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topraklar manzumesidir. İ nanç birli ğ idir. Bugün gelinen nokta itibariyle de bu durum
ispatlanmıştır.
Her filmin bir rejisörü, bir finansörü, bir de oyuncular ı vard ır. Konuyu dağıtmadan ve
hedefi ço ğaltmadan, Megall-idea rejisör ve finansörlerinden Yunanistan' ı yitrinde
izlemeye devam ediyoruz. Hem de filmin ba şrol oyuncusu gibi görünen zat ın ağzından.
Açıklamamlar üzerine Yunanistan geri ad ım atmad ı . isteseydi de atamazd ı. Sadece baz ı Bakan
ve yetkililer görevden uzakla ştırıld ı. Nedeni, niçin böyle bir i şin içine girdiniz de ğildi. Nedeni,
niçin yüzünüze gözünüze bula ştırd ı nız, ba şaramad ı nız d ı . Çünkü, Yunanistan'da hiç bir
hükümetin gücü Türkiye aleyhine olabilecek fikrin/eylemin engellenmesine yetmez. Hay ır,
yeter diyecek olanlara ise tarih boyunca yetmedi ğini gösterdiler.
Türkiye ile ilgili Yunanistan üzerinden yaz ılan senaryolar ın tamamının arkasında BüYüK
HEDEF var, Yani Megali-idea. Megali-idea, temel'de dokuz maddeden olu şuyor. Bu maddelerin
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gerçekleşmesi ancak ve ancak zay ıflatılmış veya Allah korusun parçalanm ış bir Türkiye soncu
oluşabilir. Her ne kadar bu maddelerden baz ıları sonuçland ı ise de geriye kalanlar ın tamam ı
mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklanyla ve hükümranl ık haklarıyla ilgilidir. Dokuz
maddeyi bir kez daha okudu ğumuzda gerçekleri daha iyi görebiliriz.
1. Yunan ulusuna ba ğımsız bir ülke sa ğlamak,
2. Batı Trakya ve Selanik'in ilhakı ,
3. Ege Adalarının ilhakı ,
4. Oniki Adaların ilhakı,
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5. Girit Adasının ilhakı,

6. Batı Anadolu'nun ilhakı,

7. Kıbrıs' ı n Yunanistan'a ba ğ lanması,

8. Pontus Rum Devletinin yeniden kurulmas ı,
9. Istanbul'un ele geçirilmesi ve Bizans İ mparatorlu ğu'nun canland ırılması.
Bilemiyorum yoruma gerek var m ı ? Dokuz maddeyi beynimize nak ş edelim ve Türk'ün
ufkunu daraltmaya, Türkiye'yi yay ılmacılıkla ve insan haklar ı ihlalleriyle suçlayanlar ı bir kez
daha hatı rlayal ı m. Ve filmi bir kez daha bu gözlükle izleyelim. Türkiye do ğusuyla batısıyla,
azınl ık olarak kabul edilmeyen Türk kimli ğ inin bütün alt gruplanyla, alevisiyle sunnisiyle bir
bütündür. Bütün olmaya, karde ş kalmaya ve sevgi tohumları yeşertmeye mecburuz. Yar ınlar
çok geç olabilir. Bu nedenle dost olmayan ülkeleri iyi tan ımak zorunday ız. Lüzumsuz dostluk
şarkılarına da hiç gerek duymamally ız. Herkese anlad ığı dilden...
ROO.P-ERATifçjj..ik
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OSMANLI IMPARATORLU ĞU'NDA
TARIMSAL ÖĞRETIM VE ÇIFTÇI EĞITIMI
Yrd. Doç. Dr. 1. Coşkun CEYLAN
ÖZET

a

Bu çal ışmada, Osmanl ı imparatorluğunda tar ımsal öğretim ve çiftçi eğitiminin tarihsel
gelişimi incelenmektedir. Bu dönemde ba şlayan tarımsal öğretim ve çiftçi e ğitimi faaliyetleri
ile Türk tarımı ilk kez bilimsel temellere dayal ı bulgular ile desteklenmeye ba şlamıştır.

ABSTRACT
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AGRICULTURAL EDUCATION AND
FARMERS' TRAINING IN OTTOMAN EMP1RE
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In this study, historical development of agricultural education and farmers' training in
Ottoman Empire investigated. Turkish agriculture, first time, began to be supported by
scientific information with the agricultural education and farmers'training activities which
have begun that period of time.
1. TANZIMAT ÖNCESI DÖNEM

Dünya tarım tarihi incelendi ğinde, Türklerin bitki ve hayvan yeti ştirmeyi çok iyi bildikleri
ve bu bilgilerini batı yönündeki göçlerle Anadolu'ya, Akdeniz çevresine ve Avrupa'ya yayd ıkları
görülmektedir. Mezopotamya medeniyetinden, Etilerden günümüze ula şan kitabeler ve
kalıntılar, bu iddiayı doğrulamaktad ır. Ancak, Türk tarım tarihi açısından tarımsal bilgilerin
yayılması ile ilgili ilk yazılı bilgilere 10. yüzy ıldan itibaren rastlanmaktad ır. K1TABüLECNAS
VESS1FAT, KITABOZZER, KITABOLFELAHA, KITABONNEBAT, KITABOLMEYAH VE KABUSNAME
gibi eserler, tar ımsal konularda bilgi veren ilk yay ınlard ır. Bu yayınların hemen tamam ı sözkonusu
dönemlerde bilimsel dil olarak kabul edilen Arapça ile yaz ılmıştır (1).
Bu yayınlardan "Kitabülecnas Vessifat" adl ı eserde Ebulhasan; meteoroloji, toprak bilgisi,
tohum ekim ve fidan dikim yöntemleri, a ğ*aç yetiştirme yöntemleri, tah ıl üretimi, üzüm ba ğları
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Tarımsal eğitimde en önemli gelişme ise 1892'de Istanbul'da aç ılan "Halkal ı Ziraat Mektebi
Alisi"din Di ğer okullardan farkl ı olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurtd ışından getirilen
uzmanların dersler verdi ği bu okul 1928 yılına kadar yüksek öğretim yapm ıştır.
Il. Meşrutiyetin ilan ından sonra çeşitli tarım kollarında eğitim ve öğ retim yapmak üzere
imparatorlu ğ un pek çok yerinde aç ılan veya açılması na karar verilen okullar ın sayısında artış
görülmektedir. Ancak önce 1912 Balkan Sava şı 'nın ve 19014'de del. Dünya Sava şı'nın başlaması
bu geniş kapsaml ı uygulamaları etkilemi ştir (1).
Genel olarak Tanzimatla birlikte Türk tar ımı , açılan okullar yard ımıyla bilimsel temellere
dayal ı bulgular ile desteklenmeye ba şlam ıştır. Geçen dönemler boyunca Avrupa tar ımında
görülen gelişmeler gecikmeli de olsa Türk tar ımında uygulanmaya ba şlam ıştır. Ancak, Osmanl ı
imparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilen ikisi tar ım, biri orman ve biri de
veterinerlik e ğitirhi veren sadece 4 okul bulunmaktad ır.
Uygulanan bu ileri tekniklerin çiftçilere benimsetilmesinde örnek i şletmeler kurulmas ı
yoluna yine bu dönemde gidilmiştin Bu amaçla ülkenin de ğişik yerlerinde Avrupal ılar tarafından
yönetilen i şletmeler desteklenmi ştir. Bu konuda Istanbul'da Polonyal ı Prens Czartoriski
tarafından kurulan ve yakla şı k 200 ki şilik nüfusunun tamam ı Polonyal ı olan Adam-Köy tarım
kolonisi bir örnek girişimdin Kafkasya'da Şeyh Şamil ordular ında görev yaparken Ruslar
tarafından esir al ınarak Türklere sat ılan bu Polonyal ılar, Istanbul'da Prens Czartoriski taraf ından
daha önce Lazarist Frans ızlar için satın alınan Adam-Köy'üne yerle ştirilmişlerdi. Bu köy şimdiki
Polonezköy'ün çekirde ğini oluşturmuştur (1842). (2)
Tanzimatla birlikte Osmanl ı ekonomisinde daha çok tar ı m politikalarının d ış politikan ı n
etkisinden kurtulmaya ba şlad ığı görülmeye ba şlanmaktad ır. Kapitülasyonlar ın ışığı nda
düzenlenen gümrük tarifeleri d ış ticaretin daha fazla önem kazanmas ına neden olmu ştur.
Hatta pek çok yöre, al ışageldikleri paralar ı ya da yoğun ekonomik ilişki kurdukları ülkelerin
paralarını tedavülde tutmaktad ırlar. Bir tar ım ülkesi olan Osmanlı Devleti, payitaht ının buğday
ihtiyacını Romanya'dan, Odesa'dan, hatta Marsilya'dan kar şılamaktad ır. özetle Osmanl ı tarımı
geçimlik ekonomi anlay ışı nın hakim oldu ğu bir yap ı göstermektedir (4).
Anadolu-Bağdat demiryolu ile Türk tar ımı kabuk değiştirmeye ba şlamıştı r. özellikle
demiryolu güzergah ında bulunan çiftçiler k ısa sürede iç pazarla bütünle şmiştir (4).
ülke d ışı ndan getirtilen uzmanlarla birlikte 19. yüzy ılda yeni tarı m araçları da Osmanl ı
tarımında görülmeye ba şlam ıştır. Türk ürünleri uluslararas ı sergi ve fuarlarda yer almakta ve
bıı ralarda görülen ileri teknolojiler ve ürünleri ülkeye ithal edilerek deneme çal ışmalar ı
yapılmaktad ır.
4. YAYINIAR
Bu yeni teknik ve teknolojilerin çiftçiler aras ında yayılıp benimsenmesinde rol oynayan
araçlardan biri de yayınlard ır. 19, yüzyılın sonlarından itibaren daha önce kitap şeklinde görülen
0 1> E RATif

k

scay1:12.3

Lı ccı k-4, ıdı cı t- ıncart'99

pe

cy
a

tarım konulu yayınların yanısıra bu kez süreli yayınlar da görülmektedir. Bu yay ınlar daha çok
ülkenin başkenti İstanbul'da bas ılıp, yakın çervesine da ğıtımı yapılabilen dergiler şeklindedir.
Her ne kadar bu yay ınlarda "Gazete" ad ı kullanılmışsa da, Gazete kelimesinin günümüzdeki
anlamı nda kullan ılmad ığı , "Dergi" anlam ında kullan ıldığı görülmektedir (5).
Yayınlarda kullan ılan dil Osmanl ıca ve kullan ılan harfler Arap harfleridir Bu özellikleri
nedeniyle e ğitim seviyesi dü şük olan çiftçilerin bu kaynaklardan yararlanmalar ı da sınırlı
düzeyde kalm ıştır. Nitekim tarımsal üretim ve veterinerlik konular ında ilk süreli yayın olan
"Vasıta-I Servet" dergisinin abone say ısı yaklaşık 300'dür (5).
Yayın hayatına 1 Mayıs 1880'de ba şlayan Vasıta- ı Servet dergisi, 27 Temmuz 1888'de
kapanıncaya kadar aral ıklarla (3 Nisan 1881 ve 13 şubat 1888 tarihleri aras ında yayınlarına ara
verilmiştir.) 38 sayı yayınlanm ıştır. Derginin sahibi ve yaz ı kurulu üyesi Mehmet Ali Bey ilk sivil
veteriner örgütünün ve il sivil veteriner okulunun kurucusudur.
Derginin 1. sayısının 2. sayfasında "vazife" ba şlığı altında; tar ımın her konusuyla ilgili
yeni tarım tekniklerinin okuyuculara duyurulmas ının amaçland ığı belirtilmektedir. Bunu
yaparken de mümkün oldu ğ u ölçüde köylünün anlayabilece ğ i dilin kullan ı laca ğı
vurgulanmaktad ır (5).
Vasıta-i Servet'in öncülü ğünde, tarı m konularında yayınlanan süreli yayı nlar da bu
dönemde art ış göstermektedir. Çe şitli gazete ve dergiler belirli sürelerle yay ınlanmış ve
kapanmıştır. Bu yayınlardan bazıları; Ziraat Gazetesi (1881), Resimli Ziraat Gazetesi > (1905),
osmanl ı Ziraat ve Ticareti (1907), Osmanl ı Ziraat ve Ticaret Gazetesi (1908), Resimli Çiftçi (1909),
ikramiyeli Ziraat Gazetesi (1909) ve Gülistan (1910)d ır. Yine sözkonusu dönemde Ziraat Nezareti
tarafından yayı nlanan Umur Nafia ve Ziraat Mecmuas ı , Orman ve Maadin Mecmuas ı , Orman
Maadin, Ziraat ve Baytar Mecmuas ı ve Tİcaret ve Ziraat Nezareti Mecmualar ı resmi nitelikli
yayınlard ır (6).
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Haz ı r giyim sektörü, tekstil sektöründen gelen kuma şı , seri bir şekilde tüketicisinin
kullanabileceği ürün haline dönü ştüren ve bu ba ğ lamda tekstil sektörünün son halkas ını
oluşturan bir imalat dal ıdır (2). Türkiye'nin toplam ihracat ı içerisinde %38'lera yakla şan bir
paya sahiptir. Bunun yan ında sadece ihracata yönelik çal ışan birimlerde bir buçuk milyonun
üzerinde insan istihdam edilmektedir. Bu özellikleriyle haz ı r giyim sektörünün Türk
ekonomisindeki yeri ve öneminin tart ışmasız olduğu açıktır. Ne varki, AB'ne tam üye olmay ışımız,
bazı ülkelerin koydu ğu kotalar ve uzakdo ğ u ile yapılan zorlu rekabet daha ucuz i şçilik ve enerji
gibi olumsuzluklar tekstil ve konfeksiyon sanayiinde yeni aray ışlara sebep olmaktad ı r (3). Bu
itibarla K.E.I.B. projesi di ğer sektörler gibi tekstil ve haz ır giyim sektörü içinde de çok önemli
bir fırsattır. K.E. İ.B.'e üye ülkelerin ekonomik durumu incelendi ğinde bu durum daha aç ık
görülecektir.
Bugün içinde bulundu ğumuz siyasi konjonktür ve globalleşme, tekstil ve konfeksiyon
sanayii ile ticaretini de etkilemektedir. Bir tarafta AB, di ğ er tarafta ABD, Kanada ve Meksika'n ın
oluşturduğ u gümrük birli ğ i ve pasifikte olu şturulan i şbirliğ i teşkilatları , ekonomik anlamda
globalle şme yolunda önemli bir yol katetmi şlerdir. Bunlar ı n yan ında GATT görü şmeleri
çerçevesinde tekstil ve Konfeksiyon Sanayii içinde bu olu şuma katılma yolunda zaman süreci
işlemeye başlamıştır.
Günümüzde, ileti şim araçlarının gelişmesi ve ülkeler aras ı ndaki sı nırların neredeyse
kalkması toplumların zevk ve tercihlerinde de globalle şmeye yol açmıştır. Bugün dünyada
aynı tarz giyinen ayn ı müzik türünü tercih eden, ayn ı zevkleri payla şan bir gençlik vard ır.
Giyimde veya di ğer alanlarda moda olgusu çok h ızl ı değişmekte ve yayılmaktad ır. Eskiden
belli merkezlerde olu şan moda ak ımları çok yava ş yayılmakta ve o günün modasına göre
üretilen ürünler dünyan ın değişik yerlerine uzun bir zaman sürecinde ula şmaktayd ı . Bu gün
ise dünyan ın hemen her yerinde ayn ı zamanda ayn ı moda akımları yaşanmaktad ır.
Bu da üretim ve pazarlamada çok h ızlı olmayı gerektirmektedir. ileti şim araçlar ının gelişmesi
tüketicinin görü şünü genişletmiş ve renk, model, aksesuar, desen ve fiyat konusunda son
derece hassas, kar şılaştırmacı ve seçici bir tüketici kitlesi pazar ı yönlendirmeye başlamıştır.
Ayn ı zamanda kalite anlay ışı değişmiş ve toplam kalite kavram ı ön plana ç ıkmıştır.
Tekstil ve Konfeksiyon sektörü bu de ğişim ve gelişmeleri geçte olsa fark etmi ştir. Bugün
ABD'de tekstil ve haz ır giyim sektörüne yönelik korumac ı tedbirlerden olu şan bir strateji
yürütülmektedir. Avrupa Birli ği, korumacılık esasl ı stratejisini GATT' ın Dünya tekstil sözle şmesine
yansıttığı birtakım kısıtlama imkanlar ına dayanarak sürdürmektedir.
Bütün bu blokla şmalar kar şısında Türkiye'nin sadece Avrupa'da olup biteni gözlemekte
yetinmeyip, dünyan ın diğer bölgelerindeki geli ş meleri de dikkate alarak AB'ne kar ış
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pozisyonunu kuvvetlendirmek amac ıyla giriştiği bazı çabalar sonucu Do ğu Avrupa'da ihracata
ve ortak yat ırımlara imkan yaratacak nitelikte bir birli ğin doğması gerçekleşmiştir.
KEI ÇERÇEVESINDE TÜRK HAZIR GIYIM SANAYININ
DEĞERLENDIRILMESI VE ÜYE DEVLETLERLE ILI ŞKILER
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Karadeniz Ekonomik i şbirliği (The Black Sea Economic Cooperatifon), toplam 11 ülkenin;
Arnavutluk, Azarbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, moldava,Romanya, Rusya
Federasyonu, Türk, Ukrayna ve Yunanistan ve 7 gözlemci ülke; M ısır, israil, Polanya, Slovak
Cumhuriyeti, Tunus, Italya ve Avusturya'n ın katılımıyla 20 milyon km,'Iik bir alanda 330 milyon
kişilik nüfusuyla, bir ekonomik ve siyasi bölgesel i şbirliğidir. Avrupa birliğ'i ile karşılaştırıldığı nda
'KEI satın alma gücü dü şük ancak geli şme potansiyeli yüksek bir pazara sahiptir.
KEI ile ilgili çal ışmalar ilk defa 1990 yılı Ağustos ayında Türkiye Cumhuriyeti D ışişleri
Bakanl ığı'nca ba şlatılmış, 25 Haziran 1992'de Istanbul'da düzenlenen zirve toplant ısında üye
ülkeleı-in devlet veya hükümet ba şkanlarının imzalad ığı Karadeniz Ekonomik i şbirliği Zirve
Bildirisi ile resmen i şlerlik kazanm ıştır (4).
KEI'nin üç önemli organ ı vard ır. Bunlar kısaca, KEi D ışişleri Bakanlar ı Toplantısı, Karadeniz
Ekonomik işbirliğ i Konseyi (KEiK) ve Karadeniz Ekonomik i şbirliği Parlamenterler Asamblesi'dir
(KEiPA).
KEi, Karadenize kıyısı olan ülkeler arasında işbirli'ğ ini geliştirme ve daha ileri a şamada
üye devletlerin meydana getirece ği bir ekonomik işbirliği bölgesi oluşturma yönünde genel
çerçeveyi çizen bir anla şmad ır. 18 maddeden oluşan deklerasyonunun ilk 11 maddesi genel
hedefleri ve bildirinin temel ald ığı diğer belgeleri belirtmektedir. Bu maddelerde yer alan
başlıca amaçları özetlersek; dostluk ve iyi kom şuluk ilişkilerini geliştirerek, Karadeniz'in bar ış,
istikrar ve refah denizi olmas ı nı sağlayarak, ekonomik, tekrıolojik ve sosyal geli şmeyi
desteklemek, bunun yan ısıra özel te şebbüsü teşvik etmek için kendi içinde ve di ğer ilgili
ülkelerle hem ikili, hemde çok tarafl ı işbirliğinin geli ştirilmesini ve çeşitlendirilmesini kapsad ığı
görülür. Anlaşma maddeleri ticaret ve sanat i şbirliğini de içine alarak, ekonomi, bilim, teknoloji,
çevre konular ını genel işbirliği alanları olarak belirlemekte ve i şbirliğ inin ikili ya da çok tarafl ı
olabileceğini belirtmektedir. üye ülkeler bu konularda da mutabakata vararak, ticari ortam ın
iyileştirilmesi ve bireysel ve ortak giri şimi teşvik etmek amac ıyla önlemler almay ı kabul
etmişlerdir. Bu önlemler k ısaca;
• ikili müzakereler yoluyla i ş adamlarının birbirlerinin ülkelerine giriş, çıkış ve buralarda
serbest dola şmalarmı ve firmalararas ı doğrudan ilişki kurmalarm ı kolaylaştırmak.
• Küçük ve orta ölçekli i şletmelere destek sa ğlamak,
• Mal ve hizmet ticaretindeki çe şitli engelleri azaltmak ve a şamal ı olarak kald ırmak,
• Çifte vergilendirmeyi önleyecek yat ırımları korumak ve te şvik etmek,
• Uluslararası ihalelerle ilgili bilgi de ğişiminde bulunmak,
• Serbest bölgelerle i şbirliğini geliştirmek.
kooVERATiFcil.ik.
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gelişmemiş hazır giyim sektörleri ile tüketimi kar şı layamamakta bu nedenle konfeksiyon
ürünlerine olan yüksek talepleri ile Türk haz ır giyim sanayii için umut verici pazarlar olarak
görülmektedir. Yunanistan ve Ermenistania olan siyasi sorunlar ın çözümü ile de zamanla
ticari ili şkilerin geli şeceği umut edilmektedir.
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Buraya kadar söylenilen sözlerin ışığı nda denilebilir ki, büyük zorluklar içerisinde bulunan
ve serbest piyasa ekonomisinin dinamizmine kavu şmak için çaba harcayan bu ülkeler aras ında
Türkiye önemli bir ekonomik model haline gelebilir. Türkiye'nin KE1'ne öncülük etmesi AB
karşısında ülkemizin güç kazanmas ına ve belli bir ekonomik ve politik yetene ğe sahip olduğunu
da göstermi ştir.
KEI, Doğu ve Batı arası ndaki yıllard ır devam eden siyasal ve ekonomik blokla şmaya
dayal ı bir düzenin yerine yeni arayışların sürdü ğü bir dönemde, Avrupa'n ın yeniden yap ılanma
süreci içinde bölgesel i şbirliği girişimlerinin öne çıktığı bir ortamda gerçekle şme olanağı aram ış
ve bulmuş bir oluşumdur.
Türkiye'nin bu olgu içindeki öncü rolü, diğer ülkelere göre daha istikrarl ı bir ülke olmasından
ve serbest piyasa ekonomisi konusunda deneyimi bulunmas ından kaynaklanmaktad ır. Ayrıca
Türkiye hem KEI ülkeleri hem de di ğer Avrupa ülkeleri açısından önemli bir partner durumdad ır.
Türkiye, KEI'deki konumunu yalnızca bölgesel aç ıdan değ il ayn ı zamanda küresel aç ıdan
değerlendirmelidir. Türkiye kendisine bir bölge ülkesi olarak de ğil, bir dünya ülkesi olarak
bakmalı , vizyonunu geni ş tutmal ı , KE1'deki konumunu da küresel boyutlar çerçevesinde
düşünmelidir (12).
KEI ile Türk hazır giyim' giri şimcilerinin etki alan ıda genişlemekte, pazar ı n geni şlemesi,
atıl kapasiteden yararlan ılmasını ve stoklar ın eritilmesinide sa ğ lamaktad ır. Bu durum daha
uzun dönem içinde yat ırım talebini de artt ırabilir. Yatırım talebinin artmas ı ülke içi ve d ışı
sermayeleride bölgeye çekebilece ği için Türk hazır giyim sektörü için yeni yat ırım alanlarının
oluşumu söz konusudur.
Çevresinde çok h ızlı değ işmelerin ya şandığı Türk Hazır Giyim Sanayii de KEI ile çok boyutlu,
dinamik ve değ işen koşullara uyum sa ğlayabilen yapısını çok geni ş bir yelpazede sürdürebilme
şansı na sahip olmaktad ır. Türk haz ır giyim sanayii, bu aç ıdan KEI üyesi ülkelerin ve bölgenin
dünya ekonomisiyle bütünle şmesi yönünde önemli katk ılar sa ğ layabilecek bir konuma sahiptir.
Bugün başta AB' ne üye ülkeler olmak üzere bir çok ülkeye önemli ölçüde haz ı r giyim ürünleri
ihraç etmekte olan Türk haz ır giyim sanayicileri, KEI üyesi ülkelerle girecekleri yo ğun ticari
ilişkilerle hem büyük yatırım potansiyeli yaratabilecek hemde bu potansiyelin de ğerlendirilmesi
yoluyla bölge kaynaklarının harekete geçerilmesinde büyük katk ılar sağ layacaklard ır.
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Hizmet ve özellikle de sa ğlık hizmeti üreten i şletmelerde Toplam Kalite Yönetimi giderek
önem kazanmaktad ı r. Bu makalede sağ l ık sistemlerinde kalite kavram ı ele al ı nmakta ve sa ğlık
hizmetinin kalitesi konusundaki yakla şımlar ele al ınmaktad ır Sağ lık hizmetinde Toplam Kalite
Yönetimi uygulamas ında kar şı laşılan sorunlar incelenmekte ve al ı nabilecek önlemler ortaya
konulmaktad ır.
TOTAL QUALITY MANEGEMENT FOR HEALT SYSTEM
ABSTRACT

pe

Total Quality Management in service and especially health care organizations is gaining importance. In this article the concept of quaility in health organizations is analized and
approaches to health care quality in health organizations is analized and approaches to health
care quality has been examined. The problems which arise during the application of Total
Quality Management are studied and actions whicn can be taken are listed.
Son yıllarda hizmet üretiminin artan önemi hizmet i şletmelerinde toplarn kalite yönetimini
önplana ç ı karm ıştır. Hizmet i şletmeleriyle fiziksel ürün üreten i şletmelerin en önemli farkı
hizmetlerin temelde ta şınmaz olu şudur Hizmetler nesneler de ğil, performans ve deneyimler
olduğundan, bunlar için imalat ürünlerinde oldu ğu gibi kesin spesifikasyonlar ın belirlenmesi
çok zordur Hizmetler ve fiziksel ürünler aras ındaki bir di ğer fark, özellikle i şgücü içeri ği yüksek
olan hizmetlerin heterojen nitelikte olu şudur. Bunları n perfonmans ı üreticiden üreticiye,
tüketiciden tüketiciye ve günden güne farkl ılık göstermektedir. Bu iki üretim aras ındaki üçüncü
fark birçok hizmetlerde üretim ve tüketimin birbirinden ayr ı lamaz bir biçimde olmas ıd ır.
Hizmetlerdeki kalite genellikle hizmetin sunulu şu sırasında, tüketici ve hizmeti veren aras ındaki
* G.Ü.11BE 4-letme Bölümü.
itOOVERAT İ-FQ İ I. İ it

say ı :12.3 ocıı k-şıdı at-enart'99

pe

cy
a

bir etkileşim biçiminde ortaya ç ı kar. (Zeillıaml, Parasuraman V2 Berry s. 15-16) Hizmet ve mal
üretimi aras ındaki bu farkl ılıklar nedeniyle hizmet kalitesinin ölçümü ve izlenmesi daha güç
olmaktad ı r.
Hizmetler alan ında giderek önem kazand ığı sektörlerden birisi de sa ğ lık sektörüdür. Bu
sektörün hizmetler içindeki pay ını n giderek büyümesi ve gelecek y ıllarda nüfus içindeki
ya şlıları n oranının artmas ıyla birlikte giderek büyümesi bu sektörün daha da önem kazanacak
olması bu sektörde verimlilik ve kalitenin sa ğ lanması önemli bir konu durumuna getirmi ştir,
Sağlık sektöründe ihtiyac ın doğ masına yolaçan ba şlıca nedenler şunlard ır:
a) Bireylerin sat ınalma gücünün artmas ı ,
b) Tedavi kurumlar ı aras ı nda rekabetin ba şlaması,
c)Sağ lık hizmetlerinde kaliteli bak ı m isteğ inin yayg ınla şması ,
d) Kalite-maliyet çeli şkisine çözüm getirilmesi olarak gösterilmektedir.
(Çorum, s.2)
Hizmet i şletmeleri aras ındaki farkl ılı klar, bu sistemlerin ürettikleri hizmetlerde kalitenin
sağ lanması için bazı zorluklar yaratmaktad ır. Kalite, hizmeti sunan ki şiye, kullanılan donanma,
mevcut verilere ve verilen kararlara ba ğ lıd ır. imalat i şletmelerinde oldu ğ u gibi hizmetin kalitesi
de mü şteri ihtiyaçlar ı tarafı ndan belirlenmektedir ve hizmetin üretim sürecinin içine
yerleştirilmelidir.
İ malatta uygulanan kalite denetimi yöntemleri hizmet üretimi için de ba şar ı ile
uygulanabilece ğl kanıtlanmış olmakla birlikte, sa ğlık sektöründe çal ışanların büyük bir bölümü:
tıp ve imalat ortarnlann ın birçok farkl ılığı içerdi'ğ i ve bu nedenle de imalat sektöründe kullan ılan
yöntemlerle sa ğl ık sektöründe etkili bir kalite denetim program ı nın uygulanamayaca ğı nı
düşünmektedirler. Bu ki şilere göre denetlenen ürünler her iki sektörde de büyük ölçüde farkl ıd ır.
Bir hastan ı n esas olarak, üzerinde i şlem yap ılan bir ürüne benzer hiçbir yan ının olmad ığı , bu
nedenle de imalatta kullan ılan kalite güvence yöntemlerinin t ı p ortam ında uygulanamayaca ğı
kabul edilmektedir. (Demos ve Demos, s.85)
Toplam Kalite Yönetimi ,(TKY) kaliteyi sürekli iyile ştirme felsefesiyle, sürece ve ç ıktıya
yönelik uygulamasıyla hizmet süreçlerinde kalitenin izlenmesi ve iyile ştirilmesi konusunda,
klasik kalite anlay ışı na göre daha ba şarılı ve etkin sonuçlar yaratmaktad ır.
Geleneksel örgüte yönetim, piyasa ve rekabeti de ğerlendirerek, kalite standard ı nı n ne
olması gerektiğ ine karar verir. Standardlar belirlendikten sonra, ürün ve hizmetlerin bunlara
uygun olması için bir süreç geliştirilir. Yönetim genellikle bu standartlar ın aşılmasının gereksiz
ve israf oldu ğunu düşünür. Toplam Kalite Yönetimi uygulananan örgütler ise kalitenin tan ımında
müşterilere ba ğ lıdır. Tatmin hatta Memnun edilmesi gereken onlard ır. Bu ise örgütteki herkesi
etkileyen bir etki kaymas ıdır.
Toplam Kalite Yönetimi, sürecin parçalar ını işleyen bir birim biçiMinde birbirine ba ğlamakta
ve bunlar ı bir örgütsel varl ık durumuna getirmekte, bunu sat ıcılar ve müşterilerle birle ştirerek
performans iyile ştirme için çaba harcayan bir tak ı m durumuna getirmektedir. TKY sistemin
RO OVERATif4i1..i
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kullanımı nda, faaliyetlerin ve insanlar ın denetlenmesinin bir yolu yerine, insanlar ın sürekli
iyileştirme çabalar ı nda onlar ı desteklemenin bir arac ı olmaya yönelik de ği ş iklikleri
gerektirmektedir. TKY sürecinin faktörleri şunlard ır: (Johnson, s.9-10)
a) Disipline edilmiş üstten alta kadar uzanan yönetim süreci.
b) Bir üst yöneticinin liderli ği.
c) Örgütteki her insan ın katılımı.
d)Takım çalışması gerektiren i şbirliği çabası .
e) Sürecin sürekli olarak iyile ştirilmesi.
f) Kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi.
g) Ürün ve hizmetin ya şam eğrisi boyunca sürekli maliyet dü şürülmesi.
h) Tatmin edilen mü şteri ihtiyaçları .
1) Sorunlarla ba şetme kapasitesinin maksimize edilmesi.
TKY kalite güvencesi ve kalite muayenesinden farkl ı olan ve toplam sürecin sürekli olarak
iyileştirilmesine yönelik bir çabalar bütünüdür. Bu yakla şımda iyileştirme hem sonuca hem de
sürece dayal ı olarak ortaya ç ıkmaktad ır.
Bir i şletmede hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine yönelik bir örgüt kültürünün
geliştirilmesi için üst yönetimin TKY felsefesini benimsemesi, üst önetimin uzun vadeli amaçlar ın
gerçekleştirilmesine odaklanan stratejilerin uygulanmas ı için gerekli zaman ve hareket
serbestisine sahip olmas ını sağ lar. (Casalou, s. 142) Ayr ıca böyle bir yakla şı m TKY'nin örgütün
i şleyi şinin bir parças ı durumuna gelmesini sa ğ layarak, örgütteki verimlilik ve etkinli ğin
artmas ı na neden olur. Örgütün TKY'ye yönelik biçimde yap ı lanmas ı , hizmetin sürekli
iyileştirilmesinin en önemli güvencesi ve kayna ğı durumuna gelir.
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SAĞLIK HIZMETLERINDE KALITE KAVRAMI

Kalite, her ki şinin kendi bakış açısı ve yakla şımı açısından tan ımlanabilece ği için subjektif
bir kavramd ır. Ancak kalitenin iki anlam ı olarak şunlar söylenebilir:
a) Bir ürün ya da hizmetin belirtilmi ş ya da tahmin edilen ihtiyaçlar ı tatmin etme yetene ği,
b) Kusurdan ar ınmış bir ürün ya da hizmet.
Danabedian ise sa ğ l ı k hizmeti kalitesine ili şkin klasik tan ı m ı şöyle yapmaktad ı r:
(Donabedian, 1980, s. 5-6) : "Sa ğ l ı k hizmelinde kalite, ve t ı bbi bakı m sürecinin tüm
bölümlerindeki beklenen kazanç ve zararlar da dikkate al ınarak belirlenmiş olan hastan ın
iyileşmesi ölçüsünü maksimize etmesi beklenen t ı bbi bakımd ır." Bu klasik tan ı mdan yola
çıkan sağlı k hizmeti i şletmeleri şu üç bölümden olu şan bir kalite program ı uygulamaktad ırlar:
performans ın değerlendirilmesi ve ölçülmesi, performans ı n standartlara uyup uymad ığını n
belirlenmesi ve standartlara ula şılamamas ı durumunda performans ın iyileştirilmesi. Burada
performans ın yeterli olmamas ı durumunda sağlık hizmeti sunan personelin ve özellikle de
doktorların davranışları değiştirilmeye ve iyileştirilmeye çal ışılmaktad ır.
kOOVERATİfQilik
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Ancak sa ğlık hizmeti kaletisine bu geleneksel yakla şım, sağlık hizmet işletmelerinin optimal sağlı k hizmeti vermesini engellemekte ve kaliteye standart bir yakla şımı ifade etmektedir.
Bu yaklaşımın bir di ğer eksikli ği, yalnızca doktorların performansının iyileştirilmesini önplana
alması ve diğer sağlık personelinin katkılarını ve örgütsel süreçleri dikkate almamas ıdır Burada
doktorun doğru ilaçları belirlemesi ve bu kararını uygun biçimde iletmesi beklenmektedir. Bu
faaliyetlerin sonucunda bunu izleyen di ğer süreçler de harekete geçmekte ve sa ğlık hizmeti
sağlanmaktad ır. Böylece yaln ızca doktorlar ı merkeze alan bu sa ğlık hizmetinde kaliteyi
iyileştirme yakla şı mı , sa ğ l ı k işletmelerindeki kalite iyile ştirmelerinin i şletmenin birçok
bölümünde çal ışan diğer personeli de içeren karma şı k ve simultane değişimleri gerektirdi ği
gözard ı edilmektedir. (Laffel ve Bulumenthal, s.2869-2870)
Sağlık hizmeti fiziksel ürün üretiminden büyük ölçüde farkl ılık göstermektedir. Sa ğlık
hizmetinin kalitesi alan ındaki Donabedian rnodelinde sa ğlık hizmetin' kalitesine ili şkin olarak
bilgi sağ lamakta kullanılabilecek üç kategori şunlard ır: (Donabedian, 1988, s.1747)
a) Yapı : Yapı, sağlık hizmetinin gerçekleştiği ortam ın özelliklerini ifade etmektedir. Bu,
malzeme kaynaklar ının (örne ğin, tesisler, teşhizat ve para), insan kaynaklar ının (personelin
sayısı ve nitelikleri gibi) ve örgütsel yap ının (sağlık kadrosu örgütlenmesi, meslek arkada şlarının
değerlendirilme yöntemleri gibi) özelliklerini kapsar.
b) Süreç : Süreç, sa ğlık hizmetinin verilmesi ve al ınması sırasında yapılanlar' ifade eder,
Hastan ın sağlık hizmeti ararken ve al ırken yürüttü ğü faaliyetleri ve uygulay ıanın bir te şhis
yaparken ve tedaviyi tavsiye ederken veya uygularken yapt ığı faaliyetleri kapsar.
c)Sonuç : Sonuç, sa ğlık hizmetinin hastaların ve nüfus kitlesinin sa ğlık durumu üzerindeki
etkisini ifade eder. Hastan ın bilgisindeki art ışlar ve hastan ın davranışı ndaki yararl ı değ işimler
sağ lık statüsünün geni ş tanımı içinde yer alm ıştır ve ayn ı biçimde sa ğlık hizmetinden hastan ın
tatmin derecesi de bunun içine dahildir.
Sağlık hizmetinin değerlendirilmesine bu üç bölümden olu şan yaklaşım, iyi bir yap ının iyi
bir sürecin olas ılığı nı arttırması , ve iyi bir sürecin iyi bir sonucun olas ılığını arttırması nedeniyle
mümkün duruma gelmektedir,
SAĞLIK HIZMETLERINDE KALITEYE YENI B İR YAKIASIM

Sağlık hizmetlerinde kaliteye ili şkin geleneksel yakla şımların yetersiz kalması ile birlikte
alternatif yöntem ve stratejiler geli ştirilmeye başlanmıştır. Modern kalite yönetimi tekniklerinin
ürün ve hizmetlere uygulanmas ıyla elde edilen iyileştirmelerin sa ğlık alanına aktarılmasıyla
verimlilik ve etkinlik artt ı rılmaya ve kârl ılıkta da iyileşmeler sa ğlanmaya ba şlanmıştır. Sağ lık
hizmetlerinde kaliteye ili şkin olarak yeni bir yakla şımın başlıca eylem alanlar ı şunlard ır: (Laffel
ve Bulenthal, s.2870-2872)

a) Kalitenin Tan ımlaması
Sanayi hizmetlerinde kalite, mü şterinin ihtiyaçlar ını ve beklentilerini kar şı lamak örgütün
tüm üyelerinin gösterdikleri sürekli çaba olarak tammlanmaktad ır. Bu tanımın sağ lık hizmeti
koopEliATif
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işletmelerine uyarlanmas ı için "mü şteri" yerine "hastalar ve 6; ğer mü şteriler" deyimi
kullanılabilir. Bu tanımda sürekli çabaya yap ılan vurgu mevcut standardlar ı aşma için çalışmanın
değerini ortaya koymaktad ır. Beklentiler ise hastalar ın gördükleri hizmete ve sonuçlara ili şkin
deneyimlerini ifade etmektedir.
b) Kalitenin ölcillmesi

c) Kalitenin
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Sağlık hizmeti oldukça de ğişkenlik göstermekte olup bu değişkenliğin kabul edilmesi ve
analizi, kalite ölçümünün temelini olu şturmaktad ır. Ilaçların, hasta beklentilerinin ve sa ğlık
personeli gruplarının değişkenlik göstermesi, objektif kararlar ın dayand ırılacağı tek tek
gözlemlerin yetersiz bilgi sa ğlamasını n nedenini oluşturmaktad ır.
_ Değişkenliğ in çoklu kaynaklar ının ve bunların kalite ölçümü üzerindeki etkilerinin ele
alınması modern kalite anlayışı nın temelinde yatmaktad ır. Geleneksel kalite yakla şı mında ise
kötü sonuçlar bir ki şiye veya di ğerlerinden soyutlanm ış bir başka nedene yüklenmektedir.
Modern yaklaşımda değişimin türünü ve biçimini belirlemek ve kalite iyile ştirme çabalar ının
formüle etmek ve değerlendirmek için kontrol şemaları kullanılmaktadır. Bu şemalar alışılmamış
bir gözlem' veya gözlem s ırasını değerlendirmede çok yararl ı olduklarından bunlar sa ğlık
sistemlerinde kalitenin ölçülmesinde de kullan ılabilmektedir.
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Kalitenin ölçülmesinden sonra, kalitenin iyile ştirilmesi için bir dizi yönetim ilkesi
uygulamaya koyulmaktad ır. Bunlar;
1) Sürekli kalite iyile ştirilmesi için klinik ve yönetim liderli ğinden etkin ve önemli ölçüde
bir destek,
2) iyileştirme nesneleri olarak süreçler üzerinde odakla şma,
3) Gereksiz değişkenliğin ortadan kald ırılması ve
4) Personel yönetimi konusundaki stratejilerin gözden geçirilmesidir.
Sağlık hizmetlerinde TKY'nin uygulanmas ının en önemli sorunlarından biri sistemin sürekli
iyileştirilmesi kavram ının sağlık eğitiminin içinde yer almamas ıd ır. Sağlık alanındaki eğ itimde
önemli olan sonuçtur ve e ğer sonuç doğru ise, bu sonucun elde edili ş biçiminirı de doğru
olduğu biçiminde bir varsayım yapılmaktad ır. Böylece bir doktorun belli testler ve tahlillerden
sonra bir tanı koyması ve bu tan ının doğru çıkması durumunda, ayn ı belirtileri gören bir ba şka
doktor da ayn ı tan ıyı koymakta ve daha fazla tahlile gerek duymamaktad ır. Deming'in sevdi ği
soru olan "Hangi yöntemle?" biçimindeki sorunun hiç kimse taraf ından sorulmaması sistemin
denetimden çıkması ihtimalini gündeme getirmektedir. (Dobyns ve Crawford-Mason, s.188)
Birçok sağlık işletmesi tarafından benimsenen TKY yakla şımı, sağlık hizmetlerinin yeni bir
bakışla ele alınmasını gerektirmekte ve sa ğlık işletmelerinin yönetiminde baz ı çatışma alanları
yaratmaktad ır. Sağlık hizmetlerinde kaliteye klasik yakla şımı temsil eden profesyonel bürokratik
yaklaşı mla TKY modelleri aras ındaki farklar şunlard ır. (McLaughlin ve Kaluzny, s.9-11)
ROOVERAT İ FC J., İ
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a) Profesyonel modelin performans konusundaki sorumlulu ğu yalnızca birey olarak
profesyonele yüklemesine kar şılık TKY bunu sisteme yüklemektedir. Böylece bireysel sorumluluk
yerine kollektif sorumluluk gündeme gelmekte ve hatalar ve sorunlar ortaya ç ıktığında (örneğin,
bireyler iyi e ğ itilmemişse, temel bilgiler aktar ılmamışsa ve yöntemler çe şitli durumlarla
başedebilecek ölçüde yeterli de ğilse) TKY modeli hizmeti sunan birey üzerinde de ğil, süreç
üzerinde durmaktad ı r. Sorunlar ı n çözümünde ve hatalar ı n düzeltilmesinde genellikle
disiplinleraras ı bir grup iyileştirme için ortak sorumluluk üstlenmektedir.
b) Sağlık hizmeti işletmesinde bir sürekli çat ışma kayna ğı çeşitli yönetim kademeleri ile
profesyonel liderlik aras ındaki ilişkilerde bulunmaktad ır. Burada TKY yönetimin kat ılımcı bir
yaklaşıma sahip olması gerekti ğini ortaya koymaktad ır. Burada kat ılım profesyonel özerkli ğe
karşı bir tehdit olarak dü şünülebilirse de, ayn ı zamanda bireysel ve grupsal özerkli ğe katkıda
bulunmaktad ır. Böylece TKY, profesyonel liderlik yerine yönetsel liderli ği önplana çıkarmaktad ır.
c) Profesyonel modelin temelinde özerklik yatmaktad ır. TKY ise sa ğlık hizmeti alanındaki
profesyonellerin özerkli ğini azaltan bir yönetim müdahalesi olarak görülebilir. Ancak TKY i şe
yönelik değişimlerin gerçekle ştirilmesinde ki şisel özerkliği arttıran bir tekniktir. TKY profesyonel
özerklikten çok ki şisel özerkliğe saygı duymakta ve profesyonellerin, sürekli olarak sonuçlar ve
sürecin performans ı konusunda kendilerini sorumlu hissetmelerini talep etmektedir.
d)TKY kalite çernberleri kullanarak, kalite denetimini yönetici ve çal ışanlara aktarmaktad ır.
Böylece yönetimin otoritesi yerine kat ı lı mc ıl ı k ortaya ç ı kmakta ve çal ış anlara kendi
performanslar ını izleme ve düzeltici kararlar ı alma yöntemleri ö ğretilmektedir.
e)TKYyaklaşımı kalite konusundaki sorumlulu ğun sağlık hizmetinin sunumundan sorumlu
olan takımın üyeleri aras ında dağıtılmasını sağlamaktad ır. TKY doktorlar ve profesyoneller
tarafı ndan belirlenen kriterler yerine, ç ıktıları kullananlar tarafı ndan seçiler kriterlerin
kullanılmasına önem vermektedir.
f)TKY'nin amacı sürekli iyileştirme oldu ğundan, bu, sa ğlık hizmetinde genellikle ula şılmaya
çal ışılan, her eylem için objektif bir amaç beklentisi ile çeli şmektedir. Kaliteye profesyonel
yaklaşımda, her faaliyetin davran ış ve beklenen sonucuna ili şkin kabul görmü ş kuralların
olduğu ve bir teknolojik de ğişimin bunu geçersiz durumuna getirmesine kadar bunun geçerli
olduğu kabul edilmektedir. TKY'nin amac ı sürekli iyileştirme oldu ğundan, burada sa ğlık
işletmesindeki temel yöntemlere ili şkin başarı rasyonları ölçülerek hesaplanmaktad ır. Böylece
amaçlar yerine süreç ve performansa ili şkin beklentiler dikkate al ınmış olmaktad ır.
g) Sağlık hizmetindeki klasik anlayışı n katı planlama ilkesi yerine TKY esnek planlama
ilkesini önerilere aç ık olmasını, yeni önceliklerin belirlenmesini ve bunlar ın katı, önceden
planlanm ış faaliyetler yerine esnek, sürekli planlama yoluyla ele al ınmasını gerektirmektedir.
TKY mevcut faaliyetlerin ve perfonmans ın, rakiplerin en ileri durumda olanlar ını nki ile
karşılaştırılmasını (benchmarking), böylece rakiplerinkinden daha iyi bir ürününü ve sürecin
geliştirilmesini sa ğlamaktad ır.
I<OCYPERATifÇ İ I. İ k
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h) Birçok performans de'ğ erlendirme sistemlerini amaçlar ın belirlenmesi ve bunlar ın
karşı lanmaya çal ışması biçiminde bir süreç izlemelerine kar şı lık, TKY yakla şı mı ndaki
değerlendirme, kalite iyile ştirme sürecine katkı yapacak becenterin elde edilmesine yöneliktir.
Böylece bir tak ım çalışmasına katkıya dayanan bir ödül sistemi geli ştirilmekte ve önceden
belirlenen spesifik amaçlara ula şı p ulaşı lmad ığı na dayal ı bir sistem yerine sonuçlar ın
iyileştirilmesi temel al ınmaktad ır.
1) Kalite güvencesinin temelinde süreçteki insan hatalar ının belirlenmesi, belirlenmi ş
yöntemlerin izlenmesi ve standartlara ula şmak için ortadan kald ırılması gereken hatalar ın
araştırılması yatmaktad ır. TKY ise sorunlar ı ortaya çıktıkça çözmeye çal ışan bu yaklaşımın
yerine, sürekli iyileştirme sürecine önem vermektedir.
Sağlık hizmetlerinde TKY'nin uygulanmas ında karşı laşılan en önemli güçlüklerden biri,
bu sürece doktorların katılımlannın sağlanamamasıdır. Ayr ıca çal ışanlara bu konuda yeterli
eğitimin verilmesi konusundaki eksiklikler ve üst yönetim d ışındaki yönetim kademelerinin
katkı ve kat ılımının gerçekleştirilememesi de sistemin ba şarıl ı biçimde uygulanmasını
engelleyen faktörler aras ındad ır.
Sağlık hizmetlerinde TKY'nin uygulanmas ı sağlık presonelinden olu şan yöneticiler ile
diğer yöneticiler aras ında çatışma alanlarının ortaya çıkmasına' neden olmaktad ır. Bu geçi ş
döneminde yönetimin başarısı, aşağıdaki belirtilen önlemlerin al ınmasına bağl ı olacaktır:
(McLaughlin ve Kaluzny, s.11-13)
a) Proesyonelin rolünün yeniden tan ımlanması,
b) Örgüt kültürünün yeniden tan ımlanması,
c) Yönetimin rolünün yeniden tan ımlanması,
d) Personele problemleri analiz etme ve çözme becerilerinin kazand ırılması ,
e) Örgütsel amaçların değiştirilmesi,
f) Profesyonellere ve yöneticelere riskli bulduklar ı değişiklikleri uygulama konusunda
tavsiyelerde bulunulmas ı ve destek sağlanması,
g) Benchmarking sürecinin örgütün tepesinden ba şlatılması,
h) Ödül sisteminin değiştirilmesi,
1) Modeller için sa ğlık sektörü d ışındaki sektör ve örgütlerin incelenmesi,
i)Gerçekçi zaman talwiminin belirlenmesi,
j) TKY program ının sürekli iyileştirme için bir model biçimine dönü ştürülmesi,
Sağlık hizmetlerinde bir bütün olarak kalitenin iyile ştirilmesi temel amaç olarak al ınmalıdır.
Hizmet sektöründe oldu ğu gibi sağlık sektöründe de kalite ölçütlerinin belirlenmesi zor olmakla
birlikte, bu giderek zorunlu bir duruma gelmektedir.
Fiziksel ürün ve hizmet üretimirıde ba şarılı biçimde uygulanan TKY, sa ğlık hizmetleri
üretiminde de iyi sonuçlar vermektedir. TKY'nin ç ıktı ve süreçlere yönelik olarak uygulanmas ı
sağlık hizmetlerinde verimlilik ve etkinli ğin artmasım, kaynakların daha iyi kullanımını ve
müşterilerin daha fazla tatminini sa ğlamaktad ır. Sağ lık hizmetlerinde TKY anlay ışının
k.00pERATiFçi ı_.il<
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benimsenmesi, sa ğlık işletmesinin tüm eylem, değer ve planlar ının kalite standartlar ının sürekli
olarak iyileştirilmesi ve geli ştirilmesine yönelik olmasının güvencesini oluşturmaktad ır. Bu
sistematik yakla şım yoluyla örgütteki tüm çal ışanları n çabalar ı arasında koordinasyon
sağlanmakta ve bir hizmet kalitesi ortam ı yaratılmış olmaktad ır.
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KIŞISEL SATIŞTA BEDEN DILININ
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Kişisel satış, karşılıklı görü şme temeline dayal ı bir satış arttı rma çabasıd ır. Al ıcı ve sana
arasında kurulan yüzyüze ili şki, satışı n gerçekleşmesinde sat ışa konu olan mal veya hizmetin
özelliklerinin d ışında ayrı bir öneme sahiptir. Satıcının mal veya hizmetin özelliklerini vurgulayan
sözlü mesajları yan ında sözsüz unsurlarda al ıcı nın kararlarını etkilemekterir.
Beden dili, yüz ifadesi jestler, tüm vücudun duru şu, göz ve baş hareketleri, mesafe ve
fiziksel temastan olu şur. Yüz yüze ileti şimde beden diline ait unsurlar ın etkinliği %90'lara
ulaşmaktad ır. Bu nedenle ki şisel satışta başarı sağ layabilmek için etkin bir beden dili kullanmak
ve al ıcı nın beden dilini iyi anlamak gereklidir.
PLACE AND EFFECTİVENESS OF BODY
LANGUAGE İN PERSONAL SALES

pe

ABSTRACT

Personel selling is a promotion, which depends on the face to face interview. A face to face
relationship, between the customer and the saler, has a special importance besides the specialities of the property or service in realizing of sate. Saler's oral and silent messages, which
stress the specialities of property or service, effect the customer's desicion.
Body language implies, face expression, gestUres, attitude, movements of eye and head,
distance and physical contact. In face to face communication, the effeciency of these elements, is nearly at %90. According to succeed the personal selling depends on using body
language effectively and understanding custemer's body language clearly.
GIRI Ş

Kişisel satış; sat ışı artt ı rmak için kullan ılan yöntemlerden biridir. Pazarlama yönetiminin
kulland ığı diğer satış arttırma çabas ı yöntemleri olan reklam, sat ış geliştirme ve halkla
Işletme Bölümü
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ilişkilerden farkl ı olarak kişisel satış yönteminde al ıcı ve satıcı aras ında yüz yüze bir ilişki söz
konusudur. Bunun yan ında al ıcı ve satıcı arasında satışa yönelik olarak kar şı lıklı konuşma
gerçekle şir. Baz ı durumlarda satıcı birden fazla allayla görü şme yapabilir. bu özellikleri
gözönünne al ı narak ki şisel sat ış şu şekilde tan ı mlanabilir: De ğ işen durumlarda, kişisel
haberle şme arac ılığıyla tüketiciyi bilgilendirme ve ürünlerini sat ın almaya ikna etme sürecidir
(PRIDE; 1991: s.500).
Kişisel satış, trampa türü al ış veriş yönteminin geçerli oldu ğu dönemlerde dahil olmak
üzere uzun zamandan beri uygulanmaktad ır. Hatta sat ışları arttırmak amacıyla uygulanan
yöntemlerin ilki oldu ğu söylenebilir. Zaman içerisinde kitle ileti şim araçlar ını n yayg ınla şması
ile reklam ve di ğer satış arttırma çabası yöntemleri önem kazanmaya ba şlamıştır. Ancak. Ki şisel
satış; tüketiciyle do ğrudan ilişkiye imkan vermesi, mamulün baz ı özelliklerinin (endüstriyel
mal olması gibi) diğer satış artt ırma çabası yöntemlerinin kullan ılmasına uygun olmamas ı gibi
nedenlerle, yayg ın bir kullanım alanına sahiptir. Göreceli olarak pahal ı olması yanı nda önemli
avantajlara sahip bir yöntemdir.
Kişisellik özelliği bulunması nedeniyle satıcının göstereceği çabaları n boşa gitme şansı
diğer yöntemlere göre azalmaktad ır. Ayrıca, tüketicilerden al ınacak tepkiler do ğ rultusunda
yeni mesajlar geli ştirip sunabilme şansına sahiptir. Al ıcı ile sat ıcı arasında sözlü veya sözsüz
şekilde gerçekle şecek ileti şimin satışla doğrudan ilişkisi bulunmaktad ır. Bazen hiç akl ımızdan
geçirmedi ğ imiz bir mamulü herhangi bir ki şisel satış çabas ı sonucunda be ğenip satın alabiliriz.
Bu satınalma karar ı doğrudan mamulün kalitesiyle yada di ğer özellikleriyle ilgili olrnayabilir.
Çoğu zamanda ilgili de ğildir. Kişisel satış yönteminde sat ıcı, satışı etkileyebilecek birçok çevre
faktörünü kulanarak sat ışı gerçekleştirebilir. Satış eleman ının güzel konuşması , tüketicinin
asıl ihtiyaçlar ını iyi belirleyebilmesi, giyim-ku şam gibi özellikler yan ında hal ve hareketlerinde
önemli etkisi vard ır.
1. KİŞİSEL SAT1 ŞTA İLETİŞİ M

Kişisel satış , temelde bir ileti şim faaliyetidir. Al ıcı ile satıcı arasında kurulan ileti şim ortam ı
satışın gerçekle şmesinde önemli rol oynar. Pazarlamada ileti şim süreci a şağıdaki şekilde
görüldüğ ü gibi özetlenebilir.
Kişisel satışın karşı lıklı konuşma ile gerçekleştirilmesi, al ıcını n mesaj ın içeri ğ i d ışında
başka özellikleri de dikkate almas ına yol açar. Satış eleman ı , etkili bir konu şma yan ında bir
kısım çevresel faktörlere de özen göstermek zorundad ır. Karşılıklı konuşmalarda, mesaj ın sözle
ifade edilen kısmı nı n ağırlığı %7, geriye kalan %93'lük kısmı ise sözsüz unsurlar olu şturmaktad ır
(BUHLER; 1991: s.18). sessizlik, giyim ku şam, d ış görünü ş, fiziksel çevre ve bedel dili sözsüz
unsurlar aras ında sayılabilir. Iletişimin yüz yüze ve geri beslemenin de ayn ı anda yap ılabilir
olması, bu satış biçiminin en temel özelliğ idir. Al ıcı ve satıcı arası ndaki ileti şimin şekli satışın
gerçekle şmesinde önemli rol oynar.
kOOVERATif'Çij,lit.
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Parazit

Ş ifreleme

Kaynak

Mesaj

Al ı c ı

Ş ifre

Al ı c ı

Çözme

Kaynak

Geri Besleme
Kaynak : James F. ENGEL, Martin R. WARSHAW, Thomas C. KINNEAR; Promotional Strategy, Seventh Edition, Richard D. Irwin,
Inc., Boston-1991, s.62.

Şekil 1 : ileti şim Sbred Modeli
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En iyi iletişim yüz yüze sa ğlanı r (BROWN; 1992: s.118). Yüz yüze yap ılan iletişimde kişilerin
birbirini anlamas ı daha kolay sa ğ lan ır. Yüz yüze gerçekle ştirilen bir ileti şimde ki şiler ayn ı dili
konuşmasalar bile baz ı konularda anla şabilmeleri mümkündür. Herhangi bir araç kullan ı larak
gerçekle ştirilen iletişimde ise, ileti şime katkı sağ layabilecek birçok faktör ortadan kalkmaktad ır.
Zihnimizden geçenlerin aksini belirten bir mesaj haz ırlayabiliriz. Fakat yüzümüz bizi ele verir.
Bilinçli yada bilinçsiz olarak mba şkalarınıa bir mesaj aktarmak için kulland ığmız her yöntem
bir ileti şimdir (SHINN; 1996: s,122). İleti şim, konuşma yada mektup yazma şeklinde olabilece ği
gibi bir takım el işaretleri ve yüz ifadelerini kullanarak da gerçekle ştirilebilir. Bir yüz ifadesinden
acıyı , mutluluğu yada şüpheyi Dünyan ı n her yerinde anlamak rnümkündür. Mesaj ve duyular ın
çok çe şitli biçimlerde ba şkalar ı na aktar ılmas ı mümkündür.
Diğer insanlarla, ileti şim kurarak yak ınlaşma ihtiyac ı her toplumda kendisini gösterir. Bu
ihtiyacın temelini biyolojik özellikler olu şturur (CÜCELO ĞLU; 1993: S.255). Biyolojik özelliklerin
(jest ve mimiklerde dahil) birço ğunun ortak olması insanlar arasındaki ileti şimde bazı ortak
belirti ve i şaretlerin olu şmasını sa ğ lar. Örneğ in terleme, gerginlik, titreme vb. gibi durumlar
karşıdaki insanlar için kayg ı belirtileri olarak alg ı lan ır. Yüz yüze ileti şimde, insanların biyolojik
özelliklerinin kaynaklanan i şaret ve mesajlar ı alimin fark etmesini engellemesi oldukça zordur.

Tablo L Duygusal Çöküntü Belirtileri
Hüzünlü Yüz ifadesi

Hiçbir şeye ilgi Duymama

Durgunluk

Rahat Uyku Uyuyamama

Yetersiz Duygusu

Konuşman ı n Yava şlaması

Çabuk Yorulma

Karars ızl ı k

Bükülme-Kamburla şma

Umutsuzluk

intihar Arzusu

iştah ı n Kaybolmas ı

Kaynak : Doğ an CÜCELO Ğ LU, a.g.e. s.454.
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Ancak, alimin göndereceği mesajlar da, mesaj gönderen taraf ından ayn ı şekilde alg ılanacaktır.
Bu tür özelliklere örnek olu şturması bakımından, duygusal çöküntü belirtileri a şağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Kişisel satışta kullanılan iletişimde iki temel sorun ortaya ç ıkabilir (SH1NN; 1996, S. 123):
• Satış elemanı, mesaj ı uygun biçimde gönderemeyebilir,
• Al ıcı mesaj ı doğru olarak yorumlayamayabilir.
Bu iki sorunda ileti şimin sözlü kısmıyla ilgilidir. Ancak, ki şisel satışın etkinliği, çoğunl ııkla
alıcı ve sana aras ındaki sözsüz ileti şime bağ lıd ır. Bu nedenle kişisel satış amacıyla yüz yüze
görüşme yapan al ıcı ve satıcı , karşısındakinin söylediklerinden çok, onun hal ve hareketlerini
gözlemleyerek, sat ışın gerçekle şmesi konusunda birtak ım girişimlerde bulunabilirler, Al ıcını n
gergin bir durumda bulunduğu teşhis edildiğinde, satıştan önce gerg1nli ğin azaltılması yolları
üzerinde durulmas ı gerekir. Çünkü, önemli olan mesaj ı aktarmak de ğil, alimin (müşteri) mesaj ı
alabilmesini sa ğlamaktır. Müşteri verilmek istenen mesaj ı almak için hazır olmayabilir. Ileti şimi
tam olarak sağlayabilmek için mü şterinin mesaj ı almaya hazır duruma gelmesi sa ğlanmalıd ır.
Il. YÜZYÜZE GÖRÜ Ş MEDE SÖZSÛZ iLETİŞiM
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Kişisel satış yöntemin' di ğer satış arttırma çabas ı yöntemlerinden ay ıran en önemli
özelliklerden birisi de sat ıcı ile mü şteri aras ındaki yüz yüze yap ılan "görüşme" dir. Görü şme
yapmakla, sanc ı ile müşteri aras ındaki satış konuşmasına bir açıklı k, kesinlik ve güvenirlik
kazand ırılır. Aslında "görüşme" toplumbilimlerinin ara ştırmalarında bilgi toplama amac ıyla en
sık kullanılan gözlem tekni ğidir (SENCER; 1989: s.141). Ki şisel satışta bilinçli ya da bilinçsiz
olarak bu tekniklerden yararlan ılmaktad ır.
Satış görü şmesinin temeli de karşı lı kl ı konu şmaya dayal ıd ır. Ancak sonuç üzerinde
görüşmenin etkisi daha fazlad ır. Bir tezgaht ır, mağaza içindeki çe şitli müşterilerden baz ılarına
farklı davranabilir. Mü şteri ile hiç konu şmamış olsa bile hangisinin sat ın alma isteği ile mağazaya
gelmiş olduğ u konusunda bazı işaretler edinebilir. Bu gözlem tam olarak do ğru sonuç vermese
bile genellikle kullan ılmaya devam eder. Herhangi bir ma ğaza= vitrinlerine öylesine bakarken
tezgahtar yada dükkan sahibi d ışarı çıkarak sizi içeri davet edebilir, Hay ır, ben sadece bakıyorum
dediğinizde ise almak önemli de ğil. Buyrun, geçin içeride bak ı n diye size mağazaya davet
edebilir. Tezgahtarın bu şekilde davranmas ının sadece mü şteriye hizmet edebilme iste ği
değildir. Tezgahtar sizin vitrine bakış şeklinizden sat ışa ilişkin birtakım işaretler sezmi ş olabilir.
Bazı ürünlerde ise mü şterinin hal ve hareketleri de ğil yüz şeklinden bile bir şeyler sezmek
mümkündür. Örne ğin otobüs terminalinde ç ığırtkan veya de ğnekçi diye isimlendirilen ki şiler
insanların yüzünden yada k ıyafetinden hangi şehre seyahat etmek istediklerini tahmin
edebilmektedir. Bu örnekler, ki şisel satışı n görü şme a şaması nı n sonuç üzerinde etkisini
göstermektedir.
koo.PE RAT1-Fç ii.i k
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Unutulmaması gereken önemli nokta, bir sat ış görüşmesinin başarısı ve etkinli ği, sadece
müşterinin satın alma karan ını vermesi de ğil, bunun yan ında müşterinin de tatmin edilmesidir
(LAVAUD; 1973: s.29). Görü şmenin olumlu sonucu o anda ortaya ç ıkabilir. 13u olumlu sonuç
tamamen mü şteri ile kurulacak olumlu ili şkilere bağlıdır. Satış eleman ı istedi ği sonucu elde
edemezse bile mü şteri ile kibar, ölçülü ve medeni bir ortamda geçen bir görü şme yapmış olur.
Karşısındaki satıcının olumlu tavır ve konuşmaları ile "muhtemel müşteri" olarak görü şmeden
ayrılır. Bu nedenle satış eleman' görü şme sırasında gelecekteki muhtemel sat ışları gözönüne
alarak, mü şteri ile çatışmaya girmemeli, mü şterinin itirazlar ını ve kendi hatalarını kabullenniell
eleştirileri hoş karşdayabilmelidir.
Görü şme aşamasına gelmeden önce satış elemanı kendine güvenli, cesaretli, tutarl ı, sosyal
tanıma, iletişim ve ikna becerisine sahip olmal ı; aynı zamanda işletme, pazar, mü şteriler, rakipler,
sektör hakkında bilgilenmelidir (DONALDSON; 1990: s.49). Ancak görü şmede bu yetenek ve
bilgilere önemli katkılar sağlayabilecek faktörler vard ır. Bu faktörler sat ış üzerinde önemli
etkide bulunurlar.
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L Göz kontağı yada zillinsel temas :Yüz yüze görüşmelerde "görme" çok etkin bir
şekilde kullanılan iletişim organıdır. Bu ileti şim yönteminin çeşitli kullanım biçimleri vard ır.
Bazı durumlarda elde edilen bilgilerin %851 gözler taraf ından sağlandığı ileri sürülmektedir
(BOZAN; 1996: s.33). Toplumumuz için görme yoluyla ileti şimin, çoğunlukla kullan ıld ığı
söylenebilir. Bu nedenle e ğer ilk karşılaşma, görme yoluyla olacaksa sat ış elemanı göze hitap
edecek unsurlara özen göstermelidir. Çünkü ilk izlenlin çok önemlidir (FAR1A; 1993: s.36). Eğer
önceden telefonla yada ba şka bir araçla mü şteri ile temas kurulup yüz yüze görü şme daha
sonra gerçekleştirilirse ilk izlenim telefonda edinilir. Bu nedenle ilk izlenimi sözlü ileti şim
unsurlanyla olu şturmak gerekir.
Satış eleman ı, müşteri ile yüz yüze geldi ğinde güçlü bir göz kontağı kurmalıdır. Daha
sonraki konuşmaların etkileyici olabilmesi güçlü bir göz konta ğına bağlıdır. Satış eleman ının
devaml ı olarak gözlerini kaçırması müşteride bir güvensizlik yaratabilir. Ele ştirici, küçümseyici,
şüpheci ve aşağılayıa bakışlar olumsuz zihinsel temas anlam ına gelir. Satış elemanının bu tür
iletişimi kullanırken olumlu bir zihinsel temas kurman ın yollarını denemelidir.
2, Fiziksel Temas : Dokunma bir iletişim yöntemidir. Sat ıcı ile müşteri arasındaki fiziksel
temas (tokalaşma, omuza veya kola dokunma vb.) her tür ili şkiyi kolaylaştırır (BROWN; 1995:

s.85). Hafifçe bir temas insanlar ı bazı zor durumlardan uzakla ştırabilir.
Satış eleman ı ile müşteri aras ındaki ilk fiziksel temas tokala şma sağlarım Tokalaşma,
sonras ı nda meydana gelecek samimi ortam için önemli bir a şamad ır. Bu ned,enle tokala şma,
çok sert, yada s ıcak bir havan ın oluşmasını bozacak kadar uzun olmamal ıdır. (FAR1A; 1993:
s.38). Samimi ve ölçülü bir fiziksel temas, kararl ı ve kendine güvenli bir göz konta ğı ile
desteklendi ği ölçüde kişisel satış işlemi olumlu şekilde sonuçlanabilir.
koo.PERATi-Fçij..i
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Koklama insanlar, sadece koklayarak da birtak ım bilgiler elde edebilirler. Di ğer duyu
organları tarafından alg ılanamayan geli şmelerin bir kısmını koklayarak fark edilebilir. Di ğer
duyu organlar ı tarafından alg ılanamayan gelişmelerin bir k ısmını koklayarak fark edilebilir.
Örneğ in bulunduğumuz ortamda bir gaz ka şağı varsa, göremedi ğimiz, sesini duyamad ığı mız,
dokunamad ığımız ve tad ını fark etmedi ğimiz halde kokusunu hissedebiliriz. Koklama yoluyla
sözsüz bir ileti şim sağlanabilir.
Satış eleman' ile mü şteri yüz yüze geldiklerinde, kar şılıklı olarak koku alma duyusu
kullanılarak birbirleri hakkında birtakım fikirlere sahip olabilirler. Mü şterinin bulundu ğu ortamın
temizliğ i konusunda hiç etrafa bakmadan koku alma yoluyla bilgi sahibi olabilir. Sat ışa konu
olan mamul, temizlik malzemesi, parfüm benzeri bir mamulse sat ış eleman ı koku alma duyusunu
kullanarak mü şterinin muhtemel ilgisi hakk ında bir fikir edinebilir. Mü şterinin bayan olmas ı
durumunda, koku alma vas ıtasıyla daha çok bilgi sa ğlamak mümkün olabilir.
Aynı şekilde müşterinin de, sat ış elemanı üzerindeki koku ile ilgili her şey hakkında
rahatça bilgilenece ği unutulmamal ıdır. Içki kokusu, sigara kokusu ve rahats ız edebilecek her
tür koku konusunda çok dikkatli olunmal ıd ır. Çok hoş ve güzel olsa bile a şırı parfüm kokularından
kaçmılması gerekir.
Diğer duyu organlar ı da satış görüşmesi dışında gerçekle şen olaylara yönelik olarak ileti şim
faaliyetinde kullan ılırlar. örneğin satış görü şmesi sırasında müşterinin herhangi birisiyle
yapacağı telefon konu şmasından bazı özel bilgiler sa ğlanabilir. Yada görü şme sırasında ikram
edilen yiyecek ve içeceklerden hareket edilerek mü şterinin bazı özel zevkleri konusunda bilgiler
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Satış elemanınının
tür bilgileri görü şme s ırasında konu şarak elde etmesi çok uzun
sürebilir. Bu nedenle ayr ıntı gibi görülen bu konularda sat ış eleman ı çok dikkatli olmal ı, en
küçük bir bilgiyi dahi kaçırmamalıdır.
111. KIİŞISEL SAT1ŞTA BEDEN DILI

Birçok psikolojik ara ştırmaların sonuçlarına göre insanlar aras ında kurulan yüz yüze
ilişkilerde sözsüz mesajlann etkisi %90'lara ula şmaktad ır. (RAUDSEPP; 1993: s.85). Hatta bu
oran bazı araştırma sonuçlarına göre; %38'ini sese ait unsurlar (ses tonu, şive, duraklamalar vs.)
%55'ini de yüz ifadeleri ve beden dili olu şturmak üzere %93'e kadar yükselmektedir )GAZDA;
1989: s.270). Geri kalan k ısmı ise sözlü unsurlar olu şturmaktad ır. Sözsüz mesajlar jestler, yüz
ifadeleri, tüm vücudun duru şu, mesafe, göz ve ba ş hareketleri, fiziksel temas gibi unsurlardan
oluşur (KNUDSEN; 1991: s.17). Bedenin çe şitli organlar ının yaptığı hareketler ve duru ş biçimleri
sıkıntı, heyecan, ho şlanma, güven, k ızgınlık ve benzer konularda kelimelerden daha etkin rol
oynarlar. Sözle ifade edilmeyen bu tür mesajlar, insanlar üzerinde olumlu yada olumsuz etki
yaratmada pay sahibidirler.
İnsanlar üzerinde yarat ılan ilk izlenim karşılaşmadan itibaren 30 saniye içerisinde olu şur
(BALTAŞ; 1994: s.7). Sat ış eleman' mü şteri ile karşı karşıya geldi ğinde bu süreyi çok iyi
koo'PERATIFQ11..i k
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kullanmal ı d ı r. Müşteriye kendisini tan ıttığı nda onun üzerinde kal ı cı olumlu bir izlenim
yaratabilmelidir. Mü şterinin ilk izlenimi satış elemanının duru şuna, hareketlerine, tav ırlarına,
göz temasına ve giyim ku şamına ve beden diline ba ğ lıd ır.
Satış eleman ının ki şiliğ i, satış görü şmesinde arzu edilen sonuca ula şmak için önemli rol
oynar. Mü şteri, görü şme sıras ında söylenen sözlerden önce, sat ış eleman ının kişiliği ve fiziksel
özellikleri ile ilgilenir (DONALDSON; 1990: s.49).
Davran ış biçimi, kişiliğin en önemli parças ıdır (CALERO; 1993: s.71). Sürekli k ıpırdamak,
kalem, anahtarl ık, tespih gibi eşyalarla oynamak, çiklet çi ğ nemek veya bunlara benzer birçok
davran ış satıcını n ki şiliğ i ile ilgili olarak müşteride olumsuz bir dü şüncenin ortaya çı kmasına
yol açar. Dengeli bir duru ş, göz temas ı, açıklık ve ilgili bir yüz ifadesi iyi bir beden dili işaretleridir.
Beden dili evrensel de ğ ildir. Kültürden, geleneklerden, ekonomik durumdan, co ğ rafi
farkl ı l ı klardan ve sosyal s ı nıftan etkilenir. Herkesin kendine has bir beden dili vard ır
(FLE'SCHMANN: 1991: s.163), Ancak, daha önceki bölümlerde de belirtildi ği gibi bir kı sı m
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Tablo 2. Beden Dili Özellikleri ve Anlamlan
Beden Dilinde
Anlamı
Kullanılan Organ

Gözlenen Davranışı

Mümkün Olan Etkisi yada

Gözler

- Direkt göz konta ğı
- Göz kaç ırma

Konu şmanın başlamasına istek ve haz ırl ık
Konu şmaya ilgiden vazgeçmek, baz ı
durumlarda da zihnin me şguliyeti
Zihnin meşguliyeti

Gözlerin aşa'ğ' ı veya
uza'ga bakmas ı
- Belli bir ki şi yada objeye
takılma
- Gözleri kısma sı k sık
kı rpma
- Aln ı n kı rıştı rarak gözleri
kısma
- Gözün nemlenmesi
veya gözyaşı
- Göz kaymas ı

Bir konudaki katd ık veya memnuniyetsizlik
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- Göz bebeğ inin
küçülmesi

Ağız

- Gülümseme

Şaşkınl ık yada düşünceli olmak, yada '
konudan kaç ınmak
Hassas konulardan bahsedilmesi,
çöküntü veya hüzün
Önceden bahsedilen konular ı hat ırlamak
veya tahmin
Alarm durumu, çok ilgi çekici veya tatmin
edici
Pozitif düşünce, duygular ın aktar ı lması
ve selamlaşmak

- Sıkı l ı dudaklar (dudak stres
veya korku büzmek)
- Alt dudağı n ısı rı lması
- Konu şmadan a ğzı n açı k
durmas ı

koo.PERATifçibik,
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Hüzün veya endi şe
Şaşkınl ık, sürpriz ve yorgurluk
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Beden Dilinde
Gözlenen Davran ışı
Anlamı
Kullanılan Organ

Mümkün Olan Etkisi yada

Yüz ifadeleri

Mutluluk ve rahatlı k
Korku, kaçınma, hüzün

Kafa

- Gülerek göz konta ğı kurma
- Gözler kısık, alın kırışık,
ağız kapal ı
- Gözler ve a ğız sabit
(durgun)
- Yüz kızarması
Yukarı aşağı sallama
- Soldan sa ğa sallama
- Başın öne eğ ilmesi,
çenenin göğse yakla şması

Omuzlar

Meşgul, korku, endişe
Endişe, sıkıntı , utanma, rahats ızl ık
Aynı fikirde olma, onaylama, dinlendi ğ ini
belirtme
inkar etme, kabullenmeme
Hüzün, endişe

Omuz silkmek
- Öne çıkarma
-Eğ mek, döndürmek bir
kişiden uzakla ştırma

Belirsizlik, karars ızlık
iletişime hazır olma
Kararsızl ık, hüzün, karşısındakinin
söylediğ ini anlamama

Kollar ve eller

Göğüs hizas ında
dirseklerden kırık kollar
- Titreyen eller
- Elleri sı kıca kenetlemek
- Kolları ve elleri açmak
- Kolların ve ellerin sabit
durmas ı

Memnuniyetsizlik, kar şısındaki kişiden
kaçınma
Hüzün ve korku
Korku
Karşısındakinin fikrine kat ılmak
Korku

Bacaklar ve
Ayaklar

- Gevşek ve rahat
- Açıp kapama
- Ayak vurma
- Ayaklar ve bacaklar
sabit ve kontrollü

Rahatlama
Hüzün, depresyon
Sabı rsızlanma, bir şeyi belirtmeye çal ışma
Hüzün veya tela ş, karşısındakini
fikirlerine kapal ı

Tüm vücut

- Karşısındakine dönük
- Belli bir açı ile oturmak,
karşısındakinin yüzüne
tam dönük oturmak
- Sandalyede Hen geri
sallanmak, kı pırdanmak
- Sandalyenin kenannda
ve dimdik oturmak
- Saçını sallamak, saçla
veya parmaklarla oynamak
- Daha derin ve daha
yavaş nefes almak

Açıklık, ileti şime açık
Iletişime daha az aç ık
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Konu üzerinde endi şeli olmak, veya Hüzün
Gerilim, korku, endi şe
Sıkıntı veya rahats ızlık
Daha rahat hissetmek
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Beden Dilinde
Anlamı
Kullanılan Organ

Mümkün Olan Etkisi yada

Gözlenen Davranışı

ifadede s ı kı ntı , açı lamama
Konunun farkl ı duygusal anlamlar
içerdi ğ i yerlerde

Ses tonu ve vurgu - Fısıltı şeklinde konu şmak
- Seste yükselip alçalma

Konuya karşı duyarl ı lık, hüzün, rahats ızl ı k
konuşma yanlışları
Duygusal önemi olan yerlerde
Farklı duygusal anlamlar ta şıyan yerlerde
oran ı
Konuşmak için isteksizlik veya belli bir
noktadan sonra devam etme amac ıyla
konuşmada durma

Konuşmanın akışı - Kekeleme, endişelenme
- Konuşmada pelteklik
- Konu şmada h ızlı yava ş
- Sessizlik

Mesafe

- İ leri geri yakla şma

Geri gitmek rahats ızlık, ileri gitmek
samimiyeti art ırı r

Odadaki konumu - Odada bir e şyan ı n

a

Araya mesafe koyma, korunma

arkas ında oturma
- Arada bir cisim olmadan
dinleyici ile oturma

Süre

cy

Çevre

- El sıkışma, gülme ve

Sözsüz iletişim kurma iste ğ i

sözle merhabala şma
- Müşterinin koluna dokunma

Destek ve rahatl ık verme

Mü şteri ile konu şmak için uygun bir
ortam

- Rahatlat ıcı renkte çok
fazla olmayan yumu şak
ışı kland ırma

pe

Dokunma

Rahatl ık düzeyini belirtir

Sıkmamak, ili şkinin rahatl ığı nı bozmamak

- ilgisiz konularda
konuşmamak
- Tekrarla geciktirme

Iletişimde rahats ızlık

Kaynak:William H CORMIER, L Sherliyn CORMIER; InterviewingsStrategies For Helpers Fundamental Skills and Cognitive Behavioral

Interventions, Third Edition, Brooks/Cole Publish Comp. California-1991, s.66-71.

biyolojik temelli yüz ifadeleri ve hareketler vard ı r. Bu yüz ifadeleri ve hareketlerin neler oldu ğu
ve ne tür etkilere yol açt ığı a şağı daki tabloda gösterilmi ştir.
Yapılan çeşitli ara ştı rmalarda, ki şisel satışta; ba şarın ın yarı sından fazlas ını satış eleman ının
duruşu, tavrı , göz teması, ses tonu ve duraklamalarla birlikte sesin dalgalanmas ının oluşturduğu
ortaya çıkm ıştır (BUZAN; 1997: s.113). Sat ış eleman ının müşteri üzerinde olumlu bir izlenim
bı rakmas ın ı sağ layacak, basit fakat oldukça etkili hareketler vard ır. Satış görüşmesinde sat ış
eleman ının beden dilini daha etkin kılacak ad ı mlar şu şekilde özetlenebilir (LEEDS; 1992: s.46,
BALTAS: 1994: s.157, YAL1NÇ1N; 1995: s.31-32).
kOOVERAT İ-F4111.. i k
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- Hazır olmak : Satış elemanı ilk izlenimin olumlu olmasını sağlayacak çal ışmaları yapmalıdır
- Müşterinin duru şunu izlemek : Sat ış elemanı , bir taraftan sat ış görüşmesini yürütürken
müşterinin jest ve mirniklerini gözden kaç ırmamal ıd ır.
- Güvenli bir giriş yapmak : Sat ış elemanı kendinden emin ancak çok fazla ve h ızl ı bir
şekilde konu şmamal ıdır. Sonuç üzerinde sözlerden çok sözsüz unsurlar ın daha etkili oldu ğ u
göz önüne al ınarak daha çok mü şterinin söyledikleri dinlenmelidir Konu şmanın %60' ını
müşterinin yapmas ına izin verilmelidir.
- Göz kontağı kurmak : Rahats ız etmemek ko şuluyla, müşteri ile sık sı k göz kontağı
kurulmalıdır, Kendisiyle konu şana dönük olmal ıdır.
- Duruma uygun giyinmek : Sat ış eleman ı görüşme sırasında temiz ve düzenli glyinmelidir.
Giyim kuşamın d ışında tüm d ış görünü şe özen gösterilmelidir.
- Elleri kontrol etmek : Bedenden fazla aç ık olmamak ve kar ın bölgesi civar ında olmak
üzere el, kol hareketleri (jestler) yap ılabilir. Satış elemanı ellerini kavu şturmamal ı , ceplerinde
tutmamal ı, elleriyle a ğzını kapatmamal ıd ır.
- Samimi bir tokala şma : Çok sert veya çok yumu şak olmayan ileti şime açık bir tokala şma
gerçekleştirilmelidir
- Ba ş hareketleri : Mü şterinin konu ştu ğu sırada dinlendiğ ini ve genellikle fikrine kat ıldığı
izlenimi vermek için sat ış eleman ı başını yukarı a şağı hareket ettirmelidir.
- Bedenin duru şu : Ayakta durulacaksa dik, kat ılım kolaylaştıracak, mü şteriye olumlu
duyular ya şatacak şekilde merkezini dengeli olarak kullanmal ıd ır, Oturuyorsa sandalyeye
yaslanmal ıd ır Konuşma sırasında hafifçe öne e ğilme, mü şterinin konu şmasına ilgi gösterdi ğini
ima edebilir.
- Mesafe : Mü şteriyi rahats ız etmeyecek tarzda makul bir yak ınlıkta durmal ıdır. Mümkünse
müşteri ile tam kar şılıklı değ il 90 derecelik bir agyla oturma tercih edilmelidir.
Yukarıda belirtilen özellikler mü şteri ve satış elemanı açısından cinsiyet farkı gözeltilmeden
sıralanm ıştır. Ancak taraflardan birinin kad ın olması durumunda karşı taraf çok dikkatli olmak
zorundad ır. Çünkü beden diline ait mesajlar kad ınlar tarafından daha kolay alg ılanır (GAZDA;
1989: s.269). Özellikle kad ın satış elemanlar ının giyim kuşam konusunda da çok dikkatli
davranmalar ı gerekir. Ancak, genel olarak giyim ku şam konusunda a şağıdaki özelliklere dikkat
etmek yararl ı alacakt ır (TASKIN: 1994: s.152 - 153). Satış görü şmesine gidilirken yeşil ceket, kısa
kollu gömlek, dar elbiseler, çok renkli ayakkab ılar, siyah gözlükler, renkli mendil, papyon ve
kravatlar, deri ceketler, geni ş kemerler, kısa konçlu çoraplar, k ırmızı veya al ışı lmam ış desenli
gömlekler, askılı pantolonlar, de ğişik şapkalardan kaç ını lmalıdır. Ayrıca mü şterinin dikkatini
dağıtacak şekilde sal ınan küpeler, kolye ve bilezikler, yüzük, kravat i ğ nesi, gibi aksesuarlardan
vazgeçilmelidir Sat ış görüşmesi sıras ı nda ses çıkarabilecek bozuk para, tesbih veya anahtarl ık
bulundurulmamal ıd ır.
stıy ı :12.3 ocak- ş ubat-mart'99
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Satış eleman ı görüşmenin seyri aç ısı ndan müşterinin hal ve hareketlerine yönelik olarak
dikkat etmesi gerekenler de şu ba şlıklar altı nda toplanabilir (BALTA Ş: 1994: s.66-82),
- Müşteri kollarını kavuşturmuş ise konuya ilgisizleşmiştir. Dikkatini konuya çekmek gerekir.
- Başı hafifçe yana e ğ ik ve avuç içleri yukar ı doğru bak ıyorsa kendini açık olarak ortaya
koymu ş ve uzlaşmaya müsait oldu ğunu belirtir.
- Bir eli yana ğında ve işaret parma ğı dik olarak şakağa doğru uzan ıyorsa ve hafifçe öne
eğilmişse konuya ilgi duymaktad ır. Eğer işaret parma ğı yanak boyuna uzan ıyor, avuç içiyle
çenesine destek oluyor ve orta parmak yatay biçimde dudak çevresinde dolay ışıyorsa konuyla
ilgili olarak olumsuz bir dü şünceye sahip oldu ğunu gösterir.
- Müşteri avuç içiyle ba şını destekliyorsa konuya ilgisinin azald ığı nın işaretidir.
- Müşteri elini çenesine götürüyorsa karar a şamasına gelmi ştir. Ancak, çenesini tutuyor,
kaşıyor veya s ıkıyorsa, bununla birlikte kollar ını kavu şturarak geri yaslanm ış ise karar büyük
ölçüde olumsuzdur.
- Müşterinin yan ında bulunan eşyalara (pipo, tesbih, anahtarl ık, gözlük vb.) dokunmaya
başlam ışsa karar noktas ına geldigini gösterir.
Mü şterinin bu ve buna benzer hareketlerini gözlemleyerek görü şme sıras ı nda yeni
stratejiler geli ştirilerek sat ışı n gerçekleşmesi sağ lanabilir.

pe

Kişisel satış diğer satış arttırma yöntemlerinden farkl ı olarak sat ıcı ile tüketicinin yüz yüze
geldiği bir yöntemdir. Satış eleman ı ile tüketici aras ı nda meydana gelen görü şmede al ışveri şe
konu olan mal ve hizmetin özellikleri d ışı nda birçok faktör sat ın alma kararı üzerinde etkili olur.
Satış eleman ının mal veya hizmetin fiziksel özellikleri, fiyat ı, dağıtımı konusunda verece ği
bilgiler tüketicinin ikna olmas ında önemli rol oynar.
Kişisel satış yönteminin en önemli özelliklerinden birisi sat ıcı ile alıcının karşılıklı konuşarak
sonuca ula şmaya çal ışmasıdı r. Yap ı lan bilimsel ara ştırmalarda ortaya ç ıkan sonuçlar, yüzyüze
görüşmelerde sonucu büyük bir ço ğunlukla sözsüz unsurların bekledi ği göstermektedir. Bu
sözsüz unsurlar ki şilerin de ğ i şik organları n ı n (el, yüz, ayak ve tüm vücudun duru şu)
hareketlerinden olu şmaktad ır. Beden dili olarak adland ırılan bu hareketlerin ki şisel satış
işleminin olumlu yada olumsuz sonuçlanmas ı üzerinde %90 oran ında belirleyici olmaktad ır. Bu
nedenle satış eleman ı, satış görüşmesini sürdürürken bir taraftan mü şterinin jest ve mimiklerini
bir şekilde izlemeli, di ğer taraftan mü şterisi üzerinde olumlu izlenim b ı rakacak beden dilini
kullanmaya çal ışmalıdır.
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OOPEUTİNİL.
ORDU ILINDE FINDIK IŞLEME SANAYIININ
MEVCUT DURUMU, SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERILERI
Arş. Gör. Murat SAYILI*

Doç. Dr. Kemal ESENGÖN*
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Türkiye'de toplam 170 adet f ınd ık kırma fabrikas ı ve 21 adet fınd ık işleme tesisi
bulunmaktad ır. Türkiye fınd ık üretim alan ı ve üretim miktar ı itibariyle en büyük paya sahip
olan Ordu ilinde ise 53 adet fındık kırma ve 9 adet fınd ık işleme tesisi vard ır.
Bu çalışmada, Ordu ilinde fındık işletne sanayiinin mevcut durumu, sorunlar ı ve çözüm
önerileri incelenmi ştir. Çalışmada kullanılan veriler, toplam 34 adet i şletmeden anket yolu ile
elde edilmi ştir. Araştırmada kullanılan veriler 1997 üretim dönemine aittir.
Çalışmanın sonucunda, Ordu ilinde fındık işleme sanaylinde yer alan i şletmelerin istihdam,
hammadde temini, üretim ve pazarlama ile ilgili bir çok önemli sorunlarla kar şılaştıkları tesbit
edilmiştir. Bu sorunların bir an önce çözüme kavu şturulması, gerek Ordu ili gerekse Türkiye
ekronomisine önemli katk ılar sağlayacaktır.
THE PRESENT SITUATION OF HAZELNUT PROCESSING
INDUSTRY IN ORDU PROVINCE,
PROBLEMS AND SOLUTION RECOMMENDATIONS

ABSTRACT

There have been 53 numbers of hazelnut crushing and 9 numbers of hazelnut processing
factories in Ordu province, compared to 170 numbers and 21 numbers Turkey, respectively.
Ordu province has the biggest ratio terms of hazelnut production area and production
amount of Turkey.
In this study, the present situation of the hazelnut processing industry, its problems and
solution recommendations have been investigated. Data used in the stduy have been collected from 34 numbers of factories in Ordu province by survey. Data belong to the production
period of 19997.
* Gaziosmanpaşa üniversitesi; Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, TOKAT
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As a result, it has been determined that the factories which are active hazelnut processing industry have facced some important problems related to employment, having raw materials, production and marketing. It is clear that the solution of these problems short-term
will be useful for either Ordu province or Turkish economy.
1. GIRIŞ
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Fı nd ı k, dünya üzerinde 36-41 enlemlerde yeti şebilen ve kendine özgü iklime ihtiyaç
gösteren bir bitkidir. Kıyılardan en çok 30 km içerilerde ve yüksekli ği 750-1800 m'yi geçmeyen
yerlerde yeti şmektedir.
Dünyada en önemli fınd ık üretim bölgeleri; Türkiye, Italya, Ispanya ve ABD'dir. F ı ndık
dikimine ve yetiştirilmesine en uygun koşullara sahip ülkelerin ba şı nda Türkiye gelmektedir.
Türkiye'de fındık rekoltesinin büyük bir bölümü, en uygun toprak ve iklim ko şullarına sahip
Karadeniz Bölgesinde elde edilmektedir(1). Türkiye'de ba şta doğu kesimleri olmak üzere tüm
Karadeniz yöresinde, yakla şı k 400.000 aile, 500.000 ha alanda, 8.000.000 ki şi doğrudan veya
dolayl ı olarak geçimini fınd ık tarımından sa ğ lamaktad ır(2).
Fınd ı k tarımı nda biyolojik, fizyolojik ve co ğ rafi faktörler do ğ rudan do ğ ruya rekolteyi
etkilemektedir. Bu nedenle gerek Türkiye ve gerekse dünya f ınd ık üretimi yıldan yıla değişiklikler
göstermektedir, Dünya f ınd ık üretimi, son yıllardaki alan art ışı ile her yıl 500.000-600.000 ton
dolayları nda gerçekle şmektedir. Türkiye'nin bu üretimdeki pay ı , Italya, Ispanya, ABD,
Yunanistan ve diğer ülkelerin önünde olup, %65-75 aras ında değişmektedir. Bu da y ı ldan yıla
çeşitli ekolojik etkenlere ba ğlı olarak 325.000-450.000 ton üretim demektir. Ancak çok özel
durumlarda 300.000 tonun altına dü ştüğ ü gibi, 500,000 tonu aşan yı llar da olmu ştur.
Fınd ık aynı zamanda dünya ticaretinde tar ımsal ürünler içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Dünya fı nd ık ticaret hacmi iç fı nd ık olarak 150.000-160.000 ton civar ında olup, Türkiye bu
ticaret hacminde de %70'lik oranla en büyük paya sahiptir(1). üretilen f ınd ıklar standart tiplere
ayrılarak dünya pazarlar ına sunulmaktad ır. Fındık satışları genellikle FOB kabuklu f ınd ık ve iç
fınd ık şeklinde yapılmaktad ır. Son yıllarda işlenmiş fınd ık ihracatı da devreye girmi ş olup,
dünya ticaretinde yer alan ihracatç ı ülkeler, ba şta Türkiye olmak üzere Italya, Ispanya ve
ABD'dir.
Türkiye'de özel sektöre ve Fiskobirlik'e ait günlük toplam 5.538 ton/iç kapasiteli 170 adet
fı nd ık kı rma fabrikas ı vard ır, Bu fınd ık kırma fabrikalarm ın 650 ton/iç kapasiteli 17 adeti
Fiskobirlik'e aittir. F ındı k işleme tesisleri say ısı ise 21 adet olup, yı llık kapasiteleri 291.510 ton/
iç'tir. Bunlardan bir tanesi Fiskobirlik'e di ğerleri ise özel sektöre aittir. Ordu ilinde ise 48'i özel
sektör, 5'i Fiskobirlik olmak üzere toplam 53 adet f ınd ık kırma ve tamam ı özel sektöre ait
toplam 9 adet f ınd ık işleme tesisi bulunrrıaktad ır(2).
Bu ara ştırmanı n temel amac ı , Ordu ilinde fındık işleme sanayiinin mevcut durumunu
ortaya koymakla birlikte, bu sektörde girdi temini, istihdam, üretim ve pazarlama a şamalarında
kooVERATi-Fci k
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karşılaşılan sorunlan tesbit etmek ve belirlenen sorunlara ili şkin çoz ılm önerileri getirmektir.
Bıı temel amaç çerçevesinde, f ınd ık işleme sanayiinde faaliyet gösteren i şletmelerin faaliyet
alanları itibariyle da ğılımı, üretilen mamüller, i şletme ve i şletmeci ile genel bilgiler,
işletmelerin sermaye teknoloji, istihdam durumlar ı ile birlikte istihdam, girdi temini, üretim ve
pazarlamada karşılaşılan sorunlar ile bu sektörün ülke ekonomisi ve tanm ı açısından daha
faydal ı hale getirebilmesine yönelik öneriler ortaya konulmaya çal ışı lrnıştır.
Bu çalışmanın Ordu ilinde yap ılmasının temel nedeni ise; Ordu ilinin f ındık üretimi ve
fı nd ı k i şleme sanayiinde Türkiye'nin en büyük potansiyele sahip ili olmas ı ndan
kaynaklanmaktad ır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.L Nate/ya!

2.2 Yöntem
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Yapılan bu ara ştırmanın arıa materyalini; Ordu ili genelinde fındık işleme sanayiinde yer
alan 62 adet i şletmeden 34 adedi ile yap ı lan anket çal ışması ndan elde edilen veriler
oluşturmaktad ır.
Araştırmada Ordu ili genelinde yer alan tüm f ındık işleme tesisi ile tam say ım yöntemi
kullanılarak anket yap ılmak istenmi ş, buna karşın bazı işletme sahiplerinin ankete kat ılmak
istememeleri nedeniyle ancak 34 i şletme ile anket yap ılabilmiştir.
Bunun yan ısıra, Fiskobirlik bilgisayar kayı tları, Ordu Ticaret ve Sanayii Odas ı kayıtları ile
birlikte, konu ile ilgili olarak daha önce yap ılmış çal ışmaların sonuçlarından da ikincil kaynak
olarak yararlan ılmıştır.
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Ordu İ lindeki fındık işleme tesisleri; Fiskobirlik Bilgisayar kay ıtları(2), Ordu Ticaret ve
Sanayii Odası kayıtları(3) ve bizzat i şletmeciler ile görü şülerek tesbit edilmi ştir. Daha sonra
çalışmanın amacına uygun olarak literatür taramas ı yapılmış ve anket formu haz ırlanmıştır.
Ordu ilinde bulunan 53 adet fındık kırma fabrikas ından 29'u ile (%54.72) ve 9 adet fınd ık
işleme tesisinden (entegre) 5'i (%55.56) olmak üzere toplam 34 anket yap ılmıştır (Çizelae 1).
Çizelge 1. Ordu Dinde Toplam Fındık Kırma ve Fındık işleme Fabrika Sayısı
FABRIKA SAYISI

Bulundu ğ u
Ilçe

Fınd ık
Anket
Kırma (1) Yapılan (2)

Fı nd ı k
Işleme (3)

Anket
Yapı lan (4)

%
(4/3)

Toplam
(1+3)

9

5

55.56
—

--

---

Merkez
Ü nye
Fatsa

31
16
4

51.61
50.00
100.00

Ulubey
Kumru
TOPLAM

ı
ı

ıoo.00

•

—

---

5

55.56

62

—
29

I

53

----

39
16
4
1

Anket
Yapı lan (2+4)
co

%
(2/1)

54.72

Kaynak : Anonymous, 1996. Ordu Ticaret ve Sanayi Odas ı Kataloğu, Ordu.
Anonymous, 1997/1o. FISKOBIRLIK Bilgisayar Kay ıtları , Giresun.
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Anketler ara ştı rıcılar tarafından bizzat i şletmede i şletme sahibi ile görü şülerek yap ılmıştır.
Daha sonra anket verilerinin dökümü yap ılarak analize haz ır hale getirilmi ştir. Analizlerde
basit yüzde hesaplar ı ve ortalamalar kullan ılmıştır.
Anket yoluyla elde edilen veriler 1997 üretim dönemine aittir.
3. TÜRKİYE'DE FINDIK I ŞLEME SANAYIININ MEVCUT DURUMU
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Fınd ığın işlenmesi, çe şitli yollarla sert kabu ğ undan kırılarak ayrılması ve iç fınd ık elde
edilmesidir. Bu aşamadan sonra iç f ınd ık, beyazlat ılmış, kavrulmuş veya dilinmiş, kıyılmış,
öğütülmü ş veya ezilmi ş hale getirilerek ileri derecede de i şlenebilir.
Kabuğundan kırılarak ayrılan kahverengi renkli iç zar ı ile elde edilen çi ğ fı nd ığa, ticarette
natürel iç fındık ad ı verilmektedir. Fındıklar, gerek çerez olarak ve gerekse sanayide büyük
çoğunlukla ileri derecede i şlenerek kullan ıl ı rlar.
ihraç edilen fınd ıklar genellikle natürel olarak gönderilse de, sanayiciler taraf ından
kesinlikle ileri derecede i şlenerek kullan ılmaktad ır. Bu fındıkların da %80 kadar ı bütün olarak
veya parçalara ayr ılarak çikolata sanayinde, dondurmac ılıkta, pasta sanayinde; ayr ıca ezilerek
şekerli veya kakaolu fındık ezmesi üretimde kullan ılmaktad ır(4).
Türkiye'de fınd ık kırma fabrikalar ı çok önceden beri var olmas ına karşın, natürel iç fınd ıktan
ileri derecede i şleme sanayii 1964 yılından sonra kurulmu ş ve geli şmeye başlamıştır. İleri
derecede i şleme sanayii kurulduktan sonra, ihraç edilen f ındık ve ürünlerin 19701i y ıllarda
%10'u işlenmiş fındıklardan olu şurken, bu oran 1990'larda %30'lar ı a şmış bulunmaktad ı r (5).
Türkiye'de Fiskobirlik ve özel sektöre ait toplam 5.538 ton iç/8 saat kapasiteli 170 adet
fı ndık kı rma fabrikas ı vard ır. Bunların 650 ton iç/8 saat f ındık kırabilen 17 adedi Fiskobirlik'e
aittir. (Çizelge 2).
Çizelge 2. Türkiye'de Fiskobirlik ve Özel Sektöre Ait F ınd ık Kırma Fabrikaları ve Günlük
Kapasiteleri
öZEL SEKTÖR

505
1 035
230
620
1 566
765
167

cm

153

4 888

17

Kapasite
(ton iç/8 saat)

Fabrika
Sayı sı

Kapasite
(ton iç/8 saat)

30
170
--60
160
153
75

28
28
5
12
53
35
9

535
1 205
230
680
1 726
920
242

650

170

5 538

-

Yıllı k Kapasite : 5 538* 300 gün

Fabrika
Sayı s ı

1,

TOPLAM

Kapasite
(ton iç/8 saat)

cvnı

Sakarya
Bolu
Zonguldak
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon

TOPLAM

FiSKOBIRLIK

Fabrika
Sayı s ı
26
25
5
11
48
31
7

—

= 1 661 400 ton iç/y ı l

Kaynak : Anonymous, 1995, FISKOSIRLIK, Fındık Ekonomik Raporu, Giresun.
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İleri derecede i şlenen fı nd ı klardan, beyazlat ı lm ış ve kavrulmu ş fınd ı kla bunlardan
öğütülerek elde edilen fınd ık unu, dilinmi ş ve kıyılmış yine ileri derecede kavrulmu ş içten elde
edilen fındık püresi ve fınd ık ezmesi, fındık püresinin kakao ve di ğer katkı maddeleri ile
karıştırılarak fı nd ık nugas ı gibi ürünler elde edilmektedir.
Bu ürünlerden fınd ık ezmesi, şeker ve vanilya kar ışımından elde edilmekte ve yaln ızca
Fiskobirlik'te üretilmektedir. Fiskobirlik'te bunlar d ışı nda önceleri krokan ad ı ile bir çe şit fınd ık
pastas ı üretilmekte iken, son zamanlarda de ğ işik bir proserle piyasadaki ad ı ile sade olarak
fiskat ve küvertirlü olarak da fisko üretilmektedir. Bu arada yine Fiskobirlik'te taze olarak
hazırlanan ve hemen tüketilmesi tavsiye edilen tuzlu f ınd ık üretimi sipari ş üzerine yap ılırken,
yeni ürün aray ışları içinde, ambalajlarda tuzlu f ınd ık ile çikolatal ı fı ndık drajesi de fason olarak
haz ı rlatt ı rı l ı p piyasada deneme sat ışlar ı yapı lmıştı r. Henüz olumlu bir sonuca ula ştığı
söylenemez(4).
Türkiye'de ileri derecede f ındık işleyen toplam 21 adet tesiste y ılda toplam 291.510 ton iç
fı ndık işlenmektedir. Bunun %14.27'sine sahip olan Fiskobirlik'in toplam kapasitesi 41.610 ton
iç/yıl'd ır (Çizelge 3).
Gerek fı nd ık kırma fabrikalar ında, gerekse ileri derecede f ınd ık işleyen tesislerde son
yıllarda baz ı geli şmeler kaydedilmi ştir. Bu konuda özel sektör tesislerinde de, Fiskobirlik
tesislerinde de, hem kapasite art ırılmas ı hem de teknolojik geli şmelere ayak uydurma yolunda
atıl ımlara ba şlanm ıştır. Hatta bu konuda baz ı olumlu sonuçlara da ula şılmıştır.
Nitekim, bugün bir çok özel sektör tesislerinde en modern i şleme üniteleri devreye sokulmu ş
olduğu gibi, hijyenik temizli ğe de gerekli önemin gösterildi ğ i ortadad ır. Ayn ı şekilde, Fiskobirlik
Entegre F ındık İşleme Tesislerinin 1980'lerde devreye girmi ş olması nedeniyle, b u tesislerde

Çizelge 3. Türkiye'de F ındık Işleme Tesislerinin Kapasiteleri ve Fiskobirlik'in Pay ı
Özel Sektör
'Kapasite (ton iç/y11)

Fiskobirlik Kapasite
(ton iç/y ı l)

TOPLAM

Fiskobirlik
Oran ı (%)

116 700

16 500

133 200

12.39

Fı nd ı k Ezmesi ve Fınd ık
Püresi

43 950

9 000

52 950

16.20

Fı nd ık Unu, Kıyı lmış ve
Dilinmiş Fı nd ık

79 350

13 500

92 850

17.01

9 900

2 610

12 ,510

20.86

249 900

41 610

291 510

14.27

ANA MAMUL GRUBU

Kavrulmu ş , Beyazlat ı lm ış ,
Kısmen Kavrulmu ş, Kısmen
BeyazIatı lm ış Fı nd ıklar

Fı nd ı kl ı Di ğ er Mamuller
(Kakaolu, Kakaosuz,
Şekerli, Şekersiz v.s.)
TOPLAM

Kaynak : Anonymous, 1995, F İ SKOB İ RL1K, Fındık Ekonomik Raporu, Giresun.
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de teknolojinin yenilenmesi için çal ışmalara başlanmıştır. Fiskobirlikle de hijyen ilkelerine
özenle uyulmaktad ır. Ürün kalitesi ve temizliğin denetlenmesi için Fiskobirlik'te, tüm k ırma
fabrikaları bulunan i şlemeli kooperatiflerinde kalite kontrol laboratuvarlar ı devreye sokulmu ş,
merkezde ise fiziksel ve kimyasal analizleri yapan bir Ara ştırma ve Geli ştirme Laboratuvar ı
uzun yıllard ır hizmet vermektedir.
Tüm dünyada gelişen teknoloji ve tüketici bilincine paralel olarak, f ındıkta yapılan test
sayıları artırılmış ve tolerans sınırları daraltılmıştır.
Halen fınd ık için yayınlanmış bulunan ve üçü zorunlu olarak uygulanan 9 ayr ı Türk
Standard ını n hazırlanması nda ve uygulamaya konulmas ında Fiskobirlik'in büyük pay ı ve
katkıları bulunmaktad ır (4).
4. ARAŞT1RMA BULGUIARI
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4.1.. incelenen Işletmelerin Genel .Özellikleri
incelenen işletmelerin %20.59'u anonim şirket, %76,47'si limited şirket, %2.94'ü ise kollektif
şirket şeklindedir. I şletmeler ortalama olarak 2.520.29 m2 kapal ı, 3.374.91 m2 aç ık olmak üzere
toplam 5.895.2 m2'lik bir alana sahiptir. Ortalama i şletme sermayesi 132.888.000 TL olarak
hesaplanm ıştır (Çizelge 4).
Işletmelerin sermaye da ğılımları incelendi ğinde, mülkiyetin tamam ının gerçek ve tüzel
kişiliğe ait olduğu tesbit edilmi ştir. Incelenen i şletmeler kırma, işlemeye pazarlama konular ında
faaliyet göstermektedir. I şletmelerde iç fındık, beyazlatılmış fındık, kavrulmu ş fınd ık, dilinmiş
fınd ık, kıyılmış fındık, fınd ık unu, fındık ezmesi ve paketlenmi ş fınd ık üretilmektedir. incelenen
işletmelerin 20 tanesi ihracat yapmaktad ır. Ortalama ihracat de ğeri 3,496.569.10 $ olarak
belirlenmi ştir. ihracat yapmayan i şletmeler ise ürünlerinin büyük bir bölümünü entegre
tesislere satmaktad ırlar.
incelenen i şletmelerde ortalama i şletmeci ya şı 43.85 olarak saptanm ıştır, i şletmecilerin
ortalama olarak 16.53 yıldı r bu işle uğraştığı belirlenmiştir. i şletmecilerin %23.53'ünün ilkokul,
%11.77'sinin ortaokul, %29.41'inin lise, %2.94'ünün yüksekokul ve %32.35'inin ise üniversite
mezunu oldu ğu saptanmıştır. Ayrıca işletmecilerin %82.35'inin konu ile uzmanl ığı nın
olduğu tesbit edilmi ştir (Çizelge 5).
işletmelerde Ara ştırma-Geli ştirme biriminin bulunmadığı belirlenmiştir. i şletmeciler böyle
bir birime ihtiyaç duymad ıklarını ifade etmi şlerdir.
işletmelerin ancak %20.59'unun yat ırım teşviklerinden yararland ığı , buna karşın %44.11'inin
yatırım teşviklerinden yararlanmak için müracaat ettikleri, fakat yararlanamad ıkları saptanm ıştır.
işletmelerin %55.88'inin alt yap ı sorununun oldu ğu tesbit edilmi ştir. Alt yap ı konusunda
en fazla kanalizasyon (%55.88), yol (%41.187) ve içme suyu (%38,23) gibi sorunlarla
karşı laşılmaktad ı r. Özellikle merkez ilçede kurulan organize sanayi bölgesindeki i şletmelerin
alt yapı sorunları nın tam olarak çözümlenmedi ği anket çal ışması sırasında görülmü ştür.
kOCYPERAT İFÇ İ I.jk
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Çizelge 4. incelenen i şletmelerin Genel Özellikleri
34

iş letme Sayısı (adet)
işletmelerin Hukuki Şekli (%)
Anonim Ş irket
Limited Şirket
Kollektif Şirket

20.59
76.47
2.94

-

-

-

işletme Alan ı (m2)
Kapalı Alan
Açı k Alan
TOPLAM

2 520.29
3 374.91
5 895.20

-

-

-

132 888 000 000

i şletme Sermayesi (TL)
Sermaye Da ğı l ım ı (%)
Kamu Ortakl ığı
Gerçek ve Tüzel Ki şilik
Yabancı Sermaye Ortakl ığı
-

---

100.00
--Kı rma-i şleme-Pazarlama

-

işletmelerin Faaliyet Alan ı
ihracat Durumu
ihracat Yapan İşletme Sayısı (adet)
Ortalama ihracat De ğ eri ($)
Üretilen Mamul Cinsi
iç Fı nd ı k
Beyazlatılm ış Fı nd ık
Kavrulmu ş Fındık
Dilinmiş Fınd ık
Kıyılm ış Fınd ık
Fınd ık Unu
Fınd ık Ezmesi
Paketlenmi ş Fındik
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

20
3 496 569.10
işletme Sayısı
33
5
5
3
5
5
4
1

işletmelerin çevreye olumsuz etkisi belirlenememi ştir. Sadece şehir merkezinde bulunan
işletmeler gürültü kirlili ğine neden almaktad ırlar. Fakat merkez ilçedeki bu i şletmeler de belediye
tarafından kapat ı lmaktad ı r. Bundan dolayı şehir merkezindeki i şletmeler ya şehir d ışı na
taşınmakta yada çal ışmamaktad ırlar. i şletmelerin çevreye olumsuz etki b ırakacak yönde at ı k
maddesi yoktur. At ık madde olarak nitelendirilen f ınd ık kabuğ'u ise kalorisi yüksek bir yakacak
olup, i şletmeler için de iyi bir gelir kayna ğı durumundad ır. Ayrıca fındı k kabu ğu son yıllarda
kontraplak imalat ında da kullan ılmaya ba şlanm ıştır.
ışletmecilerin %88.24'ü i şletme büyüklüğünü yeterli görmektedir. İşletme büyüklü ğünün
yetersiz gören i şletmecilerin yarısı bu faaliyeti sürdürmeyi dü şünmediklerini, diğer yarısı ise
yeterli sermayeyi temin ettikleri takdirde i şletmelerini büyütmeyi planlad ı klarını belirtmişlerdir.
işletme büyüklü ğ ünü yeterli gören i şletme sahiplerinin %11.76's ı ise zamanla i şletmelerini
entegre tesise dönü ştürmeyi hedeflediklerini ifade etmi şlerdir.
-.".4
44

„Ac.
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Çizelge 5. incelenen i şletmelerde i şletmecinin Yaşı ve Eğitim Durumu
i şletmecinin Ya şı (yı l)

43.85

İşletmecinin Eğitim Durumu (%)
Ilkokul
Ortaokul
Lise
-Yüksekokul
Üniversite

23.53
11.71
29.41
2.94
32.35

Konu İle Ilgili Uzmanlığı (%)
Evet
Hayı r

82.35
17.65

-

-

-

-

-

-
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Işletmecilerin, kurulu ş yerinin seçiminde organize sanayii bölgesi olmas ına (%41.18), ana
yola yakın olmasına (%41.18), arazinin kendine ait olmas ı na (%11.76), şehir merkezine yak ın
olmasına (% 5.88) dikkat ettikleri saptanm ıştır.
Işletmeciler çiftçiler ile ürün al ımı d ışı nda her hangi bir ili şkilerinin olmad ığını ifade
etmi şlerdir. Fakat çiftçiler ile yap ılan görü şmelerde, kamu kurulu şlarının verdiğ i kredilerin
yetersizli ğ i yüzünden tüccar diye isimlendirdikleri i şletmecilerden faizle para ald ıkları
belirlenmiştir.
işletmelerin %64.71'i Ordu, %23.53'ü ünye, %11.76's ı ise Fatsa Ticaret ve Sanayi Odas ı 'na
kayıtlıdırlar.
i şletmelerin %47.06's ında çalışanlara yönelik herhangi bir sosyal hizmet verilmemektedir.
Çal ışanlarına yönelik sosyal hizmetlerde bulunan i şletmelerin %52.94'ünün servis (ula şı m),
%32.29'unun yemek ve %2.94'ünün de sa ğ lık hizmetleri verdikleri saptanm ıştır.
Işletmelerin %55.88'inin kredi kulland ığı ve bu kredileri ticari bankalardan temin ettikleri
belirlenmiştir. Kulland ıkları ortalama kredi miktar ı ise 1 138 235.294 $/yırd ır. Işlemeciler verilen
kredilerin yetersiz ve faizlerinin yüksek oldu ğunu, ayrıca kurlarda meydana gelen de ğişikliklerin
dolar baz ında alınan kredilerin geri ödenmesinde i şletmeleri zor durumda b ıraktığını ifade
etmişlerdir.
42. incelenen Işletmelerde Istihdam Durumu

incelenen i şletmelerde çal ışanların nitelikleri, vardiya sayısı ve süresi, çal ışılan gün sayısı
incelenmiş ve elde edilen de ğerler ortalama olarak çizelge 6'da verilmi ştir.
Çizelge incelendi ğinde, incelenen i şletmelerde toplam 2 014 ki şi istihdam edilmekte olup,
işletme ba şı na 59.24 kişi düşmektedir. i şletmelerde istihdam edilen personelin ortalama olarak
%0.25'i (0.15 kişi) mühendis, %0.64'ü (0.38 ki şi) teknisyen, %3.02'si, (L79 ki şi) ustabaşı, %17.52'si
(10.38 kişi) daimi işçi, %73.78'i (43.71 ki şi) geçici i şçi ve %4.78'i (2.83 ki şi) idai ve di ğer i şlerde
çal ış maktad ı r. Mühendislerin tamam ı ile teknisyenlerin %69.23'ü entegre tesislerde
çalışmaktad ır. Fınd ık kırma fabrikalarının ise mühendise ihtiyacı olmad ığı belirlenmiştir.
koOVE.RATifCii..ik

4j4;\ki

say ı :123 ocak- şut, at-testtrt.9

Çizelge 6. incelenen i şletmelerde Çalışanlann Nitelikleri, Vardtya Say ısı, Vardiya Süresi ve Çal ışılan
Gün Sayısı
istihdam Durumu (adet/i şletme)
Mühendis
Teknisyen
Ustabaşı
Daimi işçi
Geçici i şçi
idari ve di ğer işlerde çal ışanlar
TOPLAM

0.15
0.38
1.79
10.38
43.71
2.83
59.24

Vardiya Sfı resi (saat/gün)

7.95

-

,

-

-

-

-

-

.

Çalışılan Süre (gün/y ıl)
Tek Vardiya
2. Vardiya

235.000
7.94

-

-
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Bu sektörde çal ışan düz i şçilerin tamam ına yakın bölümü mevsimlik i şçi görünü şündedir.
Mevsimlik işçiler fındık alımından itibaren fınd ık kırma fabrikalar ında seçme ve ayıklama
işlerine başlarlar. Genellikle bu çal ışmalar Ocak- Şubat aylar ında biter ve k ırma fabrikaları yeni
sezona kadar kapan ır. Sektörde i şgücü açığı yoktur. İş saatleri genellikle tek vardiya (8 saat)
şeklinde olup, bazen i şin durumuna göre fazla mesaili çal ışmalar da mevcuttur (6).
Işletmelerde genellikle tek vardiya olmakla birlikte, mamul çe şidi fazla olan entegre
tesislerde (i şletmelerin %8.82'si) iki vardiya çal ışmaktad ırlar. Vardiya süresi ortalama 7.95 saat/
gün olarak tesbit edilmi ştir.
Çal ışı lan gün sayıları incelendi ğinde, birinci vardiyada ortalama 235 gün/y ıl, ikinci
vardiyada ise ortalama 7.94 gün/y ıl çal ışılmaktad ır.
işletmelerde sigortas ız işçi çalıştırılmamaktad ı r ve işçiler herhangi bir sendikaya ba ğlı
değ ildir. Personel ücretleri ve ücret art ışları işletmeler taraf ından tesbsit edilmekte olup,
çal ışanlarına yemek ve servis hizmeti veren i şletmelerin bu masraflar ı da karşıladıkları
belirlenmi ştir.

4.3. Incelenen 4letmelerde Hammadde Kullan ım Durumu
İncelenen işletmelerde kullan ılan hammadde ile
bilgiler çizelge 7'de verilmi ştir.
Incelenen i ş letmelerde kullan ı lan hammaddenin tamamen kabuklu f ı nd ı ktan
oluşmaktad ı r. i şletmelerde toplam 176 800 ton/y ıl kabuklu fındık işlenmektedir. i şletmelerin
fınd ığı peşin ald ığı belirlenmiştir,
Hammaddenin tamam ı Ordu ilinden temirı edilmekte ve fındık direkt olarak üreticilerden
satı n al ı nmaktad ır. Hammadde teminin y ıl içindeki da 'ğılımı aylar itibariyle farkl ılık arz
etmektedir. Hammadde Eylül-Temmuz aylar ı arasındaki zaman diliminde al ınmasına rağmen,
Eylül-Ekim-Kasım aylar ında hammadde bol oldu ğundan fınd ık al ımlarının bu aylarda
yoğunlaştığı belirlenmi ştir.
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Çizelge 7. incelenen i şletmelerde Kullan ılan Hammadde Miktan, Al ış Şekli ve Alış Kaynağı

176 800

Kullanılan Hammadde Miktar ı (ton/yıl)
Hammadde Al ış Şekli (%)
- Anlaşmaya bağlı
- Peşin
- Vadeli
Hammadde Al ış Kaynağı (%)
- il içi üreticilerden
- İl d ışı üreticilerden
- Kooperatif

.....
100,00
___
,,
100.000
\\ \ ---
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Fınd ık, çabuk bozulmayan ve depolanmas ı fazla sorun yalatmayan bir ürün oldu ğundan,
işletmelerin hepsinin ihtiyaçlar ına göre yeterli büyüklükte depolar ı bulunmaktad ır,
Hammadde temininde en önemli sorunlardan birisi, f ı nd ığı n üretici tarafı ndan iyi
kurutulmadan sat ılmasıdır. Iyi kurutulmam ış fındığın kalitesi bozulmakta ve kabuk içinde
çürümeler meydana gelmektedir. I şletmelerin kurutma yerleri olmad ığından, satın al ınan
fınd ığın işletmede kurutulmas ı da mümkün değildir. Ayrıca hammadde fiyatlar ının yüksek
olması , hammadde miktarının bazı yıllar az olmas ı ve sermaye yetersizli ği de hammadde
temininde karşılaşılan sorunlar olarak saptanm ıştır.
4_ 4. Incelenen Işletmelerde üretim Durumu
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incelenen i şletmelerde kullan ılan teknoloji ve kapasite kullan ı m durumlar ı çizelge 8'de
verilmiştir.
incelenen işletmelerin %23.53'ü eski, %2.94'ü modern teknolojiye geçme a şaması nda,
%73.53'ünün ise modern teknolojiyi kulland ıkları tesbit edilmi ştir. Incelenen i şletmelerin kapasite
kullan ım durumu ortalama %49.26 olarak belirlenmi ştir.
Kapasite kullanımının düşük olrnasının nedenleri olarak; %20.59 ile i şletme sermayesi
yetersizli ği, %55.88 ile hammadde miktar ı yetersizliği, %64.71 ile hammadde fiyat ının yüksekliği,
%26.47 ile işgücü-kalifiye eleman yetersizli ği, %8.82 ile işgücü ücretlerinin yüksek olmas ı, %17.65
ile yurt içi talep yetersizli ği, %14.71 ile yurt d ışı talep yetersizli ği, %23.53 ile i şletme sayısının
fazla olmas ı saptanmıştır.
Üretim, entegre tesislerde 11 ay devam etmektedir. F ındık kırma fabrikalar ında ise üretim
hammadde durumuna göre 120-240 gün aras ında devam etmekte olup, i şletmelerin tamam ında
hammadde miktar ı n ı n bol oldu ğ u Eylül-Ekim-Kas ı m aylar ı nda geçici i ş çi ihtiyac ı
yoğ unlaşmaktad ır. Geçici i şçilerin büyük çoğunluğ unu bayanlar olu şturmaktad ı r.
Fınd ık kırma fabrikalar ı nda iç fındık üretimi bir sezon i şi olup, fabrikalar ihracat ve sat ış
durumlarına göre çal ışmakta ve genellikle yı lın 3-4 ayı d ışında at ıl durmaktad ır (6).
Incelenen i şletmelerin %47.06's ı nın üretim planlamas ı yaptığı, %52.94'ünün ise üretim
planlamas ı yapmad ığı belirlenmiştir.
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Çizelge 8, incelenen i şletmelerde Kullan ılan Tekonolji ve Kapasite Kullanım Durumu
%

23.53
2,94
73.53
49.26

•

20.59
55.88
64,71
26,47
8.822
17.65
14.71
23.53
47.06
52.94
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Kullanılan Teknoloji
- Eski
- Modern Teknolojiye Geçme A şamasında
- Modern
Kapasite Kullan ım Durumu
Düşük Kapasite Nedenleri
- işletme Sermayesi Yetersiz
- Hammadde Miktarı Yetersiz
- Hammadde Fiyatı Yüksek
- İşgücü-Kalifiye Eleman Yetersiz
- işgücü Ücretleri Yüksek
- Yurt İçi Talep Yetersiz
- Yurt Dışı Talep Yetersiz
- İşletme Sayısı Fazla
Üretim Planlamas ı Yapılma Durumu
- Evet
- Hayı r
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Kapasite kullanımının düşük olmasının nedenleri olarak; %20.59 ile i şletme sermayesi
yetersizliği, %55.88 ile hammadde miktar ı yetersizliği, %64.71 ile hammadde fiyat ının yüksekliği,
%26.47 ile işgücü-kalifiye eleman yetersizli ği, %8.82 ile işgücü ücretlerinin yüksek olmas ı, %17.65
ile yurt içi talep yetersizli ği, %14.71 ile yurt d ışı talep yetersizli ği, %23.53 ile işletme sayısının
fazla olmas ı saptanm ıştır.
Üretim, entegre tesislerde 11 ay devam etmektedir. F ınd ık kırma fabrikalar ında ise üretim
hammadde durumuna göre 120-240 gün aras ında devam etmekte olup, i şletmelerin tamam ında
hammadde miktar ının bol olduğu Eylül-Ekmi-Kas ım aylarında işçi ihtiyacı yoğunlaşmaktad ır.
Geçici işçilerin büyük çoğunluğunu bayanlar olu şturmaktad ır.
Fındık kırma fabrikalar ında iç fınd ık üretimi bir sezon i şi olup, fabrikalar ihracat ve sat ış
durumlarına göre çal ışmakta ve genellikle yılın 3-4 ayı dışında atıl durmaktad ır (6).
Incelenen işletmelerin %47.06's ının üretim planlamas ı yaptığı, %52.94'ünün ise üretim
planlaması yapmad ığı belirlenmiştir.
Üretim ile ilgili sorunlar ise; sermaye ve hammadde yetersizli ği, üretim maliyetlerinin
yüksek olması ve eski teknoloji kullan ılan işletmelerde üretim kayıplarının çok fazla olması
olarak tesbit edilmi ştir.

4.5, incelenen I-şletmeleırle Pazarlama Durumu
incelenen i şletmelerde üretilen mamullerin pazarlanmas ına ilişkin bilgiler çizelge 9'da
verilmiştir.
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incelenen i şletmeler üretilen mamullerinin %82.35'ini do ğrudan, %17,65'ini dolayl ı yoldan
pazarlamaktad ır. Işletmelerin %73.53'ünün pazarlamayla ilgili yan kurulu şu bulunmamaktad ır.
Üretilen mamullerin %20.00'si il içi, %10.00'u il d ışı ve %70.001 de yurt d ışı na
pazarlanmaktad ır. i şletmeler mamullerinin tamam ı nı toptan pazarlamaktad ı r.
işletmelerin %64.71'inin pazar ara ştı rması yapmad ığı , bunun nedeni olarak da f ınd ığın
her zaman al ıcısını n olduğ u, bundan dolay ı böyle bir ara ştı rmaya' gerek duyulmad ığı ifade
edilmi ştir.
Incelenen işletmelerin %85.29'unun reklam yapt ıkları belirlenmiştir. reklam kanal ı olarak
işletmelerin %47.06's ı yerel gazete, %61.76's ı yerel tv, %73.59'u yerel radyo, %85.29'u e şantiyon
dağıtı mı , %32.351 ise pano yolunu kullanmaktad ır. Reklamın ürünü tan ı tıp pazarlamaktan
daha ziyade hammadde teminini kolayla ştırmak amacıyla yapıldığı ifade edilmi ştir.
Türkiye'de üretilen fı nd ığın maliyetinin rakip ülkelere göre yüksek olmas ı, özel sektörün
d ış ülkelerde maliyetinin yüksekli ği nedeni ile büro veya temsilcilik açmada zorlanmas ı, fiyat
olu şumunun Türkiye d ışı nda olmas ı, iç talebin yetersizli ğ i gibi sorunlar i şletmelerin pazarlama
aşaması nda karşılaştığı sorunlar olarak belirlenmi ştir.
Çizelge 9. İncelenen işletmelerde Üretilen Mamullerin Pazarlanma Durumu
Pazarlama Şekli
-

Doğ ruda' n
Dolayl ı

82.35
17.65
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Pazarlama Yeri
- il içi
- il d ışı
- Yurt d ışı

Pazarlama Kanal ı
- Toptancı
- Perakendeci

Pazar Ara ştırması Yapma Durumu
- Evet
- Hayı r
Reklam Yapma Durumu
- Evet
- Hayı r
Reklam Kanal ı
- Yerel Gazete
- Yerel TV
- Yerel Radyo
- Eşantiyon da ğı tı m ı
- Pano
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20.00
10.00
70.00
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--35.29
64.71
85.29
14.71
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73.59
85.29
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5. SONUÇ VE ÖNERilLER

pe

cy
a

Fındık üretimi ile birlikte f ınd ık işleme sanayii yönünden de büyük bir potansiyele sahip
olan Ordu ilinde, fınd ık i şleme sanayiinin mevcut durumu ve sorunlar ının belirlenmesinde
yönelik yapı lan bu ara ştırma sonucunda, bu sektörde faaliyet gösteren i şletmelerin istihdam,
hammadde temini, üretim ve pazarlama ile ilgili bir çok önemli sorunlarla kar ışlaştıkları tesbit
edilmiştir.
İstihdamda karşılaşılan kalifiye eleman yetersizli ğ inin giderilmesi için, ilde bulunan meslek
liseleri ve di ğer öğretim kurumlarında devlet ve sanayici i şbirliği ile özellikle teknisyen, ustabaşı
gibi personelin e ğ itim ve ö ğretimine geçilmelidir. Bununla birlikte, i şletmelerde mevcut
işgücünün özelliklerinin i ş gereklerine uyumlu hale getirilmesi ve mevcut bilgi ve
deneyimlerinin art ırı lması için eğitim kursları düzenlenmelidir. Ayr ıca i şgücü ücretlerinin
iyileştirilmesi i şgücünün daha verimli olmas ını sağlayabilecektir.
Işletmelerde sermaye yetersizli ğini gidermek amac ıyla, yeterli ve uygun kredi imkanlar ı
ile işletmeler desteklenmeli, yeni kredi kaynaklar ı yaratılmal ı ve kullan ılan kredi faizleri
işletmeleri geri ödemede zorlamayacak düzeyde olmal ıdır. Ayrıca işletmelerin ihracat yapmalar ı
teşvik edilmeli ve bu konuda her türlü destek sa ğ lanmal ıdır.
Hammadde sorununun çözümüne yönelik olarak, kaliteli hammadde üretimi konusunda
çiftçiler e ğitilmelidir. Çünkü fınd ığın hasat zaman ı , çuvallama a şamalarında yapılan yanlış
uygulamalar find ığı n kalitesini bozmakta ve verim dü şmesine neden olmaktad ır. Ayrıca kaliteli
fındık üretimi için gerekli olan tar ımsal girdilerin kullan ımı konusunda çiftçiler bilgilendirilmeli
ve çiftçilere uygun faizle yeterli kredi verilmelidir.
Eski teknolojiyi kullanan i şletmelerin yeni teknolojiye geçmeleri sa ğlanmal ı , bu şekilde
gerek i şgücü ve gerekse hammadde kayb ı en aza indirilecek, dolay ısıyla işletmeler daha
verimli çal ışabileceklerdir.
işletmelerin pazarlama a şamasındaki sorunlar ının çözümü ancak devlet politikalanyla
mümkündür. Çünkü fınd ık daha ziyade ihraç mal ı oldu ğundan, Türkiye'de fınd ık alacak ülkeler
findığı ancak Türkiye fındık fiyatı, rakip ülke fınd ık fiyatı ve find ığa alternatif olan ürünlerin
fiyatları na denk veya dü şük olduğunda talep edeceklerdir. Bu aç ıdan Türkiye fınd ık fiyatları
politik amaçl ı olarak belirlenmemelidir. Fındığı n tüketimini artırmak için fındığı tanıtıcı reklamlar
yapılmalı, fındığın kullan ım alanlannı artırıcı çal ışmalar yapılmalıdır.
işletmelerin büyük ço ğunluğunun altyapı sorunları mevcuttur. Bu sorunlar ın yerel yönetim
ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı tarafından koordineli bir şekilde biran önce çözümlenmesi
için çal ışmalar yap ılmal ıd ır.
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Bu çal ışmada muhasebede bilgisayar kullan ımının mevcut durumu incelenerek, ülkemizde
konuya ilişkin olarak yap ılması gereken düzenlemeler üzerinde durulmu ştur. Bu amaçla,
öncelikle muhasebede bilgisayar kullan ımının günümüz ekonomik şartlarında gerekliliği ve
teknolojik geli şmelerin konuya ili şkin olarak etkileri üzerinde durularak muhasebe
uygulamalarında kullanılan yazılımlar ve bunlar ın kullanım biçhleri ele al ınmıştır. Daha sonra
bilgisayar kullan ılan muhasebe uygulamalar ına ilişkin mevcut yasal durum ve yarg ı kararları
incelenmiş ve Maliye Bakanl ığı tarafından hazırlamakta olan taslak tebli ğ değerlendirilerek
bazı'önerilere ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler Bilgisayarl ı muhasebe, muhasebe yaz ılımları.
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COMPUTER1ZED ACCOUNTING APPLICATIONS
AND TAX LAWS

ABSTRACT

In this study by examining current state of computer usage in accounting, the required
regulatins to be enacted conserning the subject for our contry were emphaized. For this
purpose firstly necessity of computer usage in accounting applications today's economic
circumstances and the effects of tecnological advances related with the subject were examined as well as softwares used in accounting applications. Theft, current laws and judicial
. legislations on the issue were examined and the draft regulation prepared by Ministry of
Finance was evaluated as to get some suggestions about the issue.
Key Words • Computerized accounting, accounting software.
1. GİRİŞ
Günümüz ticari yaşamında, muhasebe kendisine yüklenen görev ve fonksiyonlar ı yerine
getirebilmek için teknolojik geli şmelerden yararlanmak durumunda kalm ıştır. Bu sebeple,
* Gazi Üniversitesi Ticaret ve litrizm Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi
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başta bilgisayar olmak üzere di ğer bilgi teknolojisi araçlar ı ile de adeta bütünle şmiş olan
muhasebe sistemi, teknolojik yönü de önemli olan bir duruma gelmi ştir. Art ık, "Bilgisayarl ı
Muhasebe" ifadesinin ne kadar anlams ız olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Çünkü
bilgisayar muhasebe uygulamalar ının vazgeçilmez arac ı konumuna gelmi ştir.
Bilgisayarı n muhasebe uygulamalar ı nda kullan ılmasıyla; verinin toplanmas ı, işlenerek
bilgiye dönüştürülmesi, saklanmas ı, raporlanmas ı ve ilgili ki şi ve kuruluşlara iletilmesine kadar
olan tüm muhasebe sürecinde yeni yöntem, teknik ve kavramlar ın kullanılması gerekli olmuştur,
Bilgisayar, muhasebede basit ve rutin say ılabilecek i şlemleri yapabilmesinin yan ı nda
"karar destek arac ı " olarak da geni ş ve önemli bir uygulama alan ı bulmu ştur. Böylece finansal
muhasebe yan ında yönetim muhasebesi alan ında da vazgeçilmez bir araç olma fonksiyonuna
sahip olmu ştur. Ancak, bu çal ış ma bilgisayar ı n kayı t sistemi üzerindeki etkileri ile
sı nırland ırıld ığından yönetim muhasebesi alan ı ndaki kullanımını kapsamamaktad ır,
Aşa ğıda, muhasebede bilgisayar kullan ı m ının kayıt sistemi üzerindeki etkisi ile muhasebe
yazılımlar ı nı n kullan ım biçimleri üzerinde k ısaca durulduktan sonra, ülkemizdeki bilisayarla
muhasebe uygulamalar ına ilişkin mevcut durum değerlendirilerek konuya ili şkin bazı öneriler
getirilmeye çal ışılacaktır.
2.BILGISAYAR ORTAMINDA MUHASEBE KAYIT SÜRESI

pe

Bilgisayarın muhasebe kayı t sistemi üzerindeki en önemli etkisi, veri i şleme alan ında
kendisini göstermektedir. Bu sayede, sisteme girilen muhasebe verileri ola ğanüstü bir h ızla
işlenmekte ve kullan ıma hazır hale getirilebilmektedir. Bilgisayar kullan ımının muhasebe kayıt
sistemi üzerindeki etkisini daha iyi incelemek için al ışılmışın d ışında bilgi sistemi yakla şı mına
uygun olarak; veri haz ırlamak, veri i şleme ve bilgi iletme biçiminde ele almak daha uygun
olacak.,
Bilgisayarı n kullan ıld ığı muhasebe sistemlerinde sisteme girilen muhasebe verileri ortak
bir veri taban ında toplanarak dosyalanmaktad ı r. Veri i şleme süreci bilgisayarın sağlad ığı
olağanüstü h ız sayesinde an ında yap ılabilmektedir. Bu sayede, geleneksel tarzdaki muhasebe
fişi yevmiye defteri defter-i kebir mizan finansal tablo şeklindeki süreç de ğişmiş ,
veri i şleme işlemi istenen raporun niteli ğ ine göre an ında gerçekle ştirilebilir duruma gelmi ştir.
Bilgisayarla muhasebe uygulamalar ı nda geleneksel tarzdaki kay ıt süreci sonuç itibariyle
gerçekleşmiş olsa da veri i şleme süreci raporlamayla "e şzamanl ı " olarak gerçekle şmektedir. Bir
başka ifadeyle, muhasebe verilerinin muhasebe fi şi yard ımıyla sisteme girilmesi ile bilgisiyar
yevmiye, defter-i kebir veya mizana kay ıt yapmamaktad ır. Bunun yerine veriler ortak veri
taban ı nı oluşturan kütüklerde toplanmakta istenildi ğinde yevmiye defteri, istenildi ğinde
defter-1 kebir veya mali tablolar al ınabilmektedir. Bilgisayar kullan ılan muhasebe sistemlerinde
kayıt sürecini a şağıdaki biçimde şematize etmek mümkündür.
Muhasebe uygulamalar ı nı n bilgisayarlar ve di ğer bilgi teknolojisi araçlar ı ile bütünleşmesi
sonucu; gerek yerinin toplanmas ı ve sisteme girilmesi gerekse i şlenmesi, saklanmas ı ve
sunulması tamamen manyetik ortamlarda yap ılabilir duruma gelmi ştir. Bu da muhasebeye
koo'PER ATifçll..ik
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Şekil 1, Bilgisayar Kullanılan Muhasebe Sistemlerinde Kayıt ve Raporlama Süreci
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ilişkin işlemlerin çok kısa sürede yap ılabilmesine ve muhasebecilerin kay ıt tutmanın ötesinde
asıl fonksiyonlarına da zaman ayırmalarma imkân sa ğlamıştır.
Bilgisayarın muhasebe uygulamalar ında basit, rutin ve ayn ı zamanda da zaman al ıcı
işlemleri çok kısa sürelerde gerekle ştirilmesi muhasebe mesle ğinin gerçekte ne oldu ğunun
farkına varılmasını sağlamıştır. Bu sayede muhasebe mesle ğini defter tutma olarak görme
aşamasından, işletme içindeki ve i şletme d ışındaki ki şi ve kuruluşlara gerekli olan bilgileri
üretme, üretilen bilgileri i şletme kararlar ı ve planlamaya destek olacak şekilde kullanma
uzmanlığı olarak görme a şamasına gelinmi ştir.,
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3. MUHASEBE UYGULAMALAR1NDA KULIANILAN BiLG1S1YAR YAZILIMLAR1
Bir bilgisayar ı n donan ımını oluşturan fiziki parçalar gerçekte birbirinden ayr ılmış
durumdad ır. Bu parçalar merkezi i şlem biriminin kontrol ünitesi tarafından gelen talimatlarla
çalışı rlar. Talimatların verilmesi ise ancak yaz ılımlar sayesinde mümkündür. Konumuz gere ği
yazılım sistemlerini sistem yaz ılımları ve uygulama yazılımları olarak ele alabiliriz. Sistem
yazılımları bilgisayar sistemindeki i şlemleri destekleyen ve kontrol eden yaz ılımları Bunlar;
sistem kontrol yazılımları, sistem hizmet yazılımları ve sistem geli ştirme yazılımlarından oluşur.
Uygulama yazılımları ise veri ya da bilgi i şlem faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kullan ılan
yazıl ı mlard ı r., Muhasebe alan ında kullan ılan yazıl ı mlar bu s ı nıfland ı rmada uygulama
yazılırrılarma girmektedir.
Bilgisayara dayal ı etkin bir muhasebe bilgi sisteminin kurulup i şletilmesi uygun bir yazılımın
geliş tirilmesi ya da seçilmesi ile mümkün olabilmektedir. Günümüz bilgisayar donan ımın gücü
kullan ı lan yazılımı n nitelikleri ile ölçülmektedir. Muhasebe uygulamalar ında bilgisayar
kullanı mı nı n etkinli ğini donanımın gücünden daha çok yaz ı lımı n gücü ile belirlemek
gerekmektedir. Aslında budurum tüm uygUlama alanları için geçerlidir. Muhasebe uygulaylcilar ı
kool) F.12,c■-r
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açısından bakıldığnıda bilgisayar kullan ımında karşılaşan sorunlar ın önemli bir kısmını yazılım
konusunun olu şturduğunu söylemek mümkündür. Bu amaçla, bir muhasebe yaz ılımı kolay
olmal ı ve uygulamada kullan ılmadan önce mutlaka test edilerek do ğru çal ıştığından emin
olunmalıdır.
Muhasebe uygulamalarında genel amaçl ı yazılımlarda (kelime i şlem, elektronik tablolama
gibi) kullamlmaktad ır. Ancak burada üzerinde duraca ğımız yazıl ımlar ağırlıklı olarak kayıt ve
raporlamayı içeren ticari uygulama yaz ılımlard ır. Ticari uygulama yaz ılımları genellikle modüler
bir yapıda hazırlanırlar. Bir ba şka ifadeyle, ticari yaz ılım paketleri her biri farkl ı uygulamaları
detaylı bir biçimde gerçekle ştiren alt program ya da alt sistemlerden olu şmaktad ır. Ticari
yazılım paketlerindeki modül sayıları ve türleri farkl ı olmakla birlikte tüm ticari yaz ılımlarda
temel modül olarak "yevrniye" ya da "temel muhasebe" modülü yer almaktad ır. Bu modül
muhasebede defter tutma olarak ifade edilen kay ıt sistemini gerçekle ştirmektedir. Yevmiye ya
da temel muhasebe olarak ifade edilen kay ıt sistemini gerçekle ştirmektedir. Yevmiye ya da
temel muhasebe olarak ifade edilen ınodülden başka;
• Sipariş - irsallye,
• Faturalama,
• Stok takip,
• Üretim,
• Çek - Senet,
• Cari hesap,
• Bankalar,
• Personel takip,
• Demirba ş - Amortisrnan,
• Yeniden Değerleme,
gibi uygulama modülleri yer alabilmektedir.
Bu yazılımlar ya haz ır ticari yaz ılım paketleri olarak do ğrudan piyasadan temin edilebilir
ya da işletme sipari ş usulü bu tür yaz ılımları kendisine özgü olarak haz ırlatabilir.
Hazır ticari yazılım paketleri genellikle bu konuda ihtisasla şmış yazılım evleri tarafından
ticari amaxçlı olarak hazırlanmakta ve piyasaya sunulmaktad ır. Bu tür haz ırlanmış olan yazılımlar
daha ziyade küçük ve orta büyüklükteki i şletmeler hedef al ınarak hazırlanmaktad ır. Bu sebeple
de esnek bir yap ıda olmak zorundad ırlar. Bu yazılı mlann hazırlanması için kullan ıcılı ve network sistemlerine de yönelik olmalar ı büyük i şletmelerin kullan ı mları n ada imkan
sağlayabilmektedir., Modüllerin ayr ı ayrı kullanılabilmesi veya sat ılabilmesi satış ve maliyet
açısından esneklik sa ğlamaktad ır. Bir ba şka ifadeyle kutlama sadece ihtiyac ı olan modül ya da
modülleri satın alabilmektedir. ETA, LINK, LIKOM, LOGO, MIKRO gibi ticari yaz ılım paketleri
ülkemizde yayg ın olarak kullan ılan modüller ticari yaz ılım paketlerine örnek olarak gösterilebilir.
Bazı işletmeler (ki bunlar genellikle büyük i şletmelerdir) ticari uygulamalar ın kullanacakları
yazılımlarını özel olarak haz ırlatabilmektedirler. Bu tür i şletmeler genellikle bilgi i şlem personeli
istihdam ederler ve yaz ılımlarını dahili olarak üretirler veya i şletme d ışı nda olan kişi ya da
yazılım evlerine sipari ş etme yoluyla hazırlatabilirler.
koo V ER ATI-F41 1,. i ı<
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4. TICARI YAZILIMLAR1N KULLANIM 1310MLER1
Ticari yazılımların genellikle modüler bir yap ıda hazırland ıkları ifade edilmi şti. Bu sebeple
her biri ticari yazılım paketinin bir parças ını oluşturan modüler ya da alt programlar uygulamada
ayrı ayrı (bağımsız) kullanılabileceği gibi entegre olarak da kullan ılabilmektedir.
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4.1. Entegre Kullan ım
Ticari yaz ılım paketinin entegre olarak kullan ılabilmesi için birden fazla modülün olmas ı
ya da kullan ılması gerekmektedir. Ayr ıca modüllerin entegre kullan ıma uygun olması bir
başka ifadeyle teknik olarak imkan vermesi gerekmektedir.
Entegre kullan ımın en önemli özelli ği herhangi bir modüle girilen yerinin, konuyu
ilgilendiren di ğer modül ya da modüllere ayr ıca girilmesine gerek b ırakmamas ıdır. Yani, bu
faturaya ili şkin bilgiler fatura modülüne girildi ğinde ayrıca yevınlye modülüne, sipariş ve
irsaliye modülüne veya stok modülüne girilmesine gerek olmaks ızın otomatik olarak bu
modüllere aktanlabilecektir. Böylece entegre kullan ım sayesinde veri giri şinde önemli ölçüde
zaman kazan ılabilmektedir.
Ticari yazılım paketlerinin entegre kullan ımı tam ve kısmi entegrasyon olmak üzere iki
biçimde söz konusu olabilir. Tam entegrasyonda i şletmede kullan ılan tüm modüller istisnas ız
entegre kullan ıma dahil edilir. Böylece tüm modüller birbiri ile tam bir etkile şim içerisinde
olacaktır., Temel muhasebe (yevmiye), sipari ş, fatura, stok ve personel modüllerinden olu şan
bir ticari yazılım paketini örnek ald ığımızda tam entegrasyon uygulamas ı nda modüller
arasındaki ilişki aşağıdaki biçimde olacakt ır.
Kısmi entegrasyonda ise kullan ılan modüllerin tamamı entegrasyona dahil edilmez. K ısmi
entegrasyonunu uygulama biçimi farkl ı şekillerde yap ılabilir. Bunların bir kısmı entegre kullan ılır
bir ya da bir kaç ı da ayrı kullan ılabilir. Yayg ın olarak uygulanan k ısmi entegrasyon biçiminde,
kullanılan ticari yazılım paketinde temel muhasebe modülü haricindeki modüler etkile şimli
temel muhasebe modülü ise etkile şime kapalıdır. Bir ba şka ifadeyle temel muhasebe modülü
entegrasyonun d ışında tutulur. Bazı uygulamalarda da temel muhasebe modülü entegrasyona
dahil olsa da bu modüle veri ak ışı doğrudan yap ılmayabilir. Böylece tan ımlanmış ya da izin
verilen bir kısım işlemlere ilişkin verilerin temel muhasebe ya da di ğer modüllere aktar ılmasına
izin verilebilir.
42. Bağımsız Kullan ım
Modüler yap ıda hazırlanan ticari yaz ılımlarda yer alan modüllerin birbirinden ba ğımsız
olarak, ayrı ayrı kullanılmalarını ifade etmektedir. Böylece muhasebe verilerinin her bir modüle
girilen bilgi entegre kullan ımda olduğu gibi otomatik olarak di ğer modüllere aktar ılmayacaktır.
Bu da veri giri şinde zaman kaybına neden olabilece ği gibi hatalı aktarmalara da yol açabilecektir.
muhasebe modüllerinin birbirinden ba ğımsız olarak kullanılmasını aşağıdaki biçimde şematize
edilebilir.
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Şekil 2. Modülleraras ı Tam Entegrasyon

5. MUHASEBEDE BILGISAYARLAR KULLANIMINA ILI ŞKIN
MEVCUT YASAL DURUM VE YARGI KARARLARI
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Tiirk Ticaret Kanunu'ndaki Durum
Bilindiği gibi Türk Ticaret Kanunu'nda, defter, belge ve kay ıt düzenine ili şkin bir kısım
hükümler bulunmaktad ır, Bu hijkümlere bilgisayar uygulamalar ı açısından baktığı mızda
konuya ili şkin tek açık hükmün yevmiye defteri ile ilgili 70. maddenin üçüncü f ıkrası nda
olduğunu görüyoruz. Söz konusu fıkrada, "Yevıniye defteri ciltli ve sabifeleri müteselsil s ıra
numaralı olur,- şu kadar kı, vergi kanunlarına göre muteharriir yaprak!, yevıniye defterinin
kullanılmasına müsaade olunduğu takdirde vergi kanunlarına uygun olmak ,s-artyla bu defterler
de kullamlabilir"denilmektedir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun defter-i kebir ile ilgili 71.
maddesinde de 70. maddenin üçüncü fıkrasına gönderme yap ılarak; bu fı kra hükmünün
defter-i kebir hakk ında da tatbik olunaca ğı ifade edilmi ştir.
Yukarıdaki madde hükümlerinde de anla şılacağı gibi, Türk Ticaret Kanunu muhasebede
bilgisayar kullan ımına ilişkin düzenleme konusunda vergi kanunlar ına gönderme yapm ıştır,
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52, Vergi Usul Kanunu'ndaki Durum
u. Defter yapraklarma ili şkin durum :
Türk Ticaret Kanunu'nun 70. maddesinin üçüncü f ıkrasındaki "... vergi kanunlarına göre
müteharrik yapraklı yevmiye defterinin kullanılmasına müsaade olunduğu takdirde..."
ifadesinden de anla şılaca ğı gibi müteharrik yaprakl ı defterlerin kullan ılması müsaade şartına
bağhyd ı. Bir ba şka ifadeyle muhasebede bilgisayar kullanabilmek için mükelleflerin izin almas ı
gerekmekteydi.
GENEL MUH.
MODÜLÜ

STOK
MODÜLÜ

PERSONEL
MODÜLÜ

FATURA
MODÜLÜ

SIPARI Ş
MODÜLÜ

VERi
Şekil 3. Modüllerin Ba ğımsız Kullanılması
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Ancak, ekonomik ve teknolojik geli şmeler işletmeleri bilgisayar kullan ımı konusunda teşvik
ettiğ i gibi bir noktada da zorunlu b ırakm ıştır. Bunun üzerine muhasebe kay ıtlarını bilgisayar
yard ımı ile tutmak isteyen mükellef say ısında ciddi bir art ış gözlenmiştir. Bu sebeple, modern
vergicili ğin önemli bir aracı olan bilgisayar uygulamas ının vergi mükelleflerince izin al ınmadan
uygulanabilmesini sa ğlamak amacıyla Vergi Usul Kanunu'nun 183. maddesinde de ğişiklik
yap ılmas ı yoluna gidilmi ştir.
Vergi Usul Kanunu'nun 183. maddesinde 4.12.1985 tarih ve 3239 say ılı kanun 16. maddesi
ile; "Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri mütesils ıl sıra numaraları olur frlükellefler
takdirde yevmiye defteri ve tutulmas ı zorunlu diğer defterlerini mütellarrık yaprakk olarak
kullanabilirler"şeklinde bir değişiklik yap ılmıştır. Yap ılan bu değişiklik ile söz konusu izin şartı
kaldınlmıştır.
Ayrıca, 16.03.1990 tarih ve 203 seri numaral ı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ i ile işletme
hesabı esasına göre defter tutanlar ın da herhangi bir izne ba ğlı olmaksızın defterlerini bilgisayar
ile tutabimelerine imkan sa ğlanmıştır. Böylece, söz konusu de ğişiklik ile muhasebe kayıtlarının
bilgisayarla tutulmas ı konusunda önemli bir ad ım atıldığı söylenebilir.6
Yukarıda düzenlemeler incelendi ğinde muhasebede bilgisayar kullan ımına ili şkin gerekli
olan bir düzenlemenin yap ılmamış olduğu açıktır. Yap ılan düzenleme sadece bilgisayar ç ıktısı
olarak ifade edilen çözük yaprakl ı defterlere kay ıt yap ılabileğ inden ibarettir.
Vergi Usul Kanunu'nun 175. maddesi; mükelleflerin defterlerini ve muhasebelerini i şlerinin
bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbest olduklar ını hüküm
alt ı na alm ıştı r. Bu madde hükmünün geni ş anlamda yorumlanmas ı ile muhasebe
uygulamalar ında bilgisayar kullan ımın ı n söz konusu madde hükmü gere ğ ince mümkün
olabildi ğ ini de söyleyebiliriz. Ancak, muhasebede bilgisayar kullan ı mı na ili şkin ciddi
sayılabilecek yasal düzenleme, TC. Maliye Bakanl ığı 'na konuya ili şkin düzenleme yapma yetkisi
veren 4108 say ılı kanunun 4. maddesi ile yap ılmıştır. Vergi Usul Kanunu'nun 175. maddesine,
25.05.1995 tarihinde söz konusu kanun ile eklenen f ıkrada; "Maliye Bakanlığı, muhasebe
kayıtlarını bilgisayar programları aracılığı ıle izleyen mükellefier ile bu bilgisayar programlarını
üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulmasıgereken kuralları ve bilgi:sayar programlarının içermesi
gerken asgari hususlar ile standartlar
ı ve u_ygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirleme_ye
yetlalidir"denilmektedir. Ancak, şu ana kadar Maliye Bakanl ığı tarafından konuya ili şkin bir
düzenleme yap ı lmamıştır.
Yapılan ara ştırmalar sonucunda Maliye Bakanl ığı 'nın 1992 yılının sonlarında konuya ilişkin
çal ışmalarda bulunmak üzere bir komisyon olu şturduğu, ancak çal ışmaları n zaman zaman
kesintiye uğraması sebebiyle komisyonun çal ışmalar ını henüz sonuçland ıramad ığı anlaşılmıştır.
Komisyon tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğ taslağı a şağıda ayr ıca ele al ınacaktır.
b. Kayıt süresi-ne 114-kin durum
Vergi Usul Kanunu'nun 219. maddesinde defterlere yap ılacak kayıt süreleri belirtilmi şti!:
Söz konusu maddenin (a) bendinde; "frluamelelerin işin hacmine ve !kab ına uygun olarak
muhasebenin intikam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarf ında kaydedilmesi şarttır Bu
koo•PETtAT İfçii..11<
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gibi kayıtların on günden fazla geaktirilmesi caiz değildir" denilmek suretiyle bir i şlemin
yevmiye defterine en geç on gün içerisinde kaydedilmesi gerekti ği vurgulanmıştır. Ancak,
aynı maddenin (b) bendinde; "Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe [işleri; primanota ve
bordro 01J/etkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten
müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi deftere işlenmiş lıiikmündedık Ancak bu
ka_yftlar esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirfimesine cevaz vermez" denilmek
suretiyle yukarıdaki 10 günlük süre 45 güne ç ıkabilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki bu
sürenin sonuna kadar kullan ılması da fiilen mümkün olmamaktad ır. Dolayısıyla, muhasebe
kayıtları bilgisayarla da tutuluyor olsa bu sürelerde onayl ı defterlere kayıtların yapılmış olması
gerekmektedir. Yani, söz konusu sürelerde bilgisayar ç ıktılarının alınması gerekmektedir.
Gerek Türk Ticaret Kanunu'ndaki gerekse Vergi Usul Kanunu'ndaki konuyla ilgili hüküm
ya da düzenlemelere bakt ığı mızda bilgisayar ortam ında yer alan manyetik bilgilere ili şkin
herhangi bir düzenlemenin olmad ığını görüyoruz. Mevcut yasal düzenlemeler bilgisayara bir
"kara kutu - black box" şeklinde yaklaşmaktad ır. Daha aç ık bir ifadeyle, bilgisayarda depolanm ış
bilgiler defter sayfalar ına yazd ırılmad ıkça itibar edilmemektedir.
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5,3. Yargı Kararlar ı
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Deftere yazd ırı lmam ış durumdaki manyetik kay ıtları n dikkate al ın ı p al ınmayaca ğı
konusuna ait yarg ı kararları, özellikle Katma De ğer Vergisi indirimine ili şkin ihtilaflarda ortaya
çıkmıştır.
Yarg ı kararlarına konu olan ihtilaf; bilgisayarla tutulan muhasebe fi şleri ile kayıtlarını
yürüten mükelleflerin, al ış kayıtları nı ayrıca yevmiye defterine y ıl içinde geçmemeleri
durumunda, temelde yasal olarak mevcut olan KDV indirimi haklar ının kullanılmasına şeklen
bir yasal engelin mevcut olup olmad ığının tespitine ili şkindir. Konuya ilişkin yarg ı kararları
aşağıda verilmi ştir.7
Dan ıştay Vergi Daireleri Genel Kurulu'nun 28.04.1995 Günlü ve E; 1994/278, k; 1995/147
Sayılı Kararında konumuzla ilgili oldu ğunu düşündüğümüz ifadeler şöyledir;
Uyuşmazfiğa

yol açan tartışma ise onaylanmış _yevmiye defterine arama gününe değin hiç işlem
kaydedllmemiş olmasıdır Her ne kadar 1.1.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3239 sa_yilı _yasanın
16maddesi ile değişen VETO Usul Kanunu'nun 183. maddesinin ikinci fikras ında; dlleyen
yükümlülerin hareketli yapraklı yevmlye defteri tutmalar ına olanak tanınmı,s- ve bu değişikliğe
ilişkin gerekçede, modern vergialiğin gereği olarak yükümlülerin otomasyon u_ygulamasına
özendirftmesinin amaçlandığı belfttilmişse de,otomasyon uygula_yan işletmelerde bilgisa_yarla
işlem yürütülmesi alış belgelerinin yevm(ye defterine kayd ı yönündeki zorunluğu kaldırıa
nitelik taşımamaktadır Öte yandan, bilgı:s-ayarla tutulan muhasebe fişlerinin, Katma Değer
Vergisi Kanunu'nun 54. maddesinde öngörülen ve defter kay ıtlarının kapsadığı asgari koşulları
taşıması da söz konusu olmadığından, alış belgelerinin bilgisa_yarla tutulan muhasebe fişlerine
geçirilmesi yeterli görülmemiştir„"
Danış tay Onbirind Dairesi'nin 18.05.1985 Günü ve E; 1995/545, K; 1995/1532 Say ılı Kararında
ise; "bilgisayar kayıtlarında yazılı alış belgelerimi? bilgisa_yar hafizasında her an incelemeye
kOO'F'ERAT İLFC İ I. İ fr.
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imkan vermesi ve envanter; kasa gibi_yasal defterlerde noksanız, yevmiye defterinde ise ihmal
edilebilir nitelikte noksan ka_ydedilm ış olmasının KDV indirimineyeterli olabileceğine" hüküm
verilmi ştir.
Konuya ilişkin bir karar da Dan ıştayYedinci Dairesi'nin 23.10.1995 Günü ve E; 1993/5596,
K; 1995/4042 Sayılı Kararı'd ır. Bu kararda;
Kaldı kt-kanun defterlere kayıt mecburiyetine

uyulmam ış olduğunun tespit edilmesi durumunda da, vergi inceleme raporundan
bilgisayardan takip ettiği belirtilen yükümlü şirkete kasıt izafe edftemeyece ğinden kabul
edilmeyen indirimler için kesilen kaçakç ılık cezasının kusura çevrilmesi gerekmektedık.."
denilmektedir.
Yarg ı kararlar ının incelenmesinden de anla şılacağı gibi bilgisayara yap ılan manyetik
ortamdaki kayıtların yasal olarak kabul edilmedi ği anlaşılmaktad ır. Unutmamak gerekir ki söz
konusu yarg ı kararlar ı manyetik ortamlardaki kay ıtların kabul ya da reddinden ziyade onayl ı
yevmiye difterine kaydedilrr ıemiş alış işlemlerinin Katma De ğer Vergisi Kanunu aç ısından
indirime konu olup olmayacağı yönündedir.
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6. MUHASEBEDE BILGISAYAR KULLANIMINA ILI ŞKIN YAPILABILECEK
DÜZENLEMELER

pe

Muhasebede bilgisayar kullan ımına ilişkin ülkemizdeki mevcut yasal durum incelendi ğinde
gerek vergi mevzuat ında gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda konuya ili şkin ciddi düzenlemelerin
yapılması gerektiği ortaya çıkmaktad ır.
Muhasebede bilgisayar kullan ımına ilişkin düzenlemelerin yap ılmasında dikkate al ınması
gereken üç taraf söz konusudur. Bunlar;
• Mükellef,
• Bilgisayar yaz ılımı hazırlayan kişi ya da kurulu şlar,
• ve Gelir idaresi'dir.
Yapılacak düzenlemeye konu açısından baktığımızda ise;
• Bilgisayar ortam ındaki manyetik kay ıtların da kabulüne ilişkin konular,
• Kullanılan muhasebe yaz ılımları ile bilgisayar uygulamalarına ilişkin diğer teknik konular,
• ve Eğitim konusu,
gündem gelmektedir. Bu konularda yap ılacak düzenlemede yukar ıda belirtilen taraflar ın
ayrı ayrı dikkate al ınması gerektiği açıktır.

a. Bilgi:sayar ortam ında/U ınanyetik kay ıtların kabuk-ille Ilişkin konular :
Muhasebe uygulamalarında bilgisayar kullanımından beklenen yarar ın sağlanabilmesi
için manyetik ortamlardaki muhasebe kay ıtlarını da yasal olarak (gerek vergi mevzuat ı gerekse
Türk Ticaret Kanunu açısından) kabul edilmesi gerekti ğini söyleyebiliriz.
Manyetik ortamlardaki kay ıtlarla ilgili olarak ileri sürülen en büyük sak ınca veri güvenli ği
ile Manyetik ortamlardaki kay ıtların güvenliğinde en çok endi şe duyulan husus; bu
kayıtların daha sonradan da anla şılması mümkün olmayacak tarzda hata ya da hile ile
değiştirilmesi, silinmesi ya da bir kısım eklemelerin yap ılabilmesi şeklindedir. Piyasada mevcut
kocYPERATi-Fç
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olan yaz ılımların aşağı yukarı tamam ı geriye dönük i şlemlerin yap ılabilmesine müsaade
etmektedir. Geriye dönük i şlemlerin yap ılamamas ına ilişkin bazı kayıt kilitleme ya da onaylama
gibi önlemlerde mevcutyazılımlarda bulunmaktad ır. Ancak mevcut hayiyle bu önlemler kullan ıcı
tarafından çok kolay bir biçimde konmakta ya da kald ı rılabilmektedir. Mevcut durumu ile söz
konusu yazılı mlar bu anlamdaki veri güvenli ği açısından kabul edilebilir durumda de ğ ildir.
Yazı l ı mlarda olu şturulacak kütük yap ıları , geriye dönük i şlem yapabilme seçeneklerinin
kaldırılması ve sisteme yönelik teknik ve uygulamaya ili şkin diğer konularda önlemlerin al ınması
sonucu veri güvenliği kısmen de olsa sa ğlanabilecektir. Kald ıki, uygulama biçimi de bu konuda
önemli olacaktır. Manyetik ortamlardaki kay ıtların makul sürelerde yasal defterlere yazd ırılması
da söz konusu güvenlik aç ı sından önem arz etmektedir.
Burada as ı l üzerinde durdu ğumuz konu onayl ı yevmiye defterinin ortadan kald ırılması
değ il, manyetik ortamdaki kay ıtların ka ğıt ortamı na aktarı lması nda makul sürelerin tan ınm,sı
ve delil olarak kabul edilebilmesidir. Bunun içinde gerekli teknik ve yasal önlemlerin al ınmasıdır.
Aksi takdirde, bilgisayar realitesini kabul etmemek gibi bir durum ile kar şı karşıya geliriz. Bu
durumda tüm bankalar ın manyetik ortamlarda fon i şlemlerini durdurmas ı, tüm istihbarat
kurulu şlarının bilgisayar ortamlar ında bilgi bulundurmamas ı gerekir gibi bir önerme ile de
karşı karşıya kal ırız.
Türk Vergi Sistemi, vergilemede beyan esas ını uygulayan bir sisterndir. Bunun alt ında
yatan da güven esas ıd ır. Bu açıdan mükelleflerin geriye dönük i şlemler yapabilece ğ i gerekçesi
ile muhasebede bilgisayar kullan ı mı na ili şkin geli şmelerin engellenmemesi gerekti ğini
söyleyebiliriz.
Ülkemizdeki konuya ili şkin mevcut yasal durumun incelenmesinden de anla şılaca ğı gibi
manyetik ortamlardaki muhasebe kay ıt ya da bilgileri yasal olarak kabul edilmemektedin Bu
sebeple, bilgisayar kullan ımını n daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi için gerek Vergi Usul
Kanunu'nda gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda gerekli düzeltme ya da düzenlemelerin yap ılması
gerekmektedir. Burada konumuzu ilgilendirmesi sebebiyle, bili şim suçlar ı na ili şkin a ğı r
müeyyideler getiren di ğ er yasalardaki düzenlemelere de ihtiyaç oldu ğ unu sölemek
durumundayız.

b_ Kullan ılan muhasebe yaz ılımları ı'le bilgisayar uygulamalar ına ilişkin diğer
konular;
Manyetik ortamlardaki kay ıtların yasal olarak kabulü kullan ılan muhasebe yaz ılımlarının
önemini artırmaktad ır. Çünkü manyetik ortamlardaki kay ıt kabulü ciddi bir biçimde haz ı rlanm ış,
mevzuata aykırı uygulamalara izin vermeyen yaz ılımların kullanı mı ile doğrudan alakalıd ır. Bu
daha çok bir teknik konu olup veri güvenli ğini tartışman ı n önüne çı karmaktad ır. Asl ında kabul
etmek gerekir ki manyetik ortamlardaki hiçbir veri tam anlam ıyla güvende değildir. Bu konuda
da hiç kimse güvence veremez. Ancak, manyetik ortamlardaki verilerin güvenli ğ i için ciddi
tedbiler söz konusu olabilir.
Bilgisayar uygulamalar ı na ili şkin tekrı ik konularda daha çok mükellefler taraf ı ndan
kullan ılarak bilgisayar yaz ılımına ilişkin teknik özellikleri (kilitleme, geriye dönük i şlem yapma
,tır
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gibi)uygulama usul ve esaslar ı (yedekleme, muhafaza, modüler kullan ım) gibi konuların
yan ı nda bilgilerin saklanmas ında kullan ılacak donan ım, servis hizmetleri gibi konuları
içermektedir. Bu çerçevede kullan ılacak bilgisayar yaz ılımlarının, bir tebliğ ile belirlenecek
teknik özellikleri ta şıması ve mevzuata ayk ırı lık taşımaması gerekmektedir.
Bilgisayar uygulamalar ına ili şkin teknik konular ı nda mükellef, bilgisayar yaz ıl ı mı
hazı rlayanlar ve gelir idaresi göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekmektedir.
Bilgisayar ortam ında yap ılan kayıtlarıl‘ beklenen yararın sağ' lanmasında hiç ku şkusuz idareye
de önemli görevler dü şmektedir. Bir ba şka ifadeyle idarenin kendisi ile ilgili gerekli olan teknik
donan ımı sağ laması gerekmektedir.
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c Eğitim
Eğitim konusu uygulaman ın etkinliği ve verimlili ğini artı rması ya da beklenen yarar ın
sağlanması açısından büyük önem arzetmektedir. Bilgisayar ortam ında muhasebe i şlemelerini
ytirüten muhasebecilerin mesleklerinin gerektirdi ği ölçüde bilgi i şlem konularına hakim olmalar ı
gerekmektedir. Daha önce de bahsedildi ği gibi muhasebede bilgisayar kullan ımı muhasebe
meslek mensuplar ı üzerinde önemli etkiler yaratm ıştır. Günümüz muhasebecilerinin bu konuda
kendilerini yeti ştirmeleri ça ğın bir gereği olan algılanmalıdır. Bu sebeple de, en az ından mesleğe
yeni girenler için yap ılan sınav konularına bilisayar bilgi ve becerileri de dahil edilmelidir.
Bununla birlikte vergi incelemesi yapan elemanlar ın da bu konuda e ğitilmeleri söz konusu
uygulaman ın yürütülmesi aç ısından elzemdir.
7 . MUHASEBEDE BILGISAYAR KULLANIMINA ILI ŞKIN TEBLIĞ
ÇALISMAIARI VE DEĞERLENDIRILMESI

pe

Yukarıda da belirtildi ği gibi T.C. Maliye Bakanl ığı muhasebede bilgisayar kullan ımına
ilişkin düzenleme yaparak 1992 yılının sonlarında bir komisyon oluşturmu ştur. Komisyon
çal ışmalarını henüz bitirmemi ş olmakla birlikte üzerinde çal ışma ve tartışmaları devam eden
bir tebliğ taslağı hazırlamıştır. Tebli'ğ çal ışmaları ile en son durum hakkında yeterli bilgi
al ınamam ış, bu sebeple Haziran 1996'da görü ş alınmak üzere üniversitelere de gönderilen söz
konusu taslak a şağıda değerlendirilmeye çal ışılmıştır.
Söz konusu tebli ğ taslağı;
1. Amaç, Yetki, Kapsam ve Tan ımlar
Muhasebe Yazılımlarma Ili şkin Usul ve Esaslar
111. Yaz ılımların özellikleri ve Bulunmas ı Gereken Asgari Hususlar
olmak üzere toplam üç k ı s ı mdan olu ş maktad ı r. Tebli ğ tasla ğı ile ilgili olarak
tarafim ızdanönemli görülen hususlara de ğinilecektir.
Tebliğ taslağının "I. AMAÇ, YETKI, KAPSAM VE TAN1MLAR" k ısmında; sırası ile amaç, yetki,
kapsam ve tanımlar yer alm ıştır.
Söz konusu kısımda tebliğin amacı; "... muhasebe kay ıtlarım bilgisayar kullanarak bilgisayar
programları aracılığı ile tutan mükellefler ile bu bilgisayar programlar ının üreticisi olan yazılım
evlerince uyulmas ı gereken kurallar ın ve bilgisayar programlar ının içermesi gereken asgari
hususlar ve standartlar ın belirlenmesidir. Bu kural ve standartlar ın yazılı m sanayiindeki do ğal
CYVERAT İ FÇ İ i
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teknolojik gelişimi engellememesi, son y ıllarda ülkemizde h ızla geli şen sektörde haks ız rekabet
ortam ının oluşturulmamas ı ilkeleri çerçevesinde belirlenmesi hedeflenmi ştir" şeklinde ifade
edilmiştir. Tebliğ taslağında amacın kaleme al ınmasında yazılım evlerinin bu konudan tedirgin
olabilece ğ i dü şüncesinin hakim oldu ğ u anla şı lmaktad ı r. Asl ı nda Tebli ğ muhasebe
uygulamalarından daha çok yaz ılım üreten sektöre yönelik olmu ştur.
Bu kısımda, "Yetki" başlığı altı nda, "Bu tebli ğ Vergi Usul Kanunu'nun 257'nci maddesinin
Bakanl ığımıza verdiği yetkiye dayan ılarak çıkarılmıştır" ifadesi yer almaktadm Yaln ız bu ifade
şaşırtıcı bulunmuştur. Çünkü söz konusu edilen 257. madde de böyle bir yetki yoktur. Madde
vergi inceleme ve kontrolleri ile gayri menkulleri rayiç bedelinin tespiti s ırasında mükelleflerin
ödevleri ile Kan ımızca, bu madde "Mükerrer 257. madde" kashyla yaz ılmıştır. Ancak
bu madde de muhasebe usul ve esaslar ı Ile defter ve belgelere yöneliktir. Bu kapsam ve
içerikte bir düzenlemeye yetki vermemektedir. Daha öncede ifade edildi o i gibi, Maliye Bakanl ığı
böyle bir düzenleme yetkisini ancak Vergi Kanunu'nun 157. maddesine dayanarak kullanabilir.
Tesbliğ taslağının, "izin Alınması ve Taahhütte Bulunma" başlığında; muhasebe yaz ılım
üretecek yaz ılım evlerinin yaz ılımlarını mükellefler tarafından kullanılmaya ba şlanmadan önce
Maliye Bakanl ığı 'ndan izin alacaklar ı, Tebliğ in yayın tarihinde faaliyete bulunanlar ın ise bir
ay içerisinde izin ba şvurusunda bulunacakları ifade edilmiştir. Yine yazılım evleri ya da dahili
olarak yaz ılım üreticileri yazılı mlarını n ilgili mevzuata ayk ırı hususları içermediğ ine ilişkin
taahhütte bulunmalar ı gerekmektedir. Ayr ıca, daha önce haz ırlanm ış ve uygulanmakta olan
yazılı'mlara ili şkin adaptasyonun yap ılması için de 6 ayl ık bir süre tan ı nmıştır. Bu konularda
getirilen cezayi müeyyide ise izin belgelerinin iptali şeklindedir.
Tebliğ tasla ğının, "II. MUHASEBE YAZ1LIMLARINA ILISK İ N USUL VE ESASLAR" kısmı nda;
yazılımların kapsam ı ve muhasebe sisteminin yap ısı ve bilgi akışı gibi konular düzenlenmi ştir.
Ikinci kısımda, "Yazılımların Kapsamı" başlığı altında; yaz ılımların temel muhasebe
modülü ve/veya diğer modüllerden olu şacağı , temel muhasebe modülünün asgari olarak
yevmiye defteri, defter-i kebir kay ıtları ile bilanço, gelir tablosu ve sat ışların maliyeti tablosunu
içerece ği ifade edilmiştir,
ikinci kısımda önemli görülen bir başlık, "Muhasebe Sisteminin Yap ısı ve Bilgi Akışı"
şeklindedir. Bu ba şlıkta modüllerin kullan ım biçimleri üzerinde durulmu ştur. Bu ba şlığın (c)
fıkras ı nda "temel muhasebe yaz ılımı ile direkt entegre çal ışması mümkün olmayan modüllerin
kullan ılması durumunda..." şeklinde yer alm ış olan ifadeden entegre kullan ımı n bazı şartlarda
zorunlu olmayaca ğı anlaşılmaktad ır. Bu durumda farkl ı yazılım evlerine ait ve teknik olarak da
entegrasyonu mümkün olmayan yaz ı lı m kullan ımı yoluyla entegre kullan ı mdan imtina
edilebilece ğini söylemek mümkündür. Muhasebe yaz ıl ımlarının entegre kullan ım zorunluluğu
kayıt d ışı işlemlerin önlenmesi aç ısından önem arz etmektedir.
Tebliğ tasla ğının, "111. YAZILIMLARININ ÖZELLIKLERI VE BULUNMASI GEREKEN ASGARI
HUSUSLAR" kısmı nda; yazılımların sahip olmas ı gereken özellikleri, ekleri, lisans sözle şmesi,
yedekleme, veri saklama gibi konular yer alm ıştır.
Bu kısımda, yazılım evlerinin yaz ılımlarını kullanıma sunmadan önce test etmeleri gerekti ği,
manyetik ortamda bir kayıt yapılması halinde geriye yönelik i şlemin yap ılamaması için gerekli
utyl: ı 2.3 occak- ş ubcat- ın art '99
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teknik tedbirlerin yaz ılım evleri tarafından al ınması gerekti ği gibi hususlara de ğinilmiştir.
Yazılımlarla birlikte yard ımcı el kitaplarının da verilmesi gerekti ği de belirtilmiştir. Ancak burada
dikkatimizi çeken bir husus; tebli ğin sadece bu k ısmında teknik bir zorunluluk da olmamas ına
rağ men "Reference Guide" ve "Cortext Sensitive Help" İngilizce ifadelerin kullan ılmış olmasıdır.
Vergi Usul Kanunu'nun 175. Maddesinde Maliye Bakanl ığı 'na verilen yetki çerçevesinde
hazırlanmakta olan tebli ğin taslaktaki şekliyle yeterli olabilece ğini söylemek mümkün değildir.
Çünkü gerçekte konu tebli ğ ile değ il yasa ile çözümlenebilecek niteliktedir. Gerek Vergi Usul
Kanunu'nda gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda defter, belge ve kay ı t düzenine ili şkin
düzenlemelerin elle yürütülen muhasebe sistemlerine yönelik oldu ğu açıktın
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8. SONUÇ
Muhasebede bilgisayar kullan ımı konusunda yap ılan inceleme ve de ğerlendirmeler
neticesinde a şağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
i. Muhasebe uygulamalar ında bilgisayar kullan ımı günümüz ekonomik ve ticari şartlarında
yararl ı olmaktan ziyade bir zorunluluk haline gelmi ştir.
ii. Muhasebe her bakımdan teknolojik yönü de önemli olan bir uygulama biçimine
dönüşmüştür.
Bilgisiyar muhasebecinin üzerindeki rutin ve zaman al ıcı işleri yüklenerek mesleğin
gerçek fonksiyonlar ına yönelmesine imkan sa ğlanm ıştır.
Bilgisayar, kayıt sürecini elle yap ılan uygulamadan farkl ı bir tarzda gerçekle şmesine
neden olarak ola ğ anüstü bir veri i şleme ve raporlama imkan ı sağ lam ıştı r. Muhasebe
yazılımlarının kullan ım biçimleri beklenen etkinliğin sağlanması açısından önem arzeden bir
duruma gelmi ştir.
v. Ülkemiz mevzuatında manyetik ortamlardaki kay ıtlar kabul edilmemektedir. Bilgisayar
ortam ı ndaki kayıtların mutlaka onayl ı yevmiye defterine yasal sürelerinde yazd ırılması
gerekmektedir.
Sonuç olarak, Maliye Bakan ığ rnın V.U.K.'nun 175. maddesine göre kendisine verdi ği
yetkiye dayanarak yapmakta oldu ğu düzenleme bu konuda yetersiz kalacakt ır. Busebeple
gerek mükellef gerekse idare aç ısından muhasebe i şlerinde verimlili ği ve etkinliği artırmak
için manyetik ortamlardaki bilgilerin de (en az ından bazı şartlarda) kabulüne ili şkin gerekli
düzeltme ve düzenlemelerin yap ılması gerekti ğini ifade edebiliriz.
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1163 Say ı l ı Kooperatifler Kanunu Uygulanmas ı nda Kooperatiflerin Durumu ve Sorunlar ı
(Vi. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebligler)
600.000.Kooperatif Ş irketler (Yay ı n No. 30)
300.000.Çe ş itli Ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı (Yay ı n No. 34)
600.000.Kooperatifçilik ve Ilkokul (Yay ı n No. 38)
300.000.Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ı n No. 40)
400.000.Büyük Magazac ı l ı k ve Tüketim Kooperatifçili ğ i (Yay ı n No. 41)
600.000.Ekonomik ve Sosyal Geli şmeler Karşı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı
IX. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğler (Yay ı n No. 42)
400.000.Türk Kooperatifçiligi Üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43)
600.000.X. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebligler (Yay ı n No. 44)
600.000.Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45)
400.000.The Cooperative Movement In Turkey and Its Expocted Development (Yay ı n No. 46)
400.000.Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı Kooperatifçilik I ş letmeleri (Yay ı n No. 48)
800.000.Kooperatiflerin D ış Ticaret Aç ı s ı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı (Yay ı n No. 49)
800.000.Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n No. 50)
600.000.Çorlu Ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ı m ı n ı n
Ekonomik Analizi (Yay ı n No. 52)
600.000.Vakı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No. 53)
300.000.Karı nca Dergisi Kooperatifçilikle Ilgili Bibliyografya (Yay ı n No. 55)
600.000.Xl. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebligler (Yay ı n No. 57)
800.000.Xl. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 59)
800.000.Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış malan Aç ı s ı ndan Yatay ve Dikey
Bütünle ş me Hareketleri (Yay ı n No. 60)
800.000.Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı m ı na Uygulanabilirliğ i (Yay ı n No. 61)
600.000.Marketin Functions On Foreign Trade In Turkey and In The United
States Of America (Yay ı n No. 63)
800.000.'Dünyada Mekan' Konut Kooperatifleri -Seminer- Tebli ğleri (Yay ı n No. 64)
600.000.'Altı n Bilezik' Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri -Seminer Tebligleri (Yay ı n No. 65)
600.000.'Bir Lokma Bir H ı rka' Tüketim Kooperatifleri -Semineri Tebli ğ ler (Yay ı n No. 66)
600.000.XII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi -Tebli ğ ler (Yay ı n No. 67)
800.000.XII. International Turkish Cooperative Congress -Papers (Yay ı n No. 68)
800.000.Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Al ı nmas ı
Gereken Tedbirler -Ara şt ı rma (Yay ı n No. 70)
800.000.Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71)
800.000.Bütün Degi ş iklikleriyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n No. 72)
700.000.Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim
Kooperatiflerinin Durumu ve Geli şme Imkanlar ı -Araştı rma (Yay ı n No. 73)
800.000.Yeni Seminer Tebli ğ leri -(Kooperatifçilik Dergisi Özel Say ı s ı )
600.000.Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğ u Bünyesine
Entegrasyonu -Seminer Tebli ğleri (Yay ı n No. 74)
600.000.'Kooperatifler ve Özelle ştirme' Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 75)
600.000.XIII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ ler (Yay ı n No. 76)
800.000.XIII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebligler (Yay ı n No. 77)
1.000.000.Kooperatif Yönetim Kurulu Uyelerinin Hukuki Sorumlulu ğ u (Yay ı n No. 78) (1991 Y ı l ı )
1.000.000.1992 Kooperatifçilik Y ı lı* (Yayı n No. 80)
1.200.000.XIV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ leri (Yay ı n No. 81)
1.200.000.XIV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebli ğ leri (Yay ı n No. 82)
1.200.000.Milli Hakimiyetin Iktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu Tebli ğler (Yay ı n No. 83)
800.000.1993 Kooperatifçilik Y ıll ığı (Yay ı n No. 84)
2.000.000.1994 Kooperatifçilik Y ı ll ığı (Yay ı n No. 85)
2.000.000.XV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ ler (Yay ı n No. 86)
2.000.000.XV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebligler (Yay ı n No. 87)
2.000.000.Türkiye'de Kooperatifçilik (Yay ı n No. 88)
600.000.Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerine % 25 iskontolu olarak sat ılı r.

KARINCA
800.000
2
3
8.000.000
(12 say ı ve
Kar ı nca Karde ş )

KARINCA
KARDEŞ
Kar ı nca'n ı n Eki
olup paras ı zd ı r.

KOOPERATIFÇILIK
1.500.000
4
7
6.000.000
(4 say ı )

COOPERATION
IN TÜRKIYE
2.500.000
8
12
5.000.000
(2 say ı )

Yay ı n isteme Adresi
: Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa şa Caddesi No. 38/A 06420 K ı z ı lay-Ankara
Tel
: (312) 431 61 25 - 431 61 26
Faks
: (312) 434 06 46
Yay ı n bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No.: T.C. Ziraat Bankas ı K ı z ı lay Ş ubesi 217051 - ANKARA
Not: PTT fle kitap yay ı n isteyenlerin; PTT masraf ı dahil, yayı n bedelini hesab ı m ı za yat ı rd ı kları na dair
makbuzlar ı n ı talep dilekçelerine eklemeleri halinde yay ı nlar ödemeli olarak gönderilir.

