine tabidir.Oysa finansman fonunu düzenleyen madde hük-
münden anla şı lacağı  üzere, finansman ay ı rabilecek olan kurumlar, sermaye 
ş irketleri ve kooperatiflerdir. Bu saptamadan sonra, finansman fonundan şu tü-
zel kiş ilerin faydalanabilecğ ini söyleyebiliriz. 

1) Sermaye Ş irketleri 

- Anonim Ş irketler 

- Hisseli Komandit Ş irketler, 

- Limited Ş irketler 

- Aynı  mahiyetteki yabanc ı  kurumlar 

- Menkul K ıymet Yat ırım Fonları  
2) Kooperatifler 

Kooperatifler, Kooperatifler Kanunu'na yada özel kanunlara göre kurulan 
tüketim, kredi sat ış , v.s. kooperatifler ile ayn ı  mahiyetteki yabanc ı  kooperatif-
lerdir. Okul kooperatifi gibi demek veya adi ş irket mahiyetinde olanlar, Ku-
rumlar Vergisi Kanunu uygulamas ı  aç ı s ı ndan kooperatf olarak kabul edilmez-
ler. 

Mükellefiyete ili şkin koşul finansman fonundan faydalanabilmek için ge-
rekli, ancak yeterli ko şul değ ildir. Bu belirlemi ş  olduğumuz tüzel ki ş ilerin, ay-
n ı  zamanda te şvik belgeli bir yat ı rıma sahip olmas ı  ve bu yatı rıma ilişkin ola-
rak finansman fonu ay ı rmas ı  gerekmektedir.(9) Yani her iki ko şulun bir arada 
sağ lanmas ı  gerekmektedir. Dolay ı s ıyla, yatı rım indirimi belgesi alm ış  bir ger-
çek ki ş i mükellefiyet ko şulunu sağ layamadığ i için, yatı rım indirimi belgesi ol- 
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mayan bir sermaye ş irketi veya kooperatif ise yat ı rım indirimine ili şkin koşulu 
sağ layamad ığı  için finansman fonu ay ı ram ı yacakt ı r. 

Finansman fonu t ı gulamas ının d ışı nda tutulan Iktisadi Kamu Müessesele-
leri ile derneklere ve vak ı flara ait iktisadi i ş letmelerin finansman fonu uygula-
mas ı  d ışı nda tutulmas ı , bu kurumları n kanunda belirtilen hüküm doğ rultusun-
da, yat ı rı m indiriminden yararland ı rılmam ış  olmas ının doğ al sonucudur (10). 
Bu kurumların hem yat ı rı m indirimi hem de finansman fonu uygulamas ı  dışı n-
da tutulmas ı nı n sebebi, zaten bu kurumlann kamu yarar ına devletin bir tak ım 
ekonomik ve sosyal hedeflerine ula şmaya yönelik olarak faaliyet gösteriyor 
olması d ı r.Başka bir değ iş le, bu kurumlar ın vergi ve benzeri yollar ile te şvik 
edilmesine gerek yoktur. 

Finansman fonu uygulamas ının d ışı nda tutulan bir kurumda, i ş  ortaklildan-
dır. Bunların finansman fonu d ışı nda tutulmas ı nın sebebi ise, vergi tekni ğ i iti-
bariyle, bu ortakl ı klann çalış ma şekillerinin, finansman fonu uygulamas ını  im-
kans ız kı lmas ı dı r. Çünkü, i ş  ortakl ığı  belirli bir i ş in yapı lmas ı  için 
oluş turulmakta ve kazanç i ş in bittiğ i zaman ortaya ç ıkmaktad ı r. Başka bir de-
ğ iş le, i ş  ortakl ığı  söz konusu i ş  bittiğ i zaman amac ı na ula şmış  olmakta ve da-
ğı lmaktad ı r. Dolayı s ı yla, bu kazanç üzerinden finansman fonu ay ırarak bir ya-
tırım finanse edilmesi ve daha sonra ertelenen kazanc ın, bir daha ki sene 
kazanc ı na ilave edilmesi mümkün de ğ ildir (11). 

Dar mükellefiyete tabi kurumlar aç ı s ı ndan konu incelendiğ inde, yasanın ilk 
uygulamaya geçdi ğ i yıllarda, dar mükellef kurumlar ın hem yatınm indirimi, 
hem de finansman fonu imkan ından faydalanamadığ nı  görmekteyiz. Ancak, 
1986 y ı lından itibaren 3239 say ı lı  yasanın 74. maddesi ile Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 8. maddesinin 9. bendine getirilen de ğ iş iklikle,dar mükellefiyete 
tabi kurumlar da hem yat ı rım indirimi, hem de finansman fonu ay ına imkan-
lanndan faydalanabilir olmu ş lard ı r. Dolay ı s ı yla, yat ı rı m indiriminden yararla-
nan dar mükellef kurumlar ın finansman fonu ay ı rmalann ı  engelleyen bir hü-
küm kalmam ış tı r (12). 

3.2 Yat ı rı m İndirimine Ili şkin Ko şullar 

Finansman fonu ay ı rabilmek için gerekli ko şullardan bir k ı sm ı  da yatırım 
indirimine ilişkindir. I3u ko ş ullar; finansman fonunun, yat ı rı m indiriminden 
faydalanmas ı  kabul edilmi ş  yatı rı mlar için ayrılmış  olmas ı  ve yatırım indirimi 
belgesinde belirtilen süre ile s ı n ı rl ı  kal ınm ış  olmas ı  şeklinde, iki noktada top-
lanmaktad ı r. 

3.2.1. Yat ı rı m İndiriminden Faydalanan Bir Yat ı rı m İçin Finansman 
Fonu Ayr ı lması  

Bir sermaye ş irketinin finansman fonu ay ı rabilmesi için gerekli bir ko şulda, 
yat ı rım indiriminden yararlanan bir yat ı rım için finansman fonu aynlmas ıd ı r. 
kurumlar vergisi Kanunu'nun finansman fonunu düzenleyen mükerrer 8. mad 
desinde "Sermaye ş irketleri ve kooperatifler, yat ı nm indiriminden faydalanma- 
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sı  kabul edilmiş  bulunan yatı nmlann finansman ında kullanmak... için ... fi 
nansman fonu ay ı rarak safi kurum kazanc ından indirebilirler" denmektedir. 
Mükellefiyete ili şkin koşulu anlatı rken bu konuya da deyinmi ş tik. Hat ırlanaca-
ğı  üzere, rnükellefiyete ili şkin ko şulun sağ lanmas ı , gerekli ancak yeterli ko şul 
değ ildi. Aynı  şekilde, yat ı rım indirimine ili şkin koşulları n sağ lanmas ı  da ge-
rekli ancak, yeterli değ ildir. 

Uygulamada bir yat ı nm ın yat ı rı m indiriminden yararland ığı nın göstergesi; 
Yat ı nm İndirimi Belgesi,.enaz ından te şvik Belgesi alm ış  olmas ı dı r. En az ı n-
dan diyoruz, çünkü; 20 seri nolu tebli ğde aç ıklandığı  üzere, te şvik mevzuat ı  
gereğ i Yatı nm Indirim belgesi, .ancak yat ı nm belli bir aşamaya geldikten sonra 
verilmektedir. Dolay ı sı yla, yat ı nmın başı nda finansman tonundan yararlana-
bilme aç ı sından, te şvik belgesi yeterli görülmektedir (13). Te şvik Belgesi ile 
ilgili olarak, Yatı nmlann ve Döviz Kazand ınc ı  I ş lemlerin Teşviki ve Yönlen-
dirilmesi ile ilgili, 93/2 Nolu Tebli ğ  de "Teşvik Belgesi, yat ı nmın karaktefistik 
değerini ihtiva eden, bu de ğ er ve tesbit edilen ş artlara uygun olarak gerçekle ş -
tirilmesi halinde,. üzei-inde yazı lı  bulunan te şviklerden istifade imkan ı  sağ la-
yan Kalkınma Planına uygun ve ülke ekonomisi için faydal ı  olduğu Müsteş ar-
lıkça kabul edilen yat ı rımlar için yat ı nmcılara verilen bir belgedir." 
deıunektedir (14). 

Kanun maddesinden ortaya ç ıkan bir ş artta, finansman fonunun yat ı rım in-
diriminden yararlan ılan yatı nmın finansmanında kullanılmak üzere ayr ı lmış  
olması d ı r.Dolay ı s ı yla finansman fonuna ayr ı lan kaynaklar ın, başka yat ı nmla-
rın finansman ı nda kullanı lmas ı  mümkün değ ildir. 

3.2.2. Finansman Fonunun Yat ı rı m indirim Süresi İçinde Ayr ı lması  
Yatı rıma ilişkin ikinci koşul ise finansman fonunun, yat ı rım indirimi belge-

sinde belirtilen yatı nmın süresiyle s ını rlı  olarak aynlmas ıdı r. Mükerrer 8. 
madde de bu durum şöyle ifade edilmektedir. "Sermaye ş irketleri ve koopera-
tifler, yat ı rım indiriminden faydalanmas ı  kabul edilmi ş  bulunan yat ınmlann fi-
nansman ında kullanmak ve yatı rı m indirimi belgeside bu yat ırım için öngörü-
len süre ile s ını rl ı  kalmak kayd ı yla aş ağı daki ş artlarla finansman fonu ay ı rarak 
safi kurum kazanc ından indirebilirler." Kanun maddesinden anla şı lacağı  üzere 
finansman fonu ay ı rma süresi, direkt olarak yat ı nm ın süresi ile s ını rl ı -
d ı r.Yatı nm ın tamamlanmas ına ili şkin son harcaman ın yapı ldığı  yıl, finansman 
fonu için bir meblağı n ayrı lmas ı  sözkonusu değ ildir. başka bir değ iş le, yat ı nn-
m ın tamamland ığı  yı l safi kurum kazanc ı ndan finansman fonu aynlmaz. 

Yatı rı m indiriminden yararlananlar ın alm ış  olduğu yat ı rı m indirimi belgele-
rinde; indirimden yararlanan yat ı nm ı n gerçekle şme süresi ve y ı ll ık olarak ger-
çekle ş tirilecek yat ırım tutarlar ı  ayrı ntı l ı  olarak say ı l ımş tı r.Yatı nm indirimin-
den faydalanfian bir y ı lda, finansman fonu ayr ı lmas ına rağmen o y ı l fiilenhiç 
bir harcama yap ı lmam ış  olmas ı  gibi bir durum do ğduğunda yatı rımların teşvi-
ki ile ilgili kanun ve tebli ğ lere aykırı  hareket edildiğ inden, yat ı rım indirimi 
uygulaması ndan yararlanmak mümkün de ğ ildir. Dolayı sı yla finansman fonu 
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ay ı rma imkan ı  da ortadan kalkacakt ı r (15). Buradan ş öyle bir sonuç ç ıkarmak 
mümkündür, mükellefin yat ırımların te şviki ile ilgili mevzuata ayk ın davran-
mas ı  sonucu, yat ı nm indiriminden faydalanmas ın ı  imkans ız kılan bir duru-
mun ortaya ç ıkmas ı  halinde, o mükellefin finansman tonundan faydalanmas ı  
da mümkün değ ildir. 

4. FINANSMAN FONUNUN UYGULAMA ESASLARI 

Ş imdiye kadar, finansman fonundan yararlanabilmek için mükelleflerin ya-
t ı rımlarının ta şı mas ı  gereken özellikler üzerinde durduk. Çal ış mam ı zın bu bö-
lümünde, finansman fonunun uygulamaya yönelik ba şka bir de ğ iş le şekli özel-
likeri üzerinde duraca ğı z. 

4.1. Finansman Fonu İ çin Başvuru Ş ekli 

Finansman fonundan yararlanabilmek için gerekli ko şulları  sağlayan mü-
kellefler, finansman fonu ay ı rma isteklerini mevzuatta belirtilen şekle uygun 
olarak göstermek zorundad ı rlar. Bunun için mükellefler a ş ağı da belgeleri ta-
mamlayarak Devlet Planlama Te şkilat ı  Müste ş arlığı na müracaat ederler;(16) 

a) Dilekçe 

b) Fona yatınlan miktarı  gösterir T.C. Merkez Bankas ı  makbuzu, (beyanna-
me verme süresini son gününe kadar yat ı nl ı r. Özel hesap dönemi ayrı ca dikka-
te alını r.) 

c) Yap ı lan fiili harcaffialann dörder ayl ık dönemler veya aylar itibariyle 
tevsiki, 

Bu aş amada mükellefin Devlet Planlama Te şkilatı  ile ili şki içine girmesinin 
sebebi; Merkez Bankas ı 'na yat ı rı lan finansal kaynaklar ı n kullanı m ı nın, ancak 
Devlet Planlama Te ş kilatı  tarafından haz ı rlanan çeki ş  belgeleri ile mümkün ol-
mas ıdı r. 

4.2. Finansman Fonu İçin Ayr ı lacak Tutara Ili şkin Esaslar 

Bu konudaki düzenlemeler Kurumlar Vergisi Kanunu'nun mükerrer 8. 
maddesinin 1-4 bent hükümleri aras ında yer almaktad ı r. Buna göre, finansman 
fonuna ayrı lacak tutar, hem yat ı rı m tutanni hemde kurumlar vergisi matraln-
nın %25'ini geçemez. Ayr ıca fona ayr ı lan meblağ , Merkez Bankas ı  hesapları -
na intikal ettirilecek ve fondan kullammlar, devlet Planlama Te şkilat ı  Müste-
ş arlığı 'nın vizesine tabi olacakt ı r. Bunlar d ışı nda, önceki y ı l finansman fonuna 
ayrı lan meblağ lar hesap dönemi sonunda kurum kazanc ına eklenecektir. 

4.2.1. Ayr ı lacak Finansman Fonunun Tesbiti 

Miikerrer 8.maddenin 1.bendinde, aynlacak finansman fonunun tesbitine 
ili şkin iki kriter birden getirilmi ş tir. Buna göre fona ayr ı lacak miktar, kurumlar 
vergisi matrahan ın %25'ini ve yap ılan yat ı rım tutann ı  aş amaz. 
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bir de safi kurum kazanc ım dikkate alarak tablola ş tırırsak; 

Y ı llar Y ı ll ı k Y.T. Tam.mam ış  Y.T. Safi Kurum K. Oran Finans. Fonu* 

1990 5.000.000.000 10.000.000.000 %20 2.000.000.000 

1991 2.000.000.000 3.000.000.000 25.000.000.000^ %20 3.000.000.000 

1992 2.000.000.000 1.000.000.000 15.000.000.000^ %20 1.000.000.000 

1993 1.000.000.000 20.000.000.000^ 

(*) Safi kurum kazanc ı  dikkate al ınarak hesap edilen finansman fonu 

(A) Bu rakamlara bir önceki y ılda aynlan finansman fonu dahildir. 

Görüldüğü gibi ayrı lacak finansman fonunun safi kurum kazanc ını n 
%20'sini geçmemesi ko şulu altındada ayrı lacak finansman fonu, toplam yat ı -
nm tutannı  aş abilmektedir. Finansman fonu uygulamas ının özellik arzeden bir 
durumu da, yı l içinde fonu ayrılan tutam çeki ş lerden, ba şka bir değ i ş le o yı la 
ilişkin yat ı nm tutar ından fazla olmas ı  halinde, T.C. Merkez Bankas ı 'ndaki he-
saba yat ı nlan finansman fonunun bakiyesi, bir sonraki y ı l hesaplanarak Mer-
kez Bankas ı 'na yatırılacak tutardan dü şülür.(22) Ömeğ imiz de 1991 y ı lında da 
bu yatınm ın tainamlanmayan k ısm ı  kadar, yani 3 milyar TL finansman fonu 
ayınnış  ve bu meblağı  T.C. Merkez Bankas ı  hesaplar ına intikal ettirmi ş tir. Do-
lay ı sı yla, firman ın Merkez Bankas ı 'nda 1 milyar TL bakiye alaca ğı  vard ı r. Mü-
kellef 1992 y ılı  kazanc ından finansman fonu ay ı nrken, tamamlanmam ış  yat ı -
nm tutanna göre 1 milyar TL finansman fonu ay ıracakt ı r. Ancak, 
mükellefin Merkez Bankas ı 'nda 1 milyar TL alacak bakiyesi oldu ğu için, fi-
nansman fonuna ayrı lan tutan Merkez Bankas ı 'na yat ırmas ı  gerekmemektedir. 

4.2.2. Fonun Merkez Bankas ı na Yatı rı lması  
Kurumlar Vergisi Kanunu'muzun mükerrer 8.maddesinin 2.bendinde "Fi-

nansman fonunun T.C.Merkez Bankas ı 'nda aç ı lacak heran paraya çevrilebilir 
Devlet Tahvili hesab ına yat ı nlmas ı  mecburidir." lıükümü yer almaktad ı r. Ayrı -
ca Yat ı rı mların ve Döviz Kazand ı nc ı  iş lemlerin Teşviki ve Yönlendirilmesi ile 
ilgili 93/2 Nolu Tebliğ 'de de, fonun beyanname verme süresinin son gününe , 
kadar yat ı nlmas ı  gerekti ğ i belirtilmektedir. (23) Bilindi ğ i üzere Kurumlar 
Vergisi Kanunu'na tabi mükellefler için beyanname verme süresi Nisan aym ın 
son günüdür. Dolay ı sı yla, fonun Merkez Bankas ı 'na Nisan ay ı nı n son gününe 
kadar yat ı nlması  gerekir. 

4.3.2. Fondan Çekilen Paralar ı n Devlet Planlama Te şkilatı tn ın İznine 
Bağ l ı  Olması  

Bu konu ile ilgili olarak, mükerrer 8.maddenin 3.bendinde, "T.C. Merkez 
Bankas ında aç ı lacak hesaptan çeki ş ler devlet Planlama Te şkilatınca düzenle- ° 
necek çeki ş  belgelerine dayan ı larak yap ı l ır ve y ıl içinde fiilen yapı lan yatı nm 
tutann ı  aş amaz." hükmü vard ı r. Bu hüküm uyarınca, yatınm indiriminden ya- 
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rarlanan i ş letmelerin, Merkez Bankas ı 'na yat ı rmış  olduklan finansman fonun-
dan kaynak kullan ılabilmeleri ancak, Devlet Planlama Te şkilatı nın vereceğ i 
çeki ş  belgeleri ile mümkündür. Burada Devlet Planlama Te şkilatı 'nın bir izin 
verme fonksiyonu vard ı r. Devlet Planlama Te şkilat ı  bu fonksiyonu yerine geti-
rirken s ını rs ı z kı lınmam ış tı r: Kanun maddesinden anla şı lacağı  üzere, çeki ş  bel-
geleri ile çekilmesine izin verilen tutar, y ı l içerisinde fiilen yap ı lan yatınm tu-
tann ı  aş amaz. 

Çalış mannz ın 4.1. numaral ı  Finansman Fonu için Ba şvuru Ş ekli'nin ele 
al ı nd ığı  bölümde, yat ı nm indiriminden yararlanmak isteyen mükellefin yap-
mas ı  gereken i ş ler say ı lm ış tı . Bu şekli ş artlann yerine getirilmesi ve Devlet 
Planlama Te ş kilatı 'nca uygun görüldüğü taktirde mükellefin finansman fonun-
dan yararlanmas ı  mümkün olmaktad ı r. 

Kanunlanm ı zda finansman fonunun ne zaman çekilebilece ğ i hususunda bir 
hüküm yer almamaktad ır. Bu konuda iki ayn uygulama doğmas ı  mümkündür; 

1- Yat ı rımlann yap ılmas ından sonra fondan para çekilebilmesi 

2- Yat ırımların yap ılı p yap ı lmadığı na bak ı lmadan yat ı nm için öngörülen 
tutann çekilebilmesi.. 

Bu her iki uygulaman ın da kendine göre avantajlar, dezavantajlan vard ı r. 
Ancak, birinci uygulama ş eklinin finansman tonunun amac ı  ile tezat olu ş tur-
duğunu söyleyebiliriz.(24) Finansman fonunun amac ından hareketle, paran ın 
yat ı nm harcamalan yap ı lmadan önce çekilebilmesi daha tutarl ı  gözükmekte-
dir.(25). 

4.2.4. Önceki Y ı l Kurum Kazanc ı ndan Ayrı lan Finansman Fonu 

Tutannın Hesap Dönemi içindeki Kurum Kazanc ım Eklenmesi Esas ı  
Yine mükerrer 8.maddenin 4.bendinde "Bir önceki y ı l safi kurum kazanc ı n-

dan finansman fonu olarak aynlan mebla ğ  hesap dönemi sonunda safi kurum 
kazanc ım eklenir." hükmü vard ı r. Bu hüküm uyarınca yat ı nm ın süresi ne olur-
sa olsun, her y ıl aynlan finansman fonu bir daha ki y ı lın kurum kazanc ım ila-
ve edilecektir. 

Bu bent hükmü, finansman fonunun bir istisna uygulamas ı  olmamas ı  sonu-
cunu do ğurmaktad ı r. Bu bent hükmü ile finansman fonu bir vergi ertelemesi 
şeklini kazanmaktad ı r, Bu itibarla, bu bent hükmünün finansman fonu uygula-
mas ı  aç ı s ından gayet önemli bir yeri vard ı r. 

Burada kan ş tı nlınamas ı  gereken bir husus vard ı r. Y ı l sonunda safi kurum 
kazanc ına eklenecek miktar, bankadaki hesaptan yap ılan fiili çeki ş ler tutan de-
ğ il, bir önceki y ıl safi kurum kazanc ından dü şülen miktard ı r. Eklemenin ya-
p ı lmas ı  için safi kurum kazanc ı ndan dü şülen miktard ı r. Eklemenin yap ı lmas ı  
için yat ı nm ı n yap ı l ıp yap ı lmadığı na bakı lmaz.(26) Bir hususta, ilavenin yap ı l-
dığı  y ı lda da finansman fonu ayr ı lmas ı  söz konusu olursa, fon aynlacak tutann 
tesbitinde esas al ınacak safi kazanç içinde, ilave edilen k ı sm ında bulunacağı - 
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dır.(27) 

5. FINANSMAN FONUNUN UYGULAMASINA ILIŞKIN ESASLA-
RA UYULMAMASININ SONUÇLARI 

Finansman fonu uygulamas ı  ile hedeflenen, te şvik edilmesi düşünülen yan-
nmlann finansman ına vergi ertelemesi yoluyla katk ı  sağ lamaktad ı r. Finans-
man fonu uygulamas ında mükellefierin yerine getirmek zorunda oldu ğu bir ta-
kım sorumluluklar vard ı r. Mükellefin, bu sorumluluklar ı  yerine getirmesinin 
yatı nm indirimi ve finansman fonu aç ı sı ndan yaratt ığı  en önemli sonuç; mü-
kellefin her iki avantajdan da yararlanmas ırun imkans ı z hale gelmesidir. 

Finansman fonundan gerekli sorumluluklan yerine getirmedi ğ i için fayda-
lanamayan mükellefin, vergi aç ı s ı ndan durumu hakk ında, kanunlanm ı zda her 
hangi bir hüküm yoktur. Burada finansman fonu için kurumlar vergisi matralu-
nın %25'ini ay ı ran mükellefin do ğurduğu vergi gelirinin geciktirilmesi söz ko-
nusudur. Acaba, bu durumda ne yap ı lmal ıd ı r? Bu konuda genel kanaat, Maliye 
Bakanlığı 'nın uygulamas ına paralel şekilde geli şmi ş tir. Buna göre; finansman 
fonu aynlmas ında say ılan koşulların ihlal edilmesi veya ş artlardan birinin ek-
sik olduğunu sonradan tesbit edilmesi durumunda, vergi kayb ın ı n doğ acağı  do-
ğ ald ı r.(28) Finansman fonu ay ıran kurumlar ın, bu uygulaman ı n koşulların ı  ye-
rine getirmemesi veya say ılan koşullardan her hangi birinin bulunmad ığı nın 
sonradan anla şı lmas ı  durumunda, vergilendirme döneminde vergilendirilme-
yen gelirlerden, vergi kayb ına 'sebebiyet verilmesi nedeniyle genel hükümler 
çerçevesinde ceza al ınmas ı  gerekir.(29). 

Bu görü ş lerin temelini olu ş turan kanun maddesi, Vergi Usul Kanununu'nun 
341. maddesidir. Bu madde de" Vergi ziyai, mükellefin veya vergi sorumlusu-
nun vergilendirme ile ilgili ödevleri zaman ında yerine getirmemesi yüzünden 
verginin zaman ı n da tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi-
ni ifade eder." şeklinde tan ımlanmış tı r. 

Maliye Bakanlığı , Hesap Uzmanlar ı  Kurulu'nun (Hesap Uzmanlar ı ; Bahri 
Turgut, Zeki Kurtçu ve Kadir Boy'un 16.3.1984 tarihinde) haz ırlad ığı , "Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 8. ve mükerrer 8.maddelerinin uygulamas ında orta-
ya ç ıkan sorunlar ve çözüm yollan" konulu hizmet içi konferans ında, aşağı da-
ki şu hallerde vergi kayb ının meydana gelece ğ i belirtilmi ş tir; (30) 

- Yatı rım indirimi uygulamas ında vergi ziyai olarak say ı lan haller, finans-
man fonu için de geçerlidir. 

Yat ı nmdan yaz geçilmesi halinde vergi ziyai meydana geldi ğ inden cezai' 
tarhiyat yap ı l ı r. 

Finansman tonunun uygulama ko şullanna uyulmamas ı  halinde de vergi zi-
yaını n varlığı  söz konusudur. 

Bu konudaki dü şüncelerimizi sonuç ve değerlendirme bölümünde belirtece-
ğ iz. Ancak, burada bu konunun bir de ba şka boyutunun olduğunu göstermek 
için küçük bir saptama yapmakta fayda görüyoruz. Olay ı  bir ömekle aç ıklar- 
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sak; yat ı rım indiriminden faydalanan ve 1992 y ı l ı  kurumlar vergisi matrah ın-
dan finansman fonu ay ı ran mükellef A, bu paray ı  1993 y ı l ını n Nisan ayının 
son gününe kadar Merkez Bankas ı 'na yatı rmaz ise, mükellef A hem finansman 
fonundan faydalanma avantaj ı m kaybetmekte, hem de hakk ında vergi ziya ına 
yol açı lması  sebebi ile 341. ve 344. madde hükümlerince, kaçakç ı lık cezas ı  uy-
gulanmaktad ı r. Bir de finansman fonundan faydalanmayan mükellef B'nin du-
rumuna bakal ı m. Mükellef B tanhakkuk eden kurumlar vergisinin ilk taksitini, 
Nisan ay ı nın son gününe kadar yat ı rmaz ise, o zaman bu mükellef hakk ında 
341. ve 347. madde hükümlerine göre kaçakç ılık cezas ı  uygulanmas ı  söz ko-
nusu değ ildir. Mükellef B zaman ında ödemediğ i kurumlar vergisine ili şkin 
olarak Amme Alacaldann ın Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre vergisini 
zaml ı  ödeyecektir. Görüldü ğü gibi, finansman fonundan faydalanan mükellef 
aç ı s ından finansman ko şullanna uyulmamas ının çok ağı r sonuçlar doğurmas ı  
söz konusudur. Bunun gibi, finansman fonunun uygulanmas ı na ili şkin diğ er 
koş ulların ihlali de ayn ı  sonuçları  doğurmakta ve iyi niyetli mükellefleri ma-
dur durumda b ırakmaktad ı r. 

SONUÇ VE DEĞ ERLENDİRME 

Finansman fonu uygulamas ı  bir vergi ertelemesidir. Bu itibarla finansman 
fonundan faydalanan mükellefler aç ı s ı ndan bir te şvik uygulamas ı  olarak orta-
ya ç ıkmaktad ı r. Yat ı rımların te ş viki ve yönlendirilmesi amac ı yla getirilmi ş  ve 
düzenlemedir. Kurumlar, vergi ertelemesinin sa ğ layacağı  avantajlar ile ertele-
menin gerçekle ş tirilebilmesi için katlan ı lan maliyetleri kar şı laş t ırarak, finans-
man fonundan yararlan ıp yararlanmama konusunda kararlann ı  vereceklerdir. 

Finansmann fonunun faydalann ı  şu şekilde s ı ralayibiliriz. İ lk olarak finans-
man fonu, i ş letmelere yat ı nmlannı  finanse etme imkan ı  verir. Bu sayede i ş let-
me finansman maliyetlerinden kurtulmu ş  olur. Enflasyonist ortamlarda ertele-
nen verginin aşı nmas ı  ile reel olarak daha dü şük vergi ödenmesi mümkün olur. 
Ayrı ca finansman fonunun i ş letme aç ı s ı ndan bir faydas ı  da, finansman fonuna 
ayrı lan para Merkez Bankas ı 'nda devlet tahviline yat ı rı ldığı  için, bunun i ş let-
meye net bir getirisi vard ı r. Bunlann d ışı nda dolayl ı  bir etki olarak da, i ş letme-
nin bilanço dengelerini yükseltmesi ve buna ba ğ l ı  olarak, halka aç ık i ş letme-
lerde hisse senetlerinin de ğerinin artmas ı n ı  sayabiliriz. 

Finansman fonunun bir boyutu da devlete ili şkindir. Devletin ekonomik bü-
yüme ve geli şmesini h ı zland ı nr ve kaynak da ğı t ı m ının rasyonalitesine katk ıda 
bulunur. Devlet, finansman fonu yoluyla borç kayna ğı  bulur ve k ı sa dönemli 
finansman ihtiyaçlar ı nı  karşı lar. Yat ı nmlann finanse edilmesi, yeni vergi kay-
nakların ı n doğmas ın ı  sağ lar. 

Finansman fonunun bu faydalan yan ı nda bir tak ı m olumsuzluklan da var-
dır. i ş letmeler aç ı s ından finansman fonunun en önemli olumsuzlu ğu, i ş letmeye 
bu i şleri yürütebilecek nitelikte elemanlar al ınmas ını  gerektirmesidir. Çünkü 
finansman fonuna ili şkin mevzuat ı  takip etmek ve finansman fonunun gerek-
tirdiğ i i ş lemleri gerçekle ş tirmek, ihtisaslaşmay ı  gerektirecek kadar zor ve 
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önemlidir. Aynca i ş letme, kurumlar vergisi matrahm ın %25'ini Merkez Ban-
kas ı 'na yat ırarak, normal şartlar alt ında kullanabileceğ i bir kayna ğı  kullanaırı a-
maktad ı r. (Mesela; 1 milyar TL kurumlar vergisi matrah ı  beyan edelecek bir 
mükellef, kural olarak bunun %46's ını  kurumlar vergisi olarak ödeyecek ve 
elinde 540 milyon TL kalacakt ı r. Oysa bu mükellef %25 oran ında finansman 
fonu ayı nrsa, 750 milyon TL üzerinde 345 milyon TL vergi ödeyecek, 250 fi-
nansman fonu için Merkez Bnkas ı 'na yatıracak ve elinde 405 milyon TL kala-
caktı r. Dolay ı s ı yla, finansman fonundan yararlan ı lan durumda mükellefin elin-
de 135 milyon TL daha az bir kaynak kalmaktad ı r.) Başka bir değ iş le, 
mükellef daha az bir kaynak üzerinde hükmetme yetkisini kullanabilmektedir. 
Merkez Bankas ına yatı nlan fon ise, kullan ı lana kadar enflasyonun a şı nd ı rmas ı  
altında kalmaktad ı r. 

Devlet aç ı s ından olumsuzluldan ise şöyle s ı ralanabilir. Devletin belli bir 
dönemde tahsil etmesi gereken gelirden yaz geçmesi söz konusudur. Ayr ıca, 
ertelenen vergi de enflasyonun a şı ndı nc ı  etkisine maruz kalmaktad ır. Bunun 
d ışı nda, finansman fonun bürokratik i ş lemlerinin yürütülmesi için gereken 
kadrolar da devlete önemli bir maliyet yüklemektedir. 

Sonuç olarak, finansman fonunun hem devlete hem de mükelleflere olumlu 
ve olumsuz, do ğ rudan ve dolayl ı  bir çok yans ımas ı  vard ı r, Türkiye'de devletin 
genel yönetim anlayışı ndan kaynaklanan olumsuzluklar ın (rü şvet, iltibas, ve 
rimsizlik v.s.) da y ı kıc ı  etkisi ve finansman fonunun olu ş turduğu ş artlar altın-
da, bir mükellef aç ı sı ndan finansman fonundan yararlanman ın getireceğ i çok 
büyük avantajlar olduğunu söylemek mümkün değ ildir. Aksine, tüyler ürperti-
ci bir şekilde, iyi niyetli vatansever anlay ış taki müte şebbis niteliğ i ağı r basan 
mükelleflere, kaçakç ılık damgas ı  vurulmas ını  sonuçland ı rabilecektir. 

Bütün bu anlatt ıklanm ı z çerçevesinde, ilk önerimiz; finansman fonunun uy-
gulamas ına ilişkin koşulların yerine getirilmemesinin sonucu olarak, mükellef-
lere kaçakç ı  muamelesi yap ı lması na, son verilmelidir. Bunun yerine, uygula-
manın kendi içinde bir tak ım cayd ırıc ı  hükümlere yer verilebilir. Mesela, 
finansman fonuna ayr ı lan tutar Merkez Bankas ı 'na zaman ı nda yatı nlmaz ise, 
mükellefin finansman fonundan faydalanma hakk ı  elinden al ınabilir ve vergi 
tahsilatın ı n gecikmesi yüzünden de gecikme süresinc göre Amme Alacaklar ı  
nın Tahsil Usulü Hakk ında Kanun uyannca zaml ı  tahsilata gidilebilir. İkinci 
olarak; Merkez Bankas ı 'na yat ı nlan paralarm, ne zaman çekilebilece ğ ine bir 
aç ıkl ı k getirilmesi gerekmektedir. E ğer, y ı llı k olarak yap ı lan yatı nmlardan 
sonra çeki ş  izini verilirse, bu kanunun amac ına ters dü şmektedir. Bunun yeri-
ne, çeki ş  izninin yatı rım harcamalanndan önce verilmesi en do ğ ru yoldur. An-
cak, her iki uygulamada benimsenmek istenmek istemiyor ise, o zaman bu 
konuya bir standart getirilerek, finansman fonundan faydalanan tüm mükellef-
ler için ve her y ı l hesap döneminin tam ortas ı nda,. yani alt ı ncı  ayın sonunda, 
fona aynlan paranın tümünün çekilmesine izin verilebilir. 
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11) Ş ükrü K ı z ı lot., a.g.e., s.745 

12) Ş ükrü K ı z ı lot, a.g.e., s.589. 

13) 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i, Resmi Gazete, S.17334, 
8.5.1981, s.15 

14) 1992 Y ı l ı  Teş vik Mezuat ı , 22 Nisan 1992 tarih ve 314 say ı lı  İ SO Dergi-
si Eki, s.57. 

15) Ş ükrü Kı z ı lot, a.g.e., s.748. 

16) Yatırımlann ve Döviz Kazand ı nc ı  iş lemlerin Te şviki ve Yönlendiril-
mesi ile İ lgili Tebliğ , Tebliğ  No: 93/2, Resmi Gazete, S.21502, 20.2.1993, 
s.114 

17) 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i, Resmi Gazete, S.17334, 
8.5.1981, s.15 

18) Ş ükrü Kı zı lot, a.g.e., s.751. 

19) Ş ükrü Kı zı lot, a.g.e., s.754. 

20) 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i, Resmi Gazete, S.17334, 
8.5.1981, s.16. 
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21)Abdurrahman Akdoğ an, a.g.e., s.318. 
22) 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i, Resmi Gazete, S.17334, 

8.5.1981, s.16. 

23) Yatınmlann ve Döviz Kazand ıncı  İş kmlerin Te şviki ve Yönlendiril-
mesi ile hgili Tebliğ , Tebliğ  No: 93/2, Resmi Gazete, S.21502, 20.2.1993, 
s.114. 

24) Selahattin Paklar, Kurumlar Vergisi. Kanununu Yorum ve Uygula-
maları , Ufuk Matbaas ı , İ stanbul, 1982, s.160. 

25)Esra Ekmekçi, a.g.e., s.102. 
26) Mehmet Efli, "Finansman Fonu Müessesesi ve Uygulamas ı ", Vergi 

Dünyası , Maliye Hesap Uzmanlan Derne ğ i Yayını , S.17, 1982, s.15. 
27) 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i, Resmi Gazete, S.17334, 

8.5.1981, s.16. 
28)Mehmet Tuncer, a.g.m., s.35. 
29)Ş ükrü Kızığ lot, a.g.e., s.761. 
30)Esra Ekmekçi, a.g.e., s.104. 

KAYNAKLAR 

1) Akdo ğan Abdurrahman, Vergilerin incelenmesi ve De ğerlendirilmesi, 
Gazi Üniversitesi Yay ı nları  No: 165, Gazi Üniversitesi Teknik E ğ itim Fakülte-
si Matbaası , Ankara, 1991. 

2) Efli Mehmet, "Finanman Fonu Müessesesi ve Uygulamas ı ", Vergi Dün-
yas ı, Maliye Hesap Uzmanları  Dernegi Yay ını , S.17, 1982. 

3) Ekmekçi, Esra, Yat ırım İndirimi ve Yat ırım Finansman Fonu, Kazanc ı  
Hukuk Yay ınları , No: 54, Kazanc ı  Matbaası , Istanbul, 1986. 

4) K ız ı lot Ş ükrü, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulamas ı, C.3, Savaş  
Yay ınları , Feryal Matbaası , Ankara, 1990. 

5) Oyan Oğuz, Ayd ın Ali R ıza, istikrar Ekonomisinden Fon Ekonosimisi-
ne, Ad ım Yay ınc ı lık, No: 19, Şafak Matbaası , Ankara, 1991. 

6) Paklar Selahattin, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Uygulamalar ı, 
Ufuk Matbaas ı , Istanbul, 1982. 

7) Sabuncuoğ lu Zeyyat, Tokol Tuncer, İş letme 1-II, Örnek Kitabevi, Bursa, 
1987. 

8) Tuncer Mehmet, "Finansman Fonu", Maliye Postas ı, s.191, 1988, 

9) Tilfekçio ğ lu Nevzat, "Finansman . Fonu ve Kar Dağı tım ına Etkileri", Ver-
gi Dünyas ı , Maliye Hesap Uzmanları  Derneğ i Yay ı n ı , s.42, 1985. 
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10) 5422 Say ı lı  Kurumlar Vergisi Kanunu 

11 ) 2362 Say ı lı  Yasa, 27.12.1980 tarih ve 17203 say ı l ı  Resmi Gazete 

12) 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i, Resmi Gazete, 
S.17334, 8.5.1981. 

13) Yat ınmlann ve Döviz Kazand ıne ı  iş lemlerin Te ş viki ve Yönlendiril-
mesi ile ilgili Tebli ğ , Tebliğ  No: 93/2, Resmi Gazete, S.21502, 20.2.1993. 
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Türk Kooperatifçilik Kurumu Organlar ı  

YÖNET İ M KURULU 

	

Baş kan 	Prof Dr. Rasih DEMIRCI 
Gazi Üniversitesi I.I.B.F. I ş letme Bölümü Öğ retim Üyesi 

Başkan Yardı mc ıs ı : 	Doç. Dr. Burhan AYKAÇ 
Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi 

	

Muhasip Üye : 	Kaplan YILDIZ 
T.C. Ziraat Bankas ı  Samanpazar ı  Ş ubesi Müdürü 

	

Üye : 	Doç.Dr. Kadir ARICI 
Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi 

Etibank Genel Müdürlüğ ü I. Hukuk MOşaviri 

	

Üye : 	Yrd. Doç.Dr. Nevzat AYPEK 
G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi Öğ retim üyesi 

	

()Ye 	Mete BAŞÇI 

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

	

Üye : 	Erol DOK 
Ziraat Yüksek Mühendisi, I ş  adam ı  

	

Üye: 	Prof.Dr. Celfil ER 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ba ş kan ı  

	

Üye : 	Dr. Ş enol ERDOĞ AN 
Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı  Müsteş ar Yard ı mc ı s ı  

	

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

	

Üye : 	Kfı mil ÖZDEMIR 
Pankobirlik Genel Müdürü 

	

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

	

Üye : 	Nevzat USLUCAN 

Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı  TÜGEM Değ erlendirme ve Koordinasyon 
Dairesi Baş kan ı  

	

Üye : 	Dr. Selim YÜCEL 
Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş . 

Ş eker Enstitüsü Deneme ve Istatistik Ş ubesi Ş ef Uzman ı  

	

Üye : 	Hayri YÜRÜR 
D.P.T. Uzman ı  

DENETLEME KURULU 

	

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

	

Üye : 	Nail ÇELEBI 
Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı  Baş müfettiş i 

	

Üye : 	Dr. Mustafa DOYUK 
Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı  APK Kurulu Baş kan ı  

HAYS İ YET D İ VANI 

	

Başkan : 	Nurettin HAZAR 
Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Başkan ı  

	

Üye : 	Prof.Dr. Orhan ARSLAN 
G.Ü. Eğ itim Fakültesi Öğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Hüsnü POYRAZ 
Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba ş kan ı  

Yönetim Kurulu Herhangi Bir Maa ş , Ücret ve Hakk ı  Huzur Almamaktad ı r. 
Kurum organlannin üyelerinin isimleri soyad ı  s ı ras ı yla yaz ı lm ış t ı r. 
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMUNUN YAYINLARI 

1- 

KDV DAHIL F İ YATI 

(1994 Y ı l ı  için) 

1163 Say ı l ı  Kooperatifler Kanunun Uygulanmas ı nda Kooperatiflerin Durumu ve Sorunlar ı  
(VII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğ ler) ..... 	..... . ...... ... ..... .. ..... ......... .......... . ...... 20.000 

2- Kooperatif Ş irketler (Yay ı n No. 30) 10.000 

3- Çeş itli Ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı  (Yay ı n No. 34)    .. .......... ......20.000 
4- Az Geli ş mi ş  Ülkelerde Kooperatif ve Devlet (Yay ı n No. 36)   	 20.000 

5- Kooperatifçilik ve Ilkokul (Yay ı n No. 38) 10.000 

6- Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ı n No. 40) 	  15 000 
7- Büyük Mağ azac ı l ı k ve Tüketim Kooperatifçffiğ i (Yay ı n No. 41). 20.000 
8- Ekonomik ve Sosyal Geli ş meler Kar şı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı  

9- 
IX. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğ ler- (Yay ı n No. 42). 	 
Türk Kooperatifçili ğ i Üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43)  	

.. .......... ...... ....... 
	  .. ..... ........ .............. 

............. 25.000 
........20.000 

10- X. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler - (Yay ı n No. 44) 23.000 

11- Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45) 15.000 

12- The Co-operative Movement In Turkey And Its Expocted Development (Yay ı n No. 46).... 	 .. ............. .....15.000 
13- Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı  (Yay ı n No. 47) ........ - 	  ... ..... ..... 20.000 

14- Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı  Kooperatifçilik I ş letmeleri (Yay ı n No. 48) ........ ....- .. 	 30.000 
15- Kooperatiflerin D ış  Ticaret Aç ı s ı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı  (Yay ı n No. 49) 	 .. .......... ...... ....... ............ 30.000 
16- Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n No. 50)  	 20.000 

17- Çorlu Ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ı m ı n ı n 
Ekonomik Analizi (Yay ı n No. 52) 20.000 

18- Vak ı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No. 53) 10.000 

19- Kar ı nca Dergisi Kooperatifçilikle Ilgili Bibliyografya (Yay ı n No. 55)........._ ........ 	........... ... ...... . .............. _20.000 
20- Xl. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler-(Yay ı n No. 57) 	  30.000 
21- Xl. International Turkish Cooperative Congress-Papers- (Yay ı n No. 59) 	...... ... .......... ...... ........ ........... 30.000 
22- Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış malar ı  Aç ı s ı ndan Yatay ve Dikey 

Bütünleş me Hareketleri (Yay ı n No. 60)... .    .. 	.................... _............... .............. ........30.000 
23- Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı m ı na Uygulanabilirliğ i (Yay ı n No. 61).. 20.000 

24- Marketin Functions On Foreign Trade In Turkey And In The United 
States Of America (Yay ı n No. 63) 30.000 

25- "Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri-Seminer-Tebli ğ leri- (Yay ı n No. 64) 20 000  
26- "Alt ı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri -Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 65)..... ............. ..... 20.000 

27- "Bir Lokma Bir H ı rka° Tüketim Kooperatifleri - Semineri Tebli ğ leri - (Yay ı n No. 66) 20.000 
28- XII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler- (Yay ı n No. 67) 	 .30.000 

29- XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers- (Yay ı n No. 68) ...... ....... ...... ............... .................... 30.000 
30- Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu Al ı nmas ı  

Gereken Tedbirler - Ara ş t ı rma - (Yay ı n No. 70) 	...... ... ..... ........ ............. ........ ........... ._..... ........ ........ ...... 30.000 
31- Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71) 20.000 
32- 
33- 

Bütün De ğ i ş iklikleriyle Kooperatifier Kanunu (Yay ı n No. 72) 
Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim 

25 000 

Kooperatiflerinin Durumu ve Geli ş me Imkanlar ı -Araş t ı rma- (Yay ı n No. 73) 30.000 
34- Tar ı m Sat ış  Kooperatifleri Birliklerinin Yap ı s ı  ve ülke Ekonomisindeki 

Yeni-Seminer Tebli ğ leri - (Kooperatifçilik Dergisi özel Say ı s ı ). 25.000 
35- Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğ u Bünyesine 

 

Entegrasyonu - Seminer Tebli ğ leri - (Yay ı n No. 74).   	 20.000  
36- "Kooperatifler ve Özelle ş tirme" Seminer Tebli ğ leri- (Yay ı n No. 75) 	 20 000 

37- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi 
Türkçe Tebli ğ ler- (Yay ı n No. 76) 30.000 

38- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçlik Kongresi-Ingilizce/Almanca Tebli ğ ler-(Yay ı n No.77)........ ............. 	 . 	35.000 
39- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulu ğ u (yay ı n No. 78). 	 45.000  
40- 1992 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No: 80) 75 000 
41- XIV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ leri (Yay ı n No: 81) 	  75.000 

42- XIV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce / Almanca Tebli ğ leri (Yay ı n No: 82) 	 .. ...... ........75.000 
43- Milli Hakimiyetin Iktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu Tebli ğ ler (Yay ı n No .  83) 	 50.000 

KARINCA 	 COOPERATION 

DERGILER 	KARINCA 	KARDEŞ 	KOOPERATIFÇILIK 	IN TÜRKIYE 
Adet (TL) 	20.000 	Kar ı nca'n ı n Eki 	20.000 	 75.000 
Adet $) 	 2 	olup paras ı zd ı r. 	 3 	 6 
Adet (DM) 	 3 	 3 	 10 
Y ı ll ı k (TL) 	240.000 	 80.000 	 150.000 

(12 say ı  ve Ka- 	 (4 say ı ) 	 (2 say ı ) 
r ı nca Kardeş ) 

Yay ı n Isteme Adresi 	Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpaşa Cad. No. 38/A 

06420 K ı z ı lay/Ankara 
Tel 	 : (312) 431 61 25 - 431 61 26 

Faks 	 : (312) 434 06 46 

Yay ı n bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı  K ı z ı lay Ş b. 30440/4.5 - ANKARA 
Not: PTT ile kitap yay ı n ı  isteyenlerin; PTT masraf ı  dahil yay ı n bedelini hesab ı m ı za yat ı rd ı klar ı na dair mak-
buzlar ı  n ı  talep dilekçelerine eklemeleri gereklidir. (Beher kitap için PTT gideri: 4.000 TL) 
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