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BAŞ YAZI 

Değerli Kooperatifçiler, 

Kooperatifçilik Dergisi'nin 112. say ı s ı  ile yine sizlerle birlikte olmaktan 
memnunluk duyuyoruz. 

30 Haziran'da ba ş layan Kooperatifçilik Haftas ı  Ankara ve Silifke'de yap ı lan 
törenlerle Türk Kooperatifçilik Kurumu taraf ından çe ş itli etkinliklerle kutland ı . 
Fakat gerek Kurum üyeleri gerekse bas ı n ve halkımı zı n kutlamalara ilgisizli-
ğ inin sürdüğ ü maalesef üzüntüyle izlendi. 

Bu say ı mı zda da sizlerden kooperatifçilikle ilgili bas ı lmak üzere yaz ı  ulaş -
tır ı lmamas ı , bu konudaki s ıkıntı mı z ı n sürmesine yol açmış t ır. Kooperatifçilikte 
baş arının en önemli ko şulu eğ itimdir. Eğ itimin içinde yer alan önemli faaliyet-
lerden birisi de yay ındır. Kooperatifçilikle ilgili yay ınların çok ağı r finansal 
güçlüklere ra ğmen sürdürülmesine çal ışı rken, kooperatifçi dostlar ı n dergileri-
miz için yaz ı  göndermeleri bizlere büyük kolayl ık sağ layacağı  gibi, koopera-
tifçilik eğ itiminde de katk ı  da bulunacakt ı r. 

Kooperatifçilik Dergisi'nin bu say ı s ında sizlere yine ilmi ağı rl ıkl ı  bir yaz ı  
demetiyle ula şı yoruz. 

ÖZÇELİ K, "Su Ürünleri Üretimi ve Kooperatifçilik" isimli makalesinde 
Türkiye'de su ürünleri üretim potansiyelinin yeterince de ğ erlendirilemediğ ini, 
hayvansal protein aç ığı nın , kapanmas ı nda yararlan ı labilecek bu kaynaktan ge-
rektiğ i ölçüde yararlanabilmek için üreticilerin örgütlenmesinin ve örgütlenme-
de kooperatifçiliğ in önemine temas etmektedir. 

ARICI, "Köylülerin Sosyal Güvenli ğ inde Yeri Olan Tarihi Sosyo-
Kültürel Bir Kurum Olarak Köy Ahili ğ i" konulu yaz ı s ı nda Selçuklu ve Os-
manlı larda önemli bir sosyo-kültürel kurum olan Köy Ahili ğ inin köylülerin 
sosyal güvenli ğ indeki yerini vurgulad ı ktan sonra, köylerde ahili ğ in te şkilat-
lanma ş ekli üzerinde durmu ş tur. 

Ş ANLIER, NAZIK ve OKTAR, "Ailesinin Geliri Tarım Ürünleri Olan 
Üniversite Ö ğrencilerinin Besin Tüketimleri" isimli yazı ları nda ailelerin 
gelirlerini tar ı mdan sağ layan ünivesite ö ğ rencileri ile anket yap ı larak toplanan 
verileri de ğ erlendirmi ş ler. Öğ renciler ve ailelerine ait toplanan verilerin analizi 
sonucunda bu ailelere beslenme konusunda e ğ itim verilmesi sonucuna ula şı l-
mış t ı r. 
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ATAYETER, YAMAN, ACUNER "Hizmet Sektöründe Kalite" konulu 
makalelerinde ülke ekonomisinin geli ş mesiyle paralel olarak istihdamda a ğı r-
lığı  artan hizmet sektöründe kalitenin önemi üzerinde durularak hizmet sektö-
ründe kalite üretiminin önemi ve verimlili ğ i art ırıc ı  sonuçlar ı  ifade edilmi ş tir. 

H. KIZILASLAN, GÜRLER ve N KIZILASLAN, "Tokat ili ve Merkez 
ilçede Kuru ve Sulu Ko şullarda Buğday Üretiminin Fonksiyonel Analizi" 
isimli ara ş t ırmada Tokat ili Merkez ilçede kuru ve sulu ş artlarda buğday üre-
timinde kullan ı lan girdileri ara ş t ırmış lar, Cobb Douglas tipi üretim fonksiyo-
nuyla girdi-ç ıktı  aras ı ndaki fonksiyonel ili ş kiyi ara ş tırmış lard ı r. 

TURAN, "Tar ıma Dayal ı  Sanayide Kooperatiflerin Yeri ve. Önemi" i-
simli makalesinde tar ım ürünlerini i ş leyerek onlara hizmet katarak, katma de-
ğ er yaratan tar ı ma dayal ı  sanayide kooperatifçili ğ in yeri ve önemini Türkiye 
için ortaya koymu ş tur. 

Değ erli Kooperatifçiler, Kooperatifçilik Dergimiz art ık Türk Kooperatifçilik 
Kurumu ve Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakfı 'nı n ortak yay ım organ ı  olarak 
ç ıkart ı lmaktad ı r. Böylece Eğ itim Vakfı 'n ın kooperatifçilik eğ itim faaliyetlerine 
katkı  sağ layabileceğ i umulmaktad ı r. 

Dergimizin gelecek say ı lar ı  için özellikle kooperatifçilikle ilgili yaz ı ların ız ı  
yayınlamak üzere bekledi ğ imizi hat ırlat ırken, ilmi hüviyetli dergimizin daha 
tatminkar bir noktaya ula ş abilmesi için ele ş tiri ve katk ı ları nızdan yararlanmay ı  
umuyoruz. 

Kooperatifçi Selamlar ımızla 
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SU ÜRÜNLERI ÜRETIMI 
VE KOOPERAT İFÇİLİK 

Prol:Dr. Ahmet ÖZÇELIK* 

j 
4 4 ç taraf ı  denizlerle çevrili, geni ş  iç su kaynaklar ı na sahip Türkiye, su ürünleri üre- 

k timinden niçin potansiyeli ölçüsünde yararlanamamaktad ır? sorusunun cevab ı  
mutlaka bulunmalad ı r. 

Su ürünleri üretimi günümüzde ve gelecekte bu üretim potansiyeline sahip tüm ülke 
lerin ekonomisine, belirli bir yat ı rım ve çaba kar şı lığı  sürekli katk ı  sağ layan ve sağ laya-
cak olan önemli bir kaynakt ı r. Su ürünlerinin öneminde, insan beslenmesinde olan yük-
sek düzeydeki hayvansal protein katk ı s ı  önde gelmektedir. Dengeli beslenmenin bilin-
cinde olan ülkeler, hayvansal protein kaynaklar ı n ı  daha da zenginle ş tirmek amac ıyla 
denizlerden yüksek oranlarda yararlanman ın yolların ı  sürekli aramakta, geleceğe bu-
günden yat ı rım yapmaktad ırlar. 

Bir ülkede su ürünleri kaynaklar ı nı n devaml ı l ık içinde kullan ı lmas ı , geli ş tirilmesi, 
yeni av alanları nın tespiti ve stoklar ından faydalanma, kaynaklar ın ülkenin sosyal ve 
ekonomik amaçlar ı  doğ rultusunda kullan ı lmas ı , kaynaklar ı  oluş turan türlerin 
populasyonlar ı n ın, stokların ı n ve stoklar ın y ı llık üretimlerinin ve bunlar ı  etkileyen fak-
törlerin çok iyi bilinmesini gerektirmektedir. 

Bugün dünyada, su ürünlerinden beslenmenin yan ında ilaç, kozmetik, gübre ve daha 
bir çok sanayi dallar ında yararlan ı lmaktad ır. 

Türkiye, coğ rafi konumu ve de ğ iş ik ekolojilere ve özelliklere sahip denizleri, s ıcak 
ve soğ uk iç su kaynaklar ıyla çok çe ş itli su ürünlerinin yeti ş me ve yeti ş tirilmesine imkan 
veren, su ürünleri potansiyeli yüksek bir ülkedir. 

Ülkemiz 8333 km. kı yı  ş eridi, 175.715 km. akarsu ve 200 adet tabii göl, günden gü-
ne artan baraj ve gölet gibi su kaynaklar ına sahiptir. Türkiye'nin üç tarafı n ın denizlerle 
çevrili olması , büyük bir k ı y ı  ş eridi sağ lamas ına, ayr ıca akarsu, göl, gölet ve barajlar ile 
büyük bir potansiyele sahip bulunmas ına karşı l ık, bu kaynaktan gerekti ğ i gibi yararla-
nı ldığı  söylenemez. Çünkü su ürünlerinin üretimi, avlanmas ı  ve yeti ş tirilmesiyle ilgili 
birçok mesele henüz çözümlenememi ş tir. Avc ı l ık ve üretim, değerlendirme ve pazarla-
ma aras ı ndaki dengesizlik, yeti ş tiricilik ve çevre kirlenmesi konular ı nda yeterince etkili 
olunamamas ı , su ürünleriyle u ğ ra ş anlar ın alt yap ı  ve eğ itim eksiklikleri, eğ itim faaliyet-
lerinde görülen da ğı nıklık v.b. sebeplerle su ürünlerinde henüz arzu edilen geli ş mi ş lik 
düzeyine ula şı lmam ış t ır. 

* A. Ü. Ziraat Fakültesi Öğ retim Üyesi 
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Mevcut su ürünleri stoklar ından yararlanabilmek ve bu kaynaklar ın ekonomik ola-
nak i ş letilebilmesini sağ lamak, öncelikle bu stoklar ın bilinmesine bağ l ıdır. Ülkemizde 
stok çal ış malar ı , kaynaklar ı n ara ş t ırı lmas ına yönelik çal ış malar yeterli düzeyde olma-
d ığı ndan, stok büyüklükleri hakk ında yeterli bilgiler verilememekte, mevcut su sistem-
lerinden bal ıkç ı l ık aç ı s ından yararlanabilmek için izlenecek yol ve yöntemler arzu edi-
len düzeyde olamamaktad ır. Üretimde uygulanacak politikalar ı  belirlemek, plan hedef-
lerini tayin etmek, öncelikle stoklar ın boyutlar ı  konusunda yap ı lacak ara ş tırmalar ve 
bunlar ı n sonuçlar ı na bağ l ı  bulunmaktad ır. Son y ı llardaki stok belirleme çal ış maların-
daki geli şmeler sevindiricidir. 

Türkiye'de ekonomik olarak üretilebilecek tür say ı s ı  deniz bal ıklar ı nda 55, iç sularda 
ise 20 civar ındad ı r. 

Türkiye'de su ürünleri üretimini art ırmak, su ürünleri kaynaklar ın ı n bilimsel ve ras-
yonel bir ş ekilde kullan ı lmas ını  sağ lamak için 22.3.1971 tarihinde 1380 say ı l ı  Su Ürün-
leri Kanunu yürürlü ğ e girmi ş  ve bu kanunun baz ı  maddeleri 1986 y ı l ında tadil edilmi ş -
tir. Sağ lanan bu yasal ortam, su ürünleri üretim miktar ında bir artış  ve su ürünleri te ş ki-
latlanmas ı nda bir geli ş me sağ lamış tır. 1985 y ı l ından sonra su kaynaklar ının korunma-
s ı nı n ve diğ er hizmetlerin çe ş itli bakanl ı klara da ğı tı lmas ı , su ürünleri üretimini olumsuz 
etkilemi ş tir. Üretim art ışı nda, su ürünleri için Devlet taraf ından sağ lanan te şviklerin 
yan ı  s ıra, avlanma teknolojisindeki yenilikler de rol oynam ış tır. Türkiye, su ürünleri 
üretim miktar ı  bak ım ından dünyada 30, Akdeniz ülkeleri aras ında 3. s ırada yer almak-
tad ır. 

6. Be ş  Y ı ll ık Kalk ınma Plan ında su ürünleriyle ilgili hedefler ş unlard ı r: 

- Plan döneminde su ürünleri üretiminin y ı lda ortalama % 7,7; iç talebin % 7,5; ih-
racat ın % 12,0; ithalat ı n % 3,5 artmas ı  ve bu dönem sonunda ki ş i ba şı na dü şen y ı ll ık iç 
talebin 16,2 kg olmas ı . 

- Plan dönemi sonunda iç talebin % 75,5'inin taze ve so ğutulmu ş , % 20,5'inin don-
mu ş  olarak kar şı lanmas ı . Su ürünlerinin tüketiciye ula ş t ırı lmas ı  için soğuk ve donmu ş  
zincirin yurt düzeyinde etkinlikle kurulmas ı . 

Bu hedeflere ula şmak için belirlenen ilke ve politikalar ise ş öyledir: 

- Su ürünleri üretimini art ır ı c ı  yönde kaynaklar ı n dengeli olarak kullan ı lmas ı na ve 
kullan ı lmayan kaynaklardan yararlan ı lmas ı ria önem verilecektir. 

- Aç ık deniz bal ı kç ı lığı nın geli ş tirilmesi için deneyimli ülkelerle i şbirliğ i özendirile-
cektir. 

- Yeti ş iriciliğ in içsular ve denizlerde yayg ı nlaş tırı lmas ı  için gerekli te ş vikler sağ la-
nacakt ı r. 

- Uygun avlanma süre ve yöntemlerinin uygulanmas ı , hastal ık, parazit ve kirlenme-
lerin titizlikle izlenmesiyle koruma ve kontrol hizmetlerinin etkinli ğ i artı rı lacak, uygu- 
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lama ve izleme sonuçla ına göre gereken önlemler alinacak,su ürünleri stoklar ının ko-
runmas ı  ve geli ş tirilmesi sağ lanacakt ı r. 

- Bal ıkç ı  barınağı , barınma ve çekek yeri gibi alt yap ı  yat ırımlarına devam edilecek, 
üreticilerin te ş kilatlanmalar ı  desteklenecektir. 

- Su ürünlerinin kalitesinin bozulmadan tüketiciye ula şmas ı  amac ıyla ülkede soğ uk 
ve donmu ş  zincirin etkinlikle kurulmas ı  sağ lanacakt ır. 

1990-1994 y ı llarını  kapsayan 6. Be ş  Y ı llık Kalk ınma Planında su ürünleri üretimi-
nin y ıda % 7,7 artaca ğı  öngörülürken, bu art ış  1990 y ı lına göre 1991'de % 5 azalma 
gösterirken; 1991 y ı lında göre 1992 senesinde % 24,6, 1992 y ı lı na göre 1993'de % 
22,38, 1993 y ı lı na göre 1994 senesinde % 8,10 artm ış tır. 1990 y ı lı na göre 1994 sene-
sindeki üretim art ışı  ise % 56,08 olmu ş tur. iç tüketim y ı lda % 7,5 artacağı  öngörüldüğ ü 
halde 1990 y ı l ına göre 1991 senesinde % 10,72 gerileme, önceki y ı la göre 1992'de % 
042,86; 1993 senesinde % 6,12; 1994'de ise % 7,10 art ış  olmuş tur. Ihracat ın y ı lda % 12, 
ithalatın ise % 3,5 artmas ı  hedeflenirken 1990 y ı lına göre 1994 senesinde ihracat % 
63,45 gerilemi ş tir. ithalat ise 1990 y ı lına göre 1994'de % 55,72 artm ış t ır. Dönem so-
nunda ki ş i başı na dü şen iç talebin y ı ll ık 16,2 kg. olmas ı  hedef al ını rken, bu rakam 1991 
yı l ında 5,35 kg. 1992 y ı l ında 7,51 kg, 1993 senesinde 7,80 kg, 1994 y ı lında ise 8,18 kg 
olarak hedefin gerisinde kalm ış tır. 

Görüldüğ ü gibi su ürünleri üretimi, ihracat ı , ithalatı  ve tüketimi 6. Be ş  Y ı llık Kal-
kınma Plan ında hedef al ınan rakamlar ın 1991-1994 y ı llarında tam gerçekle ş tirilemediğ i 
anlaşı lmaktad ır. Say ısal geli şmelerde istikrars ı zl ık vard ır. Geni ş  bir su ürünleri üretim 
potansiyeli olmas ı na rağmen ülkemizin su ürünleri ihracat ının son y ı llarda azalmas ı  ve 
ithalatın art ışı  dikkat çekicidir. 

7. Be ş  Y ı ll ık Kalk ınma Plan ı 'nda, su ürünleki sektörünün sorunlar ı  olarak; koruma 
ve kontrol hizmetlerinin yetersizli ğ i, yeti ş tiricilik ve aç ık deniz bal ıkç ı lığı nın yeterli 
düzeyde geli ş tirilememi ş  olması , araş tırma ve geli ş tirme faaliyetlerinin yetersizli ğ i, 
altyap ı  eksikliğ i, pazarlamada so ğ uk ve donmuş  zincirin geli ş tirilememesi, üreticilerin 
yeterli ve etkin te ş kilatlanamamas ı , kanunda yönlendirici kaynaklar ı  yönetici ve geli ş ti-
rici yeterli bir yap ının bulunmamas ı  ifade edilmektedir. Yine su ürünleri kaynaklar ın ın 
yı llık üretim potansiyeli ve bunlar ı  etkileyen faktörlerin iyi bilinmemesi, kaynaklar ın 
korunmas ı  geli ş tirilmesi, etkin ve sürdürülebilir biçimde kullan ılmas ı n ı  etkiliyor den-
mektedir. 

7. BYKP'nda hedef olarak; do ğ al ortamlar ın korunmas ı  ve kontrolu, kaynaklar ın 
sürdürülebilir şekilde kullan ılarak üretimin art ırı lmas ı , yeti ş tiricilik ve aç ık deniz ba-
l ıkç ı lığı nın geli ş tirilmesi, altyap ının tamamlanmas ı , kurumsal yap ı n ı n etkin ş ekilde 
yeniden olu ş turulmas ı , uluslararas ı  anlaşmalar ın tamamlanmas ı , pazarlamada so ğuk ve 
donmu ş  zincirin geli ş tirilmesi amaçlanmaktad ır. 

1985-1994 döneminde üretimin en yüksek oldu ğ u yıl 676.004 ton ile 1988 senesidir. 
1985 y ı l ı ndan 1988 senesine kadar artan üretim 1989 y ı l ından 1994'ye kadar azalmaya 
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baş layarak 1991 senesinde 364.661 ton ile dönemin en dü ş ük seviyesine inmi ş tir. 1991 
y ı l ından sonra sağ lanan üretim art ışı  ile 1994 senesinde 601 104 ton üretime ula şı lmış -
t ı r. 

1985 y ı l ında 10 962 ton olarak ihracat 1989 senesinde 25.957 tona ç ıkm ış  daha son-
ra azalmaya ba ş lam ış tır. 1985 y ı lında 195 ton olan su ürünleri ithalat ı  artarak 1994 
y ı l ı nda 25.695 tona ç ı kmış t ır 

Ki ş i başı na su ürünleri tüketiminde dünyada ilk s ı ray ı  Ispanya 44,67 kg/)'111 al ırken 
bunu Portekiz 36,83 kg/y ı l, Japonya 33,89 kg/y ı l, ABD 22,10 kg/y ı l, Fransa 18,92 
kg/y ı l izlemektedir. Dünya ortalamas ı  18,36 kg/y ı ld ır. Bu rakam Türkiye'de, dünya 
ortalamas ı mn yar ı s ı ndan daha az olup, 8.18 kg/y ı l seviyesindedir. 1994 y ı lı  sonunda 
16,20 kg/y ı l olmas ı  hedeflenirken, Türk insan ını n beslenmesinde hayvansal protein 
açığı n ı  kapatmak için oldukça iyimser bir rakam öne sürülmü ş tür. Ancak bu rakam 
1994 y ı l ında tutturulamam ış tır. Su ürünleri üretimi konusunda gerekli art ış lar ı n gerçek-
le ş tirilememesi hala tüketimi 8,18 kg/y ı l seviyelerinde sürdürmeye sebep olmu ş tur. 
Avrupa Birliğ i ülkelerinde ki ş i başı na su ürünleri tüketiminin Türkiye tüketiminden 1 
kat ile 6.5 kat daha fazla oldu ğ u ortaya ç ı kmaktad ı r. Türkiye ^ortalamas ı  ki ş i başı na su 
ürünleri tüketimi 8.18 kg/y ı l olmas ı na kar şı l ık bu rakam bölgelere göre 1-20 kg aras ın-
da değ i ş ebilmektedir. 

1994 y ı lı  verilerine göre Türkiye'de üretilen 542 268 ton deniz ürünlerinin %26,97'si 
bal ı k unu ve yağ  fabrikalar ında i ş lenmekte ve konserve yap ı lmakta %l'ini üreticiler 
tüketmekte, kalan k ı s ı m (%72.03) ise kooperatif ve birlikler, komisyoncu ve üretici 
tarafından sat ı lmaktad ır. 

Su ürünleri ihracat ı  değer olarak incelendi ğ inde en önemli ihracat geliri muhtelif 
bal ıkları n d ış  satım ı ndan sağ lanmakta, bunu midye, karides, salyangoz, kerevit, ahtapot 
ve kalamar, kurbağ a, istiridye vb. izlemektedir. Ihracat taze ve i ş lenmi ş  olarak daha çok 
Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İ talya, İsviçre gibi Avrupa ülkeleriyle Japonya'ya 
yap ı lmaktad ı r. 

Dünya denizlerindeki verimlilik s ı ralamas ında özellikle Karadeniz k ıy ı lar ım ız ikinci 
derecede verimli bölgeler aras ı nda bulunmakta ve ülkemiz bal ıkç ı  ülkeler aras ı nda yer 
almaktad ır. Haliç tipi, tuzlu ve kar ışı k su sistemlerinde ya ş ayan bal ık türleri aç ı sından 
da Türkiye di ğer Akdeniz ülkelerine göre daha zengin bir bal ık topluluğ una sahiptir. 

Karadeniz derin bir deniz olmas ı na kar şı l ık deniz ürünleri aç ı sı ndan farkl ı  bir durum 
göstermektedir. Çünkü yüzeyden itibaren mevsimlere göre 150 - 250 metre derinliklerin 
alt ında yeterli oksijen bulunmay ışı  ve H2S bulunu ş u sebebiyle bal ıkç ı l ık yönünden s ığ  
bir deniz görünümündedir. Ancak bol akarsular ın döküldüğü Karadeniz, toplam deniz 
ürünleri üretiminin büyük ölçüde kar şı landığı  verimli bir deniz görünümündedir. 

Marmara Denizi ise, toplam deniz ürünleri üretiminin ortalama %12'sinin sa ğ land ığı  
ikinci derecede önemli bir iç denizdir. Marmara Denizi, Karadeniz'deki deniz ürünleri 
türlerine ilave olarak Akdeniz türlerini de içeren Karadeniz'den daha zengin tür çe ş itli-
ligine sahiptir. 
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Ege denizinde tür adedinin Marmara ve Karadenize oranla daha fazla artt ığı  söyle-
nebilir. Ege Denizi özellikle demersal türler yönünden çok çe ş itlilik göstermektedir. 
Toplam deniz ürünleri üretimi bak ım ından Ege Denizi üretimi, miktar olarak ortalama 
%3.52 olmas ı na kar şı n değ er yönünden verilen oran ın çok üzerinde bir ekonomik 
getiriye sahiptir. 

Akdeniz, toplam deniz ürünleri üretiminin %2.67'sini sa ğ lamaktad ır. Akdeniz'deki 
üretimde tür adedinin çoklu ğu ve miktar bak ımından azl ığı , denizin kendine has ekolo-
jik ş artlar ı  yan ında deniz suyunun dü ş ük verimlilikte olmas ından kaynaklanmaktad ı r. 

Dünya'da, yeti ş tirme, toplam bal ık üretiminde gittikçe önemli bir rol oynamaya 
baş lamış t ır. Dünya bal ık üretiminin yaklaşı k %13'ü, yeti ş tirmeden elde edilmektedir. 
Ülkemizde yeti ş tiriciliğ i yap ılan en önemli bal ıklar Sazan, Alabal ık, Çipura. Karagöz ve 
Levrek'tir. 

Tüketilen su ürünlerinin, su ürünleri g ıda sanayii ürünü olmas ındaki art ış lar, üretim 
miktar ı  ve çe ş itliliğ ine, teknolojik imkanlara, al ış kanl ıklara ve ya ş am Standartlar ına 
göre değ i ş iklik göstermektedir. Özellikle son y ı llarda dondurarak ve konserve ş eklinde 
ürün muhafazas ı  geli şmektedir. Su ürünlerinin i ş lenerek değerlendirilmesi, belli av 
mevsimleri d ışı nda da kullan ımları n ı  sağ lamaktad ır. Dondurarak, konserve ederek, 
dumanlanarak, tuzlanarak ve kurutularak su ürünlerinin i ş lenme imkanlar ı  artt ıkça, 
toplam tüketim içinde taze tüketimin pay ı  gerileyecektir. Ülkemizde, di ğer ülkelerle 
kar şı laş tırı ld ığı nda, su ürünlerinin g ıda sanayiinde kullan ım pay ı  çok dü ş üktür. Su ürün-
leri i ş leme tesisleri genellikle üretimin sa ğ landığı  ve yoğ un olduğ u bölgelerde durulmu ş  
olup, üretim daha çok ihracata yönelik olarak gerçekle ş tirilmektedir. 

Su ürünleri üretiminin art ırılmas ı  ve pazarlama organizasyonunun düzenlenmesinde 
en önemli araçlardan birisi de kooperatiflerdir. Özellikle az geli şmiş  ülkelerde, su ürün-
leri üretemini art ı rmak, ürünleri üreticilerin dayan ış ma esas ına göre kuracaklar ı  koope-
ratifler yoluyla de ğ erlendirip, pazarlamak, tüketicilerin su ürünlerinden bol ve daha 
ucuz bir ş ekilde yararlanmas ını  temin etmek amac ıyla, su ürünleri üretici, avc ı  ve sa-
nayicilerinin kooperatif biçiminde te ş kilatlanmalar ı  gerekli olmaktad ır. Türkiye'de de-
niz ürünlerinin sat ışı nda kooperatiflerin pay ı nı n ancak %7.38 olmas ı  bu konudaki örgüt-
lenme ve mevcut kooperatiflerin de etkin çal ış tırı lmas ı  ihtiyac ın ı  ortaya koymaktad ır. 

Türkiye'de bal ı kç ı l ık kooperatifleri ilk defa 1942 y ı l ında ele al ı nmış t ı r. 1950'li y ı l-
ların ba şı nda Marshall Plan ı 'ndan bal ıkç ı l ık aç ı s ından faydalanabilmek için yeni koope-
ratif hamleleri olmu ş tur. Daha sonraki dönemde kooperatif say ı ları  ve üye say ı s ı  art ış  
göstermi ş tir. 31 Aral ık 1995 tarihi itibariyle Türkiye'de birim su ürünleri kooperatifi 
sayı sı  313 ortak say ı s ı  16.000 civar ındad ır. Birlik say ı s ı  5'tir. Tarımsal amaçl ı  koopera-
tifler aras ı nda yer alan su ürünleri koopetifi say ı s ı  313, ortak say ı sı  16.000 civar ındad ır. 
Birlik say ı s ı  5'tir. Tar ımsal amaçl ı  kooperatifler aras ı nda yer alan su ürünleri koopera-
tifleriyle halen ilgili olan bakanl ık Tarım ve Köyi ş leri Bakanl ığı d ı r. 

Su ürünleriyle ilgili sorunlar ı n çözümünde kooperatif te şkilatlanmadan faydalanmak 
için bu kooperatiflerin üretimle birlikte, de ğ erlendirme, pazarlama, planlama ve organi-
zasyona önem vermeleri gerekmektedir. 
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Türkiye, Avrupa Birliğ ine (AB) uyum çal ış malar ını  sürdürürken, su ürünlerinde de 
bu çal ış malar ı  yapmas ı  laz ımdır. AB'nde su ürünleri faaliyeti büyük ölçüde kooperatif, 
kurulu ş lar ı nca yürütülmekte veya bu kurulu ş lar ın kontrolünde bulunmaktad ı r. 

Ortak ülke su ürünleri kooperatif üst te şkilatlarm ı  bünyesinde toplayan Bal ı kç ı lık ve 
Tarım Kooperatifleri Birli ğ i (COGECA) vard ır. AB ülkelerinin bal ı kç ı l ık kooperatifleri 
COGECA' ya entegredir. 

AB ülkelerinde kooperatifler üst te şkilatlanmalarm ı  tamamlam ış lardır. Oysa Türki-
ye'de su ürünlneri kooperatifleri henüz Birlik seviyesinde örgütlenmi ş tir. 

Su ürünleri kooperatiflerinin kurulu ş  amaçlar ı  şunlard ır: 
1.Ortaklar ı n bal ı k avlama faaliyetini düzenlemek, 

2. Ortaklar ı n su ürünlerini piyasaya arza haz ırlamak, 

a) Çeş itli bal ıklar ı  biraraya getirmek, 

b) Standart s ı n ıflara ay ırmay ı  temin etmek ve cins ve durumlar ı na göre ay ırmak, 

c) Her çe ş it bal ığı  hijyenik ş artlara, piyasa taleplerine ve standartlar ına uygun ş ekil-
de ambalajlamak, 

d) Toplanm ış  bal ıkları n ticari ve verimlili ğ i bakı m ı ndan derhal ve öncelikle tutul-
mas ı  gereken uygulamalar ı  yapmak, iyi muhafaza etmek ve nakil bak ım ından gereken 
tedbirleri almak. 

e) Piyasaya sevkedilecek ve piyasaya sevki için toplanacak bal ıkların teknik hususi-
yet ve icaplar ına uygun nakil vas ı talarm ın teminini, nakliye ücretlerinin, yükleme ve 
bo ş altmas ının en az masraflarla ve zarars ız olmas ı , mal ın derhal bo şaltmas ın ın en az 
masraflarla ve zarars ı z olmas ı , mal ı n derhal takip edece ğ i sahalara uygun bulunmas ı  
için gerekli tedbirleri almak, 

f) Piyasaya sevk i ş lerinde bal ığı n istenilen ve ihtiyaca uygun şekilde haz ı rlanm ış  
olmas ına dkkat etmek, 

g) Balığı n tüketicinin eline geçinceye kadar kalitesini muhafaza etmesini temin ede-
cek tedbirleri ara ş t ı rmak ve uygulamak, 

h) Ayn ı  amaçla kurulacak kooperatiflerle birle şerek bölgesinde 1163 say ı lı  Kanunun 
72. maddesine göre bal ıkç ı l ık kooperatifleri birli ğ i kurulmas ına çal ış mak ve kuruldu-
ğ unda birliğ e ortak olarak girmek. 

i) Bu amaçlar ın gerçekle ş mesi için kooperatifler ş ubeler ve sat ış  yerleri açmak, in ş aa 
etmek, bal ığı n muhafaza ve de ğerlendirilmesi ile ilgili her türlü so ğ uk muhafaza, don-
durma, konserve, tuzlama, kurutma ve i ş leme, paketleme vesair sanayi tesisleri kurmak. 
Ortaklar ın malzeme ihtiyaçlar ın ı  karşı lamak üzere fiilen ithalat ve ürünlerin pazarlamas ı  
için ihracat yapmak. 
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Görüldüğ ü gibi kooperatif veya üst kurulu ş lar ı nın en son safhada ula şmayı  amaçla-
yabilecekleri hedefleri belirtilmi ş  bulunmaktad ır. Ülkemizde kooperatifçili ğ in gelişmesi 
için mevcut yasalar ın günün ş artlar ına uygun hale getirilerek uygulanmas ı nın temini ile 
kooperatiflerin birliklerini ve üst kurulu şun te şkilatland ırı larak, su ürünleri sektörü 
hedeflerine uygun faaliyetlere giri şmesi üreticinin ve sektörün geli şmesi için büyük 
önem taşı maktad ı r. 

Su ürünleri kooperatiflerinin kar şı laş tıkları  baş lı ca sorunlar ş öyle s ıralanabilir: 

1-Kooperatifle ş meyi engelleyen fartlerin bilgi yetersizli ğ i ve inançları  ile kooperatif 
mekanizmas ı n ın nas ı l çal ış tığı  ve nas ı l denetlendiğ inin yeterince bilinmemesi koopera-
tiflerin geli şmesini engellemektedir. 

2- Uygun organizasyon yap ıs ı n ı n kurulmamış  olması , kı sa ve uzun vadeli planlama 
noksanlığı , piyasa ile ilgili bilgilerin kooperatif kurulu ş  yapı sına ve hedeflerine uygun 
olmay ışı  kooperatiflerin etkinli ğ ini azaltmaktad ı r. 

3- Ülke düzeyinde su ürünleri faaliyetini etkin bir şekilde düzenleyen kamu kurulu ş -
ları n ın verdiğ i eğ itimin yetersizli ğ i, kooperatifle şme hareketinin yetersizli ğ ine neden 
olmaktad ı r. 

4- Ülkede su ürünleri kooperatif faaliyetleri için verilen T.C. Ziraat Bankas ı  kredi-
lerinin kı sa vadeli ve yüksek faizli olmas ı  ayrıca teminat istenmesi kooperatiflerin ve 
kooperatifçili ğ in geli ş mesini engellemektedir. 

5- Su ürünleri üreticileri üretimlerini de ğerlendirip pazarlama yapabilmek için koo-
peratif ve birlikler bünyesinde etkili‘bir organizasyon yapmamakta ve gerekli finansman 
yetersiz kalmaktad ı r. 

6- Tarı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı 'nca ayr ı lan mali kaynaldar ın yetersizliğ i ve 1163 
say ı l ı  kooperatifler Kanunundaki gözlenen yetersizlikler, kooperatif ve birliklerin eko-
nomik güçten yoksun olarak kurulmas ına ve geli şememesine neden olmaktad ır. 

7- Göl, baraj gölü, dalyan gibi kamuya ait yerlerin kiralanmas ında kira sürelerinin 
kı sa olmas ı  nedeniyle kooperatifler ve birlikler sabit yat ırım yapmarnaktad ır. 

8- Ekonomik i ş letmeler olan kooperatif ve birlikler yeterli sermaye bulmada kar şı -
la ş tıkları  zorlukları  ile yeterli mali yap ıya ve güce sahip değ illerdir. 

9- Ekonomik güce sahip olmayan kooperatiflerin kendi aralar ında birle şmeleri, 
güçlü kooperatifler ile birlik ve merkez birli ğ i gibi üst kurulu ş ların meydana getirme-
meleri ve çok say ıda kooperatifin mevcut olu ş u kooperatifçiliğ in gelişmesini engelle-
mektedir. 

Su ürünleri kooperatiflerinin bu sorunlar ı nı n çözümlenebilmesi için a ş ağı daki ted-
birlerin al ınmas ı nda yarar vard ı r: 
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1- Kooperatif birlik ve merkez birliklerinin te şkilatlanmas ı , sağ lı kl ı  olarak tamam-
lanmas ı , sermaye yönünden geli ş tirilmeleri ve yeterli bir mali yap ıya ve kredi sistemine 
kavu ş turulmal ar ı  sağ lanmal ı d ır. 

2- Su ürünleri üreticilerinin kooperatifle şmeleri te şvik edilmeli ve bu üretim değ er-
lendirme ve pazarlamaya yönelik entegre projelerin özel kolayl ıklar ile kredilendiril-
meleriyle sağ lanmal ı d ı r. 

3- Su ürünleri kooperatif ve birliklerinin projeli yat ı rımları nın sabit ve i ş letme ser-
mayesi ihtiyaçlar ı  yeterli bir ş ekilde ve zaman ı nda karşı lanmal ı  ve bunun için Tar ım ve 
Köyi ş leri Bakanl ığı 'n ı n mali kaynakların ın artt ı rı lmas ına imkanlar, çerçevesinde önem 
verilmelidir. 

4- Göl, baraj gölü, dalyan gibi kamuya ait yerlerin kiralanmas ında kira müddeti, en 
az kullan ı lan kredinin vadesi kadar olmal ıd ı r. 

5- Su ürünleri üreticilerinin genel ve teknik kooperatifçilik e ğ itimine gereken önem 
verilmelidir. 

6- Su ürünleri kooperatif ve birlikleri bünyesinde etkin bir denetim mekanizmas ı nın 
kurulmas ı  sağ lanmal ıd ı r. 

7- Kooperatif ve birliklerin, ekonomik bir i ş letme olarak k ı sa ve uzun vadeli plan-
lama ve amaçlar ı n, hedefleri belirlenerek ülkenin ve bölgenin gereksinimine göre ve 
fizibilite etüdüne göre kooperatif ve birliklerin kurulmalar ına çalışı lmal ı d ır. 

8- Kooperatif ve birlik üyelerini, araç ve gereçlerinin sosyal sigorta ve sigorta kap-
sam ı na al ınmalar ı nda kolayl ıklar sağ lanarak kooperitçili ğ in geli ş tirilmesi özendirilme-
lidir. 

9- Kooperatif ve birlik, bünyelerindeki üyelerin yurt d ışı  ihtiyaçlar ı nı  temin ederek 
üyelerine kârs ı z verebilecek organizasyona kavu ş turulmal ıd ı r. 

10-Devlete ait bulunan su ürünleri kaynaklar ından avc ı lık ya da suni üretime uygun 
olanlar, kooperatif ve birliklerine öncelikle tahsis edilmeli, sabit yat ı rım yapanlara gü-
nün ko şulları na ve ekonomik geli şmesine uygun olarak uzun dönemler için kullanma 
hakk ı  tan ı nmal ıd ı r. 
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Gİ RİŞ  

lkemizde köy tarihi üzerinde zengin ara ş tırmalar yap ı labilmi ş  değ ildir. Halbuki 

k nüfusunun %45'inden fazlas ı  köylerde ya şamaktad ır. Köylere yönelik sağ lı klı  
politikalar üretilebilmesi için köy gerçe ğ ini ve sosyal ve ekonomik bak ım ından 
köylerin geli ş im tarihinin iyi bilinmesi gerekir. Köylülerimiz sosyal ve ekonomik 

bak ı mdan korunmal ıdır. Bu husus sanayile şmenin ve şehirle şmenin sağ lıklı  geliş imi 
bakı mı nda elzemdir. 

Öncelikle köy ile şehir aras ı ndaki cazibe fark ın ın azalt ı lmas ı  gerekir. Bu cazibe fark ı  
azalt ı labildiğ i ölçüde köyden şehre göç meselesi ile daha az kar şı laşı labilecektir. Köy 
problemlerinin çözümünde ba şka unsurlar ın yan ı nda köy kültürünün mutlaka ara ş tırı l-
mas ı  hatta canland ı r ı lmas ı  ve geli ş tirilerek yeni nesillere aktar ı lmas ı  laz ımdır. Bu ş ekil-
de köyde yabanc ı laşmanın da önü al ınm ış  ve sağ l ıklı  bir köy toplumu kurulmu ş  olur. 

Özellikle köy toplumunun kendi kendine yeterli hale gelmesinde köyde sosyal da-
yanış manın geli ş tirilmesi önem ta şı r. 

Türk köyünde köy kültürünü etkileyen ve özellikle Orta ve Bat ı  Anadoluda bu etki-
sini sürdüren sosyo-kültürel kurumlardan birisi de Ahiliktir. Ahilik Selçuklu ve Osmanl ı  
dönemlerinde Anadolu Türk toplumunda yaln ı zca şehirlerde değ il köylere kadar yay ı l-
mak suretiyle köylerin sosyal hayat ına büyük etki yapm ış t ır. ibn-i Batuta Seyahatna-
mesinde "Ahiler, Bilad- ı  Rum'da oturan Türkmen milletini her vilayet, belde ve köyün- 

* Bu çal ış ma ileride yazmay ı  düş ündüğ ümüz kitab ı n bir taslağı  olarak değ erlendirilmelidir. 
** Gazi Üni. Ikt. ve İd. Bil. Fakültesi İş  Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö ğ retim Üyesi 
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de mevcuttur." ifadesi ile bu gerçe ğ i ifade etmi ş tir.' Ahiliğ in köylere yay ı lmas ının köy 
toplumu üzerindeki etkileri ayr ınt ı lı  sosyolojik araş tırmalara ihtiyaç gösterecek bir ol-
gudur. 

Biz bu çal ış mamızda elde edebildi ğ imiz bilgiler ışığı nda köylerde ahiliğ in yay ı lmas ı  
ve köy ahiliğ inin bu alanda sağ ladığı  ve de ahilik değerlerinin yeniden canland ırı labil-
diğ i zaman köylere sağ layabilece ğ i katkıları  ele alaca ğı z. 

I- AIIİLUGAN KÖYLERE YAYILMASI 

1- Genel Olarak 

Ahilik baş lang ıçta şehirlerde etkili olan bir kültürdü. Ahili ğ in özü Islam ın insani i-
li şkilerin bütün boyutlar ına dair hükümlerinin özlü, sade ve her seviyede insan ın anla-
yabileceğ i ş ekle getirilerek insanlara kazand ırı lmas ı  ve kültürlerinin bir parças ı  haline 
getirilmesinden ibarettir. Ahilik bir kültürdür. Ancak orta ça ğda yayg ın ş ekilde bulunan 
esnaf te şkilatlar ına yani loncalara bu kültürün hakim olmas ı  ahiliğ i aynı  zamanda bir 
teş kilat haline de getirmi ş tir. Öyle ki ahiler kendi aralar ında te şkilatlanmış  ve bir te şki-
lat ş ematiğ i meydana getirmi ş lerdir. 2  

Ş ehirde özellikle de esnaf ve zanaatkarlar aras ında yay ı lan ahilik zaman içerisinde 
köylere kadar yay ı lmış tır. Ahiliğ in köylere kadar niçin ve nas ı l yay ı lmış t ır sorusu üze-
rinde durulmak laz ımd ır. 

2- Ahiliğ in Köylere Yayı lmasının Sebepleri 

Ahiliğ in köylere kadar yay ı lmas ının belli baş lı  iki sebebi bulunmaktad ır. Bunlardan 
birisi tarihi diğ eri ise kültüreldir. 

A- Tarihi Sebepler 

Bir sosyo-kültürel ve tarihi müessese olarak ahilik elbette geli şme süreci içerisinde 
meydana gelen olaylardan ve geli şmelerden etkilenecektir. Ahilik tarihi incelendi ğ i 
zaman ahiliğ in birtak ım geliş melerden büyük ölçüde etkilenmi ş  olduğu görülmektedir. 

a- Ahilik Kültürünün Güçlenmesi 

Ahiliğ in köylere kadar yay ı lmas ında ahilik kültürü bizzat bir faktör olarak etkili ol-
mu ş tur. Müslüman Anadolu insan ı  için Islam ın dam ı tılmış  ve anla şı labilir, uygulanabi-
lir esaslar ına dayal ı  ahilik kültürünü benimseme zor bir şey olmasa gerekti. Üstelik, o 

ŞEKER, Mehmet: İbni Batuta'ya Göre Anadolu'nun Sosyal-Kültürel ve Iktisadi Hayat ı  ile 
Ahilik. Kültür Bakanl ığı  Yay ın ı , Ankara 1993, s. 86. 
Geniş  bilgi için bkz: ÇA ĞATAY, Ne şet.: Ahlakla Sanatı n Bütünle ş tiği Türk Kurumu Ahilik 
Nedir? TESK Yay ın ı . No: 40, (Bask ı  yeri ve y ı lı  yok); SOYKUT, Refik H.: Insanl ı k Bilimi A-
hilik, Ankara 1980.; ayn ı  yazar Orta Yol Ahilik, Ankara 1971.: GÜLL İİL İİ , Sabahattin: Ahi 
Birlikleri. Ötüken Yay ınları , Istanbul 1977: BAYRAM Mikail: Ahi Evran ve Ahi Te şkilat ı n ı n 
Kuruluşu. Konya 1991. 
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dönemin köyleri -günümüzde de- sosyal yard ımlaşma ve dayan ış maya muhtaç ve mah-
kumdu. Devletin köylere yard ım yapmas ı  gibi bir yükümlülüğ ü bulunmamaktayd ı . İş te 
bu şartlar içerisinde köy halk ın ı  çok güçlü bir yard ımlaşma ve dayan ış maya ve İ slam 
ahlakına uygun bir birlikte ya şamaya götürecek ahilik kültürünü benimsemek köy halk ı  
için çok kolay olmu ş tur. Ahilik kültürü sayesinde köy halk ı  yoksulluğ a, muhtaçl ığ a ve 
o dönemin ş artlar ı  içerisinde namusunu, mülkünü ve hak ve menfaatlerini korumak 
gücünü elde etmi ş ti. 

Ahilerin ş ehirde kurduklar ı  esnaf ve zanaatkar birli ğ indeki dayan ış ma, ahlaka uygun 
yaş ama tarz ı  köylülerde büyük bir özenti yaratmakta ve bu güzellikleri kendi ortamlar ı -
na taşı ma arzusunu kamç ı lamaktayd ı . 

İş te ahilerin fütüvvetnamelerle aç ıklad ı ldan ahilik esaslar ı n ı  sözde b ırakmayarak 
hayatlar ı na aktarmalar ı , davran ış  ve tav ırlan ile örneklendirmeleri ve ya ş amalar ı  
ahiliğ in köylere kadar yay ı lmas ı nda da en önemli rolü oynam ış t ır. 

Selçuklu sultanlar ından baz ı ları nı n özellikle de I. Alaüd-din Keykubad' ın ahilere 
büyük destek vermesinin de Anadolu'da ahili ğ in güçlenmesine katk ı s ı  olmu ş tur. 3  

b. Ahiler ile Mevleviler Aras ındaki Çatış malar 

Ahiliğ in köylere kadar yay ı lmas ında mevleviler ile ahiler aras ında ortaya ç ıktığı  bi-
linen birtak ı m anlaş mazl ıkların ve çeki ş melerin de rolü olmu ş tur. Selçuklu Sultanlar ı n ın 
mevleviler yan ı nda yer almalar ı  ahilerin şehirlerden uzakla şmas ına yol açmış  bulun-
maktad ı r. 4  

Hemen ifade edelim ki mevleviler ile ahiler aras ındaki çat ış man ı n rolü tart ışı labilir. 
c- Ahilerin Selçuklu Yönetimleri ile Çat ış maları  
Anadolu'da büyük güç kazanan ahiler bu güçlerini Selçuklu Yönetimlerini de etkile-

yecek ş ekilde kullanmaya kalk ış m ış lard ı r. 5  Sultanların kimilerinin yay ı nda olmu ş lar 
kimilerine ise kar şı  ç ı kmış lard ır. Destekledikleri ki ş ini kaybetmesi durumunda ise bu-
nun faturas ı n ı  ödemi ş lerdir. 

Mevleviler ile Ahiler aras ında Selçuklu yönetimi üzerinde etkinlik kurma mücade-
lesi de yaş anm ış tı r. Özellikle Mevleviler yönetimlere yak ı nl ık kazand ıkları  dönemlerde 
ahilere bask ı  yap ı lması  yönünde Selçuklu yöneticilerini tahrik etmi ş lerdir. Mesela 
Nurettin Caca'n ı n Kı rşehir'deki isyan ı  bast ırmaya görevlendirildi ğ i olayda bu çeki şme-
nin zararları n ı  Ahiler yaş am ış lard ı r.6  Bütün bu çat ış malar ı n temelinde ahilerin Anado-
lu'da halk nezdinde kazand ı kları  itibar ve a ğı rl ığı n büyük rolü olsa gerektir. Selçuklu 

BAYRAM, Mikail: Ahi Evran, a.g.e. s. 82-83. 
BAYRAM, Mikail: Ahi Evren ve Ahi Te şkilaten ın Kuruluş u. Konya 1991, s. 56-59. Özellikle 
Ahiler ile Mevleviler aras ı ndaki çatış man ı n mahiyeti için bkz: a.g.e. s. 89 v.d. 
"Kimi Yazarlarca Bu Husus" Ahi Birliklerinin Siyasi Fonksiyonu" olarak takdim edilmekte-
dir. GÜLLÜLÜ, S.: a.g.e. s. 117. 

6 BAYRAM, M.: a.g.e. s. 114, v.d. 
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sultanlar ı  bu gücü kendi iktidarlar ı  bakım ı ndan bir risk gibi kabul etmi ş lerdir. ?  Ahilerin 
şehirlerden köylere gitmelerinde i ş te Sultanlar ın ahileri sindirmeye yönelik hareketleri-
nin büyük rolü olmu ş tur. 

d- Moğol istilasi 

Ahiliğ in Anadolu'da köylere kadar yay ı lmas ında Moğol istilas ının büyük rolü oldu-
ğu tesbit edilmektedir. Bu istilada zay ıf duruma dü ş en Selçuklu Sultanlar ına en büyük 
desteğ i o dönemde en güçlü sivil te şkilat olan ahi te ş kilat ı  vermiş tir. 

Ahiler Moğollara karşı  ordunun yan ında sava şm ış lard ı . 8  Bu sava ş larda ahiler büyük 
kay ıplar verdikleri gibi Mo ğolların dü şmanl ıklarını  da üzerlerine çekmi ş lerdir. Moğol-
lar kadar Mo ğol yanlı sı  yöneticiler ahilerin direni ş ini kırmak için ellerinden geleni 
yapmaya ba ş lam ış lard ır. Takibata maruz kalan ve katliama u ğ rayan ahiler Moğol zul-
münden kurtulabilmek için bu zulmün ula ş amayacağı  ücra yerlere ve köylere göçmü ş -
lerdir. 9  

Selçuklu güçlerini yenen Mo ğollar ba ş ta ahiler olmak üzere kendilerine kar şı  sava-
ş an bütün güçleri adeta yok etme sava şı nı  sürdürmü ş lerdir. İş te bu geli şmeler sonucun-
da ahilerden geride kalanlar kendilerini koruyabilmek için köylere kaçmak, saklanmak 
ve faaliyetlerini oralarda sürdürmek zorunda kalm ış lardır. Baz ı  ahilerin ise köylerin 
d ışı nda ya da köylerden uzak ı ssız dağ  baş larında yerle ş tikleri oralarda zaviyeler kur-
dukları  da görülmü ş tür. Yine Moğ ol istilas ından sonra ortaya ç ıkan Fetret döneminde 
de Ahilerin Anadolu'da ba ş ta Ankara olmak üzere baz ı  şehirlerin yönetimlerini ele 
ald ıkları  da bilinmektedir. Bu ahilerin ve ahili ğ in o dönemde toplum hayat ı nda ne kadar 
etkili bir güç meydana getirdi ğ ini de ortaya koyar. 

Ahiliğ in köylere ulaşmas ında şehirlerden köylere kaçan, köy yak ı nlarında zaviye 
kurmak suretiyle hayatlar ın ı  devam ettiren ahi büyüklerinin etkisi olmu ş tur. m  

II- KÖYDE AHILIK (YA DA KÖY AIIILİĞİ ) 

Ahiliğ in köylerde de yay ı ldığı  ve "köy ahiliğ i" ad ı  verebileceğ imiz ahiliğ in yeni bir 
tarz ın ın köy ortam ında doğ duğ u kabul edilmektedir. Köy ahili ğ i bir kültür olarak bütün 
köylerde etkili olmu ş  ve köylüleri etkilemi ş tir. 

Ahilik köylerde yay ı lırken köylere özgü birtak ım te şkilatlanma ve müesseseler de 
meydana getirerek, ş ehirde esnaf ve zanaatkarlar aras ında meydana getirdi ğ i teşkilat-
lanma benzeri, te şkilatlanm ış t ır. Aş ağı da köy ahiliğ nin muhtevas ı  üzerinde durulacakt ır. 

7 

8 

9 

10 

BAYRAM, M.: a.g.e. s. 125. 
BAYRAM, M.: a.g.e. s. 115. 
BAYRAM, M.: a.g.e. s. 155. 
BAYRAM, M.: a.g.e. s. 157. 
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1- Köylük Bölgelerde Te şkilatlanmış  Ş ekli ile Ahilik 

Köylük bölgelerde ahilik iki ş ekilde te şkilatlanm ış  olduğ u tesbit edilmektedir. Bun-
lardan birisi ahiliğ in çoğunlukla köy d ışı nda ancak köylük bölgelerde (k ırsal bölgeler-
de) te ş kilatlanma şeklidir. Bu te şkilat şekli "ahi zaviyeleri" ad ın ı  almaktad ır. 

Ahilik köy içerisinde de te şkilatlanm ış tır. Ahiliğ in köy içerisinde te şkilatlanma şekli 
ise "Yaran Te ş kilatlar ı ", Yaran Odalar ı  ve Köy odalar ından ibarettir. Yaran te şkilatı  
dışı ndakilerin bir te ş kilat olarak kabul edilip edilemeyece ğ i tartışı labilir. 

A- Ahi Zaviyeleri 

a- Kuruluş u 

Ahi zaviyelerinin k ı rsal kesinde kurulu şu Selçuklu döneminin son devirlerinde ve 
daha ziyade Beylikler Devrinde gerçekle şmi ş tir." Bunda özellikle iki faktörün rol oy-
nad ığı  ileri sürülmektedir. Bunlardan birisi Selçuklu döneminde Ahiler ile Selçuklu 
Yönetimi aras ı nda meydana gelen çeki şmedir. Selçuklu yönetimi bir dönemde ahilere 
kar şı  cephe alm ış  ve ahiler ile mücadele ba ş latm ış t ır. Bunun üzerine baz ı  ahi büyükle-
rinin ş ehirlerden ayr ı lm ış  ve yerle ş im birimlerinden uzak da ğ  baş ları nda kendi zaviye-
lerini kurmak suretiyle merkezi idrenin bask ı lar ından kurtulmaya çal ış mış lard ır. Mer-
kezi Selçuklu yönetimi bu ş ekilde tav ır içerisine giren ve halkla irtibat ı  kopan ahilerle 
u ğ ra şmay ı  b ı rakm ış lard ır. Bu ahi büyükleri daha ziyade köyler d ışı nda ve ücra yerlerde 
kurduklar ı  zaviyelerde kendi yaranlar ı  ile ya şamaya ba ş lam ış lard ır. Ahilerin bu ş ekilde 
yaş ad ı klar ı  zaviyeler ayn ı  zamanda yak ı n köylerde ya ş ayan köylüler kadar o dönemde 
büyük ölçüde göçebe bir hayat sürmekte olan Türk boylar ı  (Türkmenler ba ş ta olmak 
üzere di ğ er göçer Türk topluluklar ı  ile) için birer kültürel cazibe merkezleri haline 
gelmi ş lerdir. 

Zaviyelerin Beylikler döneminde ço ğ almas ında etkili olan bir ba şka faktör 
"MOĞ OL" faktörüdür. Selçuklular ı n Kösedağı  Meydan Sava şı 'nda Moğollara yenilme-
leri sonucunda bütün Anadolu Mo ğol istilas ına ve yağmas ı na uğ ram ış tı r. İş te bu dö-
nemde Mo ğol güçleri kar şı s ı nda en büyük direnmeyi Anadolu şehirlerinde örgütlü en 
büyük güç olan Ahiler vermi ş tir. Hatta Ahilerin Konya'n ın Karamano ğulları na kar şı  
savunmas ı nda da büyük mücadele verdiğ i bilinmektedir. 

Bu sava ş larda ayn ı  zamanda büyük say ı da kay ıp da veren ahiler Mo ğollar ın dü ş -
manl ı kları n ı  da çekmi ş lerdir. Mücadelenin kaybedilmesi ve Mo ğolları n Anadolu'da 
hakimiyet k ıı rmalar ı  üzerine ahi büyükleri ba ş ta olmak üzere çok say ıda ahi köylük 
bölgelere kaçm ış  ve yerle ş tikleri köylerde yahutta ço ğunlukla ahi büyüklerinin yaptığı  
gibi ı ss ız bölgelerde kurduklar ı  zaviyelerde hayatlar ın ı  idame ettirmeye ba ş lam ış lard ır. 

I  DOĞRU, Halime: XVL YY St ı ltanönii Sancağı 'nda Ahiler ve Ahi Zaviyeleri, Kültür Bakanl ığı  
Yay ı n ı , Ankara 1991, s. 20. 
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b- Ahi Zaviyelerinin Rolleri 

Ahi zaviyelerinin muhtelif rollerinden söz etmek mümkündür. Bu roller hakk ında a-
ş ağı da kı sa k ı sa aç ıklamalarda bulunulacakt ı r. 

aa- Ahilik Eğ itim Merkezi 

Ahi zaviyeleri birer eğ itim merkezi durumunda idiler. Burada hem zaviye sahibi 
ahinin yaranlarm ı n sürekli eğ itimleri verilmekteydi. Zaviye çevresinde yerle ş ik köyler-
de ya ş ayan gençler ve göçerler için buralar ı  birer eğ itim ve kültür merkezleri gibi ça-
lış maktayd ı . Bu zaviyeler kurulduklar ı  bölgenin yak ı n çevresi için ahilik kültürünün 
yay ı ld ığı  birer kültür merkezleri de olmu ş lard ı r. Burada geleneksel e ğ itim sistemi ile 
talabeler ve çevre halk ı  eğ itilmekte ve ahilik esaslar ı  onlara aktar ı lmaktayd ı . Burada 
yaş ayan ahiler hayatlar ı  ile de örnek davran ış ları  ile de bir eğ itim faaliyeti yürütmü ş  
olmaktayd ı lar. 

Zaviyeler "görgüsüzlere görgü bilgisizlere bilgi ve gençlere İ slami edebi ö ğ retir-
di." 12  

bb- Konaklama Merkezleri 

Ahi zaviyeleri gerek muhtaçlar gerekse yolcular aç ı s ından birer konaklama merkezi 
durumundayd ı lar. O dönemin ula şı m imkanlar ı n ı n k ı tl ığı  ve yolculuklar ı n uzun süre 
olmas ı  ve konaklamay ı  gerekli k ı lmas ı  ve günümüzdeki anlamda otel hizmet verecek 
kurumlar ı n mevcut olmamas ı  sebebiyle zaviyeler bu ihtiyaçlar ı  gideren kurumlar nite-
liğ inde çal ış maktayd ı .' 3  Zaviyelerde yolcular ı n gece karanl ıkta zaviyeyi (ayn ı  ş ey köy 
odalar ı  için de söz konusudur) tan ı yabilmeleri ve bulabilmeleri için ışı k da yak ı lmak-
tayd ı . Buna "misafir ışığı " ad ı  verilirdi. I4  

cc) Sığı nma ve Yardım Merkezleri 

Zaviyeler kimsesiz, muhtaç yoksullar için adeta birer s ığı nma merkezleri gibi de ça-
l ış maktayd ı . Zaviyelerin yolcular, yolda kalm ış lar kimsesiz, muhtaç ve gariban için de 
birer konaklama, s ığı nma ve bar ı nma yerleri rolü oynad ı klar ı  tesbit edilmektedir. Ahi 
zaviyelerinin adeta birer imaret gibi ücretsiz beslenme ve bar ı nd ı rma hizmeti vermesi 
sosyal yard ımlaş ma ve dayanış may ı  sağ layan ve örğ ütleyen kurumlar haline gelmeleri-
ne yol açm ış tı r. 

12 ÇALISKAN, Ya şar - İKİZ. Lütfi: Kültür, San'at ve Medeniyetimizde Ahilik, Kültür Bakanl ığı  
Yay ı n ı  Ankara 1993, s. 12. 

13 ANADOL, Cemal: Türk İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fatüvvetnameler., Ankara 
1991, s. 77. 

14 ÇALI ŞKAN - İKİZ: a.g.e. s. 48. 
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Zaviyelerde sürekli olarak kalmak ancak yaran olarak kabul edilmekle mümkündü. 
Bunun d ışı nda kalanlar için süreli bir beslenme ve bar ınma hizmeti veriliyordu. Mesela 
zaviyelerde genellikle misafirlik 3 günde s ı n ırland ınlmaktayd ı . 15  

O çevrenin zenginleri ahi zaviyelerin sahip ç ıkm ış lar ahi zaviyeleri de ahili ğ in esas-
ları  içerisinde "kap ı s ı  aç ık, sofras ı  aç ık, eli aç ık" kurumlar -sosyal yard ım merkezleri ve 
kurumlar ı  haline gelmi ş lerdir. Zaviyeler zamanla güçlenmi ş  "zaviye vak ı flar ı " doğ muş -
tur. Zaviye vak ı fnameleri ad ı  verilen vakıf senetleri incelendi ğ i zaman zaviyelerin sos-
yal yard ım aç ı s ından rolleri daha iyi anla şı labilecektir. Mesela bir zaviye vak ı fnamesin-
de zaviyeye uzak bölgelerden gelen her fakire elbise verilmesi, kald ığı  sürece ücretsiz 
yiyecek ve günlük 100 dirhem; ayr ı l ırken de 300 dirhem cep harçl ığı  verilmesi hükmü 
yer almaktad ır: 6  Ki bu vakfiye zaviyelerin sosyal güvenlik fonksiyonlar ı n ı  da ortaya 
koymaktad ı r. 

B- Yaran Teşkilatı  

a- Anlamı  

Köylük bölgelerde ahilik "köy ahili ğ i" olarak yay ı lmış t ır. Burada esnaf ve zanaat-
karlar olmad ığı na göre ahilerin köylerdeki faaliyetleri köylerin gençleri üzerinde yo ğun-
laşm ış t ır. Ahiler köy gençlerini "Yaran Te ş kilatı " 7  ad ı  altında teşkilatland ı rı lmış lar ve 
onlar ı n iyi bir insan, edepli bir insan iyi bir müslüman olarak yeti ş tirilmesine katk ı  
sağ lam ış lard ı r. 

Yaran te ş kilatı  belirli ya şı n üzerinde genç erkeklerin kat ı ld ıkları  bir gençlik te şkilat-
lanmas ı d ı r. Tüzel ki ş ilik sahibi olmamas ına kar şı l ık kendi içerisinde bir iş  teşkilatlan-
mas ı , iç disiplini ve yönetim organizasyonu olan bir te şkilatlanmad ır.' Yarana ğ as ı  
(Ba ş ağ a) ve Yard ı mc ı s ın ın (Küçükağ a yahutta küçük ba ş ağa)lar yönetiminde köylük 
yerlerde özellikle k ış  geceleri belirli usullere tabi toplant ı lar ile faaliyetleri örülen 
ancak varl ığı  o toplumda süreklilik arzeden bir (gençlik) te ş kilatlanma şeklidir.' Yaren 
te ş kilatı  bütünüyle bir gençlik te şkilatı  da say ı lamaz. Yaren aras ında az say ıda yaş l ı  

15 ŞEKER, Mehmet: a.g.e. s. 79.; İbni Batuta Erzurumlu Ahi Duman zaviyesi sahibinin 
"üçgünden az kal ı rsanız itibarı m ı za gölge dü şer" dediğ ini nakletmektedir. ŞEKER, Mehmet: 
a.g.e. s. 48: Günümüzde de halk arasında bazı  bölgelerimizde "üç güne kadar misafir üç 
günden sonra ne kafir" şeklinde bir latife mevcuttur. Bu latifenin kayna ğı n ın ahilikteki bu üç 
günlük misafirlik ve zaviyede kalma süresi olmak laz ımdı r. 

16 ŞEKER, Mehmet: a.g.e. s. 52. 
17 Yaran sözlük anlam ında dostlar, sadı k arkadaş lar muhabbet söyleşmek gibi anlamlan olan 

bir kelimedir. Terim anlam ında ise dostlardan tanıdıklardan sadı k arkadaş lardan meydana 
gelen ortak amaçları  doğ rultusunda düzenli çalış malar yapan teşkilat anlamına gelmektedir. 
Geniş  bilgi için bkz: ER, Tülay: a.g.e. s. 1-6. 

18 ER, Tülay: a.g.e. s. 2 
19 Ahilik ve Yaran te şkilatı  hakk ı nda özellikle Çank ı rı  temelinde ayrı nt ı lı  bilgiler veren bir 

özgün çal ış ma olarak bkz: Ş eyh Oğ lu Hasan: Çankı rı  Tarihi ve Halkiyat ı  Notlarından, 1932 
(Teksir). 
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biraz fazla say ı da orta ya ş lı  ve büyük çoğunluğu gençlerden (18-20 ya ş larında) te şekkül 
eder. 2"  

Yaran te şkilatının doğu ş  nedenleri (i) Bo ş  zaman değerlendirme gayesi, (ii) 
Eşkiyalara karşı  korunma maksatl ı  bir te şkilatlanma, (iii) Orta Asya dönemi Türk 
kültürününün Anadolu'ya ta şı nmas ı , (iv) Ahi te şkilatı nın köylerdeki uzant ısı  gibi sebep-
ler say ı lmaktad ır. Biz Yaran te şkilatının hakim olduğ u dönemleri bir ölçüde ya ş amış  bir 
kiş i olarak Yaran Te şkilatlanmas ı nda Ahilik Kültürünün birinci derecede etken oldu ğ u 
inanc ındayı z .21  Çünkü yaran adab ı  incelendiğ i zaman daha ziyade fütüvvetnamelerde 
say ı lan görgü ve davran ış /hareket kurallar ı ndan büyük ölçüde faydalan ıldığı  ortaya 
ç ıkmaktad ı r. 

b- Faaliyet ve Fonksiyonlar ı  

aa- Faaliyetleri 

Günümüzde art ık folklorik bir değer arzetti ğ i zannedilen ancak ülkemizin baz ı  yer-
lerinde hala etkili olmaya devam eden bu gençlik te ş kilatlanmas ı  daha önceleri (mesela 
30-40 y ı l öncesinde) hem şehirlerde hem de köylük bölgelerde çok çok etkili bir gençlik 
teşkilatlanma ş eklidir. 

Yaran Te şkilatı  bu maksatla gençlerin bir araya gelmesi yahutta ço ğunluk daha önce 
bu te şkilat adab ın ı  bilen bir yaş lı  kiş inin çağ rı s ı  üzerine ortaya ç ıkmaktad ır. "Yaren 
Yakmak" ad ı  verilen ilk faaliyetleri yaran u ş ağı nın toplanmas ı dır. Yarene ancak belirli 
nitelikte olan insanlar kabul edilir. Yalan söylemeyen, s ır saldayabilen, büyük ve küçü-
ğünü bilen gençler bu toplant ı larda yaran adab ın ı  hem öğ renir hem de ya şarlar. yaran 
toplant ıları  bütün k ış  sürer. Bu toplant ı ların masraflar ı  tek tek yahutta yard ımlaşarak 
yaran u şağı  tarafından karşı lan ır. Yaran toplant ı ları  bir eğ itim, sohbet ve e ğ lence ortam ı  
niteliğ indedir. 

Yaran te ş kilatı n ı n süreklilik arzeden faaliyetleri k ış  akş amlar ında adına "yaren yak-
mak" denilen faaliyetten ibaret olmas ına rağmen bu te şkilat düğ ünlerde ölümlerde, 

Yaren Te şkilatlanması  Hakk ı nda Bkz: TEZCAN, Mahmut: a.g.e. s. 10. 
21 

Çocukluk y ı llarım ızda Yaran Te şkilatı n ın faaliyetleri ve köy toplumu bak ı m ı ndan etkileri 
hatta gücünü bütün açıkl ığı  ile yaşama imkan ına sahip oldum. Prof. Mahmut Tezcan'in ça-
lış mam ızda faydalandığı m ı z araş tı rması n ı  yaptığı  Çankı rı  ili Eldivan ilçesinin hemen biti ş i-
ğ indeki köyde (Eldivan Saray Köyü) geçen çocukluk dönemimizde Yaran te şkilatın ı n başkan ı  
olarak Başağanı n ve Küçüka ğanı n yaranuşağı  nezdindeki a ğı rlığı na defalarca şahit oldum. 
Yaran Te şkilatı  Köy ihtiyar heyeti d ışı nda köyde en büyük organize güç durumunda idi. Köy 
ihtiyar heyeti üyeleri arasında da gençliğ inde Başağalı k yapm ış  yaran ağalart ve uşakları  
bulunduğu için yaranlar köyde ihtiyar heyetine karşı  sayg ı  ve bağ lı l ı kta kusur etmemeye ça-
lışı rlardı . Hatta ihtiyar heyeti köyün birtak ım meselelerinin çözümünde yaran u şağı ndan fay-
dalanı r iken Yaran A ğaları  yolu ile onlara ulaşmay ı  tercih ederdi. 
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hastal ık ve sel yang ın gibi felaket hallerinde köye ve köylüye yard ım yapan bir acil 
müdahale gücü gibi ortaya ç ıkard ı . 22  

Bu sohbetler yaran mensuplar ı  aras ı nda çok güçlü dostluk, karde ş lik bağ lar ı n ı n 
doğmas ına yol açar. Kendi içerisinde güçlü bir disiplini olan bu te şkilatlanma ile hem 
yaran mensuplar ı  hem de çevre için çok büyük faydalar sa ğ lanabilirdi. 

bb- Fonksiyonlar ı  

Yaran te şkilat ın ın fonksiyonlar ı  asl ı nda köy ahili ğ inin gençlere kazand ır ı lmas ı nın 
sonucu olarak ortaya ç ı kmaktad ı r. Bu te şkilat faaliyetlerini ahilik adab ına uygun olarak 
yürütmektedir. Yaran u şağı nı n eğ itim ve yönlendirilmesinde de ahilik esaslar ı  özellikle 
fütüvvetnamelerde yer alan umdeler dikkatle takip edilirdi. Yaran te şkilatın ın fonksi-
yonlar ı  olarak a ş ağı dakiler say ı lmaktad ır. 

(i) Boş  Zaman Değerlendirme Fonksiyonu 

Yaran te şkilatlanmas ı  köy ortam ı nda bo ş  zamanlar ı  değ erlendirmenin bir şekli idi. 
Televizyon, Sinema Tiyatro gibi e ğ lence imkanlar ı n ı n bulunmad ığı  dönemlerde yaren-
ler gençler için uzun k ış  gecelerini faydal ı  bir ş ekilde değ erlendirme ve geçirme imkan ı  
vermekteydi. Yaren sohbetleri bo ş  zamanlar ı  hem eğ lenme hem de öğ renme ve e ğ itim 
imkan ı  haz ırlayarak de ğ erlendirmekteydi. 23  

(ii) Hukuku Temin Fonksiyonu 

Yaran te şkilatlanmas ı  gençler aras ında örfe adete ve yaran te şkilatı n ın kurallar ı na 
ayk ı r ı  davrananlar ı n ve yolsuzlar ı n cezalar ı n ın verildi ğ i bir yerde say ı labilirdi. 

Yaran ağ as ı/Ba ş ağ alar gerek yaran u ş ağı  aras ında gerekse diğ er köylülerden köyün 
ahlak ve adab ına ayk ı r ı  davrananlar ı n muhakeme edilmesi ve gerekti ğ inde de yine 
kendi anlay ış lar ına uygun olarak cezaland ırı lmalar ı  da görülmekteydi. 24  Yaran te şkila- 

22 Saray Köyünde ba şağaya delikanlı  parası  adı  altı nda bir parayı  düğ ün sahibi -güveyinin 
babası - ödemek zorundayd ı . Bu paray ı  ödemeyenin dü ğ ününe hiçbir genç katı lmazd ı . Ancak 
delikanl ı  parası  ödendiğ inde bütün köy gençleri bu dü ğ ünü ş enlendirir. Düğ üne iş tirak etme-
yen gençler yaralı  u şağı  tarafı ndan zor kullanarak düğ üne iş tirak ettirilirdi. Cezalar arası n-
da köy içerisinde göle basma, e ş eğe ters bindirmek, tab ıı ta koyarak dolaş tı rmak gibi ağı r şa-
kalar yanı nda onu yolsuz ilan ederek mesela gençlere bir sini baklava ı smarlama gibi olan-
ları  da vardı . 
Ölüm ve di ğer felaketlerde ise Ba şağan ı n çağ rı sı  üzerine bütün yaren uşağı  severek canla 
baş la iş tirak ederlerdi. 

23 
TEZCAN, Mahmut: a.g.e. s.48: Tezcan bu eserinde yarenlerde oynan ınakta olan oyunlar 
hakk ı nda da bilgiler vermektedir. (s. 24 v.d.) 

24 Çank ı rı  Yaren Te şkilatı nda Yaran mahkemeleri ve cezalar ı n veriliş i ile ilgili olarak bkz: 
TEZCAN, Mahmut: a.g.e. s. 29 v.d.: Bu mahkemeler uyu ş mazl ı kları n devletin mahkemelerine 
ula şmadan çözüldüğ ü ve bu suretle çeki şmelerin ağı rlaşmadan önlendiğ i yerler niteliğ ine idi. 
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tını n halk hukuku ile ilgili fonksiyonlar ı 25  olarak adland ı rı lan bu fonksiyonlar ı  köylerde 
hukukun korunmas ına büyük katk ı lar sağ lamaktaydi. Keza kan davalar ın ı n ba ş lamas ın ı  
önleme, uyu ş mazl ıklar ı n çözülemez hale gelmesine imkan vermemekte yaren a ğ aları nın 
bu yarg ı  faaliyetlerinin etkileri olmaktad ı r. 

(iii) Eğ itim ve Kültürün Korunmas ı  Fonksiyonu 

Yaran te şkilatlanmas ı  gençlere milli kültürün aktar ı lmas ı  için bir vesile olmaktayd ı . 
Misafirperverlik, sohbet adab ı , yemek yeme, banyo yapma, sokakta yürümek, giyinmek 
su içmek gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan bütün görgü kurallar ı  gençlere kazand ı rı -
lı rd ı . Ahilik kültürü ve özellikle fütüvvetnamelerdeki esaslar bu toplant ı larda gençlere 
hem de uygulamal ı  olarak aktar ı lı rd ı . Yaren te şkilatında eğ itim faaliyetlerinin cinsel 
eğ itime kadar geni ş lediğ i tesbit edilmektedir. 26  Ş u halde yaran te ş kilatı  bir anlamda 
yeti şkin eğ itim te şkilatları  gibi fonksiyon ifa etmekteydiler. Yaran adab ın ı  almış  olmak 
o toplumda ki ş iye bir itibar ve sayg ınlı k kazand ı rmaktayd ı . Yaran u ş ağı  olmak ne kadar 
itibar getirir ise yaran u ş aldığı ndan ç ı kartı lmak da o kadar itibar kayb ı  anlam ı na gel-
mekteydi. 27  

(iv) Çevre imar ve in ş aa Faaliyetleri 

Yaran te şkilat ı  köylerde çevrenin korunmas ı , düzenlenmesi ve özellikle halk ın ihti-
yac ı  olan hizmetlerin sa ğ lanmas ı  bak ı m ından etkili olmaktayd ı . Mesela bozulan su 
yolunun tamir edilmesinde, çe şmelerin yap ı lmas ında, yol tamirlerinde yaran u ş aklar ını n 
elbirliğ i içerisinde hizmet verdikleri görülebiliyordu. 28  

(v) Yardı mlaşma Fonksiyonu 

Yaran te ş kilatı  köylerde kendi aralar ı nda yard ım toplayarak, yahutta halk ı n yard ım-
larını  harekete geçirerek yahutta bizzat kendileri i ş güçlerini harekete geçrimek suretiyle 
yard ıma muhtaç yaranlara veya halka yard ım götürmekteydiler. 29  Mesela dullara, asker 
eş lerine, yetimlere yard ı m yapma onlar için da ğ dan odun getirmek, evlerini tamir etmek 
gibi hizmetler sa ğ lamak yahutta yiyecek ya da para yard ımı  sağ lamak gibi faaliyetleri 
organize edebiliyorlard ı . Mesela önceki dönemlerde bu yard ımlar ı n o kimselerin incin-
memesi için gece kap ı ya b ı rakmak gibi nezih bir ş ekilde yap ı lmas ı  da dikkat çekicidir. 3° 

 Yaran teş kilat ı  köy gençleri için hem bir e ğ lence, hem bir terbiye hem de bir e ğ itim ve 
öğ retim kurumlar ı  gibi rol oynam ış t ır. Buralarda belirli kurallar içerisinde yaran u ş ak- 

Çocukluğ umuzda köyümüzde kan davalar ı n ı n görülmemesinin sebeplerini ihtiyarları n yaren 
teşkilat ı n ı n sayesinde olduğunu söylediklerine şahit olduk 

25 ER, Tülay: a.g.e. s. 89. 
26 ER, Tülay: a.g.e. s. 81 vd. Er araş tı rması nda Simav ve çevresinde bu tür e ğ itim faaliyetleri- 

28 
TEZCAN, Mahmut: a.g.e. s. 50. 

29 
TEZCAN, Mahmut: a.g.e. s. 50; ER, Tülay: a.g.e. s. 86,88. 

nin olduğ unu tesbit etmektedir. Bkz. s. 85. 
27 SOYKUT, Refik: insanl ı k Bilimi, a.g.e. s. 29. 

30 
TEZCAN, Mahmut: a.g.e. s. 51. 

23 

pe
cy

a



 

SAYI: 112 KOOPERAT İ FÇ İ Lİ K NİSAN•MAYIS-HAZİRAN96 

 

  

lar ı  (yaran te ş kilat ı  üyeleri) toplanm ış  ve baş larında bulunan YIĞ IT BAŞ I yahut BA-
Ş AĞ A ve onun yard ı mc ı  durumunda olan "KÜÇÜK AĞA"lann yönetiminde bir dost-
luk ve arkada ş l ı k kulubü olarak faaliyetlerine devam etmi ş lerdir. 31  

Yaran te ş kilat ı  hem yaran u ş aklar' -mensuplar ı  için hem de o bölge sakinleri için bir 
sosyal yard ı mlaş ma ve dayan ış ma te ş kilatı  gibi faaliyet göstermi ş tir. Birbirlerine karde ş  
olarak gören bu te şkilat mensuplar ı  bir kardaş lı k ocağı  olmuş  ve birbirlerinin iyi ve kötü 
günlerinde birbirlerine sahip ç ı lcmış lard ır. Birlikte gülen birlikte ağ layan ve birlikte 
gerektiğ inde dü ş manlara kar şı  sava ş an bir arkada ş lık kurumu olan yaran te şkilatında 
çok büyük bir dayan ış ma ve yard ı mlaşma geleneğ i doğ mu ş tur. 

Yaran te ş kilatı  mensup olduğu köyün de sakin haz ır yard ım gücü gibi çal ış m ış t ı r. O 
köydeki dü ş kün, yard ıma muhtaç kimselerine bu te şkilat yaran ağ as ın ı n ba ş ağ an ın di-
rektifi ile yard ı mları na ko ş mu ş  ve onlar ı n ihtiyaçlar ının karşı lamaya destek vermi ş ler-
dir. 

(vi) Emniyet Sa ğ lama Fonksiyonu 

Yaran te şkilat ın ı n o yöreye yönelik tecavüzlere kar şı  olan koruma gücü gibi fonksi-
yonu olduğu da görülmektedir. Hatta baz ı  yazarlar bu te şkilatı n doğu ş unu da bu sebebe 
bağ lamaktad ırlar.32  Bir askeri disiplin içerisinde e ğ itilen ve birbirlerine ba ğ l ı  karde ş lik 
ve dostluk te ş kilatlanmas ı  içerisindeki bu te şkilat tehlike durumunda çok k ı sa bir za-
manda bir araya gelerek mütecavizlere kar şı  o bölgeyi savunma ve tecavüzü defetme 
için çal ış abilmekteydi. 

e- Yaran Odaları  

Yaran odalar ı  yaran u ş ağı n ı n topland ığı  ve faaliyetlerini yürüttükleri yerlerdi. Bu 
yerler kimi yerlerde özel kimi yerlerde ise yaran u ş aklar ı na ait evlerdeki müsait odalar-
d ı . Bu odalar ı  köy odaları  ile karış tırmamak laz ımdır. Bu odalar yaln ızca yaran için 
kullan ı lmaktayd ı . Baz ı  köylerde köy odalar ı n ın yaran odas ı  olarak da kullan ı ldığı  göz-
lenmektedir. Baz ı  eski konaklarda ise yaren için ayr ı  odaların yap ı ldığı  bilinmektedir. 33  

Belirli bir ş ekilde süslendiğ i de bilinen yaren odalar ı  yaln ızca yaran sohbetlerinin -
toplant ı lar ı n ı n- yap ı ldığı  merkezler olmas ı  aç ıs ından önem ta şı maktad ı r. 

31 Yaran Te ş kilatı  ve fonksiyonlar ı  hakk ında tafsilath bilgi için aşağı daki kaynaklara bakı lma-
lı dı r. TEZCAN, Mahmut: Sosyal de ğ işme sürecinde Çank ı rı  Yaran Sohbetleri. Kültürel Ant-
ropolojik Yakla şı m. Kültür Bakanl ığı  Milli Folklor Ara ş tı rma Dairesi Yayın ı  ho.I03., Ankara 
1989.; ER, Tülay: Simav ilçesi ve Çevresi Yaren Te şkilat ı . Kültür Bakanl ığı  Milli Folklor A-
raş tı rma Dairesi Yay ı n ı  No. 101., Ankara 1988. 

32 ER, Tülay: a.g.e. s. 13. 
33 

TEZCAN, M: a.g.e. s. 109 v.d. 
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C- Köy Odaları : 

Köy odalar ı  son y ı llara kadar köylerimizde varl ıklarını  koruyan yerlerdi. 34  Buralar 
bir misafir odas ı  misafirin hayvanlann ı n konabileceğ i bir ah ırdan müteşekkil bir yerdi. 
Çoğu kez müstakil olarak ve bu maksatla yap ı lm ış  iki katl ı  binalardan ibaretti. Birinci 
kat ah ır ikinci kat ise misafir odas ı  niteliğ inde idi. Oda olabildiğ ince büyük olurdu. Bu 
odalar ayn ı  zamanda o köyde mahalle odalar ı  olarak ta kullan ı l ır ve i ş lerdi. Mahallenin 
yaş lı lann ı n biraraya geldiğ i, sohbet ettikleri mekanlard ı . Odalar klasik Türk mimarisi 
içinde dolapl ı  olurdu. Dolaplardan birisi banyo dolab ı  diğeri ise yatak dolab ı  olarak 
kullanı l ı rd ı . Odada yanan bir ocak da vard ı . Daha sonralar ı  bu odalardaki ocaklar kul-
lan ı mdan kald ırı lm ış  ve yaln ızca soba kurulmu ş tur. 

Odalar büyük çoğ unlukla ş ah ıslara aitti. "Alia ğ a'n ın odas ı", "Tekke Odas ı", 
"Nardelderin Odas ı " gibi birtak ım adlarla an ı lırd ı . Oda isimleri ya mahalle ad ı  ya da 
çoğ unlukla da böyleydi odanın sahiplerinin ad ı  veya aile ad ı  ile an ılırdı . 

Oda sahibi odan ın bütün idare ve idamesinden sorumlu idi. Bunu bir hay ır sahibi o-
larak yapard ı . Gelen misafirin karn ı nı n doyurulmas ı , yataklar ın temini ve odanın temiz-
liğ i, bakı m ı  tamamen oda sahibi ve ailesine aitti. Oda sahiplerinin büyük ekseriyeti ahi 
terbiyesi alm ış  ve çoğunlukla da ba ş ağ al ık yapm ış  yaş lı  ahi büyükleri idi. 

Odalar misafirler için yolda kalm ış lar için birer s ığı nma yeri idiler. Oraya gelmi ş ler 
"Tanr ı  Misafiri" say ı lır ve kim olduğuna nereden gelip nereye gitti ğ ine bakı lmaks ı z ı n 
ona odadan hizmet verilirdi. Kötülü ğ ü görülmediğ i sürece bütün insanlara ayn ı  gözle 
bakı lan bir ahilik düsturu bu hizmetlerde esas al ınırd ı . 

Odalar mahallenin meselelerinin görü ş üldüğü ve yard ıma mutaçlar ın mahalle sakin-
lerine iletildiğ i ve onlardan habersiz yard ım topland ığı  yerlerdi. Dolay ıs ı  ile odalar 
yard ımlaşmada yard ım faaliyetinin organize merkezleri gibi çal ışı rdı . 35  Oda büyükler 
veya köy halk ı  içerisinde sözü geçen insanlar meseleyi açarlar ve olgunla ş t ırarak yar-
d ım toplamada bizzat öncülük ederlerdi. Hatta öyleki yap ı lacak yard ımlar ki ş ilerin 
isteğ ine dahi b ı rakı lmazd ı . Bunlar bizim bizzat şahit olduğumuz olaylard ı . Bir türlü 
salma uygulamas ın ı  kimin ne kadar ödeyece ğ inin tesbitini-o sözü geçen ve sevilen 
say ı lan köy büyüklerinden birisi yapard ı . 

C- Köylerde Ahiliğ in Bir Kültür Olarak Yay ı lması  

Ahiliğ in köylerde yay ı lmas ı  ahilik kültür ve terbiyesinin köylerde etkili olmas ına 
yol açm ış tır. Ahiliğ in yay ı ld ığı  köylerde ahlaka ayk ırı  davranış lar, kan davalar ı  azalmış  
hatta hiç görülmez hale gelmi ş tir. Bu kölerde ahilik kültürü ile bezenmi ş  insanlar bun-
ları  bir köy kültürü olarak gelen nesillere aktarm ış  ve köy kültürü ahilik esasları  ile bir 
sentez içerisinde yeniden meydana gelmi ş tir. 

34 ÇA ĞATAY, Ne şet: a.g.e. s. 15. 
35  ÇA ĞATAY, Ne şet: a.g.e. s. 17. 
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Ahilik kültürünün tezahürleri aras ında ağ aç dikmek ve bunlar ı  hayrat haline getir-
mek, yol üzerlerinde hayrat çe şmeler yapmak ş eklinde ortaya ç ıkmaktayd ı . Günümüzde 
özellike Orta Anadolu'da hayrat kavakl ı klar, cevizler, dutlar v.s. gibi örnekler görülür. 
Hayrat camiler, çe ş meler de yine ço ğ u ahi terbiyeni almış  insanların eserleridir. 

III- KÖY AH İ LİĞİ NİN KÖYDE SOSYAL GÜVENLIĞ E KATKISI 

Ahiliğ in köylere kadar yay ı lmas ın ı n köy toplumu üzerinde pek çok faydalar ı  olmuş -
tur. Bunlar ı n aras ında özellikle köylülerde zaten olan sosyal dayan ış ma ve yard ımlaşma 
duygular ı n ı n artt ı r ı lmas ı  özel bir önem ta şı maktad ır. Yaran ocaklar ında, daha sonra köy 
odalar ında devam eden eğ itimlerle sosyal yard ımlaşma ve dayan ış ma kültürünü de alan 
köy insan ı  bu kültür sayesinde sosyal güvenli ğ ini sağ lamış t ı r. 

Ülkemizde köylülere hala sosyal güvenlik hizmetinin bütünüyle götürülmedi ğ i dü-
ş ünülür ise ahiliğ in etkin oldu ğu dönemlerde bu yard ımlaşma ve dayan ış ma geleneğ inin 
köylülerin sosyal yard ımlaşma ve dayan ış mas ı ndaki yeri daha iyi anla şı labilir. 

Asl ında ahilik kültürünün canland ırı lmas ı  ve yeni nesillere aktar ı lmas ı  i ş te bu sosyal 
yard ı mla şma ve dayan ış ma ve de iyi insan iyi vatanda ş  olma bak ı m ından önem ta şı mak-
tad ı r. 

SONUÇ 

Ahilik kültürü Türk insan ı  üzerinde etkileri belirli ölçüde ya ş amakta olan bir değ er-
ler sistemidir. Köylere kadar yay ı lan ahilik kültürü sayesinde köy toplumu büyük fayda-
lar sağ lam ış t ı r. 

Teknolojik ve sanayi geli şmeler sonucunda art ık köy odalar ı , köy konaklar ı , yaren-
ler anlam ı n ı  kaybetti ş eklinde dü ş ünülebilir. Ancak ahilik kültürü gibi insan ın olgun-
laş mas ı  ve olgun bir insan iyi bir vatanda ş  haline gelmesi aç ı s ından bu kültürün yeniden 
canland ırı lmas ı  ve yeniden insanlar ım ı z ı n tavır ve davran ış ları n ı  etkiler hale gelmesi 
k ı smen mümkün gözükmektedir. Özellikle sosyal yard ımlaşma ve dayanış maya, sohbe-
te, dostluğ u günümüz insan ı  dünden daha fazla muhtaç gözükmektedir. Günümüzde 
hem şehrilik dernekleri, meslek odalar ı  ve lions ve lotary dernekleri gibi dernekler ya-
n ı nda niçin bizim tarihi ve kültürel bir te şkilatlanma biçimimiz olan "Yaren Ocaklar ı -
m ız"da yanmas ı n. Ahilik kültürünü tan ı d ıkça bu sorunun anlam ı  daha iyi idrak edile-
cektir dü şüncesindeyiz. 
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GİRİŞ  

f 1 	ürkiye, dünya üzerinde iklim ku şağı  ve yerel yap ısı  bakım ından tarım 
faalilyetlerine en uygun ülkelerden biridir. Ülke nüfusu y ı lda % 2.5 oranında ar- 
tarken bu art ış  oran ı  kırsal kesimde ya şayanlarda daha fazlad ır. Kırsal kesimde 
yaşayanlar toplumun % 40.9'unu, kentsel kesimde ya şayanlar ise % 95'i tar ımla 

uğ raş maktad ır. Bitkisel ürünlerin üretimi % 61civanndad ır (1,2). Toplam tar ımsal üre- 
tim içinde hayvanc ı lığı n pay ı  % 35'dir (3). 

Ülkemizde genellikle köy ve şehir daimi olarak birbirleriyle etkile ş im halindedir. 
Kitle ileti ş im araçlar ı , çe ş itli mal ve hizmetlerin de ğ iş imi, ulaşı m ve göç sayesinde bu 
etkile ş im daha da artmaktad ır(4). Fiziksel şartların, sosyo-ekonomik durumlar ın ve 
faaliyetlerin değ i ş imi, köylünün gelir durumunun yükselmeye ba ş lamas ı  aile bireyleri-
nin eğ itim, ya şam ş artlar ı  ve dünya görü ş lerinde farkl ı laşmaya sebep olmaktad ır (5). 
Aile içinde k ı z çocuklar ı  annenin, erkek çocuklar ı  baban ın yardımcı sı  olarak payla şı lan 
ve ekonomik bir unsur şeklinde görülen çocuk, e ğ itim veya meslek edinme, çal ış ma 
amac ı yla kentlere gönderilmektedir. 

Kırsal kesimde ailelerin ço ğ u tar ımla uğ raşarak hem kendi yiyeceklerini yapmakta 
hem de ürettikleri ürünleri satarak kazan ı lan paray ı  çe ş itli araçlar için kullan ı lmaktad ır 
(yiyecek-giyecek, e ğ itim, sağ l ık vb.). Ancak h ı zl ı  nüfus art ışı , beslenme bilgisinden 
yoksunluk sağ l ık ve çevre ko şulları nın bozuklu ğ u, eğ itimsizlik, kültürel özellikler, gelir 
dağı l ım ı ndaki dengesizlik, tar ım için kullan ı lacak arazinin sürekli payla şı larak küçül-
mesi beslenme sorunlar ı n ı n olu ş mas ı nda büyük ölçüde önem ta şı maktad ır (6). 

* Gazi Üniversitesi Mesleki Eğ itim Fakültesi Çocuk Gel. ve Ev Yönetimi E ğ it. Böl. öğ retim 
Üyesi 
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ARA Ş TIRMA YÖNTEMI VE ARAÇLARI 

Araş tırma, Gazi Üniversitesi Mesleki E ğ itim, Yayg ı n Eğ itim, Ticaret-Turizm E ğ i-
timi ve Endüstriyel Fakültelerinde okuyan ve ailesinin geliri tar ım ürünleri olan ö ğ -
renciler üzerinde yap ı lmış t ır. Verilerin toplanmas ı nda anket tekni ğ i kullan ı lmış t ı r. 

Veriler değ erlendirilip tablola ş t ırı lmış tır. 

BULGULAR ve TARTI ŞMA 

L Öğ rencilere Ait Genel Bilgiler 

Ara ş t ırmaya kat ı lan öğ rencilerin % 43.41'i erkek % 56.59'u k ı z, % 14.73 18 ve alt ı  
yaş ta, % 37.60' ı  21-22 ya ş ları  aras ı ndad ır. Öğ rencilerin % 70.55'i Meslek Lisesinden 
mezun iken % 27.13'ü klasik lise mezunudur (Tablo 1). 

Tablo: 1. Öğrencilerin Cinsiyet ve Ya ş ları na Göre Dağı lımı  

Cinsiyet 

Erkek 

K ı z 

112 

146 

43.41 

56.59 

Toplam 258 100.00 

Ya ş  (Y ı l) 
18 ve alt ı  38 14.73 

19-20 87 33.72 

21-22 97 37.60 

23 ve üstü 36 13.95 

Toplam 258 100.00 

Mezun oldu ğu lise 

Meslek Lisesi 182 70.55 

Teknik Lise 3 1.16 

Özel Lise 3 1.16 

Klasik Lise 70 27.13 

Toplam 258 100.00 

Öğ renciler giyim, çocuk geli ş imi-ev ekonomisi, uygulamal ı  sanatlar, el sanatlar ı , ti-
caret-turizm, endüstriyel sanatlar ı  bölümlerinde okumaktad ı rlar. Bu öğ rencilerin % 
31.01'i dördüncü s ı nıf, % 23.64'ü birinci ve ikinci s ını f % 21.71'i üçüncü s ı n ı ftad ırlar. 
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Tablo: 2. Öğ rencilerin Ankara'da Kald ıkları  Yerlerin Dağı lı mı  

Ailesi ile birlikte 33 12.79 

Evde arkada ş  ve karde ş le 65 25.19 

Devlet Yurdunda 148 57.37 

Özel Yurtta 12 4.65 

Toplam 258 100.00 

Tablo 2'de görüldü ğ ü gibi, ara ş t ı rmaya kat ı lan öğ rencilerin çoğ unluğu (% 57.37) si 
devlet yurdunda kal ı rken evde, arkada ş  ve karde ş  ile (% 25.19) ve ailesiyle birlikte 
kalanlar ı n (% 12.79) say ı sı  az değ ildi. Bunun yan ı s ı ra özel yurtlar ın fazla tercih edil-
mediğ i (% 4.65) tesbit edilmi ş tir. 

Bulduk ve Tekgül (7), yapt ıklar ı  ara ş t ırmada üniversitede okuyan ö ğ rencilerin % 
49.8'inin özel yurtta, % 24.3'ünün devlet yurdunda, % 14.6's ı n ı n akraba yan ında kal-
d ığı n ı  bulmu ş lard ı r. 

Tablo:3. Öğrencilerin Okulda Bulunduklar ı  Dönemde Yemekleri Yedikleri 
Yerlerin Da ğı lımı  

Yer 

Sabah 

S S 

Öğ le Akş am 

S 

Yurt yemekhanesi 148 57.36 2 0.78 165 63.96 

Okul yemekhanesi 234 90.70 

Okul kantini 8 3.10 15 5.81 3 1.16 

Evden getirerek 5 1.94 3 1.16 8 3.10 

Evde Yer 97 37.60 4 1.55 82 31.78 

Toplam 258 100.00 258 100.00 258 100.00 

Tablo 3'de görüldü ğü gibi, öğ rencilerin % 57.36' ı  sabah kahvalt ı s ı n ı , % 63.96's ı  
ak ş am yemeğ ini yurt yemekhanesinde yerken % 90.70'i ö ğ le yemeğ ini okul yemekha-
nesinde yemektedir. 

Bulduk ve Tekgül (7), ö ğ rencilerin % 40.6's ın ı n sabah kahvalt ı s ı n ı  yurt kantininde, 
% 23.8'inin okul kantininden, ö ğ le yemeğ ini % 45.2'si okul kantininden, % 51.5'inin 
akşam yemeğ ini yurt kantininden yapt ığı n ı  bulmu ş lard ı r. 

Akat ve Bozkurt (8) üniversite ö ğ rencileri üzerinde yapt ıkları  çal ış mada, bekar e-
vinde kalanlar ı n hepsinin ev ve okulda, yurtta kalanlar ı n ise okul, yurt ve lokantada 
yemek yediklerini tesbit etmi ş lerdir. 
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Tablo: 4. Öğrencilerin Okul ve Yurt D ışı nda ihtiyaç Duydukları  Yiyecekleri 
Satın Ald ıkları  Yerlerin Öncelik S ırasına Göre Dağı lımı  

1° 2° 3 °  4° Toplam 

Bakkal, Manav 90 34 23 6 153 

Pazar 91 72 14 6 183 
Seyyar Sat ıc ı  3 9 14 10 36 

Süpermarket 42 47 36 6 131 
Tüketim Kooperatifi ve Kantini 16 15 18 8 57 
Evden gelir 16 18 42 11 87 

Öğ renciler okul ve yurt d ışı nda ihtiyaç duyduklar ı  yiyecekleri öncelikle bakkal, ma-
nav, pazar ve süper marketten kar şı larken aileleri taraf ından bazen evden gönderilmekte 
ve tüketim kooperatifi kantinlerinden sat ın almaktad ırlar (Tablo 4). 

IL Öğ rencilerin Aileleri Hakk ında Genel Bilgiler 

Öğ rencilerin anne ve babalar ın ın ya ş  ve eğ itim durumlar ın ı n dağı lım ı  Tablo 5'de 
verilmi ş tir. 

Tablo: 5. Öğrencilerin Anne-Babalar ı nın Yaş  ve Eğ itim Durumları nın Dağı lımı  

S 
Anne 

S 
Baba Toplam 

S 	% 
Ya şı yor 251 97.29 246 95.35 497 96.32 
Ya ş am ı yor 7 2.71 12 4.65 19 3.68 
Toplam 258 100.00 258 100.00 516 100.00 
Ya ş  (Yı l) 
39 ve alt ı  38 15.14 8 3.26 46 9.26 
40-49 126 50.20 97 39.43 223 44.87 
50-59 78 31.07 96 39.02 174 35.01 
60-69 9 3.59 33 13.41 42 8.45 
70-üstü 12 4.88 12 2.41 
Toplam 251 100.00 246 100.00 497 100.00 
Eğ itim durumu 
Okur-yazar de ğ il 56 22.35 21 8.53 77 15.49 
İ lköğ retim, okur yazar 166 66.10 169 68.70 335 67.41 
Ortaöğ retim 23 9.16 44 17.89 67 13.48 
Yükseköğ retim 6 2.39 12 4.88 18 3.62 
Toplam 251 100.00 246 100.00 497 100.00 
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Öğ rencilerin anne (% 50.20) ve babalar ı  (% 39.43) 40-49 ya ş  aras ı  ve genellikle il-
kokul mezunudurlar (s ı ras ıyla % 66.1, % 68.7) (Tablo 5). Türkiye genelinde k ı rsal 
alanda okuma yazma bilmeyenlerin oran ı  % 56 civar ındad ır. Bu çal ış mada oran % 
15.49 bulunmu ş tur. Sonuç sevindiricidir. 1984 G ıda Tüketimi ve Beslenme Ara ş tı rma-
s ı na göre aile reislerin % 52.3'ünün ilkokul mezunu oldu ğu, annelerin ise % 42.7'si 
ilkokul mezunu oldu ğu saptanm ış t ır. Ayr ıca ailedeki ki ş i say ı s ı  4.8 olarak tesbit edil-
miş tir (9). Yap ı lan ba şka bir çal ış mada köyde yaşayan ailelerde aile reislerinin % 72.5'i 
annelerin % 58.8'inin ilkokul mezunu oldu ğu bulunmu ş tur (10). Sonuçlar bu ara ş tı rma 
sonuçlar ın ı  desteklemektedir. 

Tablo: 6. Öğrencilerin Kardeş  Sayısı  Yaş ları  ve Eğ itim Durumlar ı nın Dağı lımı  

Kız 
S 

Erkek 
S 

Toplam 
S 

Karde ş  Say ısı  
1 108 115 225 

2 176 206 384 

3 47 49 96 

4 ve üstü 24 25 49 

Toplam 355 395 750 

Ya ş  (Y ı l) 
0-9 21 35 56 

10-19 186 187 373 

20-29 123 148 271 

30 ve üstü 25 25 50 

Toplam 355 395 750 

Eğ itim 

Ilkokul ve daha az 153 107 260 

Ortaöğ retim 159 196 355 

Yükseköğ retim 43 92 135 

Toplam 355 395 750 

Öğ renciler tek k ız (108), erkek (115), iki k ız (176) ve iki erkek (206) karde ş e sahip-
tir. Karde ş ler daha çok 10-19 ya ş  (K: 186, E:187) ve 20-29 ya ş  (K: 123, E: 148) aras ın-
dad ır ve karde ş ler ilkokul ve ortaö ğ retim mezunudurlar (Tablo 6). 
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III. Öğrencilerin Ailelerinin Ürettiğ i Çiftlik Ürünleri ve Bunları  Değerlendirme 
Durumları  

Ailelerin ürettikleri ürünlerin da ğı lım ı  Tablo 7'de verilmi ş tir. 

Tablo: 7. Ö ğrencilerin Ailelerinin Üretti ğ i Ürünlerin Öncelik S ırasına Göre 
Dağı lımı  (Sayı  Olarak) 

Ürünler 10 2° 30 4° Toplam 

Bitkisel 

Tahı l 158 15 11 2 186 

Baklagil 5 43 18 8 74 

Sebze 25 54 31 12 122 

Meyva 27 32 29 20 108 

Yağ l ı  Bitkiler 11 11 12 6 40 

Pancar 7 22 12 7 48 

Pamuk 7 2 6 4 19 

Hayvansal 

Süt 88 19 14 5 126 

Yumurta 21 65 8 19 113 

Küçük ba ş  hayvan 26 24 28 7 85 

Büyük ba ş  hayvan 38 23 22 22 105 

Kümes Hayvan ı  17 35 30 20 102 

Ar ı c ı lık 1 - - 1 

Tablo 7'de görüldü ğü gibi öğ rencilerin aileleri birinci derecede tah ı l, süt, büyük ba ş  
hayvan, meyva ve sebze ile küçük ba ş  hayvan yeti ş tirmektedir. Pancar, pamuk, 
kurubaklagil ve ar ı c ı l ık ikinci, üçüncü derecede veya hiç üretilmemektedir. Türkiye 
ekonomisinde istihdam yükünü tar ım sektörü çekmektedir ve toplam çal ış an nüfusumu-
zun % 50.1'ini olu ş turmaktad ır. Üretilen ürünler ise bitkisel kökenlidir. Fakat hayvan-
c ı lığı n pay ıda az de ğ ildir (11). 

Sağ lamtimur ve arkada ş ları  (12), Güneydoğu Anadolu projesi alan ında yapt ı kları  
çal ış mada, halk ın en fazla bu ğday, arpa, mercimek, nohut, pamuk yeti ş tirdiğ ini sapta-
m ış lard ır. Ba şka bir çal ış ma da Türkiye'de i ş lenen alanlar ın % 79.7'sinde tah ı l üretil-
diğ i saptanm ış t ı r (13). DPT, 1988, y ı l ı  fiatlar ına göre yapt ığı  aç ıklamada süt ve et üre-
timinin diğer hayvansal ürün üretimine göre daha yüksek oldu ğunu bildimi ş tir (14). 
Sonuçlar bu çal ış ma sonuçlar ın ı  desteklemektedir. 
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Tablo:8. Aileler Taraf ından Üretilen Ürünlerin Evin Geçimi ve ihtiyaçlar ını  
Karşı layıp Karşı lamama Durumunun Dağı lımı  

Ailelerin besin ihtiyaçlar ı nı  
Karşı lar 78 30.23 

Karşı lamaz 49 18.99 

Kı smen Karşı lar 124 48.06 

Bilgisi yok 7 2.72 

Toplam 258 , 	100.00 

Evin geçimini 

Karşı lar 185 71.70 

Karşı lamaz 54 20.93 

Kı smen kar şı lar 17 6.59 

Bilgisi yok 2 0.78 

Toplam 258 100.00 

Ailelerin % 46.06's ı  ürettikleri ürünler ile besin ihtiyaçlar ını  kı smen karşı larken % 
18.99'u bunun yeterli olmad ığı nı  belirtmi ş lerdir. Ancak % 30.23'u beslenmelerini ta-
mamen ürettikleri ürünlerden sa ğ lamaktad ır. Ailelerin % 71.70'i evin geçimin ürettik-
leri ürünleri satarak sa ğ larken, % 20.93'ü geçimini bu yolla sağ layamad ığı n ı  bildirmi ş -
tir (Tablo 8). 

İnsan büyüme ve geli şmesinde hayvansal ürünlerin yeri çok önemlidir. Et, süt, yu-
murta, peynir, tereya ğ  gibi hayvansal ürünlerin üretiminin azl ığı , dağı tımdaki yetersiz-
likler, fiyatlar ı n yüksek olmas ı , sebze ve meyvelerin ise hasat, depolama, ula ş tırmadaki 
yetersizlikleri gibi nedenlerle halk ı mı z ın hem beslenmesi hem de geçimini bu ürünler-
den kar şı lamas ı  olumsuz yönde etkilenmektedir(15). Ayr ıca hayvansal kaynakl ı  besin-
lerin fiyatlar ı  yüksektir. Bu durumda dü ş ük gelirli olan gruplar hayvansal ürününü sata-
rak diğ er ihtiyaçlar ın ı  kar şı lama yoluna gitmekte, üretici olmayanlar da yeterli geliri 
olmadığı  için bu besinleri sat ın alamamaktad ır(16). Bu nedenlerle k ırsa kesimde halk ın 
beslenmesi tah ı la dayal ı d ır. 
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Tablo: 9. Öğrenci Ailelerinin Evlerinin ihtiyaçlar ını  karşı lamada Kullandı k- 
ları  Ürünlerin Öncelik S ırasına Göre Dağı lımı  (Sayı  Olarak) 

Ürünler 1° 2° 30 4° Toplam 

Bitkisel 

Tah ı l 152 13 14 6 185 

Baklagil 5 50 22 14 91 

Sebze 29 36 30 10 105 

Meyva 19 37 27 24 107 

Yağ lı  Bitkiler 6 6 6 9 23 

Pancar 8 6 9 23 

Pamuk 5 1 2 2 10 

Hayvansal 

Süt 99 23 8 5 135 

Yumurta 26 68 17 10 121 . 

Küçük baş  hayvan 14 11 18 13 56 

Büyük baş  hayvan 11 18 18 13 60 

Kümes Hayvan ı  14 20 38 21 93 

Ailelerin çoğu ürettikleri tah ı l! (152), sütü (99) sebze (29) ve yumurtay ı  (26) ihtiyaç-
ları nı  karşı lamak amac ıyla kullanmaktad ırlar (Tablo 9.) 

Tablo 10: Öğ rencilerin Aileleri için Ay ırdıkları  Ürünleri Kullanma Ş ekilleri-
nin Dağı lımı  

Ürün Adi 	Mayal ı 	Yufka 	Bulgur, 	Tarhana 	Eriş te, 	Toplam 
ekmek, 	 yarma 	 makarna 

bazlama 	 döğme 

S %S %S %S %S % S % 

Buğ day 
	121 25.21 101 21.04 110 22.92 	99 	20.63 	49 	10.2 480 100.0 

0 	0 

Yemeklik 	Konserve 	Kurutma 	Salamura 	Toplam 

S % S % S % 'S % S % 

Taze sebze 	101 34.01 87 29.29 89 2997 20 	6.73 297 100 

0 
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Taze 	Konserve 	Kurutma 	Toplam 

S 	% 	S 	 S 	 S 	% 

Meyva 	79 	34.50 	51 	22.27 	99 	43.23 	229 	100.00 

içme Sütü 	Yoğurt 	Peynir 	Çökelek 	Tereya ğ 	Toplam 

S %S %S %S % S % S % 

Süt 	113 35.87 130 41.27 	33 	10.43 28 	8.89 11 	3.49 	315 100.0 

0 	0 

Yemek 	 Sucuk, past ırma, 	Toplam 
kavurma 

S 	 S 	 S  

Et 
	

121 	78.06 	34 	21.94 	155 	100.00 

Yemek 	 Toplam 

S 	 S 

Tavuk 	 69 	100.00 	69 	100.00 

Yumurta 	 116 	100.00 	116 	100.00 

Ürettikleri ürünleri örne ğ in; buğday ı  % 25.21'i mayal ı  ekmek, % 22.92'si bulgur, 
döğme, % 21,04'ü yufka yaparak kullan ırken sebzelerin % 34.01'i yemeklik, % 29.97'si 
kurutularak ve % 29.29'u konserve yaparak kullan ı lmaktad ı r. Meyvelerin % 43.23'ü 
kurutarak, % 34.50'si taze olarak, sütün % 41.27'si yo ğurt, % 35.87'si içmek için, etin % 
8.06's ı , tavuk ve yumurtan ın % 100.00'ü yemek amac ıyla kullanmaktad ır (Tablo 10). 

Tablo 11: Ailelerin Besinleri Tüketim S ıkl ıkları nın Dağı lımı  (Sayı  Olarak) 

Besinler Hergün Günaş trt Haftada bir 15 günde bir Ayda bir Hiç 

Et 28 39 88 50 47 6 

Bal ık 2 2 59 68 102 25 

Tavuk 5 6 59 58 52 80 

Yumurta 153 63 25 1 16 

Süt 147 42 16 16 12 26 

Yoğ urt 185 28 18 13 12 2 

Peynir 194 37 16 10 
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Çökelek 77 15 42 24 18 82 

K.Baklagil 1 10 122 74 65 18 

Patates 28 85 88 42 4 11 

Y.Sebze 123 64 43 10 3 15 

Taze Meyva 

Pirinç 3 52 139 30 11 23 

Bulgur 27 101 37 59 15 28 

Makarna 18 29 116 54 41 

Reçel 136 46 18 5 2 56 
Marmelat 

Konserve 
sebze meyva 

22 45 78 30 15 68 

Aileler eti daha çok haftada bir (88), bal ığı  ayda bir (102), tavu ğu hiç (80), yumur-
tay ı  (153), sütü (147), yo ğ urdu (185), peyniri (194), sezbe (123), meyvay ı  (127), reçel-
marmelatı  (136) her gün tüketirken, çökeleğ i (82) hiç, kurubaklagilleri (122), patatesi 
(88), pirinci (139), makarnay ı  (116), konserveyi (45) haftada bir tüketmektedir (Tablo 
10.) Ate ş  ve arkada ş lar ı  (17), yapt ıkları  çal ış mada sosyo-ekonomik düzey dü ş tükçe süt, 
yoğurt, et, ye ş il yaprakl ı  sebze ve meyve tüketiminin günlük tüketilmesi gereken dü-
zeyde olmad ığı nı  tesbit etmi ş lerdir. 

Tablo 12: Ailelerin Evde Haz ırladıkları  ve Dış arıdan Aldıkları  Besinlerin Dağı -
lımı  (Sayı  Olarak) 

Besinler Evde Haz ırlanan Dış arıdan Al ınan Cevaps ız 

Turşu 239 4 15 

Reçel 190 50 18 

Pekmez 138 108 12 

Tarhana 207 25 26 

Bulgur 195 58 25 

Salça 201 35 22 

Meyva konservesi 99 81 78 

Sebze konservesi 148 64 46 

Sebze kurutma 202 21 35 

Meyve kurutma 185 32 41 
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Yaprak Salamura 117 85 56 

Peynir 161 82 15 

Past ırma 56 135 67 

Eri ş te, kuskus 131 105 22 

Ye ş il zeytin 65 175 18 

Aileler k ışı n yenilen besinleri genellikle evde haz ırlamaktad ırlar (Tur ş u, reçel, pek-
mez, tarhana bulgur, salça, konserveler, kurutmalar, peynir, eri ş te, kuskus vb.). Ancak 
past ı rma ve ye ş il zeytini d ış arıdan almay ı  tercih etmektedirler (S ıras ıyla 135, 175) 
(Tablo 12). 

Ate ş  ve arkada ş ları  (17), yapt ı kları  ara ş tırmada ailelerin genellikle sebze kurutma, 
turş u, reçel, tarhana eri ş te gibi yiyecekleri evlerinde haz ırladıkları n ı  bulmu ş lard ır. 1984 
beslenme ara ş tırmas ında kırsal kesimde ya ş ayanlar ın yanl ış  kulland ıkları  gıdalar' evde 
ürettikleri tesbit edilmi ş tir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kırsal kesimde ailelerin ço ğu tar ımla uğraş maktadır. Ürettikleri ürünleri ya satmakta 
ya da kendi ihtiyaçlar ın ı  kar şı lamak amac ıyla kullanmaktad ır. Bu nedenle ailenin bes-
lenmesinde büyük sorumluluğ u yüklenen kad ın ın yan ında erkeğ in de beslenme konu-
sunda ayd ınlatılmas ı , yiyeceklerin üretiminde ve sat ın alınacak g ıda maddelerinin se-
çiminde beslenme ilkelerine dikkat edilmesi konusunda te ş vik ve eğ itim gerekmektedir. 

Tüketilen g ıda maddelerinin miktar ı  ve kalitesi gelir düzeyi ile ili şkilidir. Geliri dü-
ş ük olan ailelerin genellikle hayvansal yiyecekleri tüketimi dü şüktür. Nüfus art ışı na 
paralel olarak üretimi art ırmak, kaliteli, ucuz besin "üretmek, besinlerin da ğı tım ve 
teknolojisini iyi duruma getirmek yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda olu ş abile-
cek sağ l ı k problemlerini ortadan kald ıracakt ır. Halka verilecek e ğ itimde beslenme da-
l ı nda eğ itim görmü ş  ki ş ilere ve kitle ileti ş im araçlar ı na önemli görevler dü ş mektedir. 
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Hİ ZMET SEKTÖRÜNDE 
KALİTE 

Yrd.Doç.Dr. Co ş kun ATAYETER, Ar ş .Gör.Zafer YAMAN, Arş .Gör. Tamer A CUNER *  

1-GİRİŞ : 

Kalk ınmada önemli bir girdi olan hizmet sektörü i ş levini hizmetin çeş idi ve kalite-
siyle beraberinde yürütülmektedir. Yap ı lan hizmette kalite oldu ğ u sürece hizmet sektö-
rü gelirleri artmakta, tersine hizmet sektöründe kalitenin dü ş tüğü sürece de hizmet gelir-
leri azalmaktad ır. Dünya ve Türkiye ekonomisinde yeri her gün artan hizmet sektörün-
de bundan sonra da kalitenin önemi gittikçe artacakt ı r. 

2- Hİ ZMET SEKTÖRÜNDE KAL İ TE: 

Hizmet sektörünün, ülke ekonomisi içerisinde pay ı nı n % 50'lere ula ş tığı  batı  ülke-
lerinde, böylesine yüksek bir kalite yakalanabilmi ş tir. Kalite; hizmetin ba ş langıçta ma-
liyetleri artt ı rmas ı na kar şı n uzun dönemde maliyetleri a ş ağı ya çekmektedir. 

Günümüzde kalite sağ lamas ının esas ı  "Kalitesizliğ in Önlenmesi" olup, hatalar olu ş -
tuktan sonra bunlar ı n tesbit edilmesi ve giderilmesi yerine, hata olu şumunu önleyecek 
şekilde, kaliteyi etkileyen tüm faaliyetler üzerinde kontrol hakimiyetinin geli ş tirilmesi 
ilkesine dayan ır. Bu şekil ile kalite sağ lama sorumluluğ u kurulu ş  çap ı nda çe ş itli fonksi-
yonlar ve görevler aras ında dağı tı lmakta ve yayg ınlaş t ı rı lmaktad ı r. 

Hizmetin kalitesi, hizmeti verenle (üreten) hizmeti alan ın ara kesitindeki teknik ve 
be şeri faktörler ile ilgili bir husus olarak de ğerlendirmelidir. Bu durum hizmet kalite-
sinde insan uyumunun ön plana ç ıkararak daha fazla önem kazand ı rm ış t ır. 

2.1. KALITELI H İ ZMET FAALIYETLERI: 

Kaliteli bir hizmet için verilen hizmetin çe ş itli şekillerde geli ş tirilmesi gerekmekte-
dir. Kalitenin geli şmesi, kalitenin herkesin i ş i olmas ı yla mümkündür. Kalitenin herkesin 
i ş i olabilmesi ise önce hizmeti sunman ınn karekteristikleri bilmekle mümkün olabil-
mektedir. Bu karakteristikler şu ş ekilde aç ıklanabilir: 

- Kolayl ık (rahatl ık), yetenek, personel say ı s ı  ve malzeme miktar ı  
- Hizmet süresinin uzunlu ğ u ve hizmet sunman ı n zaman ı  
- S ıhhatle ilgili tehlikesiz (emniyetli olmas ı ), güvenilir olmas ı , 

- Heveslilik, nezaket - kibarl ı k, konfor, çevre güzelli ğ iyle ilgisi, yar ış mayla re-
kabetle ilgisi, etkili ve kredibilite, 

* KT İİ .i.I.B.F. TRABZON 
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Hizmetin kontrolü yaln ız kontrol vas ı talar ı  ile başarı labilir. Proses performans öl-
çümü ve kontrolü bu yüzden hizmet duyulan hizmet kalitesinin meydana getirilmesi ve 
devam ettirilmesi için gereklidir. Bazen mümkün olmas ına rağmen genellikle son mua-
yene ile hizmet kalitesini yükseltmek mümkün değ ildir. 

2.2. KALİTE SISTEMININ ESASLAR': 

Ş ekilde de görüldü ğü üzere bir kalite sisteminin üç yap ı  taşı nın orta noktas ın ı  
"Mü ş teri" olu ş turmaktad ı r Ş ekil tüketici tatmininin; yönetim sorumlulu ğu, personel ve 
malzeme kaynaklar ı  ve kalite sistemi yap ısı  aras ı ndaki uyumlu bir ilişki sayesinde ga-
ranti edilebilece ğ ini göstermektedir. 

Yönetim 
Sorumluluğ u 

Müş teriyle 
Karşı l ı kl ı  

iliş ki  \A 	 
Personel ve Mal- 
zeme Kaynaklar ı  

Kalite Sistemi 
Yap ı s ı  

2.2.1- YÖNETIM SORUMLULUĞU : 

Yönetim hizmet kalitesi ve mü ş teri tatmini için bir politika tesbit etmek sorumlulu-
ğ una sahiptir. 

KALİTE POLİTİKASI: Belirlenen kalite politikas ı n ı  kurmak ve yerle ş tirmek, en 
yüksek yönetim seviyesine aittir. Yönetim kalite politikas ı nı  yerle ş tirmek ve geliş tirmek 
için s ı ras ı yla ş unlar ı  belirlemelidir: 

- Verilecek hizmetin cinsi 

- Kalite için hizmet organizasyonunun imaj ı  ve ünü, 

- Hizmetin kalitesi için belirlenecek amaçlar, 

- Kalite amaçlar ı nın benimsenmesine yönelik yakla şı m, 

- Kalite politikas ı n ın yerleş iminde ş irket personelinin sorumlulu ğ u ve rolü 

Yönetim kalite politikas ı nın duyurulmas ı , anla şı lmasını  yerle ş tirilmesini devam et-
tirilmesini sağ lamal ıd ı r. 
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KALITE AMAÇLARI: Kalite amaçlar ı nı  gerçekle ş tirmek birinci derecede baz ı  
hedeflerin gerçekle ş tirilmesine bağ lı d ır. Hedefler şu unsurlar ı  içermelidir: 

- Mü ş teri tatmininin profesyonel standartlar ile organizasyonel kültür ile kar şı -
lıkl ı  uyumu, 

- Hizmetin sürekli geli ş imi, 

- Çevre ko ş ulları nın ve toplumun gereksinimlerine sayg ı  göstermek, 

- Hizmeti geli ş tirmedeki başarı  
Hizmet kalitesini etkileyen genel, spesifik sorumluluklar ve yetkiler tüm personel i-

çin ayrı  ayrı  tan ımlanmal ı dır. Yönetim, kalite sisteminin kurulmas ı ndan sonra yeniden 
gözden geçirilip uygunlu ğu ve etkinliğ in kontrol edilebilmesi, kalite amaçlar ının ger-
çekle ş tirilmesine yönelik periyodik ve müstakil olarak devaml ı  kontrol faaliyeti yürütür. 

2.2.2- PERSONEL VE MALZEME KAYNAKLARI: 

Yönetim kalite sistemini kurmak ve kalite amaçlar ını  başarmak için uygun ve ye-
terli kaynaklar ı  sağ lamal ıd ı r. 

PERSONEL: Her organizasyonda hizmet kalitesini direkt olarak etkileyen en önemli 
kaynak bireysel olarak her bir i şgörendir. Çe ş itli motivasyon teknikeri ile personelin 
performans ın ın artt ı rı lmas ı  sağ lanarak kalite amaçlar ına ulaşı lmaya çal ışı r. Personele 
yönelik bir faaliyette ona verilen e ğ itimdir. Personelin e ğ itimi hizmet organizasyonla-
rında kalite politika ve amaçlar ı nı  gerçekle ş tirmek ve mü ş teri tatminini sağ lamada ö-
nemli bir unsurdur. 

Müş teriyle direkt temasta bulunan hizmet i ş letmesi personeli, mü ş teriyle ileti ş im i-
çin yeterli bilgiye ve gerekli olan hünere sahip olmal ıd ır Hizmet organizasyonlar ında 
düzenli ileti ş im yöntemi tüm seviyelerde göze çarpan bir özellik olmal ıd ır. Ileti ş imin 
metodlar ı  şu hususlar ı  içerebilir: 

- Temel konularda bilgi verici konferans ve seminerler, 

- Bilgi al ış -veri ş  toplantı ları , 

- Belge ş eklinde düzenlenmi ş  kaynaklar, 

- Bilgi veren teknolojik imkanlar, 

MALZEME KAYNAKLARI : Ş u hususlar içerebilir. 

- Hizmet sunum malzemeleri ve stoklar, 

- Taşı ma i ş leri ve bilgi sistemleri, 

- Kalite tahmin imkanlar ı , aletle yap ı lan i ş ler ve bilgisayar yaz ı lımları , 

- iş le ilgili teknik dökümanlar 
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Pazarlama 
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Hikmet 
So ıı uçlar ı  

Hizmet 
sunucu M ı:ış teri 
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2.2.3- KALİ TE SISTEMI YAPISI: 
Hizmet kalitesi ve amaçlar ı nın başanlabilmesi için hizmet organizasyonlar ı  yerle ş -

tirilmeli, geli ş tirilmeli ve baş arı lı  bir şekilde uygulanmal ıd ır. Kalite sistem elemanlar ı  
yeterli kontrolü sa ğ lamak için yap ı land ırı lmal ı  ve hizmet kalitesini etkileyen tüm 
prosesleri güvence alt ına almal ı d ı r. 

3- HIZMET KALİTE AĞ I: 
Kalite sistem prosedürleri 3 esas proses (pazarlama, dizayn, hizmet sunma) için tüm 

hizmet prosseslerinin performans ın ı  aç ıkça belirlemek için kurulmal ıdır. Bu yap ıda, bir 
hizmet kalitesi sağ lama ş emas ı  (ağı ) olarak i ş lemsel ş ekilde gösterilebilir: 

Hikmet 
ihtiyac ı  

Dizayn /I  Hizmet sunman ı n 
Prosesi spesifikasyonlar ı   

Kalite Kontrol 
spesifikasyonu 

Hizmet 
Sunma 
Prosesi 

Hizmet 
Müşteri sunucu 

Hizmetin 
spesifikasyonu 

Hizmet Sunan ı n 
Değ erlendirmesi 

Müş terinin 
Değ erlendirmesi 

Hizmet 
Performans 
Analizi ve 

Geliş tirmesi 
• iı  

Şekil: Hizmet Kalite A ğı  

Mü ş teri tarafından fayadalanılan hizmet kalitesi, direkt olarak bu prosesler taraf ın-
dan etkilenir ve devaml ı  olarak geri besleme vas ı tas ı yla artt ı rı l ır. Kalite geri beslemesi 
ayn ı  zamanda kalite ağı  içerisinde birbirlerini etkileyen ö ğ eler elemanlar aras ı nda ku-
rulmal ı dır. Bu geri besleme esas olarak ş u şekildedir: 
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- Sunulan hizmetin sunucu taraf ı ndan değerlendirilmesi 

- Elde edilen hizmetin mü ş teri taraf ından değerlendirilmesi 

- Tamamlay ı c ı  kalite kontrolleri ve kalite sisteminin tüm elemanlar ının etkile- 
ş imi 

Kalitede sistem dökümanlar ı  s ıras ıyla ş u şekilde belirtilebilir: 

a)- Kalite el kitab ı : Sürekli bir ba şvuru arac ı  olarak kalite sisteminin bir tasvirini 
kapsay ı p, ş unları  içermelidir: 

- Kalite Politikas ı  
- Kalite Amaçlar ı  
- Organizasyon yap ı sı , sorumluluklar 

- Kalite Sisteminin tarifi 

- Organizasyon Kalite denemeleri 

- Kalite sistem dökümanlar ın ı n yap ı sı  ve dağı lım ı  
b)- Kalite Plan ı  
c)- Prosedürler 

d)- Kalite kay ı tlar ı : Ş unları  içerir 

- Kalite amaçlar ı n ın başarı  derecesi 

- Mü ş teri tatmininin derecesi 

- Hizmetin kontrolu ile kalite sisteminin sonuçlar ı nın içeriğ i 

- Personelin mahareti ve e ğ itimi 

4-MÜŞTERI İ LE İLIŞKILER: 

Yönetim organizasyon personeli ile mü ş teriler aras ında etkili bir kar şı lı kl ı  ileti ş im 
kurulmal ıd ı r. Kalite geli ş tirmek için mü ş terilerle direkt temasta bulunan personel çok 
önemlidir. Yönetimde mü ş teriler ile direkt temasta kullan ılan metodlar düzenli ş ekilde 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

Mü ş teriler ile ileti ş im onları  dinlemeyi ve bu bilgileri muhafaza etmeyi gerektirmek-
tedir. Mü ş teriler ile kar şı lı kl ı  etkile ş im ve ileti ş imdeki zorluklar nedeniyle bu konuya 
özel bir önem verilmelidir. Mü ş terilerle etkili bir ileti ş imde bulunmak ş u hususları  ge-
rektirmektedir: 

- Hizmeti tan ımlamak, onun faaliyet alan ın ı , faydas ını  ve zamanlamas ını  
- Hizmetin maliyetini müş teriye bilidirmek 
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- Hizmet teslim ve maliyeti aras ındaki ili ş kiyi aç ıklamak 
- Her problemin etkisini mü ş teriye aç ıklamak ve problemin çözümünün nas ı l 

yapı lacağı n ı  belirtmek 
- Mü ş terilerde kaliteye katk ı ları  olabileceğ i fikrini olu ş turmak. 
- Etkili ileti ş im için ulaşı labilir ve yeterli imkanlar ı  sağ lamak, 
- Talep edilen hizmet ile mü ş terinin gerçek ihtiyaçlar ı  arasındaki ilişkiyi tesbit 

etmek. 
Hizmet performans Analizi ve Geli ş imi: 
Hizmet performanslar ının ölçümü için öncelikle bir veri seti olu ş turulmal ıd ı r. Veri-

len hizmetin ölçümünden elde edilmelidir. Bunlar: 
- Hizmeti sunar ım değ erlendirilmesi (kalite kontrol dahil) 
-Müş terinin değerlendirilmesi (mü ş teri tepkisi, mü ş teri ş ikayetleri, geri besle-

me sistemi dahil) 
- Kalite ç ıkt ı ları  

Bu verilen analiz etmek hizmetin ba şarı s ı n ı  ölçecek ve hizmet kalitesinin artt ırmak 
için fı rsatlar yaratacakt ır. Modern istatistiksel teknikler, mü ş teri ihtiyaçlar ını  anlamak, 
proses kontrolü, tahminleme, karar vermek için kalitenin ölçümü ve verilerin pekçok 
yönden değerlendirilmesine yard ım edebilir. 

5- SONUÇ VE ÖNERİ LER: 
Hizmet sektörü denince kalite de gelmektedir. O halde hizmet sektöründe kalitenin 

üretilmesi gerekmektedir. Kaliteyi üretmek ise toplam kalite yönetimi beraberinde ger-
çelcle şebilir. Toplam kalite yönetimi ise beraberinde verimliliğ i getirecektir. 
İş görenlerin motivasyonunda art ış lar gözlenecektir. Kalitenin artmas ı yla beraber mali-
yetlerde azalmalar meydana getirecektir. 

Toplam kalite yönetiminin bir faydas ı  da dünya pasaportu da diyebilece ğ imiz ISO 
9000 belgesine sahip olunmas ın ı  gerektirmektedir. ISO 9000 belgesine sahip olma yolu 
da ancak toplam kalite yönetimi teknikleri ve bunlarla ilgili tekniklerin uygulanmas ı n-
dan geçmektedir. 5 Nisan Kararlanndan etkilenmeyen firmalar ın toplam kalite yöneti-
mini en iyi uygulayanlar oldu ğ u unutulmamal ı d ı r. 

‘I? \R1 1\11 1\ All\11■ 1 ?R 

Atayer. C. "Kalite Yönetimi" Yüksek Lisans Ders Notlar ı  (Yay ı nlan ı na ı m ş ) kW-Trabzon 

Atayer, C. - YAMAN, Z. "Do ğ u Karadeniz Bölgesinde Turizmin Gerçekçi Analizi" Bölgesel Kalk ı nma 

Sempozyumu 94 Bildiri Trabzon-1994 

Atayer, C.- "i ş letmelerde Verimlilik Denetimi" Yüksek Lisans Ders notlan (Yay ı nlanmamış ) KTÜ -

Trabzon 

ISO 9000 - International Standarsts for ual ı ty Manağ ment, 3.rd Edition Switzerland. 
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ÖZET 

f ■ 	okat ili Merkez ilçede sulu ve kuru ş artlarda bu ğday üretimi yapan i ş letmelerde 
üretimin fonksiyonel analizi ara ş tı rman ın temel amac ı nı  olu ş turmu ş tur. Bu ğ day 
üretiminin fonksiyonel analizi ile faktör-ürün ve faktör-faktör analizi yap ı lmış tı r. 
Kuru ve sulu ko şullarda buğday üretiminin fonksiyonu tahmin edilmi ş  ve üretim 

faktörlerinin marjinal analizi yap ı larak, faktörlerin üretim miktar ı  üzerindeki etkileri 
araş tırı lm ış t ı r. Üretim faktörleri ile üretim miktar ı  aras ı ndaki ili şkiler çoklu regresyon 
ve korelasyon analizi ile saptanm ış t ır. Üretim fonksiyonunun tahmininde Cobb-Douglas 
tipi fonksiyon kullan ı lm ış t ır. Üretim fonksiyonunda yer alan ba ğı ms ız değ i şkenlerinin 
üretim miktar ı ndaki değ i ş meleri %1 düzeyinde aç ıklamada yeterli oldu ğu belirlenmi ş tir. 

1. GİRİŞ  

Türkiye sahip olduğu iklim ve toprak özellikleri bak ım ından birçok ürünün yeti ş ti-
rilmesine uygun bulunmaktad ır. Bu ürünlerin ba şı nda halkı n temel g ıda gereksimininin 
karşı lanmas ı nda stratejik öneme sahip bu ğday ba ş ta gelmektedir. Bu ğday insan gerek-
sinimlerinin yan ı nda hayvanlara yem kayna ğı  ve sananiye hammadde olu ş turmas ı  ba-
kı m ı ndan da ayr ıcal ıkl ı  bir önem arzetmektedir. Belirtilen bu ayr ıcal ı klar nedeniyle 
dünyadaki bütün ülkelerde ba ş ta buğday olmak üzere tahil üretimine büyük önem ve-
rilmektedir. Türkiye'de 1993 y ı l ı nda ekilen yakla şı k 20 milyon ha tarla alan ın ı n % 75 
oran ı ndaki 15 milyon ha' ı nı  tah ı llar olu ş turmaktad ı r. Dünya tah ı l ekili ş  alan ı  699.6 
milyon ha, üretim ise: 1.9 milyar tondur. Türkiye, dünya ekili ş  alanlar ı  içinde % 2, 
üretim miktar ı n ı n içinde ise % 1.7 oran ında pay almaktad ı r. 

Türkiye'de 1950'li y ı llarda 4 milyon tona yak ı n olan buğ day üretimi 1990'l ı  yı llar-
da yaklaşı k 21 milyon tona ula şmış t ır. Zaman içinde tar ımsal ara ş tı rma kurulu ş ları  yeni 
çeş itler ıslah etmi ş ler ve adaptasyonu yap ı lan çe ş itler çiftçiye da ğı t ı lmış t ır. Buna bağ l ı  
olarak bu ğday veriminde belirli ölçüde art ış  sağ lanmas ı na rağmen verimlilik konusunda 
yeterli bir düzeye gelindiğ i söylenemez. Bunun birçok nedenlerinden bahsedilebilir. Bu 
nedenler genel olarak; destekleyici bir üretim ve fiyat politikas ını n uygulanmamas ı , 

* Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat-TÜRK İYE 
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sanayinin ihtiyaç duydu ğ u buğday çe ş itleri konusunda yeterli ara ş t ırma yap ı lamamas ı , 
yörelerin iklim özellikleri ve sanayi taleplerine uygun ve yeterli miktarda tohumluk 
dağı t ım program ın ı n uygulanamamas ı , kullan ı lan tohumluk çe ş itlerinin fazla olmas ı  ve 
modern bir tar ım tekniğ inin uygulanamamas ı  şeklinde s ıralanabilir. 

Bu hususlar gözönüne al ındığı nda, çalış man ın amac ı : Ara ş tırma yöresinde kuru ve 
sulu koşullarda buğday üretiminde kullan ı lan kaynakları n ne ş ekilde birle ş tiğ ini belirle-
yerek üretim faktörlerinin toplam üretim üzerinde yarataca ğı  değ işmeleri ortaya koy-
maktır 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 
Tokat ili Merkez ilçe ve köylerindeki bu ğday üretiminin yoğun olarak yap ı ldığı  23 

köyden % 20'si (5 köy) tesadüfi say ı lar yöntemiyle ara ş tırma kapsam ına al ınmış tır. 
Araş tırma kapsam ına al ınan bu köylerde buğday üretimi yapan i ş letme sayas ı  327 ola-
rak saptanm ış tır. Neyman örnekleme yönteminin kullan ı ldığı  bu çal ış mada 53 buğday 
i ş letmesinden yüzyüze görü şme tekniğ i ile elde edilen bilgiler ara ş tırman ın temel ma-
teryalini olu ş turmaktad ır. iş letmeler heterojen bir yap ıya sahip olduklar ından büyüklük 
gruplar ına göre tabakaland ınlmış  ve üç grupta incelenmi ş tir. I. Grup 0-25 (15 i ş letme), 
II. Grup 26-50 (17 i ş letme), III. Grup 50+(21 i ş letme) olarak al ınm ış tı r. 

Araş tırman ın amac ı ,doğ rultusunda tolanan veriler döküm çizelgelerine aktar ı ldıktan 
sonra analize haz ır hale gelecek şekilde düzenlenmi ş tir. Yapı lan çal ış mada çoklu 
regresyon ve korelasyon analizlerine yer verilmi ş tir. Elde edilen denklemlerden hareket-
le, faktörlerin üretim elastikiyetleri, standart sapmalan ve k ı smı  regresyon katsay ı ları  
bulunmu ş tur. Kısmı  regresyon katsay ı lannın anlaml ı  olup olmad ıkları  belirlemek üzere 
Student-t testi yap ı lmış tır. 

Analizde kullan ı lan fonksiyon tipinin seçiminde en önemli ölçüt denklemlerin çoklu 
regresyon katsay ı s ı n ın en yüksek değ eri vermesidir. En yüksek regresyon katsay ı s ına 
sahip olan fonksiyon veriler için en uygun olan ıd ır. Bu düşünceden hareketle, kuru ve 
sulu koşullarda buğday üretiminin fonksiyonel analizinde tar ım ekonomisi çal ış mala-
rında s ıklıkla kullan ı lan Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu esas al ınmış tır(2). Cobb-
Douglas tipi üretim fonksiyonu: 

y = a.x bi  1.x2b2.xt3,3 	X„b" şeklinde ifade edilmektedir(3). 

Belirtilen ekonomik analizlerin yap ı lmas ında QPRO ve MINITAB istatistik prog-
ram ı  kullanılmış tı r. 

Ekonomik analizlerle ilgili determinasyon katsay ısı  (R2): Bu kriter ile Y ba ğı mlı  
değ i şken değerinin denenen fonksiyon tipi ile aç ıklanabilen değ i şmenin oran ın ı  ifade 
etmektedir. Bu katsay ının istatistiksel aç ıdan önemi F testi ile belirlenmektedir. Bu 
çal ış mada uygulanan varyans analizi ile tek tek ba ğı ms ı z değ işkenlerin ve değ i şkenlerin 
tümünün, Y bağı ml ı  değ işken üzerindeki aç ıklay ı c ı lığı n ın önemli olup olmadığı  test 
edilmi ş tir. 
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bi katsayı larının (kısmi regresyon katsayıları) önem testi: Fonksiyonda yer alan 
bağı ms ız değ i ş kenlerin tek tek s ıfırdan farkl ı  olup olmadıkları  test edilmi ş tir. 

İçsel bağı ntı  (Autocorrelation) problemi ve testi: Gözlemler aras ındaki hata pa-
y ı n ı n (ei) bağı ml ı l ık göstermesi durumudur. Ba şka bir ifade ile, i'inci gözlemin hata 
pay ı  ile j'inci gözlemin hata pay ı  aras ı nda bir korelasyonun varl ığı dır. Bu durumda 
otokorrelasyon mevcuttur (4)(5). Otokorrelasyon haline yatak kesit verilere dayal ı  bu 
çal ış mada rastlanmam ış tır. Otokorrelasyon testiyle ilgili Durbin-Watson taraf ı ndan 
geli ş tirilen D istatitisti ğ inden, Von Neuman istatistiğ ine ulaşı lmış tır. Ekonometrik mo-
dellerde yer alan ba ğı ms ı z değ işkenlerin say ı sın ı n (k'n ın) 5'i aşmas ı  nedeniyle Von 
Neuman V otokorrelasyon testi tercih edilmi ş tir(6). 

Üretim fonksiyonları n ın ekonomik aç ıdan yorumlanmas ında kullan ı lan istatistiksel 
ölçütler ise, ş u şekilde özetlenebilir. 

Üretim Elastikiyetleri: Belli bir üretim düzeyinde, üretim miktar ındaki oransal 
değ i şmenin, faktördeki oransal de ğ iş meye oran ına üretim elastikiyeti denilmektedir(7). 
Cobb-Douglas üretim fonksiyonlar ı n ı n özelliğ i gereğ i fonksiyonda yer alan bağı msız 
değ işkenlerin katsay ı ları  (bi) ilgili faktörün marjinal üretim elastikiyetini vermektedir. 
Tüm değ iş kenin elastikiyetleri toplam ı  ise, üretim fonksiyonunun ölçe ğe göre getirisini 
göstermektedir(7). 

Marjinal Verim: Belli bir üretim düzeyinde bir birim de ğ işken üretim faktörüne 
karşı l ık gelen üretim miktar ına ortalama verim denir. Ortalama verim ilgili faktörün 
katsay ı s ı  ile çarpı ldığı nda marjinal yerime ula şı lmaktad ır. Cobb-Douglas üretim fonksi-
yonunun özelli ğ i gereğ ince, aritmetik ortalama yerine geometrik ortalama kullan ı lmak-
tad ır(3). 

Marjinal Teknik !karne Haddi (MTİH): Belli bir üretim düzeyinde kullan ı lan ü-
retim faktörünün bir birim artt ırı lmas ı  sonucu, diğer üretim faktöründe yap ı lmas ı  gere-
ken azalmay ı  ifade etmektedir. İki faktörden birisi negatif di ğeri pozitif üretim elastiki-
yetine sahipse, bunlar ın aras ı nda ikame ili ş kisinden bahsedilemez(3). 

3. ARAŞ TIRMA BULGULAR' 

3.1. Sulu Koşullarda Üretilen Bu ğdayı n Fonksiyonel Analizi 

Incelenen i ş letmelerde sulu ko şullarda bu ğday üretiminin fonksiyonel ani izinde 
bağı ml ı  değ iş ken olarak üretim miktar ı  (Y) ele al ı nm ış t ır. Fonksiyonda yer alan de ğ iş -
kenler ve fonksiyonda yer alma özellikleri a şağı da verilmi ş tir. 

X 1  = Üretim Alan ı  (da) 

Sulu ko ş ullarda buğ day üretimi yapan her i ş letmeye ait bu ğday üretim alan ı  dekar 
olarak fonksiyona dahil edilmi ş tir. 
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X2 = Kullan ı lan İş gücü (Erkek İş gücü Birimi Saat-EiG) 

Buğday üretiminde toprak haz ı rlığı ndan hasada kadar olan a ş amada kullan ı lan i şgü-
cü erkek i ş gücü birimiyle saat olarak ifade edilmi ş tir. 

X3 = Kullan ı lan Traktör Çekigücü (Traktör Çeki Gücü Saat-Ts) 

Buğday üretiminde kullan ı lan tohum için yap ı lan masraflar her i ş letme için ayr ıca 
saptanm ış  olup, tohum masraflan olarak fonksiyona al ınm ış tır. 

X5 = Gübre Masrafları  (TL) 

Buğ day üretiminde kullan ı lan çe ş itli gübrelerin miktarlar ı  fiyatlar ıyla değerlendirile-
rek fonksiyonda yer verilmi ş tir. 

X6 = ilaç Masrafları  (TL) 

Yine üretimde kullan ı lan çe ş itli mücadele ilaçlar ı  ilaçlar ın ın miktarlar ı  fiyatlarıyla 
değ erlendirilerek fonksiyona dahil edilmi ş tir. 

X7 = Sulama Masrafları  (TL) 

Buğday üreten i ş letmelerde dekara harcanan su masraflar ı  TL olarak fonksiyona a-
lınm ış t ı r. 

Ele al ı nan bağı ml ı  değ i şkenle bağı ms ı z değ işkenler aras ında: 
y 	v0.681 .  x20.180 .  x0.207 0.086 v 50.181 .  x06.0091 .  x70.116 fonksiyonu elde edilmi ş - ''''•<1 	• 

tir. 

Fonksiyona ili şkin determinasyon katsay ısı  (R2)= 0.833'dür. F istatistiksel teste göre, 
(Fh=30.60>Ft=3.12) %1 önem düzeyinde s ı fırdan farkl ı  bulunmu ş tur. Dolay ı s ıyla, 
üretim miktar ı ndaki değ işmelerin %83'ünün denklemde dikkate al ınan bağı ms ı z değ iş -
kenlerle aç ıklanabileceğ i ortaya konmu ş tur. Denklemin standart hatas ı  0.1428 olarak 
bulunmu ş tur. Fonksiyona ili şkin otokorelasyon problemine rastlanmam ış t ır. Von 
Neumann değ eri VhS= 2.08, kritik de ğ erler V=1.39 ve V =2.69 V<V hs<V olduğ undan 
%1 düzeyde önemli bulunmu ş tur. Değ işkenler aras ında hesaplanan basit korelasyon 
katsay ı lar ı  Çizelge rde gösterilmi ş tir. 

Çizelgeler incelendi ğ inde, bağı ms ı z değ işkenler aras ında önemli ili şkiler gözlen-
mektedir. Kullan ı lan i şgücü ile üretim alan ı , çekigücü ile üretim alan ı , tohum masraflar ı  
ile üretim alan ı , sulama masraflar ı  ile üretim alan ı , tohum masraflar ı  ile kullan ı lan i ş gü-
cü, sulama ile kullan ı lan i şgücü, tohum masraflar ı  ile traktör çekigücü aras ında yüksek 
korelasyon olmas ından dolay ı  multicollinearity (çoklu ba ğı ntı ) etkiden sözedilebilir. 
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Çizelge I: Sulu Ko şullarda Buğday Üretiminde Faktörlerarası  Korelasyon Matriksi 

X, 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

x, 

Y 

0.884a 

 0.872a 

 0.869 a 

 0.827 a 

 0.719 a 

 0.632 a 

 0.764 a  

Xi 

1.000 

0.990 a 

 0.966 a 

 0.882 a 

 0.688 a 

 0.687 a 

 0.846 a  

X2 

1.000 

0.962 a 

 0.864 a 

 0.658 a 

 0.693 a 

 0.845 a  

X3 

1.000 

0.854a 

0.680 a 

 0.654 a 

 0.796 a  

XQ 

1.000 

0.589 b  

0.566 b  

0.748 a  

X5 

1.000 

0.572 b  

0.582 b  

1.000 

0.535 b  1.000 

a; %1 düzeyinde önemli b; %5 düzeyinde önemli 

Fonksiyona ili şkin bağı ms ız değ i şkenlerin üretim elastikiyetleri, standart hatalar ı  ve 
önem dereceleri Çizelge 2'de verilmi ş tir. 

Çizelge 2: Sulu Ko ş ullarda Buğday Üretiminde Faktörlere ilişkin Üretim Elastikiyetleri ve 
Önem Dereceleri 

Bağı ms ız Değ işken Üretim Elastikiyeti Standart Hata t Önem Düzeyi (%) 

X I  0.6808 0.5839 1.17 25 

X2 -0.1798 0.5294 -0.34 74 

X3 0.2070 0.2766 0.75 46 

X4 0.0864 0.1367 0.63 53 

X5 0.1812 0.0919 1.97 06 . 

X6 0.0091 0.0797 0.11 91 

X7 0.1156 0.1207 0.96 34 

Bağı msı z değ i şkenlere ili ş kin üretim elastikiyetlerine bak ı ldığı nda kullan ı lan i ş gü-
cünün (X2) .nin negatif i ş aretli üretim elastikiyetine sahip oldu ğu görülmektedir. Bu 
nedenle denkleme dayanarak ekonomik optumum hesaplanamamaktad ı r. Buna kar şı l ı k 
hangi üretim faktörünün azalt ı lmas ı  veya art ı rı lmas ı  gerekli oldu ğu konusunda sonuçlar 
ç ı karmak olas ı d ır. Bu durumda, sulu ko şullarda bu ğday üretiminde i ş gücünün fazla 
kullan ı ldığı  söylenebilir. Ancak, bu faktörün üretim elastikiyetinin istatistiki bak ı m ın-
dan önemli bulunmamas ı  nedeniyle bunu kesin olarak ifade etmek do ğ ru olmaz(4). Bu 
aç ıdan yakla şı ld ığı nda i ş gücünün rasyonel bir şekilde kullan ı lmadığı n ı  belirtmek yerin-
de olur. 

Fonksiyona bak ı ld ığı nda, diğ er girdiler sabitken X2 (kullan ı lan i şgücü) için azalan 
verim sözkonusudur. X 2,de (üretim alan ı ) yap ı lacak %l00'lük bir art ış , üretim miktar ı n- 
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da (Y) %68'lik bir art ış , kullan ı lan i şgücünde (X 2) yap ı lacak % 100'lük bir art ış , üretim 
miktar ında %17'lik bir azalma, traktör çekigücünde (X 3)de yapı lacak %100'lük bir art ış , 
üretim miktar ı nda %20'lik bir art ış , tohum masraflar ında (X4) yapı lacak % 100'lük bir 
art ış , üretim miktar ında %8'lik bir art ış , Gübre masraflar ında (X5) yap ı lacak %100'lük 
bir art ış  üretim miktar ında %18'lik bir art ış , ilaç masraflar ında (X6) yap ı lacak %100'lük 
bir art ış  üretim, miktar ında %11'lik bir art ış  meydana getirecektir. Kullan ı lan i ş gücünün 
üretimde bir azalma meydana getirmesi üretim elastikiyetinin negatif de ğer ta şı mas ı  
dolay ı s ı yla azalan yerimden kaynaklanmaktad ı r. 

Burada, bu ğday ı n geçimlik bir ürün olmas ı n ın etkisi olabilir. Bununla beraber, bu ğ -
day çok fazla i şçilik gerektirmektedir. incelenen i ş letmelerde sulu ko ş ullarda buğ day 
üretiminde genellikle sertifikal ı  tohum kullan ı lmakta ve genellikle pazara yönelik üre-
tim yap ı lmaktad ı r. Ayrıca, önceki y ı llardan daha fazla önem verilmesi, bak ı m ı  art ırabi-
lir bu da kullan ı lan i şgücünün daha yoğun olarak kullan ı lmas ına yol açabilir. 

Fonksiyonda yer alan üretim faktörlerine ili şkin üretim elastikiyetlerinin toplam 
1.1001'dir. Bu durum ölçeğ e göre artan getiriyi göstermektedir. Di ğ er bir ifade ile, 

bütün girdiler %100 artt ı r ı ldığı nda, üretim miktar ı  %110 oran ında artmaktad ır, denile-
bilir. 

Sulu ko şullarda buğday üretiminde faktörlere ili şkin, üretim elastikiyetleri, geomet-
rik ortalamalar ve marjinal verimleri Çizelge 3'de verilmi ş tir. 

Çizelge: 3 Sulu Ko ş ullarda Bu ğday Üretiminde Faktörlere ili ş kin Geometrik Ortalamalar, 
Üretim Elastikiyetleri ve Marjit ıal Verimleri 

X, 
(Üretim 
Alan ı ) 

da 

X. 
ieül (I şgücü) 

Elli 

X, 
(Çekigüeü 

Ts 

X, 
(T 

Masraflar ı  
Tl, 

X, 
(Gübre übre 

Masrafları ) 
Ti, 

X, 
(ilaç 

Masraflar ı ) 
TL 

X, 
(Sula ma 

Masraflar ı ) 
TI, 

Y 
(Üretim 
Miktarı ) 

Tl, 

Üretim Miktar ı  
ve Faktörlere 
ili şkin 
Geometrik 
Ortalamalar 

17.29 71.30 36.03 3 089 583.95 1 745 420.21 660 845.60 568 852.94 6886.5 

Üretim 
Elastikiyetleri 0.68 I -0.180 0.207 0.086 0.181 0.0091 0. I 16 

Ibi= 
l.1(X)1 

Marjinal 
Verin ı  271.23 -17 	8 39.56 0.0(8)19 0.00071 0.0()0095 0.0014 

Çizelge incelendi ğ inde görülece ğ i gibi, diğ er girdiler geometrik ortalamalar ında 
sabit tutuldu ğ unda üretim alan ı nı n 1 dekar artt ı rı lmas ı  sonucunda ortalama üretim alan ı  
17.29'da için üretimde 271.23 kg (dekara 15.69 kg) art ış a neden olabilecektir. Ayn ı  
ş ekilde diğer girdiler sabit tutuldu ğunda, traktör çekigücünün 1 traktör saat art ı r ı lmas ı  
sonucunda üretimde 39.56 kg (dekara 2.29 kg) art ış  meydana gelecektir. Tohum mas-
rafın ın 10.000 TL artt ı rı lmas ı  sonucunda 1.9 kg (dekara 0.11), sulama masraf ı n ın 10 
000 TL artt ı rı lmas ı  sonucunda 0.95 kg (dekara 0.05 kg) üretimde art ış  sağ lanabilecektir. 
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Kullan ı lan i ş gücü azalan yerime sahip oldu ğundan, i ş gücünün 1 E İB artt ır ı lmas ı  sonu-
cunda üretimde 17.38 kg (dekara 1.01 kg) azalma meydana gelebilecektir. 

Sulu ko şullarda fonksiyonda yer alan de ğ i şkenlerin geometrik ortalamalanndaki 
marjinal teknik ikame haddi (MT İH) Çizelge 4'de verilmi ş tir. 

Çizelge 4: Sulu Ko ş ullarda Fonksiyonda Yer Alan Değ iş kenlerin Geometrik Ortalamala-
rındaki MTİH 

x , 
X2 

X3 

X4 

X5 

X, 

Xl 	X2 

0.064 

X3 

-0.145 

2.276 

X4 

-0.00000070 

0.000011 

-0.0000048 

X5 

-0.00000026 

0.000041 

-0.000018 

-3.737 

X6 

-0.00000035 

0.0000055 

-0.0000024 

-0.500 

-0.133 

X2 

-0.000052 

0.000081 

-0.000035 

- -7.368 

-1.972 

-14.737 

Çizelge incelendi ğ inde görüleceğ i gibi, insan i şgücü ile üretim alan ı , traktör 
çekigücü, tohum masraflar ı , ilaç masraflar ı  ve sulama masraflar ı  aras ında ikame ili şkin-
den bahsedilemez. Çünkü, kulan ı lan i ş gücünün üretim elastikiyeti, negatif elastikiyeti 
sahip bulunmaktad ı r. Buna karış l ık üretim alan ı , traktör çekigücü, tohum, gübre ve 
sulama masraflar ı  aras ında değ i ş en oranlarda ikame ili şki söz konusudur. Örne ğ in; 
sulama masrafı n ın 1 TL artt ırı lırsa, tohum masraf ı n ı n 7.368 TL azalt ı lmas ı  gerekmek-
tedir. Ayn ı  şekilde sulama masraf ı  1 TL artt ı r ı lırsa, ilaç masrafın ı  14.737 TL azalt ı lmas ı  
gerektiğ inden sözedilebilir. Ayn ı  şekilde gübre masraf ı  1 TL artt ı r ı lsa tohum masraf ın ın 
3.737 TL azalt ı lmas ı  gerektiğ i sonucuna var ı labilir. 

Fonksiyonda yer alan ba ğı ml ı  ve bağı ms ız değ i ş kenlerle ba ğı ms ız değ i şkenlerin 
kendi aralar ındaki yüksek korelasyon katsay ı lar ından dolay ı  Stepwise (De ğ i şken Ekle-
me-Eleme) yöntemine ba ş vurulmu ş tur. Bu i ş lem halen en yayg ın olarak kullan ı lan 
değ i şken belirleme i ş lemi olarak gösterilmektedir(5). 

Araş t ırmada sulu ko şullarda buğday üretim fonksiyonunda yer alan ayn ı  bağı ms ı z 
değ i şkenler ile yap ı lan i ş lem sonucunda yeni fonksiyon; 

y ._0.070.x (Ş .305 x0.260x40.246x .233 olarak bulunmu ş tur. 

Yeni fonksiyona ili şkin determinasyon katsay ı s ı  (R2)= 0.818 olup, 
Fh=58.32>Ft=4.31) %1 önem düzeyinde anlaml ı  bulunmu ş tur. Deklemin standart hatas ı  
(Se) 0.1473'dür. 

Bütün ba ğı ms ı z değ i şkenlerin gözönünde tutulduğu fonksiyona göre stepwise i ş le-
minden sonra elde edilen fonksiyonun determinasyon katsay ı sı  %1.5 oranı nda azalm ış -
t ır. Üretim alan ı  (X I ), kullan ı lan i şgücü (X2), tohum masraflar ı  (X4) ve gübre masraflar ı  
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(X5) değ i şkenlerinin sulu ko şullarda üretilen bu ğ day üretim miktar ı nı  en iyi ş ekilde 
temsil ettiğ ini söylemek mümkündür. Ayn ı  zamanda buradan ç ıkart ı lacak bir diğ er 
sonuç, bu değ i ş kenlerle denkleme giren di ğ er değ i şkenler aras ında çoklu korelasyonun 
yüksek olduğ udur(6). 

Elde edilen yeni fonksiyondaki değ i şkenlerin testi yap ı lmış  olup ve %5 düzeyinde 
önemli bulunmu ş tur. Yeni fonksiyonun toplam üretim elastikiyeti Zbi= 1.044 olup, 
ölçeğ e sabit getiriyi göstermektedir. Üretim alan ı  (X I ), kullan ı lan i şgücü (X2), tohum 
masraflar ı  (X4) ve gübre masraflar ı  (X5) %100-  artt ı rı ldığı nda buğday üretim miktar ı  % 
104 oran ında artabilecektir. 

3.2. Kuru Koşullarda Üretilen Bu ğdayın Fonksiyonel Analizi 

Kuru ko şullarda buğday üreten i ş letmelerde de ba ğı mlı  değ işken olarak üretim 
miktar ı  (Y) esas al ınmış tır. Fonksiyonda yer alan ba ğı ms ız değ i şkenler ise, a ş ağı da 
verilmi ş tir. 

X, = Üretim Alan ı  (da) 

X2 = Kullan ı lan işgücü (Erkek işgücü Birimi Saat-EİG) 

X3 = Kullan ı lan Traktör Çekigücü (Traktör Çeki Gücü Saat-Ts) 

X4 = Tohum Masrafları  (TL) 

X5 = Gübre Masrafları  (TL) 

X6 = ilaç Masrafları  (TL) 

Ele al ınan bağı mlı  değ işkenle bağı msız değ i şkenler aras ında; 
y 2.40x(Ş .24x0.574x0.187x?.215x-0.173x60.128 fonksiyonu elde edilmi ş tir. 

Fonksiyona iliş kin determinasyon katsay ı s ı  (R2)= 0.849'dür. F istatistiksel teste göre, 
(Fh=14.98>Ft=3.19) % 1 önem düzeyinde s ıfırdan farkl ı  bulunmu ş tur. Dolay ıs ıyla, 
üretim miktarındaki değ i şmelerin %85'inin denklemde dikkate al ınan bağı ms ız değ iş -
kenlerle aç ıklanabileceğ i ortaya konmu ş tur. Denklemin 'standart hatas ı  0.1428 olarak 
bulunmu ş tur. Fonksiyona ili şkin otokorelasyon problemine rastlanmam ış t ır. Von . 

Neumann değ eri Vhs= 2.40, kritik değerler V.1.24 ve V*. 2.88 V<V hs<V*  olduğ undan 
%1 düzeyde önemli bulunmu ş tur. Değ işkenler aras ında hesaplanan basit korelasyon 
katsay ı ları  Çizelge 5'de gösterilmi ş tir. 
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Çizelge 5. Kuru Ko ş ullarda Buğday Üretiminde Faktörlerarasi Korelasyoıı  Matriksi 

XI 

X2  

X3 

X4 

X5  

X6 

Y 

0.916 a 

 0.906 a 

 0.905 a 

 0.876 a 

 0.683 a 

 0.623 b  

X 

1.000 

0.991 a  

0.981 a 

 0.905 a 

 0.804 a 

 0.784 a  

X2  

1.000 

0.966 a 

 0.893 a 

 0.794 

0.786 

X3  

1.000 

0.890 a 

 0.782 a 

 0.683 a  

X4 

1.000 

0.767 a  

0.720 a  

X5 

1.000 

0.701 a  1.000 

a; %l düzeyinde önemli b; %5 düzeyinde önemli 

Çizelgeler incelendi ğ inde, bağı ms ı z değ i şkenler aras ı nda önemli ili şkiler gözlen-
mektedir. Hatta, kullan ı lan i şgücü ile üretim alan ı , çekigücü ile üretim alan ı , tohum 
masraflar ı  ile üretim alan ı , çekigücü ile insangücü, i şgücü ile tohum masraflar ı , 
çekigücü ile tohum masraflar ı  aras ı nda yüksek korelasyona rastlanm ış t ır. Burada da 
multicollinarity etkinin varl ığı ndan sözetmek mümkündür. Elde edilen tahmin fonksi-
yonunda negatif de ğ erli üretim elastikiyetleri bulundu ğundan yine ekonomik optimum 
hesaplanamamaktad ı r. Ancak, üretim faktörlerinin birbirlerine göre ne ş ekilde kullan ı l-
mas ı  veya hangi girdilerin azalt ı l ı p çoğ alt ı lmas ı  gerektiğ i hakk ında birtak ı m sonuçlar 
ç ı karmak olas ı d ır(3). 

Fonksiyona ili şkin bağı ms ı z değ i ş kenlerin üretim elastikiyetleri, standart hatalar ı  ve 
önem dereceleri Çizelge 6'da verilmi ş tir. 

Çizelge 6: Kuru Ko ş ullarda Buğday Üretiminde Faktörlere iliş kin Üretim Elastikiyetleri 
ve Önem Dereceleri 

Bağı ms ız Değ iş ken Üretim Elastikiyeti Standart Hata t Önem Düzeyi (%) 

X, 0.245 1.073 0.23 82 

X, 0.5736 0.8255 0.69 49 

X3 0.1865 0.5080 0.37 71 

Xi  0.2151 0.2037 1.06 30 

X5 -0.1732 0.1470 -1.18 25 

X6 -0.1275 0.1888 -0.68 50 

Bağı ms ı z değ i şkenlere ili şkin üretim elastikiyetlerine bak ı ldığı nda gübre ve ilaç 
masraflar ı n ı n negatif de ğer ta şı d ığı  görülmektedir. Bu de ğ i şkenlerin negatif i ş aretli 
üretim elastikiyetine sahip olmas ı , denkleme ili ş kin ekonomik optimumun hesaplana-
mamas ına neden olmaktad ı r. Buna kar şı l ık, hangi üretim faktörünün azalt ı lmas ı  veya 
artt ır ı lmas ı  gerekli olduğu konusunda sonuçlar ç ı karmak olas ı d ır. Bu durumda, kuru 
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koşullarda bu ğday üretiminde gübre ve ilaç masraflar ın ın aşı rı  kullan ı ldığı n ı  söyleyebi-
liriz. 

Fonksiyona bak ı ldığı nda, diğer girdiler sabitken X5 (gübre masraflar ı  ve X6 (ilaç 
masraflar ı) için azalan verim sözkonusudur. X i 'de (üretim alan ı) yap ı lacak % 100'lük 
bir art ış , üretim miktar ında (Y) % 24.5'lik bir art ış , kullan ılan i şgücünde (X2) yap ı lacak 
%100'lük bir art ış , üretim miktar ında %57.'lik bir art ış , traktör çekigücünde (X 3)de 
yapı lacak % 100'lük bir art ış  üretim miktar ı nda % 18'lik bir art ış , tohum masraflar ında 
(X4) yap ı lacak %100'lük bir art ış , üretim miktar ında %22'lik bir art ış , gübre masrafla-
r ında (X5) yapı lacak %100'lük bir art ış  üretim miktar ında %17'lik bir azalma, ilaç mas-
raflar ı nda (X6) yap ı lacak %100'lük bir art ış  üretim miktar ında %13'lik bir azalma mey-
dana getirecektir. 

Buğ day, geçimlik ve geleneksel bir ürün oldu ğundan üreticiler atadan gelme gele-
neklerini sürdürmektedirler. Sulaman ın yap ı lamamas ı  nedeniyle yüksek verim beklen-
tisinde olan üreticiler gereğ inden fazla gübre ve ilaç kullanm ış  olabilirler. Bu nedenle 
bu değ i şkenlerin üretim tekni ğ ine uygun yeterli miktarda ve tar ım te şkilatlar ı nın öneri 
ler doğ rultusunda kullan ı lmas ın ın sağ lanmas ı  gerekmektedir. 

Fonksiyonda yer alan üretim faktörlerine ili şkin üretim elastikiyetlerinin toplam ı  
Ebi= 0.915'dir. Bu durum ölçe ğ e göre azalan getiriyi göstermektedir. Di ğ er bir ifade ile, 
bütün girdiler %100 artt ırı ldığı nda, üretimde %92'lik bir art ış  sözkonusudur. 

Kuru ko ş ullarda yeti ş en buğ day üretim miktar ı  üzerine etkileri ara ş tırı lan üretim 
faktörlerine ili şkin, üretim elastikiyetleri, geometrik ortalamalar ve marjinal verimleri 
Çizelge 7'de verilmi ş tir. 

Çizelge 7: Kuru Ko ş ullarda Buğday Üretiminde Faktörlere iliş kin Geometrik Ortalama-
lar, Üretim Elastikiyetleri ve Marjinal Verimler 

X, 
(üretim 
Alan ı ) 

da 

X, 
(i şgücü) 

Eı ll 

X, 
(Çeklgüeü 

Ts 

X, 
(Tolı um 

Mmrallan 
TL 

X, 
(Gübre 

Masraflar ı ) 
TL 

Xa 
(ilaç 

Mmrallar0 
TL 

Y 
(Üretim 
Miktarı ) 

TL 

Uretirn Miktar ı  
ve Faktörlere 
Ili ş kin 
Geometrik 
Ortalamalar 

12.37 76.49 19.47 1 718 699.69 t 328 005.88 432 314.69 3460.19 

Üretim 
Elastikiyetleri 0.245 0.5736 0.1865 0.2151 -0.1732 -0.1275 1.bi= 0.915 

Marjinal 
Verim 68.53 25.94 33.14 0.00043 -0.00045 -0.0010 

Çizelge'de görülece ğ i gibi, diğ er girdiler geometrik ortalamalar ında sabit tutuldu-
ğunda üretim alan ının 1 dekar artt ırı lmas ı  sonucunda ortalama üretim alan ı  12.37 da 
için üretimde 68.53 kg (dekara 5.54 kg) art ış a neden olabilecektir. Ayn ı  şekilde diğer 
girdiler sabit tutuldu ğunda, insan i ş gücünün 1 E İB art ırı lmas ı  sonucunda üretimde 
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25.94 kg (dekara 2.09 kg), traktör çekigücünün 1 traktör saat artt ırı lmas ı  sonucunda 
üretimde 33.14 kg (dekara 2.68 kg), tohum masraf ı n ı n 10 000 TL artt ırı lmas ı  sonucun-
da 4.3 kg (dekara 0.35 kg) art ış  meydana gelebilecektir. Gübre ve ilaç masraflar ın ın 
elastikiyeti negatif de ğ er sahip oldu ğu için, gübre masraf ı n ı n 10 000 TL artt ı rı lmas ı  
sonuucnda üretimde 4.5 kg (dekara 0.36), ilaç masraflar ın ın 10 000 TL artt ı rı lmas ı  
sonucunda üretimde 10 kg (dekara 0.80 kg) azalmaya neden olabilecektir. 

Kuru ko ş ullarda fonksiyonda yer alan de ğ i şkenlerin geometrik ortalamalar ındaki 
marjinal teknik ikame haddi (MT İH) Çizelge 8'de verilmi ş tir. 

Çizelge 8: Kuru Ko ş ullarda Fonksiyonda Yer Alan Değ işkenlerin Geometrik Ortalamala-
rutdaki MTİH 

X I  

X 3  

X4  

X 5  

X2 

-0.378 

13 

-0.483 

-1.278 

Xq 

-0.000006 

-0.000017 

0.000013 

15 

0.000007 

0.000017 

0.000014 

1.046 

X6 

0.000015 

0.000038 

0.000030 

2.325 

-2.222 

Fonksiyonda yer alan üretim faktörlerinden gübre ve ilaç masraf ı  negatif elastikiye-
te, üretim alan ı , i ş gücü, çekigücü, tohum masraf ı  pozitif elastikiyete sahip bulunmakta-
d ı r. Bu sonuçlara göre, üretim alan ı , i şgücü, çekigücü, tohum masraf ı  ile gübre masrafı  
ve ilaç masraflar ı  aras ında ikame ili şkisi mevcut de ğ ildir. Üretim alan ı , insan i şgücü, 
traktör çekigücü, tohum masraflar ı  ayn ı  kal ırken, gübre ve ilaç masraflar ının azalmas ı  
halinde üretim miktar ı nda bir dü şme sözkonusu olmayacakt ır. Çünkü gübre ve ilaç 
masraflar ı n ı n üretim elastikiyeti negatif de ğ er sahiptir. Buna kar şı l ık ayn ı  üretim elas-
tikiyetine sahip üretim alan ı , i şgücü, çekigücü ve tohum masraflar ı  aras ında değ i ş en 
oranlarda ikame ili şkisi mevcuttur. Örne ğ in; traktör çekigücü 1 traktör çekigücü saat 
artt ı r ı ld ığı nda ayn ı  üretim düzeyinde kalabilmek için 1.278 E İB saat insan i ş gücünün 
azalt ı lmas ı  gerekmektedir. Ayn ı  ş ekilde ilaç masraf ı  1 TL artt ır ı ld ığı nda gübre masraf-
ları n ın 2.222 TL azalt ı lmas ı  gerekti ğ i sonucuna var ı labilir. 

Fonksiyonda yer alan bağı mlı  ve bağı ms ı z değ i ş kenlerle, ba ğı ms ız değ i ş kenlnerin 
kendi aralar ı ndaki yüksek korelasyon katsay ı ları  dikkate al ı narak Stepwise (De ğ işken 
Ekleme-Eleme) yöntemine ba ş vurulmu ş tur. 

Ara ş t ırmada kuru ko ş ullarda buğday üretim fonkSiyonunda yer alan ayn ı  bağı ms ı z 
değ i şkenler ile yap ı lan i ş lem sonucunda, ba ğı ml ı  değ işken üzerinde en fazla etkiye 
sahip olan ba ğı ms ı z değ i şkenlerin üretim alan ı , tohum masraflar ı  ve gübre masraflar ı  
olduğu saptanm ış t ır. Elde edilen yeni fonksiyon a ş ağı da verilmi ş tir. 

Y =1.92X (S.888x40.273x-50.171 olarak bulunmu ş tur. 
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Yeni fonksiyona ili şkin determinasyon katsay ı sı  (R2)= 0.863 olup, 
Fh=56.83>Ft=0.45) %1 önem düzeyinde anlaml ı  bulunmu ş tur. Denklemin standart 
hatas ı  (Se) 0.1450'dir. Üretim alan ı , tohum masraflar ı  ve gübre masraflar ı , diğer değ i ş -
kenler elemine edildi ğ i zaman üretim miktar ı ndaki değ işmelerin %86.3'ünü tekba şı na 
aç ıklayabilmektedir. 

Yeni fonksiyonun toplam üretim elastikiyeti Ebi= 0.9892 olup, ölçe ğe azalan 
getiriyi göstermektedir. Üretim alan ı  (X I ), tohum masraflar ı  (X4) ve gübre masraflar ı  
(X5) %100 artt ırı ldığı nda buğday üretim miktar ı  %98.9 oran ında artabilecektir. 

4. SONUÇ 

Tokat ili Merkez ilçede kuru ve sulu ko şullarda bu ğday üretimi yapan i ş letmelerin 
üretim fonksiyonlar ında yer alan ba ğı ms ız değ işkenlerin üretim miktar ı ndaki değ işme-
leri aç ıklayabilece ğ i saptanmış t ır. Sulu ko şullarda üretim yapan bu ğ day üreticileri için 
hesaplanan fonksiyonda ölçe ğe göre artan, kuru ko şullarda üretim yapan buğday üretici-
leri için hesaplanan fonksiyonda ölçe ğ e göre azalan getiri ortaya ç ıkm ış tır. Yap ı lan 
çal ış ma ile sulu ve kuru ko şullarda buğ day üretiminde kullan ılan en önemli faktörlerin 
rasyonel kullan ı l ıp kullan ı lmad ıkları  belirlenmeye çal ışı lm ış tır. Her iki fonksiyon içinde 
yer alan üretim faktörlerinin aras ı ndaki çoklu bağı ntı  dikkate al ınarak Stepwise 
(Değ işken Ekleme-Eleme) i ş lemi yap ı lm ış t ır. Ula şı lan tüm sonuçlar ile gerek kuru ve 
gerekse sulu ko ş ullarda üretim yapan i ş letmelerde yeni bir organizasyonun gerekli ol-
duğ u belirlenmi ş tir. 

Elde edilen denklemlerden hesaplanan faktörlerin birbirlerine göre a şı rı  veya az 
kulland ıkları  dikkate al ı ndığı nda, üretimin her a ş amas ında üretim tekni ğ ini olu ş turan 
faktörlerin bir bütün dü şünülmesinin gerekliliğ i ortaya ç ıkmaktad ır. Bu amaçla, sulu ve 
kuru ko şullarda üretim yapan i ş letmeler için üretimin yap ı sal iyile ş tirilmesini gerektiren 
önlemlerin al ınmas ı  art ık bir zorunluluk haline gelmi ş tir. Bu noktadan hareketle, üre-
timde yer alan faktörlerin birbirlerine göre zaman ında ve yeterli miktarda kullan ı lmas ı  
çabalar ı n ın yoğ unla ş t ırı lmas ı  gerekmektedir. Özellikle kuru tar ımdan sulu tar ıma geçi ş -
te üreticilerin gereksinim duyduklar ı  yeni üretim teknolojilerinin götürülmesi için ta-
rı msal yay ı m hizmetlerine a ğı rl ık verilmelidir. Böylece gerek üretici ve gerekse makro 
ekonomik düzeyde olas ı  ekonomik kay ıpların en aza indirilmesi sağ lanmış  olacakt ı r. 
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TARIMA DAYALI SANAYİDE 
KOOPERATİFLERİN YERI 

VE ÖNEMI 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURAN* 

ir ir ülke ekonomisinin kalkı nmas ı  ile tar ımsal sanayinin geli ş imi aras ında s ıkı  bir 
Mb, ilişki vard ı r. Tarım ürünlerinin bir bölümü üretildikten sonra, herhangi bir i ş lem- 

den geçirilmeden tüketiciye ula şmakta ve tüketilmektedir. Bir k ı sım tar ım ürünü 
de i ş lendikten sonra tüketilmektedir. Böylece tar ım ürünlerini hammadde olarak 

kullanan ve tar ımsal hammaddelere de ğ iş ik i ş leme, muhafaza, ambalajlama ve di ğ er 
pazarlama hizmetleri uygulayarak, nitelik ve niceliklerini iyile ş tiren sanayi kesimi tar ı -
ma dayal ı  sanayi olarak (veya agro-endüstri) adland ı rı lmaktad ır. Bu tar ı ma dayal ı  sa-
nayi de tar ım ürünlerini i ş leyerek değ erlendirmekte ve genel ekonomiye, katma de ğ erin 
yarat ı lmas ı , istihdam ın artı r ı lmas ı , milli gelirin yükseltilmesi ve ödemeler dengesinin 
sağ l ı kl ı  olarak değgelenmesi aç ı s ından katkı lar sağ lanmaktad ı r. 

Ekonomik yap ı larında tar ım ın ve tar ımsal yap ıda da küçük i ş letmelerin hakim oldu-
ğu ülkelerde, küçük üreticilerin refah seviyesinin yükseltilebilmesi için üreticilerin, bu 
ürünlerin i ş lenmesi ve değ erlendirilmesi a ş amalar ında etkili olmalar ı  gerekmektedir. Bu 
da tarıma dayal ı  sanayinin geli ş tirilmesi ile mümkün olabilir. Tar ıma dayal ı  sanayinin 
geli ş tirilmesinde tar ımsal hammadde üreticilerinin kat ı lım ıyla kırsal kesimde olu ş turu-
lacak kooperatiflerin büyük pay ı n ı n olduğ u görülmektedir. 

Nitekim sanayi toplumlar ı  dediğ imiz geli şmiş  bat ı  toplumlar ı nda, tar ım sanayinin 
geli şmesinde kooperatiflerin büyük etkisi olmu ş tur. Kooperatiflerin tar ımsal sanayi 
konularında etkinlik göstermesi, toplumlar ı n tar ım toplumundan sanayi toplumuna 
geçi ş  sürecini de h ızland ı rmış tır. 

Genel olarak imalat sanayi içinde incelenen tar ımsal sanayinin kapsam ı na, g ıda sa-
nayi, içki sanayi, tütün ve tütün mamülleri sanayi, dokuma ve giyim sanayi, orman 
ürünleri sanayi, kağı t sanayi, deri ve mamülleri sanayi ve lastik sanayi girmektedir. 
Türkiye'de imalat sanayinin kulland ığı  toplam girdi içinde tar ım ın pay ı  %22.9'dur. 
Sanayile şmi ş  ülkelerde ise bu oran, ABD ve İngiltere'de % 1 'den azd ı r. Bu da bize Tür-
kiye'nin sanayinin tar ım sektörüne daha fazla ba ğı ml ı  olduğunu göstermektedir. 
(Özçelik,1995) 

* A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarı m Ekonomisi Bölümü 
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Bu bağı mlı lığı n azalt ı labilmesi, tar ıma dayal ı  sanayinin geli ş tirilerek tar ımdan ya-
ratı lacak kaynaklar ı n sanayi sektörüne aktar ı lmas ı  ile mümkün olabilecektir. 

Türkiye'de tar ıma dayal ı  sanayi, Cumhuriyet döneminde geli şmeye ba ş lamış  ve 
bunda devletin büyük te ş vik ve yard ımlan da olmu ş tur. Ülkemizde tar ıma dayal ı  sanayi 
i ş letmelerinin bir k ı smı  devlet ve özel kesim taraf ından bir k ı smı  da kooperatifler tara-
fından kurulmu ş tur. Devletin bu alana yat ırımlar ı  çoğunlukla;et, süt, alkol, tütün, tuz, 
yem, orman ürünleri, ka ğı t vb. alanlara yönelik olmu ş tur. 
Bugün, çe ş itli tar ıma dayal ı  sanayi kurulu ş ları , kamu, özel kesim ve kooperatiflerin 
farkl ı  seviyelerde etkili olduklar ı  bir yap ı ya sahiptir. Devletin yönlendirici olarak gir-
diğ i bu sektörden giderek çekildi ğ ini ve ileride tamamen çekilece ğ i bildirilmektedir. Bu 
doğ rultuda da sektörde özel kesim ve kooperatiflerin faaliyet gösterece ğ i üretici ve 
tüketicilerin korunmas ı  aç ı s ından, tar ı ma dayal ı  sanayi sektöründe kooperatiflere büyük 
görevler dü ş ecektir. 

Tarıma dayal ı  sanayilerin kurulmas ı  ve geli ş mesinin kooperatif hareketiyle çok ya-
kı ndan ilgisi bulunmaktad ır. Söz konusu ili şki genel anlam ı yla iki yönlüdür. Birincisi 
üreticilerin daha iyi i ş leyip değ erlendirmek amac ıyla tarıma dayal ı  sanayi tesislerini 
kurmalar ı , ikincisi de tar ıma dayal ı  sanayinin geli şmesiyle ortaya çıkacak yo ğ un ham-
madde talebini kar şı lamakla ortaya ç ıkabilecek güçlükleri ortadan kald ırmak, yani ürün-
lerinin değ erini bulmas ı n ı  sağ lamak amac ıyla kooperatif kurmas ıd ır. Bu ili şkiden de 
anla şı lacağı  gibi tar ıma dayal ı  sanayi ile kooperatifçilik aras ında bir etkile ş im bulun-
makta ve birbirlerinin geli ş mesine ivme kazand ırmaktad ır. 

Tar ı msal kooperatifler, çe ş itli mal ve hizmetlerin üretimi, üretim girdilerinin temin 
ve tedariki, ürünlerin toplanmas ı , i ş lenmesi ve pazarlanmas ı na kadar çok geni ş  bir alan-
da bu hizmeti yürüterek sosyal ve ekonomik faydalar meydana getirmektedir. Ülkemiz-
de 19. yüzy ı l ın ikinci yar ı s ı nda ba ş layan kooperatifçili ğ in esas geli ş mesi 
Cumhuriyet'ten sonra olmu ş  ve bu dönemde geli ş meye baş layan tar ıma dayal ı  sanayi ile 
de çok yak ı n ilişki içinde bulunulmu ş tur. Bu sanayi dal ı  ile ili ş kili olan tarımsal koope-
ratifleri, tar ı m satış  kooperatifleri ve birlikleri, pancar istihsal kooperatifleri, tütün tar ı m 
sat ış  kooperatifleri, tar ımsal kalk ı nma kooperatifleri, sulama kooperatifleri, su ürünleri 
kooperatifleri ve tar ı m kredi kooperatifleri olarak s ıralayabiliriz. 

Tarıma dayal ı  sanayiinde kooperatiflerin büyük etkinliklere sahip oldu ğ u AB ülke-
lerinde, devletin kooperatif tesis ve yat ı rımların ı  sibvanse etti ğ i, tesis ve i ş letme kredi-
lerinin uzun vadeli ve dü ş ük faizli olduğu belirtilmektedir. 

Devletin kooperatifçili ğ i bu şekilde destekledi ğ i ve te ş vik ettiğ i AB ülkelerinde ö-
zellikle tar ımsal ürünleri i ş leyen tar ıma dayal ı  sanayide, kooperatiflerin %30-100 ora-
n ında pay sahibi oldu ğu ifade edilmektedir. Kooperatiflerin içinde bulunduklar ı  sektör-
de söz sahibi olmalar ı nda kooperatiflerin yatay ve dikey entegrasyona giderek daha 
güçlü yap ı ya kavu ş malar ın ı n büyük etkisi bulunmaktad ır. Örneğ in sanayisi geli şmi ş  
bat ı  ülkelerinde kooperatiflerin tar ıma dayal ı  sanayi alan ında da paylar ı  hayli yüksektir. 
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Süt ve mamülleri sanayiinde kooperatiflerin pay ı  Almanya'da %98.5 Yunanistan'da 
%60, İ talya'da %65, Fransa'da %62, Irlanda'da %100, Hollanda'da %90, Danimarka'da 
%92'dir. (Ç ık ın ve Karacan 1994, Mülayim 1995) Et ve mamülleri sanayiinde; Fransa'-
da domuz etinde %80, s ığı r etinde %30, Danimarka'da domuz etinde %97, s ığı r etinde 
%53, Almanya'da domuz etinde %23, s ığı r etinde %25, Yunanistan'da domuz etinde 
%3, s ığı r etinde %2, tavuk etinde %20 kooperatifler pay almaktad ır (Anonymous 
1994/a). 

Alkollü içkilerden şarap sanayinde de kooperatiflerin paylar ı ; Fransa'da şarapta 
%61, ş ampanyada %36, Almanya'da ş arapta %35, Yunanistan'da ş arapta %50, İ talya'da 
ş arapta %52, Ispanya'da şarapta %60'd ır. Yem sanayinde; Almanya'da %50, Norveç'te 
%67, İ ngiltere'de %16, Hollanda'da %55, Belçika'da %20 kooperatifler pay almaktad ır. 
Zeytinyağı  sanayini inceledi ğ imizde; Yunanistan'da %55, İ talya'da %12, Ispanya'da 
%60, Fransa'da %48 kooperatiflerin pay ald ığı n ı  görmekteyiz (Ç ıkın ve Karacan 1994, 
Mülayim 1995). 

Meyve-Sebze i ş leme sanayinde kooperatifler; İ talya'da %22, Fransa'da %42-45 pay 
almaktad ır. Dondurulmu ş  sebzede; Fransa'da %40, dondurulmu ş  meyvede de %60 
kooperatiflerin pay ı  bulunmaktad ır. Un ve unlu mamüller sanayinde de Fransa'da %18, 
pancar ş ekerinde Hollanda'da %63, İ spanya'da %20, İngiltere'de %0.4, kooperatiflerin 
pay ı  bulunmaktad ı r (Anonymous 1994/a Ç ıkın ve Karacan 1994). 

Buradan da anla şı lacağı  gibi AB ülkelerinde kooperatiflerin pay ı  yüksek düzeyde-
dir. Buna kar şı l ık Türkiye'deki durumu inceledi ğ imizde bu oranlarm %1-10, aras ı nda 
değ i ş tiğ ini görmekteyiz. 

Türkiye'de tar ıma dayal ı  sanayii konusunda, daha çok tar ım satış  kooperatifleri ile 
tarımsal kalk ınma kooperatiflerinin faaliyet gösterdiklerini görmekteyiz. Di ğer koope-
ratiflerinde bu konularda bir kaç yat ı rım ı  bulunmaktad ır. Ülkemizde kooperatifler daha 
çok g ıda sanayi, dokuma sanayi, içki sanayi ve orman ürünleri sanayi dallar ında faali-
yette bulunmaktad ı r. 

Bugün çe ş itli g ıda sanayiinde kamu, özel kesim ve kooperatiflerin farkl ı  düzeylerde 
etkili olduklar ı  görülmektedir. Örne ğ in süt ve mamülleri sanayiinde kapasitenin %3.11'i 
kooperatiflere aittir. Sanayiden geçen süt aç ı s ından da kooperatiflerin pay ı  %2.9'dur 
(Turan 1992). Bu alanda çal ış an kooperatifler bir veya iki mamül madde üretmeye 
yönelik fabrika, mand ıra ve süt toplama merkezlerine sahip bulunmaktad ırlar. Bu koo-
peratiflerin tümü tar ı msal kalk ınma kooperatifidir. 

Et ve mamülleri sanayiinde kooperatiflerin yayg ın olmadığı , yalnızca Giresun ve 
Trabzon'da bal ı k unu ve bal ık yağı  i ş leyen 3 tesisin, Erzurum'da bir et mamülleri tesi-
sinin bulunduğu görülmektedir. Giresun Bulancak'ta 100 ton/gün kapasiteli bal ık unu, 
82893 kg/y ı l bal ık yağı  fabrikas ı , Trabzon Vakfıkebir'de 300 ton/gün kapasiteli bal ık 
unu ve bal ık yağı  tesisi bulunmaktad ı r. Erzurum Ş enkaya Merkez'de 200 ton/y ı l kapasi-
teli et mamülleri tesisi de faaliyette bulunmaktad ı r. 
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Bitkisel yağ  ve margarin sanayinde özel kesim ve kooperatifler bulunmaktad ı r. Ko-
operatiflerden; tar ı m sat ış  kooperatifleri ve birlikleri;Tari ş , Çukobirlik, Trakyabirlik, 
Karadenizbirlik, Antbirlik ve Güneydo ğu Birlik Tar ımsal Kalkı nma Kooperatifleri, 
tarım kredi kooperatifleri, bitkisel ya ğ  ve zeytinyağı  üretim alanlar ında çal ış maktad ır. 
Bu birlikler ve kooperatifler yakla şı k 1.5 milyon ton/y ı l kurulu kapasiteye sahip olup 
sektördeki toplam kurulu kapasitenin yakla şı k %32'sini olu ş turmaktad ı r. Buna kar şı l ık 
kooperatiflerin her ne kadar tar ıma dayal ı  sanayi alan ında kurulu kapasitede pay ı  
nisbeten yüksek olsa da ürünlerin i ş lenmesinde bitkisel ya ğ da %8.7, zeytin ya ğı nda 
%6.8'lik bir paya sahiptir (Mülayim 1995). Bu durum kooperatiflerin sanayi tesislerinde 
kapasite kullan ı m oran ı nın dü ş ük oduğ unun ve bunun da finansal kaynaklar ı n yetersiz-
liğ inden ileri geldi ğ inin bir göstergesidir. 

Meyve ve sebze i ş leme sanayiinde tar ım sat ış  kooperatifleri ve tar ımsal kalk ı nma 
kooperatifleri yer almakta ve kooperatiflere ait 616.503 ton/y ı l kurulu kapasite olup, 
incir, kuru üzüm, pekmez, salamura zeytin, f ı nd ı k i ş leme, meyve sebze i ş leme, ambalaj-
lama, depolama, tasnif ve bakliyat alanlar ında çal ış maktad ırlar (Anonymous 1994/b,c). 
Kooperatifler, mevcut kurulu kapasitede, bu durumlar ı  ile önemli bir yere sahip olabil-
mektedir. 

Tar ı ma dayal ı  sanayinin alt dallar ı ndan olan dokuma ve giyim sanayinde, tar ı m sat ış  
kooperatifleri ile tar ı msal kalk ınma kooperatifleri faaliyet göstermektedir. Tar ım sat ış  
kooperatifleri pamuk ipli ğ i ve pamuklu dokuma konusunda, tar ımsal kalkı nma koope-
ratifleri de el dokuma hal ı c ı l ık, kilimcilik, hal ı  ipliğ i ve kendir i ş leme konular ı nda faali-
yetlerini yoğ unlaş t ı rm ış lard ı r. 

Tar ı m satış  kooperatiflerinin pamuk ipli ğ i üretim kapasitesi 46.500 ton/y ı l olup, 
sektör toplam kapasitesinin %6.19'unu olu ş turmaktad ı r. Pamuklu dokuma dal ı nda koo-
peratiflerin pay ı  %4-5 civar ında bulunmaktad ır. Tarımsal kalk ı nma kooperatiflerinin 
yat ırı mlar ı  hal ı c ı l ı k (56 kooperatif 4.831 tezgah + 4.842 m2 hal ı), kilimcilik (3 koope-
ratif 100 tezgah + 2.400 ad/y ı l), iplik (2 fabrika 600 ton/y ı l), kendir i ş leme (2.000 
ton/y ı l kapasiteli bir kooperatif) alanlar ı nda üretim de bulunmaktad ı r (Anonymous 
1994/c). Tar ı msal kalk ınma kooperatifleri özellikle el dokuma hal ı c ı l ığı  konusunda 
önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemiz şeker sanayii kuruldu ğ undan bugüne kadar kamu a ğı rl ı kl ı  hizmet sunmakta 
idi. Daha önceleri tamam ı  kamu iktisadi devlet kurulu ş u olan T. Ş .F.A.Ş .'ne bağ l ı  ş eker 
fabrikalar ı ndan üç tanesi (Kayseri, Konya, Amasya) Pancar Ekicileri İ stihsal 
Kooperatiflerine (Pankobirlik) devredilmi ş tir. Bunlar ı n yan ı nda Pankobirlik'in önemli 
hissedarlar ı  aras ı nda yer ald ığı  Adapazar ı  ve Kütahya ş eker fabrikalar ı da dikkate al ı n-
d ığı nda, Kooperatiflerin ş eker sanayiinde önemli bir yere sahip oldu ğ u görülmektedir. 
Kooperatiflere ait 3 şeker fabrikas ın ın ş eker üretimindeki pay ı , 1993'de %17.94'dür 
(Anonymous 1995). 

Yem sanayi alan ı nda özel sektörün yan ı nda kooperatif sektörde yer almakta ve bu 
konuda tar ı m sat ış  kooperatiflerinden Trakyabirlik'e ait bir yem fabrikas ı ,Tarım Kredi 
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Kooperatifleri Merkez Birli ğ i'ne ait onbir yem fabrikas ı , Pankobirlik'e ait 2 yem fabri-
kas ı  ve tar ımsal kalk ı nma kooperatiflerine ait 3 yem fabrikas ı  faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. Kooperatiflerin yem sanayiindeki pay ı  hayvan yeminde %8.5'dir. 

Un ve unlu mamüller sanayiinde genellikle tar ımsal kalk ınma kooperatifleri de ğ ir-
men ve fabrika olarak faaliyet göstermektedir. Sektörde 13 kooperatifin i ş letmesi bu-
lunmakta ve 438 ton/gün kurulu kapasite ile yakla şı k %l'lik bir pay almaktad ır. Orman 
ürünleri sanayiinde de tar ımsal kalk ı nma kooperatiflerinden 23 kooperatif i ş letmede 
bulunmakta ve y ı lda 201.560 m3 kereste üretim kapasitesine sahiptir. 

Bu tar ı ma dayal ı  sanayi dallar ın ı n yan ında, hammaddesini tar ımdan alan uçucu 
yağ lar alan ında da kooperatifler ve özel sektör birlikte faaliyette bulunmaktad ır. Koope-
ratiflerden tar ım sat ış  kooperatiflerine, ait 5, tar ımsal kalk ınma kooperatiflerine ait 1 
adet fabrika faaliyetini sürdürmekte, 1625 kg. ince gülya ğı  üretim kapasitesi ile sektör-
den yakla şı k %43'lük bir pay almaktad ı r. 

Görüldüğü gibi tar ıma dayal ı  sanayinin çe ş itli dallar ında faaliyet gösteren ve bu a-
maçla da, ülkenin her yöresinde kurulan kooperatiflere ait fabrika ve i ş letmeler kı rsal 
kesimde sanayinin geli şmesine, yeni teknolojinin uygulanmas ı na ve geli ş tirilmesine 
öncelik etmi ş lerdir. Söz konusu fabrika ve i ş letmeler ayn ı  zamanda bulunduklar ı  yer-
lerde yan sanayinin de geli şmesine katk ı  sağ lamış lard ır. Tarıma dayal ı  sanayinin önemli 
katk ı lar ı ndan biri de yaratt ığı  istihdam hacmidir. Bugün imalat sanayi istihdam ı  içindeki 
oran ı  %50 civar ı nda bulunmaktad ı r. İ stihdama olan katk ını n içerisinde kooperatif tesis 
ve i ş letmelerinin de pay ı  bulunmaktad ır. (Örneğ in, tarım satış  kooperatifleri birliklerine 
ait tesislerde yakla şı k 18.000 ki ş iye, Pankobirlik i ş letme ve tesislerinde 753 ki ş iye i ş  
imkan ı  sağ lanmış t ır). Diğer tar ımsal kooperatifleri ve ürün al ım dönemlerini de dikkate 
ald ığı m ı zda, bu say ın ı n daha da çok yükselece ğ i muhtemeldir. 

Tarıma dayal ı  sanayi, genel ekonomiye katk ı larının yan ında, özellikle kırsal kesimin 
bir çok probleminin çözümünde de önemli rol oynamaktad ır. Ülke nüfusunun yar ı s ına 
yakı n kı sm ın ı  bünyesinde bar ınd ıran tar ım kesiminin hayat standard ını n yükselmesinde, 
üreticinin ürününü de ğ er fiyata satabilmesi ve istihdam imkanlar ını n sağ lanmas ı  önemli 
olmaktad ı r. Bunun için de üretici ile sanayicinin entegre olmas ı  gerekir. Bu amaçla 
üretici ile sanayicinin entegre olaca ğı  kooperatiflerin tar ıma dayal ı  sanayide yer almas ı  
ile köylünün köyünde kalk ındı rı lmas ıda gerçekle ş tirebilecektir. 

Nitekim geli şmi ş  ülkelerde ki uygulama örneklerinden de görüldü ğü gibi tar ıma 
dayal ı  sanayi alan ı nda, kooperatif i ş letmeler önemli paylar ı  sahip olup ülke sanayinin 
geli şmesinde büyük rol oynam ış lard ı r. 

Tarım ve tar ı ma dayal ı  sanayi sürekli etkile ş im içinde oldu ğundan, kırsal kalk ın-
man ı n gerçekle ş tirilmesinde kooperatifler bir araç olabilecek ve devlet politikalar ı n ı n 
daha az masrafl ı  ve daha kolay yürütülmesi de sa ğ lanabilecektir. 
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