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1998 Yı l ı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulu şunun 75. yı ldönümüydü. 1999 y ıl ı ise
Osmanl ı Imparatorlu ğ unun 700. yılı kurulu ş yı ldönümü. Birileri Osmanl ı ismini duyrnak istemez
iken 624 yaşında geride Türkiye adl ı bir evlat b ırakarak vefat eden Osmanl ıyı evlad ı ımutmuyor
ve an ıyor, Burada komplekse kap ı lmaya asla gerek olmamal ı. Cern Özer gibi baz ı kişiler b ı r
taraftan dünyan ı n kurulu şunu 1923 olarak görmek isterken, Türk olu şuyla öviı nç duyan
Atatürk'e sözde övgüler gonderirken, bir taraftar ı da Türk olmad ığı nı ilave etmekten kaçum-ııyor.
Adama sormazlar rn ı , eğer Türk değ ilsen Türkler ad ı na Osmanl ı ' yı inkar etme, unutma, Fatih' in
Istanbul'u fethiyle bile alay etme hakk ı nı sana kim veriyor? Osmanl ı 'ya sövmek kimseyi
yuceltmez Osmanl ıyı yaptığı yanlışlarla kendi kendisini cezaland ırd ı zaten. Bir y ılda da yıkılmad ı .
Önce gelişmesi duraklad ı , sonra geriledi ve bilahare y ı kıld ı ,..
Osmanl ı yı kılmaya ba şlarken a şağıdaki gerekçelerle ben y ı kıhyorum diye hayk ı rmaya
ba şlam ıştı . Ama yönetim, zaafiyet sonucu bunlar ı görememi ş, görenler ise bir şey yapamam ıştı .
1. Kapütülasyonlar: Kanuni Sultan Süleyman zaman ında temeli atılan ve 1, Mahmut
devrinde şekillenen Kapitülasyonlarla Osmanl ı Imparatorlu ğu'nun d ış ticaretinde kay ı plar
artmaya ve ipler Frans ızların, Flemenklilerin, Venediklilerin ve Ingilizlerin eline geçmeye
ba şlam ıştı .
2. Savaş Giderleri ve Elden Ç ıkan Eyaletler: 17. Yüzyı lın ortaları ndan itibaren sava şlar
Osmanl ı için artı k bir gelir kayna ğı olmaktan ç ı karak büyük IDir gider kayna ğı na dönü şmüştü.
›'• Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Ü_yesi
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XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda meydana gelen sava şlarda Osmanl ı imparatorluğu' nun yaşad ığı
başarısızlıklar sonucu halkının çoğunluğ u H ıristiyan olan eyaletlerden bir k ısmı elden çıkmaya
başlarken diğer yerlerde de nüfuz erozyonu ba şlad ı . Şer güçler cesaret kazand ı .
3. Başkald ırı: Osmanl ı imparatorlu ğ unun zaylflamas ını fırsat bilen baz ı devletler
Kapitülasyonlar ı n bazı maddelerini kendilerince yorumlayarak Osmanl ı vatanda şı olan
Hıristiyanlar' ayaklanmaya te şvik etmiş ve korumaya kalkm ışlard ı.
4. Padişahların Yetersizliği: II. Selim'den sonra gelen padi şahlardan bazılarının dirayetsiz,
sefahat düşkünü ve devlet i şlerine karşı ilgisiz olarak de ğerlendirmelerinin getirdi ği boşluk ve
moralsizlik.
5. Otorite Boşluğu: Kanuni devrinin sonuyla birlikte artık devlet yönetiminde görev
yapan üst kadronun, devlet i şleriyle ilgilenen ve ordular ın ba şında sava şa çıkan padi şahları
istememesi.
6. Buhar!' Makineler: XVIII. Yüzyılda buhar(' makinelerin imali ile bat ı XIX. Yüzyılın
başlarından itibaren ekonomik manada büyük mesafeler almaya ba şlad ı. Sanayileşmedeki
geli şmeye paralel olarak şark cephesinin önde gelenlerinden Osmanl ı göreceli olarak gerilerde
kalmaya ba şlamıştı . Teknoloji ipini zaman ında yakalayamam ıştı .
7. Rönesans ve Bat ılılaşma Düşüncesi: Batı, Rönesanstan sonrdüniveristeler (medreseler)
vasıtasıyla ihtisas sahibi ö ğrenciler yeti ştirirken, harp usulleri, gemi in şası, top tüfek ve di ğer
silahların imali ile ilgilenirken Osmanl ı bu tür çal ışmalara ayak uyduramad ı . Öte yandan
cephelerde kaybedilen sava şlar Osmanl ıyı aşağılık duygusuna kaptırarak batılı ları zevahirde
taklide yöneltmi şti.
8. Azalan Deniz Seferleri: XVI. Yüzyı ldan itibaren Osmanl ı imparatorlu ğ u Batı lı
Devletlerden daha az deniz seferlerine ç ıkabiliyor ve daha az ba şarılar elde edebiliyordu.
9. Patrikhane: Fatih Sultan Mehmet Zaman ında Istanbul Rum Patrikli ğ ine tan ı nan
imtlyazIar ın Osmanlıların zayıflamaya başlad ığı nın görülmesi üzerine koz alarak kullan ılması.
Hatta Osmanl ı Devletinin d ış politikasında ve maliyesinde Fenerli Rum Beyleri bürokrat olarak
yer almış ve bir ölçüde havuç tav şana emanet edilmi şti.
10. Unutulan Temel Umdeler: Osmanlıyı Osmanl ı yapan ve bir cihan imparatorlu ğuna
ula ştıran üç temel umde unutulur olmu ştu. Adalet, Meşveret ve Liyakat. Adil ofmad ığınız,
bilene dan ışmad ığınız ve i şi ehlinevermedi ğiniz zaman hüsrandan ba şka ne bekleyebilirsiniz...
Bu gerekçeleri ço ğaltmak mümkündür. Ve bunlardan derS ç ıkarmak zorunluluktur. Çünkü
yukarıda zikredilen maddelerin önemli bir k ısmı 21. Yüzyılın eşiğinde yeni bir versiyon olarak
varl ığını sürdürüyor. Onun için Türkiye Cumhuriyetine sahip ç ıkmal ıyız. Birilerinin iddia etti ğ i
gibi Osmanlı lmparatorluğ unu Türkiye Cumhuriyetini kuranlar y ıkmad ı . Atatürk ve arkada şları
yıkılan yaşl ı çınardan sancılı bir doğum sonrası gürbüz bir evlat ye şerttiler. Ye şil bakı m ister,
sulanmak ister velhas ılı kelam ihtimam ister. Osmanl ının 700. yıldönümünü kutlarken Türkiye
Cumhuriyetinin de 700. y ı ldönümünü gelecek nesillerin ya şaması ve kutlamas ı dilek ve
temennisiyle... ilelebet, k ıyamete kadar!
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TAR1M IŞLETMELERINDE IŞGüCü,
DÖNER SERMAYE VE TRAKTÖR GÜCÜNE GÖRE
OPTIMUM IŞLETME BÜYÜKLÜ ĞÜ ve MINIMUM
IŞLETME BÜYÜKLÜ ĞÜNÜN BELIRLENMESI'
Doç. Dr. Zeynep DERNEK2
ÖZET
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Genelde optimum işletme büyüklü ğü ile minimum işletme büyüklü ğü arasındaki farka
dikkat çekmek ve özelde de Çank ırı ilinde tar ım işletmelerinin üretim şeklini saptamak, eldeki
üretim faktörlerinin optimum kullan ımını gerçekleştirecek ve yeter geliri sa ğlayacak i şletme
büyüklü ğ ünü belirlemek amacıyla bu ara ştırma yap ılmıştır. Veriler 1994 yılında toplanm ış,
analizler yap ı lm ış , doğ rusal programlama yöntemi ile. i şletmelerin varl ı kları yeniden
planland ığı nda, işletmelerde şimdiki duruma göre tar ımsal gelirde ortalama % 96 oran ında
artışın sa ğlanaca ğı belirlenmiştir. işletmelerde bulunan üretim kaynaklar ına göre, optimal
işletme büyüklü ğ ü; i şgücü için 393.23 dekar, döner sermaye için 244.26 dekar ve traktör için
712 dekar olarak bulunmu ş, buna kar şın yeter geliri veren en küçük i şletme_büyüklüğü de
49.05 dekar olarak saptanm ıştır.
Anahtar Kelime: Tarım işletmeleri, doğr'usal planlama, optimum i şletme büyüklü ğü, yeter
gelirli işletme büyüklü ğü.
DETERMINATION OF OPTIMUM FARM SIZE DUE TO
LABOUR CURRENT ASSET AND TRAKTOR POWER AND
FARM SIZE IN SUFFICIENT 1NCOME OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

ABSTRACT

This research was conducted at 104 farms in 1994, to achieve optimal farm size and also to
determine minimum farm size that would provide sufficient income. Optimal and minimum
farm size were determined by applying linear programming model in labor,current asset and
' Bu makalede kaynaklar bölümünde yer alan 16 nolu araştırmanın temel veri/elinden yararlanılmıştır.
Süleyman Demirel Üniversitesi; Ziraat Fakültesi

2.

KOOPERATIFÇWK

soy ı : ı 24

niscui-mcry ı s-hozircan 99

tractor power as 393.23, 244.26, and 712 decor resfectively. The farm size which would provide
sufticient agr ı cultural income for a farmer family was determined 'as 49.05 decar for this area.
Key Words: Farm holding, linear programming, optimal farm size, minimum farm size
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1. GİRİŞ
Bir tar ı m i şletmesi, ihtiyaçlar ı karşı lamak üzere toprak. bitki gibi do ğal kaynaklar ı kullanarak'
tarı msal üretim yapari en küçük birim olarak tan ı mlanabilir. Tar ı msal üretim ise i şletme
büyüklü ğ ü ile do ğrudan ilgilidir. I şletme büyüklü ğ ünü belirlemede baz ı kriterler göz önüne
al ı nmaktad ınT):
- Tar ıma uygun arazi büyüklü ğ ü
- i ş letmedeki hayvan varl ığı
- i şletmede kullan ı lan işçi miktarı
- I şletme geliri
- I ş letmenin toplam masraf ı
- üretim miktar ı
- i ş letmeye yat ı rı lan toplam sermaye
S ı n ı flamada ele al ı nan her kriterin 'i ş letme büyüklü ğ ünü tam olarak yans ı tmas ı
beklenmernelidir. Çünkü her kriter kendi özelliklerini öne Oararak bir s ı ralama yapmakta, bu
arada baz ı özellikler de göz ard ı edilmektedir. Türkiye'de tar ı m işletrnelerinin çoğ unda muhasebe
kayd ı- bulunmad ığı ndan, i şletme büyüklü ğ ünü belirletnede, parasal de ğ eri dikkate alan
kriterler yerine arazi geni şliğ i kriterleri esas al ı nmaktad ı r. Arazi geni ş li ğ ine göre yapı lan
sü-drama a şa ğı dakrgibidir:
1. Küçük i şletmeler- 500 dekara kadar arazisi olan i ş letmeler
-1.-100 dekar aras ı küçük aile i şletmeleri
-101-250 dekar aras ı orta aile i şletmeleri
-251-500 dekar aras ı büyük aile i şletmeleri
2. Orta i şletmeler- 501-5000 dekar arazisi olan i şletmeler
3. Büyük i şletmeler-. 5000 dekardan büyük i şletmeler
D1E'nün, Tar ı m sayı mlar ı nda arazi geni şli ğ i ölçülerine göre grupland ı rd ığı tar ı m
işletmelerinin büyüklükleri ve faaliyet alanlar ı aşağı daki çizelgelerde verilmi ştir.(1,2).
^ Türkiye'de son 1991 tanm say ı mina göre tar ı m i şletmelerinin % 72,14'ün de bitkisel ve
hayvansal üretim bir arada yap ılı rken, 24.42'sinde yaln ız bitkisel üretim, %3:44'ünde yaln ı z
hayvanc ı lık faaliyeti sürdürülmektedir.
Ayn ı tarun say ı m ı sonuçlar ı na göre, i şletme büyüklükleri ve arazi varl ı klar ı ile ilgili %
değ işimler Çizelge 2.'deki gibi olmu ştur. 1980 y ı l ı tarı m sayı mı nda 1-49 dekarlik i şletmelerin
toplam içindeki payları % 60.62 iken 1991 de bu değ er % 67.05'e ç ı km ıştır. Toplam araziden
ald ıkları pay ise % 19.54 ve % 22.12 olmu ştur. Verilere göre bu cüce i şletmeler grubunda i şletme
sayısı artm ıS buna karşın sahip olduklar ı tarım alan ı payı azalm ışt ı r, Diğer bir deyi şle, bu
grupta arazilerin parçalanmas ı artmakta i şletmeler küçülmeye devam etmektedir. Ayn ı duKOOPERATIFÇILIK
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Çizelge 1. Üretim koluna göre i şletme sayıları
Üretim kolu
Yaln ız bitkisel üretim

.

Bitkisel ve hayvansal üretim
Yaln ız hayvansal üretim
Toplam

1980

%

1991

%

418 177

11

993 685

24.42

3 140 638

86

2 935 055,

72.14

92 095

3

139 692

3.-44

3 650 910

100.0

4 068 432*

100.0

*101 610 topraksız aıle ıçmdc,

rum küçük ve orta büyüklükteki 50-199 dekarl ı k i şletmelerde de görülmekte, i şletme sayı lan
% 33.06'dan : 27.64'e dü şerken ışledikleri, sahip olduklar ı arazi paylar ı da % 45.4'den % 40.93'e
inmektedir. 1980 tar ı m sayı m ı nda bu de ğ erler s ı ras ıyla % 5.31 ve % 36.93 yükselmi ş olup, bu
grup i şletmelerde az da olsa büyüme gözlenmektedir.
Sonuç olarak, on y ı ll ı k dönemde küçük i şletmeler için i şletrrıe say ı lar ı artarken i ş lenen
alanlar ı n ise küçüldü ğ ü izlenmektedir. Yine 1991 tar ı m sayı m ı na göre toplam i ş letme sayı sı :
11.1 artarak 4 068 432'e yükselmi ş , buna karşı n işlenen alandaki art ış da % 2.2'lerde kalm ış tı r.
Rakamlar i şletme büyüklü ğ ü da ğı l ı m ı %'sinde fazla de ğ i şikliğ in olmad ığı n ı ortaya koymakta,
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örneğ in, 99 dekardan küçük arazisi olan i şletmelerin oran ı nı n 1952'de% 84, 1980'de % 82.3, ve
1991'de % 85.03 oldu ğ u görülmektedir. Buna göre say ı sal bakı mdan küçük i şletmeler çoğ unlukta
iken arazilerin ço ğ unlu ğ u orta ve büyük i ş letmelere aittir.
Tarı m sayn-n ı verilerine göre arazilerin parçal ı k(' durumu da artm ıştı r. 1950'lerde 15.7 milyon
olan toplam parça say ı s ı 198,Yde 22.9 milyon ve 1991'de 21.6 milyon olurken, bu dönemde
parsel say ı s ı ndaki art ışı n % 37.5'e ç ı kışı , tar ı m arazisinin gittikçe parçland ığı m göstermektedir.
Böylece ortalama parsel büyüklü ğ ü 12.4 dekardan, 10.85 dekara dü şmü ştür'. 1991 yı l ı tar ı rn
sayı mı nda, 1-3 parçal ı i şletrnelerin oran ındaki art ış 1980 sayı mı na göre % 6,4-5 parçal ı i şletmelerin

pe

oran ı ndaki art ış da % 3 olmu ş , di ğ er büyüklüklerin oranlar ı ayn ı kalm ıştı r. Bununla birlikte 6 ve
Çizelge 2. 1980 ve 1991 tarım sayımı verilerine göre i şletme büyüklük gruplar ındaki i şletme
sayısı ve arazi Geni şliğ inin % payları
1991 tarım sayımı

1980 tanm sayım!

İşletme büyüklü ğ ü (da)

işletme sayısı

Arazi

işletme sayısı

Arazi

60.62

19.54

67.05

22.12

50-99

21.07

21.42

17.98

19.94

1-49

100-199

11.99

23.98

9.66

20.99

200-499

5.49

22.73

4.38

19.80

500-999

0.80

8.03

0.61

6.40

0.02

1.59

0.26

5.92

ıis1-24.419.
2 $0
Toplam
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0.01

2.71

0.06

4.83

100.00

100.00

100.00

100.00

El=11111151=1~1

daha fazla parçal ı araziye sahip i şletme oran ı toplam % 34 olurken, 10 ve daha fazla parçal ı
arazisi olan i şletme oran ı % 15'dir. Kırsal alanda bir haneye-i şletmeye-dü şen arazi geni şliğ i
ortalama 57.65 dekar oldu ğuna göre veriler i şletmelerde parçalanman ın önemli bir teknik
sorun oldu ğunu ortaya koymaktad ır (Çizelge 3), (2).
Bilindiği gibi tarı msal işletme tarı m sektöründe bitkisel ve hayvansal üretimin yap ıld ığı
ekonomik bir birimdir I şletmelerin nüfusu, kullan ılan üretim tekniği, toprak varl ığı ve parçal ık
durumu gibi tan ımlayıa özellikler tar ımsal yapıyı oluşturan ve verimliliğ i etkileyen ölçütlerdir.
Yukarıdaki rakamlar tek ba şına işletmelerin gerek toprak varl ığı gerekse arazilerin parçal ılık
durumu bakı mı ndan verimli bir üretim yapmalar ı n ı n zor oldu ğ unu gösteren temel
sını rlayıalard ır.
Son zamanlardaki çal ışmalarında gerek kaynak verimliliğini artırma gerekse arazi kullan ımı
ve toprak da ğıtımı açısından işletme büyüklükleri üzerinde çokça durulmaktad ır. i şletme
büyüklüklerine iki açıdan yaklaşı lmaktad ır.
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Optimal işletme bil_yüldü ğü
Tarımda kaynak kullan ımının verimliliğini artırmak için, tarım işletmelerinin bünyesinde
bulunan üretim faktörlerinin kapasitelerine uygun kullan ılması gerekir. Bu ise i şletmelerin
belli büyüklükte olmas ına bağ lıd ır. Böylece i şletme hem kayna ğı verimli kullanm ış hem de
birim üretime dü şen sabit masrafı azaltarak gelirini art ırmış olacaktır. Işte üretim vas ıtalarının
rasyonel kullan ımına olanak veren bu büyüklü ğe optimal i şltme büyüklüğü denmektedir.
Yani optimal i şletme büyüklü ğü, işletmede mevcut i şgücü, makine çekigücü ve sermaye gibi
temel üretim kaynaklar ının en etkin bir şekilde kullan ılmasını sağlayan büyüklüktür. I şletmenin
üretim faaliyetinde, her birim üretim için yap ı lan ek masraf, "retime eklenen her birim üretim
için yap ılan ek masraf, üretime eklenen her birim ek üretim gelirine e şit olduğunda istenen
optimum büyüklük sa ğ lanmış demektir. Bu noktada i şlet e, maksimun gelire ula şmakta,
marjinal gelir de marjinal masrafa e şit olmaktad ır. Işletmedâi mevcut üretim faktörlerinden
birinin (i şgücü-EIG; traktör gücü-BG, döner sermaye miktar ı ) tamam ını rantabl bir şekilde
değ erlendirilmesi ian i şletmenin belli bir büyüklükte olması gerekmektedir. Optimum i şletme
büyüklü ğ ünün belirlenmesi işletme baz ında üretim planlamas ı nın yapılması ile mümkündür.
Çizelge 3. 1991 tanm sayınunda arazilerin parçal ılık durumu
Parça sayısı

İşletme sayısı

1-3
4-5
6-9
10-14
15+

1 716 301
904 028
759 531
354 233
232 729

42
24
19
9
6

5 430 910
4 806 480
5 702 987
3 477 641
4 033 082

23.0
20.5
24.3
15.0
17.2

Toplam

3 966 822

100

23 451 099

100
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Işletmenin tüm üretim faaliyetlerinin planlamas ında doğrusal programlama yönteminden
yararlamlmakta, yöntem, eldeki kayna ğın son biriminin masrafım, son birim ürün gelirine
eşit oldu ğu noktadaki i şletme büyüklü ğünü optimum büyüklük olarak vermektedir. Böylece
ışletme, ko şullarına göre çok çe şitli seçenekleri denemekte, kendine uygun üretim hedeflerini
belirlemekte, optirnum büyüklü ğün ve dolayısıyla gelişmenin sınırlarını saptayabilmektedir.

(15):
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MInfmum Işletme büyüklü ğü' (yeter gelirli Işletme büyüklü ğü):
Genel bir tan ımlama ile asgari i şletme büyüklüğ ü, müteşebbis aileye yeter gelir sa ğ layacak
kapasitede olan büyüklüktür. Kullan ılan diğer bir tan ım da, ihtiyaç duyulan, bir geliri elde
etmeye olanak veren en küçük i şletme birimidir. Bir ba şka deyişle, aile i şgüçünü verimli bir
şekilde çalıştırabilecek, yeterli geliri sa ğlayacak, ailenin ekonomik ve sosyal geli şimini sağlayacak
büyüklük olmal ıd ır. Görüldü ğü gibi, tüm tan ımlar ayn ı amaçta birleşmektedir. O da, minimum
işletme büyüklü ğünün, bir çiftçi ailesinin geçimini sa ğlayacak, yeter geliri kazand ıracak arazi
geni şliğ i olduğudur.
Ülkemizde çeşitli toprak reforrr ıu tasarılarında yeter gelir, bir çiftçi ailesinin bir y ı l boyunca
geçimini sağlayacak gelir miktar ı olarak tanımlanmakta ve a şağıdaki ölçütlerle belirlenmektedir.

pe

- Asgari ücret düzeyi,
- Tarımda çal ışan daimi i şçinin yıllık geliri,
- Belirli bir buğday miktarı (15 ton) değeri,
-3083 sayılı konunun öngörüldü ğ ü miktar ( 1 000 000 TL - 1984 fiyatları)
Türkiye'de tar ım işletmelerinin % 85.02'nin küçük aile i şletmesi (1-99 dekar)grubunda yer
ald ığı ve hızlı nüfus artışı yanında miras hükümlerinin uygulanmas ı çerçevesinde parçlanman ın
da sürdü ğü yap ıda, optimal işletme büyüklü ğüne ulaşılmasa bile, asgari (en küçük) i şletme
büyüklüğ ünün elde edilmesine ve korunmas ına önem verilmesi tar ımsal koşullara daha uygun
düşmektedir. Toprak kayna ğının çok kısıtlı olduğu tarım kesiminde varlıklarını koruyamayacak
kadar küçük olan 1 - 49 dekarlık işletmeler % 67.04 payla ço ğunlukta bulunduğuna göre, bu
işletmeleri geçimlik düzeye çıkaracak asgari i şletme büyüklüğünün belirlenmesi ve uygulanmas ı
zorunlu hale gelmi ştir. I şletme büyüklü'ğ ünün yasada belirtilen yeter geliri sa ğ layacak
büyüklü ğün altına düşmemesi, hem sosyal hem politik ve hem de ekonomik aç ıdan daha
yararl ı görülmektedir.
Bu alanda yap ılan araştırmalar incelendi ğinde asgari işletme büyüklüğü konusunda gerek
üniversitelerin gerekse ara ştı rma enstitülerinin birimlerinde pek çok çal ış man ı n
yap ıld ığı,yörelere göre' en küçük i şletme büyüklüğünün saptand ığı bilinmektedir. Örne ğ in,.
Erkan(4), Adana Ovas ı için yeter geliri sağlayan asgari i şletme büyüklü ğünün suluda 48.11,
yarı suluda 63.21, kuru ko şulda 1.34.56 dekar olarak saptand ığını, Demirci (5). Kırşehir merkez
ilçesinde yapt ığ.' ara ştı rmada, 8.02 nüfuslu bir çiftçi ailesi için yeter geliri sa ğ layan i şletme
KOOPERATIFOL İ K
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büyüklüğünün 318.67 dekar olduğunu, Erkuş ve arkadaşları(6) Harran Ovas ı için asgari i şletme
büyüklüğ ünün 44.68 dekar olarak saptand ığı nı, Altun (7,8) Ankara-Kazan ve Polatl ı ilçelerinde
yaptığ.' çalışmada, yeter gelirli i şletme büyüklü ğünün sırasıyla 67.69 ve 104.77 dekar olarak
belirlendiğ i, Dernek (9,10,11) Anakara Haymana ilçesi için 132.5 dekar, Bala ilçesi için 172.22
dekar ve Beypazar ı ilçesi için 20.11 dekar olarak bulundu ğunu bildirmektedirler.
Optimal işletme büyüklüğünün belirlenmesi ile kaynaklarda, Çetin ve Rehber (12),
Tekirdağ merkez ilçede, 45 BG'deki bir traktör için optimal i şletme büyüklü ğünün 311.63
dekar olduğunu, Tatlıdil (13), Konya'da yapt ığı çalışmada, sulu,kuru araziye sahip i şletmelerin
meVaıt insan işgücü varl ığına göre optimal büyüklü ğün 769.10 dekar, 10 000 000Ttlik değişen
sermayeye göre 123.24 dekar, 60 BG'Iü traktörü olan i şletmelerde 301.05 dekar olaca ğını
saptamışlard ır. Görüldüğü gbi gerek en küçük i şletme büyüklü ğü gerekse optimum i şletme
büyüklüğ ü, faktörlere ve yörelere göre farkl ılık göstermektedir.
Bu araştırmada Çankırı ili tarım işletmelerinin ekonomik analizi sonucu ortaya ç ıkan verilerle,
i şletmelerin sahip olduklar ı işgücü, de ğ işen sermaye ve traktör gücüne göre optimt ım
büyüklükleri saptanm ış ve ayrıca bir çiftçi ailesi için yeter geliri sa ğlayacak minimum büyüklük
de belirlenmi ştir.
2. MA-FERYAL ve METOD

2.1 Matelyal
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Araştıı-mada çal ışma alanı olarak belirlenen Çank ırı ilinin Eldivan, Ilgaz, K ızılırmak,
Kurşunlıı , Orta, Çerke ş, şabanözü, Yaprakl ı, BaYramören., Atkaracalar, Korgun ve Belören
ilçelerinde yöreyi temsil edebilecek köylerden seçilen 104 tar ım işletmesinde belli anket
formlarına göre toplanan veriler ara ştırmanın ana materyalini oluşturmaktad ır. Anketler üretim
yılı sonunda Ekim-Aral ık aylarında yapılmış, her işletme sahibinden, işletmesi ilgili, nüfus,
eğitim, aile ve geçici işgücü kullarlımı, arazi varl ığ' ı , bitkisel ve hayvansal üretim miktarlar ı,
kullan ılan girdiler v.b konularda gerekli bilgiler toplanm ıştır.
2.2 Yöntem

Araştırmada örneklerin belirlenmesinde % 10 hatta pay ı altında basit tesadüfi örnekleme,
verilerin toplanmas ında anket, i şletme planlamas ında doğ rusal planlama yöntemleri
uygulanm ıştır. I şletmeler incelenerek ekonomik analiz ve planlamalar ı yapılmıştır (14,15).
I şletmelerin sahip olduklar ı ortalama nüfusu, arazi miktar ı ve kullan ım durumu, sermaye
varl ıkları ve tar ı msal faaliyetleri belirlenmi ş, yapılan masraflar ve elde edilen gelirler
saptanmıştır. Optimum ve minimum i şletme büyüklüğünün belirlenmesinde ise i şletmelerin
ortalama değerleri kullanılmıştır. İşletme büyüklüğü bölgeye, yöreye, i şletmenin sulu ve kuru
arazi geni şliğ ine, i şletme çe şidine göre de ğiştiğinden optimal büyüklük saptan ırken,
hesaplamada esas olan üretim faktörü seçiminde yöre ko şulları dikkate al ınmıştır.
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3_1 işgücü varlığı ıçin optbn ılin Işletme büyüklü ğü
Bunun için önce i şletmelerin nüfus varl ığına göre i şgücü kapasiteleri belirlenmi ş, işgücü
varl ığının hesaplanmasında bireylerin e ğitim, hastal ık askerlik ve benzeri durumlarla i şletmede
bulunmad ı klar ı zaman da göz önüne al ı nmıştı r. Belirlenen i şgüçleri tar ımsal çal ışma
dönemlerine göre düzenlenmi ş ve yıllık toplamları bulunmuştur. Hayvansal ve bitkisel üretim
faaliyeti için yörede harcanan i şgüçleri hesaptanm ış, bitki deseninde yer alan ürünlerin i şgücü
istemleri belirlenmi ştir(16). i şletmelerde ernek faktöranün optimum kullan ımı için bitkisel
üretim ve hayvanc ılık faaliyetinin yürütülmesi önerilmi ş, matris çözürrılemesi sonucuna göre
gerekli i şletme büyüklüğü 393.23 dekar olarak bulunmu ş, sonuçlar Çizelge 4.'de verilmi ştir.
Bu alanın ürünlere dağıtımına bakıldığında, kuru alan içinde bu ğdayın 176.97 dekar, nohut
ve kavunun 53.09 dekar alanda yeti ştirileceğ i, 70.78 dekar ı n da nadasa b ı rakılaca ğı
öngörülmektedir Toplam arazinin % 10'u kadar olan sulu alanda, fasulye, şeker pancar ı , sebze
ve hayvanc ılık içirı yonca yeti ştirilecektir. Sonuçlara göre hayvanc ılık 2.30 ünite yerli ırklı süt
inekçiliğ i ile yapıl{lcak, ayr ıca 6.25 ünite koyun yeti ştirilecektir Bu i şlerin sonunda 393.23
dekar alandan elde edilecek y ıllık kazanç ise 436 213 200 Ttye ç ıkmaktad ır. Diğer veriler ayn ı
kalırken % 43 faizle i şletme kredisi al ındığı nda dağılımın nasıl olacağını görmek için yeni bir
çözümleme yapılmış, değerler Çizelge 4.'ün son sütununda yer alm ıştır. Bu durumda önemli
Çizelge 4. incelenen i şletmelerin işgücü varlığına göre optimum işletme büyüklü ğü
Miktar

Optimal işletme büyüklü ğü

Kredi kullanıldığında

393.23 dekar

382.14 dekar

176.97
53.09
53.09
70.78
19.66
7.07
5.89
6.68
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Bu ğ day (kuru)
Nohut (kuru)
Kavun (kuru)
Nadas
Fasulye (sulu)
Ş . Pancar ı (sulu)
Sebze (sulu)
Yonca (sulu)

Mevcut i şgücüne göre

Kültür ırkı süt ineği
Koyun
Saman satırı alma
1. Dönem i şgücü kiralama
2. Donem işgücü kiralama
Kredi alma
Brüt kar
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"

"

"

"

"

"

"

154.78
51.59
68.79
68.79
19.10
6.87
5,73
6.49

"

"

"

n

"

"

"

"

2.76 ünite

2.30 ünite
6,25
7.39 ton
"

61.07 saat

8.151ton
11.65 saat
92.26
150 492 560 TL
370 760 200 TL
"

436 213 200 TL
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değişiklik olarak arazi geni şliği 11.1 dekar azalm ış, hayvancılık faaliyetinde yeti ştirilecek kültür
ırkı 2.30 üniteden 2.76 üniteye yükselmi ş, buna karşın koyunculuk üretimden ç ıkmıştır. Al ınacak
işletme kredisinin miktarı da 150 492 560 TL olacakt ır.
Sonuçlar, uygulanan tar ım tekniğinde, işletmede bulunan i şgücünün (eme ğin) optimum
düzeyde de ğerlendirilmesi için arazi geni şliğ inin 393.23 dekar olmas ı gerekti ğini ortaya
koyarken, halihaz ır durumdaki 186 dekarl ık işletme genişliğinin, bu değerin ancak % 47.30'u
kadar oldu ğunu göstermektedir.

112. Işletme sermayesine göre optimum i şletme büyüklü ğü.
incelenen işletmelerde mevcut durumda üretim faaliyetleri için yap ılan toplam de ğişen
masraflar ın ortalaması olan 71 500 000 TL işletme sermayesi olarak alınmış, ikinci bir alternatif
olarak da bunun % 40 fazlas ı olan 100 000 000 TL için çözüm aranm ıştır (Çizelge5.).
Buna göre veriler mevcut de ğişen sermayenin rantabl kullan ılması için optimum i şletme
büyüklüğünün 244.26 dekar olmas ı nı gerektirmektedir. Toplam alan içinde bu ğday tarımı yer
almazken bunun yerine arpa geçmi ş, nohut, fiğ , kavun ve ayçiçe ğ'i diğer ürünler aras ında yer
alm ış , nadas alan ı 43.97 dekar olmu ştur. Sulu alan ise fasulye, pancar, sebze ve yonca için
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Çizelge 5. işletme sermayesine göre opfimum i şletme büyüklü ğü.
Miktar

Mevcut de ğişen sermayeye
(71 500 000 11)göre

Değişen sermaye
100 000 000 Tl olduğunda

Optimal işletme büyüklü ğü
Buğ day (kuru)
Arpa (kuru)
Fiğ (kuru)
Nohut (kuru)
Kavun (kuru)
Ayçiçeğ i (kuru)
Nadas
Fasulye (sulu)
Ş. Pancar! (sulu)
Sebze (sulu)
Yonca (sulu)

244.26 dekar

286.14 dekar
53.00

Yerli ı rk süt ine ğ i
Melez ı rk süt ine ğ i
Kültür ı rkı süt ineği
Saman sat ı n alma
Brüt kar

2.35 ünite
2.23
0.70
10.44 ton
244 585 800 TL

-

pe

32.98
21.98
32.98
43.97
43.97
43.97
12.21
3.66
3.66
4.88

•

.

-
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48.09
35.54
47.39
47.39
28.43
8.70
8.68
3.94
4.98

"

"

"

"

"

"

"

"

"

2.35 ünite
-

2.76
17.22 ton
350 901 900 TL
"

ayrılmıştır. Hayvanc ılık faaliyeti 2.35 iinite yerli ırk ve 2.23 ünite melez ırkla sürüdülecek, 0.70
ünite kadar da kültür ırkı bulunacakır. işletme kredi alarak de ğ işen sermayesini % 40 daha
artırd ığı nda bitkisel üretimde arpan ın yerini buğday almakta, hayvansal üretimde ise melez
ırk yerine kültür ırkı geçmekte, i şletme büyüklü ğ ü de 286.14 dekara ç ı kma,ktad ır. Mevcut
durumda en küçük i şletmenin 36, en büyük i şletmenin 458.9 dekar aras ında değiştiği ve
ortalama i şletme büyüklüğ ünün 186 dekar oldu ğu çal ışma alan ında değ işen sermayenin
rantabl kullan ılmad ığı , üretim kollar ı arasında dağılımı işi yap ılmad ığı ortaya çıkmaktad ır. Bu
koşullarda işletmenin kredi alarak i şletme sermayesini geni şletmesine de gerek yoktur.
3.13 Traktör BG varlığına göre optfinum Işletme bilyüklüğtı
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Yörede bitkisel üretim için kullan ılan makine çekigüçleri talepleri toplam traktör saat olarak
belirlenmiş (16), iş dönemine göre de matriste yer alm ıştır. Yıllık traktör kapasitesini belirlemede,
traktörün yılda 1000 saat çal ışacağı, 200 saatin genel çiftlik i şleri için kullanılacağı varsayımından
yararlan ılmış, denklem, tar ımda kullan ılabilir 8700 saate e şitlenmi ş Nı bu kapasite için uygun
optimal işletme büyüklü ğ Q 712 dekar olarak bulunmu ştur.
Buna göre, halihaz ır durumda arazi geni şliği ortalama 186 dekar olan i şletmelerin, yöre
koşullarına uygun olarak belirlenen ürünlerle üretimlerini sürüdürürken bu i şler'için gerek
duyulan traktör gücü ihtiyac ı n ı
Çizelge 6. Traktör BG varl ığına göre optimum işletme karşılamada zorlukla kar şılaşmad ığı ,
büyüklüğ ü
tam tersine ayn ı sistem toplam 712
dekarl ı k bir alan ı i ş leyebilecek
Mevcut duruma göre
kapasitede traktör gücüne sahip
Optimal i şletme büyüklü ğ ü
712.00 dekar
oldu ğ u görülmektedir. Bu alan ı n
Bu ğ day arazisi(kuru)
320.40
ürünlere da ğı l ı mı na bakıld ığı nda,
Nohut (kuru)
96.12
kuru koşulda buğdayın % 67 payla
Kavun (kuru)
64.08
en geni ş alanı ald ığı , nohudun % 20,
Nadas
160.20
kavunun da % 13'de kald ığı
Fasulye (sulu)
35.60Z
belirlenmi ştir. Sulu alan ise fasulye,
Ş . Pancar ı (sulu)
19.51
ş eker pancar ı , sebze ve yonca
Sebze (sulu)
10.68
arası nda sırasıyla % 50; % 27; % 15 ve
Yonca (stilu)
5.40 ",
% 8 oranlarla payla şılmıştır. Nadas ın
Yerli ı rk süt ine ğ i
2.35 ünite
toplam alandaki pay ı da % 22.5
Kültür ı rkı süt ine ğ i
3.00
olmuştur,
Koyun
6.25
Bunun yan ı nda hayvanc ı l ı k
Saman satı n alma
20.36 ton
faaliyetinin 2.35 ünite yerli ve 3.0
1. dönem işgücü kiralama
1093.64 saat
ünite kültür ı rk ı ile yap ı lmas ı
2. dönem işgücü kiralama
1970.49 saat
öngörülürken, 6.25 ünite de koyun
3. dönem i şgücü kiralama
2035.64
yer verilmiştir. Tüm bu
yetiştiriciliğine
Brüt kar
619 000 000 TL
üretimden elde edilecek gelirin de
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619 000 000 TL olması beklenrriektedir. Bu durumda y ılda 800 saat çal ışabilen bir tra. ktörle,
mevcut üretim deseni ve tekni ği ile çalışıldığında bir yılda 712 dekar alan ın işlenmesi mümkün
görülmektedir. Oysa yörede ortalama 186 dekarl ık arazi geni şliği olması gereken arazinin
ancak % 26.12' si kadard ır. Diğer bir nokta da yöredeki traktör varl ığı göz önüne düşmektedir.
Bir traktörle 712 dekar yer i şlenebilece ğine göre, yöredeki traktör varl ığı göz önüne al ındığında
işlenebilecek arazi geni şliği 477 dekar olmal ıdır. Bu değer ise mevcut arazi geni şliğ inin 2.56
katı fazlad ır. Her iki durumda da traktör ve bir traktöre dü şen tarım alanı verileri, potansiyeli,
tarımda ve diğer alanlarda kullan ılma payı, ekonomik örnürleri ve di ğer özelliklerini .ortaya
koyan ara ştırmalara gerek duyulmal ıd ır.

3.4 Minimızas_yon en küçük işletme büyüklü ğü (yeter gelir t sa ğlayacak btlyttklük)
Yeter gelirin tan ımı, kırsal alanda tar ımla uğraşan bir'çiftçi ailesinin yıllık geçimini sağlayacak
gelir miktarı olarak yapılmakta, asgari ücret düzeyi, geçinme indeksleri, tar ımda çal ışan bir
işçinin geliri gibi parametrelerde belirlenmektedir. Burada 1984 tarih ve 3083 say ı lı yasada
verilen 1 000 000 TL baz al ınmış ve toptan e şya fiyat indeksine göre 1994 y ılında geçerli olacak
91 815 654 TL bulunmu ştur. Minimizasyon için haz ırlanan matris denkleminde veri olarak
işletmelerin ortalama brüt kar de ğeri, üretim kaynaklar ı, kapasite ve bazı teknik sınırlılıklar
kullanılmıştır.
Arazi dağılımı için % 5 sulu, % 95 kuru ve % 30 nadas sm ırlılıkları verilmiş, buna göre kurulan
amaç fonksiyonu bilgisayarda çözümlenmi ştir, Sonuçlar Çizelge 7.'de görülece ği gibi yeter
gelirli kazand ı racak en az arazi geni şliği 49 dekar olup, bunun 2.45 dekar' sulu, 13.98 dekar ı
nadas ve 32.62 dekar ı kuru tarıma ayrılacaktır; kuru ko şulda buğday, nohut ve kavun, sulu
koşulda şeker pancar ı , sebze ve yonca yeti ştirilen ürünler aras ındad ır, ikinci derecede geçim
kayna ğı olan hayvanc ılık çalışmaları 6.23 ünite yerli 0.23 ünite kültür ırkı inek ve 13.75 ünite
koyunla sürdürülecektir. Tüm bu i şler için yıllık işgücü'toplam ının : 35'i kullanılırken % 651 de
atı l kalmaktad ı r.
Yeter gelirle ilgili ad ı geçen kanunda belirtildi ği gibi 1 milyon TElik gelir, Bakanlar Kurulu
kararı ile iki katına çıkarılabileceği için, ikinci seçenek olarak 2 milyon-TL yeter gelire göre yeni
bir minimizasyon planı yapılmış ve sonuçlar aynı çizelgede verilmi ştir. Bu yeni durumda en
küçük işletme geni şliği 138.13 dekara çıkmaktad ır. Ahırla ilgili herhangi bir de ğişim ya da
yatırım düşünülmedi ği için mevcut ah ır kapasitesinde hayvanc ılık faaliyeti ayn ı kalmış, buna
karşın gelir art ışı bitkisel üretim alan ının ortalama üç kat ı genişlemesi ile sağlanmıştır.
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4. SONUÇ

-incelenen alanda, i şletmelerden toplanan verilerle yap ılan ekonomik analiz ve planlama
sonuçlar ı na göre, i şletmeler ortalama 186 dekarl ık bir arazi üzerinde bitkisel ve hayvansal
üretim yaparak tar ımsal faaliyetlerini sürdürmekte, i şletmede bitkisel üretim ortalama % 54,
hayvansal üretim % 46 pay almaktad ır. i şletmelerin, şu anda hiç yatırım yapmadan, yaln ızca
uygulad ıkları bitki desenini değiştirerek gelirlerini art ırma olanağına sahip olduğu, satış oran ın
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1-100 dekarl ık küçük işletmelerde ortalama % 46, 101 - 251+ dekarl ık büyük işletmelerde % 145
olarak beklenebilece ğ i saptanm ıştm
-işletmelerin planlanmas ı nda doğrusal programlama yöntemi kullan ılmış , elde edilen
bilgisayar çözümleri sonuçlar ına göre, kuru alan ı n bir dekarın marjinal geliri (kuru arazinin bir
dekar daha geni şlemesi ile sa ğlanacak gelir) ortalama 614 660 TL sulu alan ın bir dekar ını n
marjinal geliri (sulu alan ın bir dekar daha fazla olmas ı durumunda elde edilecek gelir) 5 812
461 TL olarak bulunmu ştur. Aradaki fark, sulaman ın getirisinin ne kadar fazla oldu ğunu, bir
anlamda tar ı mda en önemli kısıtlayıcı= su oldu ğunu göstermektedir. Oysa ara ştırmanı n
yap ıldığ Çankırı ilinde sulu alan toplam tar ım alan ının ortalama % 5'i, Orta Anadolu Bölgesinde
ise ortalama % 5-8'i kadard ır. Bu çok küçük değ erler, diğer faktörlerin yan ında sulama
faktöründen de iyi yararlan ılmad ığı nı n açı k belirtisidir, Bu durumda sulu alan ın getirisine ve
sulu alan %'sinin azl ığına bakarak denebilir ki, önce k ırsal alanda sulu alanlar ı n geni şletilmesi,
Çizelge 7. Bölge çiftçisi için yeter geliri sa ğ layacak arazi miktan ve planlamas ı
Planlama Sonucu
Birim

2. Seçenek

1. Seçenek*
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Üretim Kolu

Alan %

Miktar

Alan

16.31

50

9.32

29

45.93
26.24

29

6.99

21

19.68

21

0.98

40
33

2.76

36

0.80

2.27

33

0.25
0.42

10
17

0.69

14

1.17

17

SULU ARAZi

2.45

KURU ARAZI
NADAS

32.62

5
67

Miktar

%

1. B İTKISEL ÜRETIM
Buğ day (Kuru)
Nohut (Kuru)
Kavun (Kuru)
Fasulye (Sulu)
Ş . Pancan (Sulu)
Sebze (Sulu)

"

pe

Yonca (Sulu)

"

"

TOPLAM ALAN

50

6.89

4

91.85

67
29
100

13.98

29

39.37

49.05

100

138.13

2. HAYVANSAL ÜRETIM
Süt inekçili ğ i
Yerli ı rk
Kültür ı rk
Koyun
Saman sat ı n alma

ünite

6.23

"

0.23
13.75
24.11

ton

5.60
0.65
13.75
23.10

YETER GELIR TL

91 815 654
(") seçenekler 1989 _yılının 1 milyon ve 2 milyon TL yeter gelinkin düzenlenmi ştir
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her türlü yat ırım, teşvik ve desteklemenin bu alana yap ılması , bu değerler %.40-50'lere ç ıktıktan
sonra di ğer desteklere geçilmesi planlanmal ı ve uygulanfnal ıdır. Bu nedenle kırsal alana
götürülen hizmetlerin. aras ında sulu alanlar ın geni şletilmesi ilk sırada yer almal ıd ır. -i şletmeler sahip olduklar ı , yıllık oratalama 6262 saat insan i şgücü varl ığı , 40 BG traktör
gücü, değ işen masraf ise olarak toplam 71.500 000TL döner sermaye gibi temel üretim
faktörlerinin optimum kullan ımı için yeniden de ğerlendirildi ğinde farklı işletme büyüklükleri
elde edilmi ştir. Bu kaynaklar ı optimum kullanabilmek için, i şletme büyüklüklerinin insan
işgücü için 393.23 dekar, traktör.gücü için 712 dekar, döner sermaye için 244.26 dekarl ı k bir
geni ş li ğ in gerekli olaca ğı hesaplanm ıştı r. Bu rakamlar üretim kaynaklar ı n ı n verimli
kullanılmad ığı nın, atıl kapasite olarak kald ığı m bir göstergesidir. Kullan ılmayan kapasite
ise, 186 dekar ile bulunan büyüklükler aras ı ndaki fark kadard ır.
- Ancak gerek i şgücü, gerek traktör çekigücü ve gerekse döner sermayenin verimli
kullan ılması için işletme büyüklü ğünün 244.26 dekarla 712 dekar aras ında bir değer alması
önko şulunun yerine gelmesi mümkün görünmemektedir. Çünkü 1991 tar ım sayım' verilerine
göre i şletme başı na düşen arazi miktar ı ortalama 57,65 dekar oldu ğuna göre (3), tar ı mdaki
nüfus yoğ unluğunu azaltmadan bu de ğerleri yukarı çekmenin olana ğı yoktur. Böylece tar ımda
uygulanan teknolojide üretim faktörlerinin at ıl olarak kullan ılmadan kalması , daha uzun zaman
karşı laşı lacak bir durumdur. Kald ı ki incelenen alanda ortalama i şletme büyüklü ğ ü de Türkiye
ortalamas ı= çok üstündedir. Bu nedenle k ırsal alanda arazi da ğılımı ile ilgili düzenlemelerde,
optimum işletme büyüklü ğü yerine, bir çiftçi ailesi için yeterli geliri sa ğ layacak minirnum
işletme büyüklügünün üzerinde durulmas ı önem kazanmaktad ır.
Çal ışmada yeter gelir olarak 1984 y ılı ve 3083 sayılı kanunla kabul edilen de ğerler baz
al ı nd ığı nda, yeter geliri sa ğ layacak en küçük i ş letme büyüklü ğ ünün mevcut üretim
koşullarında 49.05 dekar olaca ğı saptanm ıştır. Bu alan ın,2,45 dekarında sulu, 32.62 dekar ında
kuru tarı m yapılacak 13.98 dekar ı da nadasa bırakılacaktır. işletmenin.ayr ılmaz bir faaliyet dal ı
olan hayvanc ılık 6.23 ünite yerli ırkı ve 0.23 ünite kültür ırkı ile süt inekçili ğinin yapılması ,
13.75 ünite koyun yeti ştirilmesi planlanmaktad ır. Tüm bu faaliyetler sonucu en küçük bir
işletme birimi olan 49.05 dekarl ık bir alandan da bir çiftçi ailesinin geçimini sa ğlayacak y ıllık
gelirde elde edilecektir. Bakanlar Kurulu yetkisini kullanarak yeter geliri iki kat ına çıkard ığı nda
en küçük i şletme büyüklüğ ü 138.13 dekara kadar ç ıkmaktad ı r.
- Buna göre verilerin, optimum i şleme büyüklü ğü ve mimimum i şletme büyüklüğü bazında
değ erlendirilmesi, sonucu çok farkl ı büyüklüklere dötürmektedir. Di ğer bir deyi şle işgücü ve
sermaye faktörü dikkate al ındığında bu iki büyüklük arası nda ortalama 5-8 kat,fark vard ır, Bu
durumda i şletme say ısı nı n çok, arazinin k ı t olduğ u bir tar ı msal yapıda, kamunun arazi
düzenleme ile ilgili alt y- ap ı çal ışmalarında yeter geliri verecek en küçük i şletme büyükfü ğ üne
ula şmayı sa ğ lamak öncelikli konu olmal ıd ır.
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MUHASEBE MESLE ĞİNİN GELİŞMİŞ BAZ1
ÜLKELERDEKİ DURUMU
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ÖZET
Muhasebe tarihi ticaretin ba şlad ığı çağ lara kadar uzanmaktad ır. Ticaretteki geli şmelere
bağ l ı olarak muhasebe mesleği de geli şmiştir. Sanayi devremi ve büyük şirketlerin kurulmas ı
ile muhasebe mesleğinin geli şimi de h ızlanmıştır. Ülkeler mesleki nitelik ve ö ğ ütlenme
çal ışmalarına ciddi derecede önem vermeye ba şlamışlard ır.
Bu makalede, a ğırlıklı olarak geli şmiş bazı ülkelerdeki muhasebe mesleğinin durumu,
mesleki örgütlenmeleri incelenmeye çal ışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe mesleği, mesleki örgütlenme.
THE CURRENT STATE OF ACCOUNT1NG
PROFESS1ON IN SOME DEVELOPED COUNT1ES

ABSTRACT
The history of accounting goes back to periods at which trade has started. Accounting
profession has developed with respond to developments in the area of trade. With parallel to
industrial reveloution and establishment of big companies, develoriment of accounting profession has been accelerated: Countries have started to place serious emphaize to the studies
of professional qualifications and organizations.
In this article, with great weight giyen to current state of the accounting profession and
their style of professional organization in sone developed countries has examined.
Key Words: Accounting profession, organizations of accounting profession.
1.G1R1Ş
Ba şlang ıçta belli bir metodolojiden uzak olan muhasebe, ekonomi ve sosyal hayattaki
değismelere bağ lı olarak geli şirken doğal olarak muhasebe mesle ğini de farkl ı açılardan
etkilemiştir.
* 6W. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi
KOOPERAT İ KILIK

Q

ı

!r•

i

"99

Muhasebe rrıesleğ inin bir uzmanl ık olarak ortaya ç ıkışının 18. yüzyılın sonlarına doğru
olduğ u ifade edilmektedir. Daha sonra Sanayi devrimi, büyük şirketlerin kurulmas ı muhasebe
mesleğ inin statü ve i şlevsel değ işim ve gelişimini hızland ırmıştır. Muhasebe mesleğinde ilk
örgütlenme çal ışmaları 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bölgesel bazda olmu ş ve ilk muhasebe
meslek örgütü Iskoçya'da olu şturulmuştur. Bunu Ingiltere, Fransa ve ABD takip etmi ştir.'
Bu rnakalede; Avrupa Birli ği, birliğe üye ülkelerden ingiltere, Fransa ve Almanya ile Avrupa
Birliği dışındaki ülkelerden ABD ve Japonya'daki muhasebe mesle ğinin durumu incelenmeye
çal ışı lmıştır.
2.AVRUPA BIRLI ĞI VE BAZ1 ÜYE ÜLKELERDEKI

nuRum

2.1.. Avrupa Birl ıği'ndeld Durum
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Avrupa Birli ği'nin finansal tabloların düzenlenmesine ili şkin 4. ve 7. yönergelerinde, üye
ülkelerin uymaları gereken muhasebe kurallar ı açıklanmış ve hesapl'arın zorunlu denetime
tabi tutulaca ğı esası getirilmiştir. Buna bağ lı olarak 8. yönergede denetim yapacak olan meslek
mensuplar ının nitelikleri de belirlenmiştir. 8. yönergeye göre;
* Denetçilerin ba ğımsız ve iyi tanınmış kişiler olması,
* Üniversiteye giri ş düzeyinde eğ itim görmü ş olması,
* Meslekte ilgili teorik bir e ğitim almış olması,
*Mesleki yeterlik s ınavını başarmış olması,
gerekmektedir.
Mesleki yeterlik s ınavı adayların denetim konusundaki teorik bilgilerine ve bu bilgileri
uygulamada kullanabilme yeteneklerini ölçmeye yönelik tarzdad ır.
Teorik bilgi Clüzeyinin belirlenmesi bak ımından sınav kapsamında olması gereken konular
ise a şağıdaki biçimde belirlenmi ştir.,
a) Temel Konular
* Denetim
* Finansal Tablo Analizi ve Yorumu
* Genel Muhasebe
* Konsolide Finansal Tablolar
* Maliyet ve'Yönetim Muhabesi
* iç Denetim
* Finansal Tablo, Konsalide Finansal Tablo, De ğerteme ve Kâr ın Belirlenmesine Ili şkin
Standartlar,
* Muhasebe Denetimine Ili şkin Yasal ve Mesleki Standartlar.
PUR, H. Perviz: "Çağlar Boyunca Muhasebe Mesleğinde Statü ve Işlev Değişimleri", Muhasebenin
Tarihsel ve Çağdaş Konumlannda Geleceğine Balaş, TÜRMOB Yaynlan, Ankara, 1995.
2 ÖRTEN, Remzi: 'AT'da muhasebe Mesle ğini Uygulayanlann Görevleri ve Nitelikleri", 15. Türkiye
Muhasebe Kongresi; 1992,s90.
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b) Tamamlayıcı Konular (Muhasebe Denetimi ile Ilgili Oldu ğu Ölçüde)
* Şirketler Hukuku
* icra ve iflas Hukuku
* Vergi Hukuku
* Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku
* Bilgi Işlem Sistemleri
* işletme Ekonomisi ve Finansman
* Finansal Yönetim
Sınav kapsamında yer alan teorik bilgilerin uygulamaya aktar ılabilmesini sa ğlamak
amacıyla da aday ın en az 3 y ıl denetim yetkisi olan bir ki şinin gözetiminde olması gerekmektedir.
Ancak finansman, mevzuat ve muhasebe alanlar ında;
.15 yıl çal ışmış olan kişiler ile,
. 7 yıl çal ışmış ve buna ek olarak 3 y ıl yetkili bir meslek mensubunun yan ında bulunmuş
olan kişiler, mesleki yeterlilik s ınavını başarmalar ı halinde mesleki yetki alabilmektdirler.
8. yönerge yaln ızca ba ğımsız denetçileri dikkate alm ış, muhasebe mesle ğinin bütününü
kapsam ıştır. Bu sebeple, yönerge bir bütün olarak muhasebe mesle ğinde, üye ülkeler aras ında
bir birlik sağ layacak kapsama ula şamamıştır.
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2.2. Avrupa Birli ği'ne Üye Bazı Ülkelerdeki Dulum
Muhasebe meslek mensuplarının nitelikleri ve mesleki örgütlenme üye ülkeler aras ında
farkl ı lı k göstermektedir. A şağıda bu farkl ılıklar; mesleki nitelik, görevler ve örgütlenme
açılarından incelenmeye çal ışılacaktır.
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2.2.1, Birleşik Krallık'ta muhasebe Mesle ği
Birleşik Krall ık'ta meslek örgütleri şöyledir;
*Ingiltere ve Galler Ruhsatl ı Muhasebeciler Enstitüsü
(Institute of Chartered Accountants England and \Vales)
*Iskoçya Ruhsatl ı Muhasebeciler Enstitüsü
(Institute of Chartered Accountants of Scotland)
*Irlanda Ruhsatl ı Muhasebeciler Enstitüsü
(Institute of Chartered Accountants of Ireland)
*Maliyet ve Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü
(The Institute of Cost and Management Accountants)
*Ruhsatl ı Kamu Maliyesi ve Muhasebesi Enstitüsü
(The Chartered Onstitute of Public Finance and Accounting)
Maliyet ve Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü, büyük sanayi i şletmelerinin maliyet
muhasebesi sistemlerinin kurulmas ı, bütçeleme, finansman yat ırım ve kararları gibi konularda
faaliyet göstermektedir. Ruhsatl ı Kamu Maliyesi ve Muhasebesi Enstitüsü, kamu kurumu
KOOPERATIFCILIK
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niteliğindeki kurul ıışların muhasebesi ile ilgilenmektedir. Genel hizmet konular ı nda faaliyet
göstermektedirler.3
Bu örgütler içerisinde en geni ş olan ı , ingiltere ve Galler Ruhsatl ı Muhasebeciler
Enstitüsü'dür. Bu örgüt mensubu muhasebeciler "Associates" (ortaklar) ve "Fellows (k ıdemli
üyeler) olarak iki gruba ayr ı lmaktıd ı r. Associate olmak için mesleki s ınavı başarmak Fellow
olmak için ise 5 yıl aSsociate olarak çal ışmak gerekmektedir.
Meslek örgütlerine üye olmak için aranan şartlar di ğ er ülkelerden çok fazla farkl ı lı k
göstermemektedir. Bunun için baz ı mesleki bilgilere sahip olmas ı gerekmektedir. Aday ın
niteli ğ ine göre 3 ya da 4 y ı llı k bir staj süresi söz konusudur. Staj süresinin sonunda aday baz ı
mesleki s ı navlara tabi tutulmaktad ı r. S ınavdaki ağı rlı klı konu' ise muhasebedir. Staj ve
sınavlardaki ba şarı üyelik için şarttır. Meslekle ilgili üniversite mezunlar ı ilk giriş sınavlarından
muaf tutulmaktad ı r.
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2.2.2. Fransa'da Muhasebe Mesle ği
Fransa'da ilk meslek örgütü 1942 y ı l ı nda kurulmuş, 1966 yılında denetim faaliyeti 1Dir
kararname ile di ğer muhasebe faaliyetlerinden ayr ı lmıştı-, Denetim faaliyeti Adalet Bakanl ığı
gözetirninde y ınütülmektedir.4
Fransa'daki meslek örgütleri ise şöyledir:
*Muhasebe Uzmanları ve Yetkili Muhasebeciler Odas ı
(l'Ordre des Expert-Comptables Agress)
*Şirket Denetçileri Ulusal Biri*
(Compagnie National des Comrnissaires aux Comptes)
Muhasebe Uzmanlar ı ve Yetkili Muhasebeciler Odas ı 'na iki grup meslek üyesi kabul
eclilmektedir. Bunlar; Muhasebe Uzmanlar ı (Experts Comptables) ve Yetkili Muhasebeciler
(Comptables Agress)dir. Muhasebe uzmanlar ı tasdik yetkisine de sahiptirler.'
Fransa'da da meslek örgütüne üye olmak için belli bir s ı navdan geçmek gerekmektedir.
Sı nav; hukuk, ekonomi, muhasebe, i şletme, uluslararas ı ilişkiler ve bilgisayar gibi konular ı
içermektedir. Adaylar ı n ayrı ca muhasebe konusunda tez haz ırlayıp jüri önünde sunmaları da
gerekmektedir. Staj süresinin son bir y ıl ı yine uzman muhasebecinin gözetiminde °hak
üzere işletmelerde yap ılabilmektedir.
Ş irket Denetçileri Ulusal Birli ğ i üyeleri muhasebe uzmanlar ı n ı n görevlerini
yapamamaktad ı rlar. Bunlar şirketlerin y ı ll ı k hesaplar ı nı denetlemek yan ı nda şirketlerin
yasall ığı n ı n kontrolünü de yaparak gerekti ğ inde sonuçlar hakk ı nda savc ı l ığ a bilgi
verebilrnektedirler,
MAR,SAR Beyhan: Muhasebe Mesle ğinde/Ş Tatmininin Türkiye Aç ısından Incelenmesi; Gazi Üniversitesi;
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaymlanmami ş Doktora Tezi; Ankara, 1995, s.33.
4 AYDIN, Davut: 'AT Ülkelerinde Muhasebe Mesle ği", Dünya Gazetesi 9 Mart 1990, s, 4-5.
ERDOĞAN, Melik "Muhasebe Mesle ği'; Prof, Dr Cemalcilann Anısına Armagan, AÜ,
Eskisehik
1990,s.213,
3
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2_2.3. Almanya'da Muhasebe Mesleği
Almanya'da yasal düzenleme ile meslek iki gruba ayr ılmıştır,
Bunlardan birincisi "Ba ğımsız İşletme Denetçileri ve Yeminli Muhasebe Denetçileri" dir.
İşletme denetçileri yeminli muhasebe denetçilerinden daha üst bir kariyere sahiptirler.
Almanya'da muhasebe uygulama ve denetimi ile en yetkili meslek mensuplar ı işletme
denetçileri (Wirtschaftsprüfer)dir.
İşletme denetçisi olabilmek Için ekonomi, hukuk, mühendislik veya tar ı m okulurıu
bitirdikten sonra 5 y ıllık iş tebrübesi aranmaktad ır. Beş yıllık sürenin en az 4 y ılı bir işletme
denetçisinin gözetiminde veya iki y ılı işletme denetçisinin yan ında geri kalan iki yılı da bir,
mali danışman veya avukatın yamnda geçmesi gerekmektedirMeslekle ilgili olarak yap ı lan
yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca adaylar ın bir tez hazırlama
mecburiyeti de bulunmaktad ır.
Bağımsız işletme denetçileri ve yeminli muhasebeciler "i şletme Denetçileri Odas ı " na üye
olmalarına rağ men ayrıca işletme Denetçileri Enstitüsü ve Yeminli Muhasebe Denetçileri Federal Birliği ad ında iki ayrı meslek örgütleri de bulunmaktad ır.
Meslekle ilgili ikinci grup ise vergileme sorunlar ında mükelleflere yard ımcı olmakla görevli
Vergi Danışmanlar ı ve Vergi Temsilcileri'dir. Bu meslek grubu da Federal Vergi Dan ışmanlan
Odası'na üye olmaktad ırlar.
3. AB DIŞINDAKI BAZI ÜLKELERDEKI DURUM
Avrupa Birli ğ i d ışında kalan ülkelerdeki muhasebe mesle ğinin durumu; Amerika kıtası
ülkelerinden ABD, Asya ülkelerinden de Japonya ele al ınarakincelenmi ştir
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3_1. Amerika Birleşik Devletleri'nde Muhasebe Mesle ği
ABD'de muhasebe. meslek mensuplar ı , çal ışma alanlar ına göre çok farkl ı biçimlerde
örgütlenmi şlerdir.'
*Amerikan Sertifikal ı Kamu muhasebecileri Enstitüsü
(American lnstutite of Certifield Public Accountant)
*Ulusal Muhasebeciler Birli ği
(National Association of Accountant)
* iç Denetçiler Enstitüsü
(Institute of Internal Auditors)
*Finansal Yöneticiler Enstitüsü
(Financial Executive lnstitute)
*Devlet Muhasebecileri Birli ği
(The Association Government Accountants)
a KAVAL, Hasan: "Muhasebe Mesle ği'', Prof. Cemalalar'In Anısına Annağan, A.Ü. Yayını, Eskişelık
1990, s.213.
7 MAR,SAR a.g.e.,s.40.
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* Amerikan Muhasebeciler Birli ğ i
(American Accounting Office)
*ABD Genel Muhasebeciler Dairesi
(US General Accounting Office)
*Elektronik Bilgi i şlem Denetçileri Derne ğ i
(Electronic Data Processing Auditors Association)
Amerika'daki meslek örgütlerinden en geni ş ve kapsaml ı olanı"Amerikan Sertifikal ı Kamu
Muhasebecileri Esntitüsü (AlCPArdür. Bu enstitünün muhasebe ve mesle ğ in gelişimine katkıda
bulunan geni ş bir çal ışma komiteleri mevcuttur. Bu enstitü üyelerine "Sertifikal ı Kamu
Muhasebecileri (CPA)" denilmektedir.
Bu enstitü Sermaye Piyasas ı Kurulu, New York Menkul K ıymetler Borsas ı , Finansal Muhasebe
Standartları Kurulu'na görü ş ve mütala vermektedir.8
ABD"da kamu muhasebecili ğ i mesle ğine girebilmek için aday ı n faaliyette bulunaca ğı
eyaletin mevzuat ında yer alan ö ğ renim düzeyine sahip olması gerekmektedir. iki y ıllı k ön
lisans ve lise mezunlar ı da yeterli görülebilmektedir. Ancak genel kabul görmü ş eğ itim düzeyi
4 yıllık lisans mezunu olmakt ı r. Sertifikal ı Kamu Muhasebecisi olabilmek için genellikle 4 y ıllık
yüksek okul mezunu olmak ve tercihen de muhasebe konular ının yoğ un olarak verildi ğ i
okullardan mezun olmak gerekmektedir. Ayr ıca yılda iki defa aç ı lan sınavda başarı l ı olan
adaylar mesleki deneyim kazanmak üzere staja al ı nmaktad ı r.9
3.2. Japonya'da Muha.ı ebe Mesleğinin Durumu

Japonya'da ilk muhasebe meslek örgütü 1907 y ılında kurulmu ştur. Ancak ilk ciddi örütlenme
1927 yı lında Sicilli Muhasebeciler Kanunu'nun ç ıkarı lması ile olmuştur. 1948 yılında da Japon
Yeminli Kamu Muhasebecileri Enstitüsü, Yeminli Kamu Muhasebecileri Kanunu ile
gerçekle ştirilmiştir.°°
Japonya'da muhasebe meslek mensubu olabilmek için 3 a şamal ı gerçekten zor olarak
nitelenebilecek bir s ınavı n başarılmas ı gerekmektedir. S ınavın birinci aşaması genel kültür
niteli ğinde olup bir de tez içermektedir, üniversite mezunlar ı bu sınavdan muaf tutulmaktad ır.
ikinci a şama sınavda, Yard ımcı Kamu Muhasebecisi olabilmek için gerekli muhasebe bilgisi
ölçülmektedir. isteyen adaylar ikinci a şama sınavı başard ıktan sonra yard ımcı olarak mesle ğ i
icra edebilmektedirler. Son a şama ise ileri muhasebe konular ını ve muhasebe konusunda
haz ı rlanacak bir tezi içermektedir.

8

GÖKTAN, Erkut "Avrupa Toplulu ğu Dışında Muhasebe Mesleğini Uygulayanlann Görevleri Nitelikleri";
1.5. Türkiye Muhasebe Kongresi1992
GÜRBÜZ, Hasan: 'AT di,s7 Ülkelerde Muhasebe Mesleğinin Örgütlenmesi; Örgütün ve Meslek Mensuplarının
Denetimi", 15, Türkiye Muhasebe Kongresi; Ankara,1992
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4. DEĞERLENDO1ME VE SONUÇ

a

Muhasebe mesleğ inin ülkeden ülkeye farkl ı durumlarda oldu ğu anlaşılmaktad ır. Bu
farkl ılıklar; mesle ğin örgütlenme biçiminde, meslek mensuplar ı nın statülerinde, eğ itim ve
öğretim seviyelerinde, görev-yetki ve sorumluluk derecelerinde ortaya ç ıkmaktad ır. Bu tür
öğretim farkl ılıkların büyük bir kısmının ülkeler aras ı ndaki ekonomik, siyasal, kültürel vb.
fakl ılıklara dayand ığını söylemek mümkündür. •
Ülkemizdeki duruma baktığımızda gelişmiş ülkelerdekinden çok fazla bir farkl ılığı n olmad ığı
hatta örgütlenme biçimi olarak ço ğu gelişmiş ülkelerden daha derli toplu oldu ğunu söylemek
mümkündür.
Ancak muhasebe, mesle ğinin geli şmiş bazı ülkelerdeki durmuna bakt ığımızda mesle ğin
örgütlenmesinin ve meslek standartlar ının oluşturulmasının bir başka ifadeyle mesle ğ in yasal
statüye kavu şturulmasının Ülkemize göre yıllar öncelerine gitti ğini görmekteyiz. Oysa, Türklerin
muhasebe mesle ğ i ile uğ ra şılarm ın dokuzyüz yıl öncelerine dayand ığı ve meslekle ilgili baz ı
kuralların mevcut oldu ğu Uygurca Kutadgu Bilig "Saadetli Olma Bilgisi" isimli ünlü Türk
eserinden anla şı lmaktad ır.
KAYNAKÇA

AYD1N, Davut: "AT ülkelerinde Muhasebe Mesle ğ i", Dünya Gazetesi, 9 Mart 1990.
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TÜRKIYE'DE ÇELTIK ÜRETIMINDE
YAŞANAN SORUNLAR VE ÇELTIK ÜRETIMINI
GELIŞTIRME PROJESININ ILK 3 YIL1
Dr. Erdemir GÜNDOÖMU Ş
ÖZET

pe

cy
a

Bu çal ışmada ülkemizde 1980-1997 döneminde çeltik ekim alan ı, üretim ve verim durumu
ile pirinç üretim, d ış ticaret ve tüketim durumu incelenmi ştir. Çeltik üretimindeyaşanan sorunlar
ozetlenmi ş ve Tarım ve Köyi şleri Bakanl ığı tarafından yürürlü ğe konulan Çeltik Üretimini
Geliştirme Projesi'nin 3 yıllık uygulama sonuçlar ı değerlendirilmi ştir.
Türkiye'de son yıllarda pirinç üretiminde kendine yeterlilik oran ı % 301ara kadar dü şmüş
ve her yıl yakla şı k 60-100 milyon dolarlık pirinç ithalatı gerçekleşmektedir. Ithalat yoluyla
karşılanan pirinç açığı nı kapatıp, döviz kayb ını önlemek, çeltik ekim al ını , üretim ve verimini
artırmak amacıyla başlatılan bu projede, 1995-1997 döneminde proje hedeflerine ula şılamad ığı
belirlenmi ştir.
THE PROBLEMS THAT EXPERIENCED AT PADDY PRODUCTION IN TURKEY AND THE FIRST
THREE YEARS OF PADDY PRODUCTION 1MPROVEMENT PROJECT
ABSTRACT

In this study, cultivated area, production quantity and production, foreign trade and
consurı-ıption situation of rice were examined in 1980-1997 period Turkey. The problems that
experienced at paddy production were summarized and the results of 3 applying years of the
Project of lmproving Turkish Paddy Production that is carried out by the Ministry of Agriculture and Rual Affairs were evaluated.
In recent years_the self-sufficiency ratio of rice has decreased till 30 per cent everyyerar on
an average 60-100 million dolars rice was imported. It is determined that in this project which
started for the aim of to prevent the foreign exchange loss by closing rice deficit and to
* Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla? Ekonomisi Bölümü
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increase cultivatet arca, production quantity and yield of paddy could not be realized the
project objectives in 1995-1997 period.
1.GIRİŞ
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Dünya nüfusu artt ıkça beslenme, gittikçe artan ve çözümü zorla şan bir problem olmaya
devam edecektir, Teknolojik geli şme ve üretimde verimlilik art ışı na karşı n, dünyada beslenme
zorunu önemini korumaktad ır. Bu sorunun çözülebilmesinde öncelikle besin maddesi üretim
artış hızı nın nüfus art ış hızından yüksek olmas ı gerekti ğ i kan ısı yayg ınken, günümüzde bu
problemin çözümü, sadece üretime ba ğlı olmaktan ç ıkmış uluslar ın sağ l ı k durumlarını ve iş
verimlerini yakından ilgilendirmesi nedeniyle, tüketimi düzenleme konusunun da birlikte
yürütülmesini zorunlu k ılmıştır. Diğer taraftan ülke nüfusunun beslenebilmesi için gerekli
olan maddelerin ülke içinden sa ğ lanmas ı , konunun önemini bir kez daha ortaya koymaktad ı r.
Bilindi ğ i gibi hemen her ülkede uygulanam politikalar, g ıda üretiminde kendine yeterlili ğe
ula şı lmasına yöneliktir. Dolayısıyla ürünlerin üretim seviyeleri artt ıkça, iç piyasan ın ithalata
olan bağımlılığı da azalacakt ır.
Ülkemizde yakla şı k son 25-30 yıldır artan talebe ba ğlı olarak pirinç ithalat ı söz konusudur.
Türkiye nüfusunun beslenmesinde her ne kadar bu ğday büyük bir paya sahip ise de çeltik ve
bundan elde edilen pirinç de ayr ı bir yere sahiptir. Ancak konuya üretim aç ısından bakıldığı nda,
gereken önemin verilmedi ği görülmektedir. Çeltik yurdumuz için önemli bir kültür bitkisi
olmas ı na kar şı n, toplam tah ıl ekili alan içinde ancak % 0,39'1uk bir pay ald ığı görülür (1).
Ülkelerin özellikle beslenme konusunda kendine yeterlili ğe çaba sarfettikleri günümüzde,
Türkiye'de çeltik üretiminde ya şanan sorunlar neticesinde her y ı l yaklaşık 60-100 milyon
dolarl ı k pirinç ve çeltik ithali gerçekle ştirilmektedir (2). Bu durum hem ülke ekonomisi ve hem
de iş letme ekomomisi açısından bir kayıp niteliğ indedir. Bu nedenle, di ğer bazı ürünler de
olduğu gibi, çeltik üretiminde mümkün oldu ğ unca yurtiçi talebi kar şılamaya çal ışmak, hem
her yı l milyonlarca dolarl ık dövizin ülke içinde kalması ve hem de söz konusu ürünü yeti ştiren
çiftçi kesimin mağdur olmaması açısından büyük bir önem arzeirnektedir.
2. TÜRKIYE'DE ÇELTIK ÜRETIM VE TÜKETIMINDEKI GELI Ş MELER

Çeltik, dünyada bu ğdaydan sonra en geni ş ekim alan ı ve üretimi olan kültür bithisidir.
1995 yı l ı itibariyle dünya çeltik ekim alan ı , 149 milyon hektarı ve çeltik üretimi de 550 milyon
tonu a şmıştır. Dünya'da ba şlıca çeltik üreticisi 120 ülke aras ı nda Türkiye; 45.000 ha ekim alan ı
ile 56. sı rada, 230 bin tonluk üretim ile 48. s ırada ve yaklaşı k 5110 kg/ha'l ık verim ile 18. s ırada
yer almaktad ı r(3).
. Türkiye'de 1980-1997 döneminde çeltik alan ı üretim ve verim durumunu inceledi ğ imizde
ekim alan ı ve üretim miktar ı nda yı llar itibariyle bir dalgalanrna görülmekle beraber gittikçe
azald ığı , buna kar şı l ı k verim düzeyinde belirgin art ışlarm olduğu görülmektedir (Çizelge 1).
1980 yı lı nda 52.000 ha olan çeltik ekim alan ı 1982'de 77.350 ha yükselmi ş, bu yıldan itibaren
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Çizelge 1: Türkiye'de 1980-1997 Döneminde Çeltik Ekim Alan ı, Üretim, Verim veYurtiçi Tüketim Miktarlarmdaki Geli şmeler

Ili411V213d0 18._

Y ı llar

Ekim
PJarıl

-

Oretim(Ton)
Çeltik

Pirinç

Verim(Kg/ha)
Çeltik

Pirinç ihracat ı *

Pirinç

Pirinç ithalat ı "

Yurtiçi Tüketim

Miktar

Değer

Miktar

Artış

Değer

Miktar

(Ton)

(1000$)

(Ton)

(°/,,)

(1000$)

(Ton)

(11)

(ha)

,

Üretimin Tüketirrii

Art ış

Karşı lama Oran ı

(°/0)

(%)
(14)(3/12)

(1)

(2)

(3)

(4)(2/1)

(5)(3/1)

(9)

(10)

(12)(3+9-6)

(13)

1980

52.000

239.000

143.000

4583

2750

45.7

100.0

52,0

6.839,4

100,0

2.830,4

149.739,7

100,0

95,4

1981

73.000

330.000

198.000

4520

2712

2,1

4,6

3,7

26.316,4

384,7

10.800,1

224.314,3

149,7

88,2

1982

77.350

350.000

210.000

4520

2715

20,4

44,6

24,9

20.430,3

298,7

9.835,7

230,4098,9

153,8

91,9

1983

70.000

315.000

189.000

4500

2700

8,4

18,3

7,5

9.966,6

145,7

4.801,0

198.958,2

132,8

94,9

1984

64.000

280.000

168.000

4375

2625

11,8

25,8

12,3

84.854,2

1.240,6

29.393,3

252.842,4

168,7

66,4

1985

62.000

270.000

162.000

4355

2613

42,0

91,9

27,8

84.031,8

1.228,6

26.750,8

245989,8

'164,2

65,8

1986

55.000

275.000

165.000

5000

3000

53,1

116,1

37,0

85.535,3

1.250,6

21.906,8

250.482,2

167,2

65,8

1987

53.000

275.000

165.000

5188

3113

1.257,8

2.752,2

336,4

158.418,2

2.316,2

33.608,5

322.160,4

215,0

51,2

1988

51.000

262.500

157.500

5147

3088

116,1

254,0

88,1

91.108,2

1.332,1

26.637,8

248.492,1

165,8

63,3

1989

66.000

330.000

198.000

5000

3000

42,5

92,9

44,3

218.692,8

3.197,5

81.912,3

416.650,3

278,1

47,5

1990

53.000

230.000

138.000

4340

2604

1.158,9

2.535,8

774,6

189.584,0

2.771,9

66.496,1

326.425,1

217,9

42,2

1991

40.000

200.000

120.000

4951

2970

5.344,5 11.694,7 2.103,4

132.307,9

1.934,4

41.470,4

246.963,4

164,8

48,5

1992

43.000

215.000

129.000

5000

3000

1.196,3

2.617,7

885,9

283.25'9,5

4.141,5

99.822,8

411.063,2

274,4

31,3

1993

44.850

225..000

135.000

5016

3010

1.853,6

4.056,0 1.399,6

297,949,3

4.356,3

85.560,6

431.095,7

287,8

31,3

1994

40.500

202.000

120.000

4987

2963

639,4

1.399,1

418,7

197.903,8

2.893,6

56.206,8

317.264,4,

211,8

37,8

1995

52.051

269.153

153.400

5170

2947

873,2

1.910,7

662,8

285.745,6

4.177,9

105.220,7

438.272,4

292,6

35,0

1996

54.850

287.955

168.000

5249

3Ö63

972,0

2.126,9

814,5

188.718,2

2.759,2

77.371,4

355.746,2

237,5

47,2

1997

55.000

275.000

165.000

5000

3000

944,7

2.067,4

739,7

233,938,0

3.420,4

84.486,9

397.993,2

265,7

41,4

(6)

(7)

(8)

a
y
c
e
p
,

(*) Ithal ve ihraç edilen çeltik miktarlar ,% 60 rand ı man üzerinden pirinç m'ktan olarak de ğerlendirilmi ş olup, ithal ve ihraç
edilen çeltik tohumlu ğ u miktarlar ı dahil edilmemi ştir.
Kaynak: Anonirn, Türkiye Istatistik Y ı ll ığı 1994, DIE Yay ı n No: 1720, Ankara, 1995,s. 314.

Anonim, Türkiye Istatistik Y ı ll ığı 1.997, DIE Yay ı n No:2110, Ankara, 1998, s. 301.
Anonim, ihracat ı Geli ştirme ve Etüd Merkezi, BIM Kay ı tları (Yay ı nlanmam ış ), Ankara, 1998.
Anonim, Devlet Istatistik Enstitüsü B İ M Kay ı tları (Yay ı nlanmam ış ), Ankara, 1998.
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de giderek azalma göstererek, 1991 y ılında 40.000 hektara dü şmüş ve 1997 yılında 55:000 ha
olarak gerçekle şmiştir. Incelenen dönemde ekim alan ında 1980 yı l ı baz al ınd ığı nda % 5.7'lik,
bir art ış, 1982 yılına göre ise %20,91uk bir azalma görülmektedir(1). Çeltik üretiminde de ayn ı
durum söz konusu olup, 1980 yılında 239 bin tön olan üretim, 1982 y ılında 350 bin tona
ulaşmış , 1991 yılında 200 bin tona gerilemi ştir. 1997 yılı üretimi ise 275 bin tondur. 1980 y ı l ı baz
al ı nd ığı nda çeltik üretiminde 1997 y ılında % 15.1'lik art ış görülürken, bu üretim miktar ı 1982
yı lı üretiminden % 21.4 oramnda daha dü şüktür(4)(5). incelenen dönemde çeltik veriminde
genelde bir art ış görülmekte olup, iklim ko şullarına da bağ lı olarak son yıllarda istenen verim
düzeyine ulaşı la ırıamaktad ır. 1980 yı l ı nda 4583 kg/ha olan çeltik verimi giderek artm ış ve 1996
\, yı lı nda 5249 kg/ha ile en yüksek düzeyine ç ıkmıştır. 1997 yı lı verirni ise 5000 kg/ha'd ır.
Ülkemizde 1997 y ılı itibariyle çeltik ekim alant, üretim ve verirr ı durumu tar ı m bölgelerine
dağı l ımı Çizelge 2'de gösterilmektedir. Çizelgeden de görüldü ğü üzere, en fazla ekirn alan ına
sahip bölge 24.957 ha ve % 45,4 pay ile Marmara bölgesidir. Bunu s ırasıyla 14.057 ha ve % 25.6
pay ile Karadeniz, 6.306 ha ve % 11.5 pay ile Ortakuzey, 5.396 ha ve % 9.8 pay ile Ege Bölgesi
izlemektedir. Ortagüney bölgesinde çeltik yeti ştiricili ği yap ı lmamaktad ı r. Çeltik üretiminde de
hemen hemen ayni sıralama söz konusu olup, 275.000 tonluk toplam üretimin % 43.0'ü Marmara,
% 25.8'i Karadeniz, % 12.51 Ortakuzey, % 12.8'i Ege, % 2.6'i Güneydo ğu, % 2.11 Ortado ğ u ve %
0.2'si Kuzeydo ğu Bölgelerine aittir(5).
Tarım bölgeleri itibariyle çeltik veremini de ğ erlendirdi ğ imizde en yüksek veriminin 6531
kg/ha ile Ege Bölgesine (Çanakkale ve bal ıkesir illeri) ait oldu ğ u görülmektedir(5). Söz konusu
yı lda Türkiye genelinde çeltik veriminin ortalama 5000 kg/ha ile Ortado ğu bölgesi izlemekte
olup, ekim alan ında büyük bir paya sahip olan Marmara Bölgesi'nde verimin 4737 kg gibi
dü şük bir düzeyde oldu ğu görülmektedir.
Aynı yı l itibariyle toplam çeltik ekim alan ının illere göre da ğı lımı na baktığı mızda, 23.733
ha ve % 43,2 pay ile Edirne çeltik yeti ştiren 22 il içinde ilk sı rayı almakta olup, bunu 8.436 ha ve
% 15,3'lük pay ile Samsun,. 5.287 ha ve % 9,6'l ık pay ile Çorum, 4.014 ha ve % 7,3'lük pay ile
Sinop, 2.0947 ha ve % 5,4'lük pay ile Bal ıkesir, 2.449 ha ve % 4,5'lik pay ile Çanakkale, 1.569 ha
ve %2,9'luk pay ile Kastamonu ve 1.533 have %2,8'lik pay ile de Diyarbak ır illeri izlernektedir(5).
Söz konusu 8 ilin toplam çeltik alan ı içindeki payı % 90,92 olup, toplam çeltik üretimindeki
payı ise % 902,34'dür. Di ğer taraftan, bu illerdeki ortalama çeltik verimli 5078 kg/ha olup,
Türkiye ortalamas ından daha yüksektir. Söz konusu 8 il içinde yüksek verim 7020 kg/ha ile
Çanakkale ve en dü ş ük verim ise 3084 kg/ha ile Diyarbak ı r iline aittir.
Tarı m bölgeleri itibariyle çeltik ekim al ı n ı n ı n 1991-1997 dönemindeki geli şimi
incelendi ğinde, Ortakuzey, Akdeniz, Kuzeydo ğu ve Güneydo ğ u bölgelerinde azald ığ , Ege,
Marmara ve karadeniz bölgelerinde ise artt ığı , Ortado ğu bölgesinde ise hemen hemen ayn ı
seviyede olduğ u görülür(5)(6).
Türkiye'de pirinç tüketimi nüfus art ışı na da bağ lı olarak yıldan yı la art ış göstermektedir
Ülkemizde y ı llık toplam pirinç tüketimi ilgili yı lda yurtiçinde üretilen pirinç miktar ı ile ithal
edilen pirinç miktar ı toplam ı ndan ihraç edilen pirinç miktar ı dü ş ülerek
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Çizelge 2. Türkiye'de Tanm Bölgeleri itibariyle 1997 Yılı Çeltik Ekim Alanı, Üretim ve Verim
Durumu
Tarım
Bölgeleri
1-Ortakuzey
2-Ege
3-Marmara

Ekim Alanı
(ha)
(%)

Üretim miktan
(ton)
(%)

Verim
(kg/ha)

6.306

11,5

34.461

12,5

5.396
24.957

9,8
45,4

35.239

12,8

5.465
6.531

118.226

43,0

4.737

4-Akdeniz

728

1,3

2.668

1,0

2.416

5-Kuzeydo ğ u

161

0,3

389

0,2

2.416

6-Güneydo ğ u
7-Karadeniz

2.330

4,2

7.229

3.103

14.057

25,6

71.045

2,6
25,8

1.065

1,9

5.743

2,1

5.392

-

-

55.000

100,0

8-Ortado ğ u
9-Ortagüney
TOPLAM

5.054

-

275.000

100,0

5.000

cy
a

Kaynak: Anonim, Devlet istatistik Ensftilsil BiM Kay ıtlan (1rayınlanmamıs), Ankara,1998.
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bulunmuştur.Hesaplamada 'y ıllı k stok değ işimleri sıfır olarak kabtıl edilmiştir. Diğer taraftan
hem itlalatta, hem de ihracatta çeltik şeklinde pazarlanmas ı söz konusu oldu ğunda, ilgili
yı llardaki söz konusu çeltik ihracat ve ithalat miktar ı , % 60 rand ıman üzerinden pirinç miktar ı
olarak de ğerlendirmeye al ınmıştır. Ayrıca incelenen dönemde çeltik ve tohumlu ğu ihracat ve
ithalat miktar ı yurtiçi tüketime dahil edilmemi ştir. Ülkemizde 1980-1993 döneminde ithal
edilen pirinç miktar ında devaml ı olarak bir artış söz konusudur. 1980 y ılında 6.839,4'ton pirinç
ithali gerçekle şirken ve 1984 yılına değin nispeten az miktarda ithalat söz konusu olup, bu
miktar 1980 yılına göre yakla şık 34,2 katlık bir artışı göstermektedir(2). Di ğer taraftan, pirinç
ihracat ı mızda da büyük oranlarda art ış söz konusu olmas ına kar şın, ihraç edilen miktarlar
oldukça düşüktür. Pirinç ihracat ı 1980 yılında 45,7 tondan, 1997 yılında 20 kat artarak 944,8
tona yükselmiştir. En fazla ihracat yap ılan yıl 5,344,5 ton ile 1991 y ılıdır.
Ülkemizde yıllar itibariyle toplampirinç tüketimini inceledi ğimizde,1980 yılında 149.739,7
ton olan pirinç tüketiminin % 165,7'lik bir art ış göstererek 1997 y ılında 397.993,2 tona yükseldi ği
görülmektedir. incelenen dönemde, yuftiçi pirinç tüketimi 1995 y ılında 438.272,4 ton ile en
yüksek değere ula şmıştır. Türkiye'de pirinç üretiminin yurtiçi tüketimi kar şılama oranı 1980
yılında % 95,4 iken, bu yıldan itibaren gittikçe azald ı ğ' ı ve 1992,1993 döneminde % 31,3 gibi
oldukça düşük bir değere geriledi ğ i ve 1997 yılında % 41,4 olarak gerçekle ştiği görülmektedir.
Bu durum, her yı l artan pirinç talebinin kar şı lanması için milyonlarca doların dışarı gitmesine
neden olmaktad ır. Niketim 1997 yılında pirinç ithalatı için 84.468,9 milyon dolarl ık ödemede
bulunulmuştur. 1990 yılından itibaren ödenen tutar ise 616,6 milyon dolar ı bulmuştur.,1983
yılı nda ithalat rejiminin liberasyonu ile birlikte, dünyada pirinç üretiminde söz sahibi olan
düş ük maliyetle pirinç üreten ülkelerden gittikçe artan miktarlarda yap ılan ithalat, ülke içinde
çeltik yeti ştiren i şletmeleri olumsuz yönde etkilemi ştir.
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Türkiye'de çeltik yeti ştiriciliğinde ya şanan sorunlar ı ülke ve i şletme baz ında olmak üzere
ikiye ayırmak daha do ğ ru olacakt ır Ülkesel bazda (marka) dü şünüldüğ ünde, en önemli sorun
çeltik ekim alan ının ve dolayısıyla üretimin artınlamamasıdır. Üretimin art ınlmasında verirn
artışının belli bir seviyeye kadar etkisi olmakta ve gerçekte ekim alan ına bağlı kalınmaktad ı r.
Son yıllarda ülkemizde çeltik ekim alanlar ında belli bir azalma dikkati çehmektedir Bu durum,
çeltik ekim alanlar ının genişlemesini etkileyen bir takım faktörlerin varl ığını göstermektedir.
Türkiye'de çeltik ekim alanlar ını sınırlayan etmenler' genel olarak üç grupta toplayabiliriz.
Bunlar; yasal s ı nırlahıalar, ekolojik s ınırlamalar ve fiyat politikaland ır. Yasal sınırlamalar
içerisinde, Çeltik Ekim Kanunu gösterilebilir(7). ülkemizde çeltik üretimi, 23 Haziran 1936
tarihinde ç ıkarılan beş bölüm ve otuzsekiz maddeden olu şan 3039 sayılı "Çeltik Ekim Kanunu"
gereğince il ve ilçelerde olu şturulan çeltik komisyonlar ının izni ile yapılmaktad ır(8).'Çeltik
ekimi için izin verilirken, ekilecek alan ın sıtma taşıyacak olan sivrisinekleri bar ındırması
nedeniyle, toplu yerleşim alanlarından belirli bir uzakl ıkta olmas ına dikkat edilmektedir.
Dolayısıyla çeltik ekim alan ının sıtmaya zemin haz ırlard ığı noktası ndan hareketle, çeltik ekim
alan ı sınırland ınlmakta ve çeltik ekirnine izin verilmesinde güçlükler ç ıkartılmaktad ıt. Nitekim,
Tarım Bakanl ığı ile Sağ lık ve Sosyal Yard ım Bakanl ığı arasında imzalanan 1971 Çeltik Ekim
Protokolüne göre (Md. 11/c), çeltik alanlar ının çok ve birbirine yak ın olduğu yerlede kesik
sulama usulü ile çeltik ekimine izin verilmesi gerekti ğinden, kontrolü güç, birbirinden uzak ve
sağ l ı k tedbirleri al ı nmayan yerlerde münferit çeltik ekimine izin verilmeyece ğ i
angörülrnektedir(9). Nitekim bu tarihten itibaren günümüze de ğin, çeltik ekim alanlar ında
'bir daralma görülmektedir.
Ekolojik sınırlarnalar olarak ise, çelti ğin yetiştirilrrıesi için gerekli olan iklim istekleri, toprak
özellikleri, sulama suyunun miktar ı sayılabilir. Çeltik bitkisi, 45° kuzey ve 35° güney enlemleri
aras ı nda yeti ştirilebilmektedir. Ülkemiz iklim özellikleri bak ı mı ndan değ işik bölgelere
ayrıld ığı ndan her bölgede çelfik yeti ştirme zaman ı ve yetiştirilen çeltik çe şitleri' de farkl ı
olmaktad ı r. Çeltik, toprak istekleri bak ım ı ndan pek seçici olmamakla beraber, besin
maddelerince zengin, derin ve t ınlı topraklarda daha iyi verim sa ğ lamaktad ı r. Çeltik
yetiştiriciliğ inde gübre gereksinirrıi oldukça 'fazlad ır. Su faktörü, çeltik ekim alan ını önemli
derecede kısıtlamaktad ır. Sulama suyunun miktarı çeltikyeti ştiriciliğinde hayali öneme sahiptir.
Çeltik, su içinde çimlenebilen ve suda erimez halde bulunan oksfienden kökleri vas ıtasıyla
yararlan ılabilen bir bitkidir. Genelde suda yeti şen bir bitki oldu ğu halde, tüketti ği su miktarı
diğer tah ıl cinslerinden pek fazla de ğildir. Çeltik yeti ştirilen yerlerde tüketilen su miktar ının
fazla olma nedeni, bitkinin topraktan besin maddelerin' alabilmesi için köklerinin bal su
içinde bulunması yani toprağın devaml ı olarak suya doymu ş olması gereğidir. Bu arada bir
kısım su, topraktan sızma ve buharla şma ile kaybolablImektedir Bu durum sonucu olarak
çeltik tarımında kullanılan su miktarı fazlad ır. Çeltik tar ımında kullanılan su miktarı , 2000-2500
ton/da aras ı ndad ır. ülkemizde kültür bitkilerinin sulanarak yeti ştirilmesi, DS1'nin sulamaya
açtığı büyük ve küçük sulama kanallar ı ile yakından alakal ıdır. Ancak DS1'nin sularnaya açt ığı
KOOPERATiFOLiK

say ı :124

nisan-rnay ı s-haziran'99

pe

cy
a

alanların, daha çok düz ve geni ş arazilerde ve genelde çeltik ekiminin yayg ın olmad ığı yörelerde
bulunrnasından'clolayı , sulanan alanlar ın artmasının çeltik ekim alanının genişlemesi üzerine
fazla bir etkisi olmam ıştı r. Nitekim 1980-1993 döneminde Türkiye'de devlet sulama
alanlar ındaki artış % 55,49 iken, ayn ı dönemde çeltik ekim alan ında bir azalma söz konusudur.
Di ğ er taraftan GAP' ın devreye girmesiyle ülkemizde çeltik ekim al ınının 100.000 hektara
ula şacağı tahmin edilmektedir(10). GAP Master Plan ı 'na göre 2005 yılında bölgenin pirinç
üretiminin 83.000 ton ve projenin tamam ı devreye girdi ğ inde ise 108.000 ton olaca ğı
öngörülmektedir(11). Bu da Güneydoğu 'Anadolu'da 25-30.000 hektarl ık bir arazinin çeltik
tarı mına ayrılacağını göstermektedir. Ancak, sulamaya aç ılan alanlardaki tar ım işletmelerinin
ürün deseninde, birim alana en fazla geliri getiren pamuk gibi endüstri bitkilerinin a ğırlıklı
olduğu unutulrnamal ıdır(12).
ülkemizde ekimi izne tabi ürünlerden birisi olan çeltikte, devlet çe şitli yıllarda destekleme
alı mı yapmaktad ır. Ancak izlerıen destekleme al ımı politikasının amacına uygun oldu ğu
söylenemez. Çünkü yakla şık 20-25 yıld ır hala çeltik üretimi, tüketimi kar şılayarnamaktad ır.
1980 yılı na değ in çeltik ekim alan ında görülen dalgalanmalar ın temelinde söz konusu' ürüne
verilen destekleme fiyatlar ını seyri yatmakta idi. ülkemizde çeltik ekim alan ı , genelde bir
önceki üretim döneminde aç ıklanan çeltik destekleme fiyat ına paralel olarak dalgal ı bir trend
izlemektedir. Çiftçiye nispeten iyi bir gelir getirecek düzeyde aç ıklanan fiyat, neticesinde, bir
sonraki yılda çeltik ekim alanında bir geni şleme görülürken, rekoltenin yüksek oldu ğu fiyatının
diğ er ürünlere göre nispeten dü şük açıklanmas ı neticesinde bir sonraki yıl ekim alan ında bir
daralma söz konusu olal3ilmektedir. Güne ş(1971) tarafından yap ılan bir araştırmada 19501968 yılları aras ında bir önceki yılda pirincin ortalama çiftçi eline geçen fiyat ı ile bir sonraki
yı lda çeltik ekim alan ı arasında r =0,59'luk bir korelasyon bulunrnu ş olup, denklem Y= 48,07
+ 3,75X şeklinde olu şturulmuştur. Buradan aç ıklanan pirinç fiyatlar ı ndaki bir birimlik artışı n,
çeltik ekim alan ını 3,75 birim art ırd ığı yorumu yapılabilrnektedir(9). Ancak bu çal ışmada 19801992 dönemi verileri kullanılıp, bir önceki yılın çiftçi eline geçen pirinç fiyat ı (13) ile ilgili yılın
çeltik ekim alan ı dikkate al ınarak yapılan regresyon analizinde beklenen yönde bir ili şki
bulunmamıştır. incelenen dönemde çiftçi eline geçen pirinç fiyatlar ı ile çeltik ekim alanı aras ında
Y= 61,87 - 0,0047 X denklemi elde edilmi ş olup, korelasyon katsay ısı r=0.7038 olarak
hesaplanm ıştır. Buradan pirinç fiyatlar ının bir sonraki yılı n ekim alanına ters yönde bir etki
yaptığı söylenebilir. Di ğer bir ifadeyle, fiyatlar her yıl nispi olarak artmas ına kar şılık ekim
alanının artmad ığı , aksine azald ığı ileri sürülebilir ki, bu azalmamn rıedenini de ba şka etkenlerde
aramak daha do ğru olabilir. Öte yandan, incelenen seri 1980-1997 dönemini kapsad ığında,
ekim alan ı ile, fiyat aras ındaki ilişki önemsiz bulunmaktad ır. Görüldüğü gibi, gerek fiyat
politikalarmın yetersizli ğ i ve gerekse Çeltik Ekim Kanunu'n ıın getirdiğ i sınırlamalar neticesinde,
'çiftçilerin çeltik ekimine pek ra ğbet etrnedi ğ i görülmektedir. Dolayısıyla çeltik ekim alan ına en
fazla etki eden faktörler, s ı rasıyla Çeltik Ekim Kanunu ve etkin olmayan bir destekleme al ım
politikgı ve sulama olanakland ır.
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Ülkemizde çeltik ekim alanlarının arttırı lamamas ı üretim miktarı na doğrudan etki yaparken,
çeltik verimini de dolayl ı olarak etkilemektedir. Çeltik verimine etki eden faktörleri; gübreleme,
sulama, tohumluk, toprak haz ırl ığı ve zirai mücadele olarak be ş grupta toplamak mümkündür.
Türkiye'de hektara çeltik veremi her ne kadar dünya ortalamas ından 1000-1500 kg daha
yüksek ise de(3), ülkemizde baz ı illerde çeltik.veriminin Türkiye'de hektara çeltik veriminin
Türkiye ortalamas ı ndan 1500-2000 kg daha yüksek oldu ğ u dikkate al ınd ığı nda, mev.cut
veriminin daha da art ı rılabileceğ i görülmektedir.
Çeltik ekim alanlar ının geni şletilmesi için yeni su kaynaklar ının bulunmas ı nı n yan ısı ra,
sulama suyunun daha ekonomik olarak kullan ımı nı sağ layacak yeni teknikler geli ştirilmektedir
Kesikli sulama, sulama suyu yüksekli ğ inin azaltılması veya ya ğ murlama stılama yöntemi ile
ayn ı miktar su ile daha geni ş alanlarda çeltik yeti ştirilebilmektedir. Trakya Tar ımsal Ara ştı rma
Enstitüsü'nde yap ı lan 2 yı ll ı k bir ara ş tı rmada; geleneksel sulama yöntemine nazaran,
ya ğ murlama sulama ile % 5,2'lik verim azalmas ına karşın, % 43,1'lik su tasarrufu sa ğ lanmıştı r.
Bu yöntemin uygulanmas ı ile ayn ı su kaynakları ile ülke genelinde çeltik ekim alan ını 17.000
ha art ırman ın olası olduğu belirtilmektedir(10).
Verime etki eden di ğer bir önemli faktör, ıslah edilmi ş tohumluk kullan ı mıd ır, Türkiye'de
çeltikte çe şit sorununu büyük oranda çözümlenmi ştir. Ancak çeltik ekilen tüm bölgeler için
üstün verimli ve kaliteli çe şitler mevcut olmas ına karşın, kimi üreticilerin uzun yılların alışkanlığı
ile düşük verimli, fakat üstün kaliteli çe şitleri ekmekte ısrar ettikleri belirtilmektedir(10)(14).
Dolayısıyla yüksek verimli çe şitlerin ekili ş lerinin art ırı lması ile çeltik veriminde önemli art ışlar
sa ğ lanabilecektir. ,
işletmeler aç ısından çeltik yeti ştiriciliğ ine baktığı mızda, birim alandan yüksek oranda
gayrisafi has ıla getirilmesi ve buna ba ğ lı olarak çiftçiye yüksek oranda kar sa ğlayan bir ürün
olması neticesinde girdi kullan ımında bütün hususlar yerine getirilmeye çal ışılmaktad ır. Ancak
çeltik yeti ş tiricili ğ i ile u ğ ra şan tar ım işletmelerinin büyük bir ço ğ unluğ unun küçük aile
işletmeleri şeklinde olmas ı ve bu işletmelerin ürün sat ışı sonras ında tasarrufta bulunabilmeleri
ya çok s ın ı rl ı olmakta veya hiç olmamaktad ır. Bunun sonucu olarak da gelecek üretim dönemi
• için gerekli olan girdilerin temininde bir tak ım zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Bu durumda
çiftçi üretime devam edebilmek için kendini finanse edecek bir tak ım kuruluşlara gereksinim
duymaktad ı r Nitekim çeltik yeti ştiriciliğ inde gübre kullan ımını ° çok fazla düzeyde ve emek
yo ğ un bir faaliyet olmas ı neticesinde özellikle gübre ve i şgücü masraflar ı n ı n üretim
masraflar ı nı n üretim masraflar ı içinde büyük bir pay ald ığı görülmektedir. Nitekim 1990 y ılında
Edirne ve Samsun illerinde yap ılan bir ara ştı rmada i şcilik masraflar ı içindeki% 26,96 ve gübre
ile mücadele ilac ı masraflarının payı ise % 13,54 gibi yüksek değerdedir(15). Görüldü ğ ü gibi,
söz konusu i şletmeler yeti ştirme faaliyetinde gübre, i şçilik akaryak ıt ve tohum masraflar ını
karışı lamak, pazarlama faaliyetinde ise depolama, ta şıma ve pirince i şleme i şlemlerini
gerçekle ştirmek için yetiştiriciliğ inde kullanılan girdilerdeki art ış oranlarının, çeltik fiyatlar ındaki
'artış oran ın ı n çok üzerinde olmas ıd ır, Nitekim 1980-1992 döneminde çeltik fiyatlar ı nda 140
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katl ı k bir artışa karşılık, çeltikyeti ştiriciliğinde kullan ılan girdilerde ortalama 280 katl ık bir art ış
görülmektedir(16).
işletmeciler aç ısından karşılaşılan bir di ğer sorun sulama olanaklar ının kısıtliğıdır. Özellikle
Trakya bölgesinde bu sorun kendini daha fazla hissettirmektedir. 1989 y ılında ülkemizde
ya şanan kurakl ık ile 1993 yı l ı nda yaz mevsiminde Bulgaristan' ın Meriç .nehri yata ğı na yeterli
su b ı rakmamas ından dolayı , Edirne yöresinde çeltik üreticilerinin ürünleri telef olmu ştur, B ıı
durum çeltik yeti ştirme iste ğinde olan çiftçilerde cayd ı rıcı bir rol oynamaktad ır(7),
ülkemizde pirinç fiyatlar ı , serbest pazar şartlarında ticaret borsalar ında teşekkül etmektedir.
Ancak bir çok y ılda TMO'nun devlet ad ı na piyasaya müdahale etti ğ i ve açı klanan destekleme
fiyatı ndan al ım yaptığ"' da bilinmektedir. Borsalarda olu şan fiyatlar, toptan sat ış fiyatlar ı olup,.
perakende fiyatlar ın oluşmasında toptan al ım fiyatlar ı , pazarlama kanal ındaki aracı sayısı ve
bölgelere göre nakliye girdileri rol oynad ığı gl3i pirincin çeşidi de fiyat oluşumunda etkili
olmaktad ır.
Çeltik yetiştiriciliğ i yapan i şletmelerin büyük bir k ısmı , ürettiğ i çelti ğ i pirince i şlemeden
pazarlamaktad ır. Bu durumda çelti ğ in pirince i şlenmesinden dolayı ortaya ç ıkacak katma
değ er üreticiye de ğ il, aracıya gitmektedir, üreticilerin çelti ğ i pirince i şleyerek pazarlamas ın ı
çeşitli faktörler etkilemektedir. Bunlar ı, çeltik i şlerrıe tesislerinin varl ığı ve kapasitesi, üreticilerin
çeltiğ i pirirıce i şleme olanaklar ı na sahip olup olmamalar ı , işleme masraflar ı= düzeyi ile çeltik
ve pirinç fiyatlar ı aras ındaki farklar olarak s ı ralamak mümkündür(17),
TMO'nun alım yapmad ığı dönemlerde tüccar ve çeltik fabrikalarm ın fazla al ım
çelti
ğin çiftçinin elinde kalrrıasma sebep olmakta ve bunun sonucu olarak depolama
yapmaması
masraflar ı artmaktad ır. Fabrikalar ı n, çiftçiden az miktarda al ım yapmalarını n temel nedeni
olarak ithal edilen çeltik ve pirincin talebini, piyasa talebine ba ğlı olarak azaltmas ı gösterilebilir.
Çiftçinin pazarlama aç ısı ndan ya şad ığı sorurıların temelinde örgütlenmeden yoksun olmalar ı
yatmaktad ı r. Çeltik yeti ştiriciliğ inin pek çok kurulu şun denetimi alt ında oluşu ve bu kurulu şlar
aras ı nda koordinasyonun bulunmay ışı da olumsuz etki yapmaktad ır.
4. ÇELTIK ÜRETIMINI GELI ŞTIRME VE YAYIM PROJESI

4.1. Proje Hakk ında Genel Bilgiler

Tarı m ve Köyi şleri Bakanl ığı 'na ba ğ lı Tarımsal üretim ve Geliştirme Genel Müdürlü ğ ü
(TüGEM) tarafı ndan ülkemizde ithalat yoluyla kar şılanan pirinç açığı nı kapatıp, döviz kayb ını
önlemek, 345.000 ton/y ı l kapasiteli çeltik i şleme fabrikalar ını atıl durumundan kurtarmak ve
çeltik üretim ve verimini art ırmak amac ıyla be ş yıll ık bir dönemi kapsayan "Çeltik üretimir ıi
Geli ştirme ve Yayı m Projesi" yürürlüğe koymuştur. Projenin yat ırı m tutarı 30,3 milyar TL olup,
1995-1999 dönemini kapsamaktad ı r(18), Projede i şbirili ğ i yap ı lan kurulu şlar aras ı nda
Ba şbakanl ı k Hazine Müste şarlığı , Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlü ğü (TAGEM), Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlü ğ ü (TEDGEM), Tar ım işletmeleri_Genel Müdürlü ğü (TIGEM), Tarım
Kredi Kooperatifleri Birlikleri, T.C. Ziraat Bankas ı Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Köy Hizmetleri
Genel Müdürlü ğ ü (KHGM) ve DSI Genel Müdürlü ğü yer almaktad ı r. Bu proje, TÜGEM'in I3itkisel
üretim alt projelerinden birisidir.
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Projede her 2000 hektarl ık çeltik ekim alan ı için 1 ziraat mühendisi, 2 teknisyen ve 1
şoförden oluşan proje timi olu şturulmuştur. Yayı m program ı için seçilen bu timler, proje
süresince yı lda 40-60 gün aras ı nda görevlendirilecektir. Proje yönetiminden TOGEM
sorumludur. İl bazında projenin eğitim ve yayım faaliyetleri ÇEY Şube Müdürlüğü'nce, tohum
tedariki Destekleme Şube Müdürlüğ ü'nce, proje formlar ının düzenlenmesi Proje istatistik
Şube Müdürlü ğü'nce yürütülecektir.
Projenin ara ştı rma program ı kapsam ında Adana, Ankara, Diyarbak ır, Edirne, İzmir ve
Samsun'da bulunan 6 ara ştırma entisitüsü görevlendirilmi ştir. TAGEM'in koordinatörlü ğündeki
bu enstitülerin görevi, verimi yüksek, iyi vas ıflı hastal ığa dayanıklı , bölgelere uygun çeltik
tohumu ve fidan ı yeti ştirme konular ında araştı rma yapmaktır.
Fideleme usulü çeltik dikimi yapacak çiftçilerden, kullanacaklar ı tohumluk bedelinin 1/4'ü
Tarı m İ l Müdürlükleri Döner Sermayesi'nce çiftçilerden al ı nı p, fideler çiftçiye ücretsiz
dağıtılacakıtr. Tohumla ekim yapmak isteyen çiftçilerin ise tohumluk bedelinin % 50'si sübvanse
edilecektir(18). Proje ayr ıca çeltik fidesi dikim ve hasat makinalar ı bütçeden al ınıp, proje
uygulayan ve çeltik ekimi a ğırlı klı olan illerin' Tarı m il Müdürlükleri'ne dağıtılacaktır. Bu
techizatla ekim hasat i şlemleri İl Müdürlükleri'nin kontrolünde yap ılacaktır. Projede toplam 8
ll'e 19 adet fideleme ve hasat makinas ının dağıtımı öngörülmü ştür.
Bu projeyle 5 yı llık dönemdeki hedefler, Çizelge 3'de gösterilmi ştir. Projeye göre 1999
yıl ında çeltik üretiminin 657.000 ton olaca ğı ve verim rakamlarm ın ise projenin her yılında
artarak, 10.270 kg/ha'a yükselece ğ i öngörülmektedir.
4.2. Proje Uygulamaları

pe

Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi'nin 3 y ıllık uygulamalar ı kısaca değerlendirilecek olursa,
proje hedefleri ile gerçekle şen üretim ve verim rakamlar ı (Çizelge 1) karşı laştırıld ığında, üretim
ve verim aç ısından istenilen düzeye ula şı lmad ığı açıktır. Nitekim, 1995 yılında projeyle 20.000
hektar alandan 6.730 kg/ha verimle 134.600 ton çeltik üretimi planlan ırken, 52.051 ha alandan
Çizelge 3. Çeltik Üretemini Geli ştirme Projesi Kapsam ında Öngörülen Ekim Alan ı, Üretim ve
Verim Hedefleri

Yı llar

Projenin Uygulanaca ğı Proje Ekim Alan ı ndan Elde Projede Çeltik
Çeltik Ekim Alan ı
Edilecek Çeltik Üretimi
Verimi

Proje (le Da ğıtılacak
Tohum -Miktarı

(ha)

(ton)

(kg/ha)

(ton)

1995
1996

20.000

134.600
216.000

6.730

30.000

7.200

300
450

1997

40.000

292.400

7.310

600

1998

45.000

436.000

1999

64.000

657.000

9.600
10.270

675
960

Kaynak Anonim, Türkeyi Çeltik Üretimi Geli ştirme ve Yayım Projesi, Tarım ve Koyişleri Bakanlığı , TÜGEM
Yayı nlan, Ankara,1995,s.5.
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toplarn 269.123 ton çeltik üretilmi ştir. 1996 yılı nda 7.200 kg/ha verimle 30.000 hektardan
216.000 ton çeltik üretimi beklenirken, 54.850 ha'dan toplam ancak 287.955 ton çeltik elde
edilmi ştir. Son olarak 1997 y ılında 55.000 hektardan 275.000 ton çeltik elde edilmi ş olup, proje
ile ayn ı yı l için sadece 40.000 hektardan 292.400 ton çeltik üretimi hedeflenmekteydi. Sonuç
proje ile hedeflenen amaçlann tam olarak gerçekle şmediğ i, ancak 1991-1994 döneminde 4044.000 ha dolayında olan çeltik ekim alan ının 52-55.000 haSeviyesine yükseldiği görülmektedir.
Di ğ er bir ifadeyle, çeltik ekim alan ı nı artırmak açısından belli oranda katkısı bulunan projenin
üretim ve verim hedeflerini gerçekle ştiremediği ileri sürülebilir.
Ancak bu saptamay ı yapmadan önce, acaba proje ne oranda yürürlü ğe konulabildi ve
kurulu şlar üzerine dü şen görevleri yapabildi mi? sorusuna cevap aramak gerekir, Bu proje ile
teorik olarak varsay ı lan bu uygulamalar için gerekti somut ad ımlar atılamam ış , tohumluk
sübvansiyonu konusunda herhangi bir uygulama yap ılmamıştı r. Di ğer taraftan, teknik aç ıdan
ara ştırma hizrnetini yürütecek kurumlar ın ve personelin bu projeden haberi bulunmamaktad ır.
Hatta ara ştırma program ında yer alan ara ştı rma enstitülerinden biri olan Karadeniz Tar ı msal
Ara ştırma Enstitüsü'nde çeltik konusunda çal ışan bir uzman ının dahi bulunmad ığı ifade
edilmektedir(19). Bunurıla birlikte, ilgili kurulu şlarda projede üç y ıl içinde hangi aktivitelerin
yap ıld ığı na dair herhangi bir veri de birlikte, ilgili kurulu şlarda projede üç y ı l içinde herhangi
aktivitelerin yap ıld ığı na dair herhangi bir veri de bulunmamaktad ır. Ayrıca Tar ırn ve Köyi şleri
Bakanlığı 'n ın Çeltik Üretimini Geli ştirme Projesi gibi alt projelere şimdiye değ in gereken önemi
vermedi ğ i ifade edilebilir. Tarım il Müdürlüklerine bu proje ile ilgili olarak ayr ılan ödeneğ in
kullanılmas ı na karşın, herhangi bir faaliyetin yap ı lmadığı görülmektedir. Tar ım ve Köyi şleri
Bakanl ığı 'n ı n bu tip alt projelere kar şı tutumunun, di ğ er projelere de yans ıyaca ğı
unutulmamal ıd ır.
Projenin ilk yılında çeltik verimi 5.170 kg/ha olarak gerçekle şmişti': Projede 20:000 hektarl ı k
aları için ortalama verim 6.730 kg/ha olarak öngörülmü ştür. Projenin 3. y ı l ı nda (1997) 40.000
hektarl ık ekim alan için öngörülen verirrı düzeyi 7.310 kg/ha'd ır. Oysa ülke çap ında çeltik
hasad ı nı n yap ıld ığı 55.000 hektardan elde edilen verim seviyesi sadece 5.000 kg/ha olabilece ği
görülmektedir. Zaten projedeki verim tahminleri de oldukça afakidir. Çünkü 1995'de 6730 kg/
ha'dan bir yıl sonra daha geni ş bir ekim alan ında 7.200 kg/hal ık verim hedeflenmektedir,
Hatta 1997 yılında 7.310 kg/ha olan verim hedefi, 1998 y ılı için 9.600 kg/ha gibi gerçekle şmesi
oldukça güç bir rakam olarak verilmi ştir. Nitekim 1997 yılında iller itibariyle verim seviyeleri
incelendi ğ inde en yüksek veriminin 7.020 kg/ha ile Çanakkale ilinde olup, bu ildeki ekim alan ı
da sadece 2,449 dekard ır, buna karşılı k L000-4,500 kg/ha aras ında çeltik verimine sahip il
sayısı 22'dir(5). bu proje kapsam ı nda iyimser bir aç ıdan belki çeltik ekim alan hedeflerini
gerçekleştirmek olas ı görülse bile, her yıl birim alan verirnini 500 kg/ha art ırmak oldukça
zordur.
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5.SONUÇ VE ÖNERILER
Türkiye'de 1980-1997.döneminde çeltik ekim alan ı 40-77,3 bin hektar arasinda, üretim ise
200-350 bin ton aras ında değişmektedir. Hektara çeltik verimi ise 4340-5249 kg dolaylar ındadır.
1997 yı l ı itibariyle ülkemizde pirinç tüketimi 397.993,2 ton iken, ayn ı yılda pirinç üretimi
165.000 ton olup, üretimin tüketimi kar şılama oranı % 41,4 gibi dü şük bir düzeydedir. Aradaki
fark, ithalatla kapat ılmakta olup, ithal edilen çeltik ve pirince 1907 y ılı itibariyle yakla şık 84,5
milyon dolar ödenmi ştir.
Ülkemiz, çeltik için oldukça uygun bir ekolojiye sahip olmas ına karşın, sulama olanaklar ının
yetersizli ğ i, çeltik tar ı mı n ı n geli şmesini büyük oranda k ı sı tlamaktad ır. Su kı sıtl ı l ığı n ın
giderilmesinde, sudan tasarruf sa ğ layan yağmurlama sulama yönteminin yayg ınlaştırı lması
yararl ı olabilecektir. Di ğer taraftan, GAP' ın devreye girmesiyle birlikte, Türkiye'de çeltik ekim
al ını nın 100.000 hektara ulaşacağı tahmin edilmektedir ki, bu durumda yıllık 500 bin ton çeltik
üretimi söz konusu olabilecek ve pirinç tüketiminin günümüz ko şullarında % 75-80'i yurtiçi
üretimle kar şı lanabilecektir. Ayr ıca ülkemizde çeltik ekim alan ında büyük bir pay sahibi olan
tar ım bölgelerinden Marmara Bölgesi'nde (% 45,4) çeltik veriminin Türkiye ortalamas ından
yakla şı k 263 kg/ha daha dü şük olması , tüm bölgeler için uygun özellik ta şıyan üstün verimli
çeşitlerin bulunması na karşı n, bunların üretimde istenilen düzeyde yer almad ığı sonucunu
ortaya ç ıkarmaktad ır. Nitekim ülkemizin de ğ işik yörelerinde bulunan Tar ı msal Ara ştı rma
Enstitüleri'nde hemen her bölgeye uygun yüksek verimli çeltik çe şitleri ıslah edilmi ştir.
Dolayısıyla tar ı msal yayım elemanlar ı na, her bölgede yöreye uygun çeltik çe şitlerinin
yeti ştirilmesinin yayg ı nlaştırılması konusunda büyük görevler dü şmektedir. Di ğ er taraftan,
söz konusu enstitülerde bulunan teknik elemanlar ın eğitimlerinin geliştirilmesi ve bu konuda
çal ışan uzman say ısının artırımı yoluna gidilmelidir. Bu ba ğ lamda, söz konusu enstitülerin,
çeltik ile ilgili son teknik ve teknolojiler konusunda bilgi al ışveri şi sağlamaları için Uluslararas ı
Çeltik Ara ştı rma Enstitüsü (IRR1) ile s ıkı işbirliği içinde olmalar ı yararl ı olabilecektir.
Çeltik üretiminin art ırılması nda üzerinde önemli durulmas ı gereken di ğer bir husus,
yetiştirme tekni ğ i uygulamalarının iyileştirilmesidir. Çeltik yeti ştiriciliğinde Türkiyeye dünyada
en fazla uygulanan ekim yönetimi, elle serpme ekimdir. Ancak son y ıllarda Japonya ve di ğ er
bazı Asya ülkelerinde de uygulanan fideleme yöntemi ile ayn ı araziden iki ürün almak ve
çeltik tarlas ı nda zirai mücadeleyi azaltmak mümkün olabilmektedir. Bu yöntemde, ayr ı bir
tavada yeti ştirilmiş fidelerin di ğer tavalara şaşırtılması söz konusu olup, bu durumda verimde
bir art ış görülebilmektedir. Öte yandan, çeltikte toprak i şlemeden hasata de ğ in kaşılaşılan
tarı msal mekanizasyon ile ilgili sorunlar ın çözümlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bir ço ğ u
küçük aile i şletmesi şeklinde olan çeltik i şletmelerinde makina kullan ımı o kadar yayg ın değildir.
Ülkemizde çeltik ekim alan ı nın genişletilememesinde büyük bir rol oynayan 3039 say ılı
Çeltik Ekim Kanunu'nun da günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Türkiye'de çeltik ekiminin 1936 y ılında çıkarılan bu yasaya göre izne ba ğ lı olarak yap ılması ,
ekim alan ı nı geni ş ölçüde sı nırlamaktad ır. Söz kondsu yasa, çeltik yeti ştiriciliğ inin sıtma ve
benzeri paraziter hastal ıkların yayılması ve sivrisinek üremesine yol açt ığı düşüncesinden
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hareketle ç ıkartılmıştır. Oysa söz konusu olumsuzluklar ın çeltikyeti ştiriciliği ile hiç bir ili şkisinin
bulurımad ığı bilinmekle ve hatta Japonya ve Çin gibi ülkelerin şehir merkezlerinde bile çeltik
tarımını n yap ıld ığı görülmektedir. Dolay ısıyla günümüzde i şlevini yitirmi ş bu yasan ın tekrar
gözden geçirilerek, günümüz ko şulları na uygun hale getirlmesi, çeltik tar ırrımın gelişmesine
olumlu katkılar sa ğlayabilecektir.
Ülkemizde çeltik yeti ştiriciliği ile uğraşan çiftçilerin büyük bir ço ğunluğunun küçük aile
işletmesi şeklinde olmasından dolayı , işletmeler tek ba şlarına piyasada yeterli pazarl ık gücüne
sahip olamamaktad ırlar. Dolayısıyla alıcılara karşı örgütsüz durumda bulunmalar ı, teklif edilen
fiyat ı kabul etrrıelerine neden olmaktad ır. Ayrıca yetiştiricilerin büyük bir ço ğ unluğunun gerek
işletme sermayelerinin yetersizli ği ve gerekse depolama imkanlar ının kısıtlılığı nedeniyle,
çeltiği pirince işlemeden pazarlamalar ı söz konusudur. Bu durumda yeti ştiriciler, aradaki katma
değerlerden yararlanamamaktad ır. Bütün bu olumsuzluklar ı ortadan kald ırmak için çeltik
yeti ştiricilerinin bir kooperatif veya "Çeltik Yeti ştiricileri Birli ği" şeklinde örgütlenmeleri halinde,
hem piyasada ürünlerini de ğer fiyattan satabilme avantaj ım yakalayabilecekler, hem de çeltik
işleme tesislerini bizzat kurmalar ı suretiyle üretilen çelti ğ i pirinç olarak pazarlama imkanlar ına
kavu şabileceklerdir Ayr ıca gerekli kredinin temini ve çeltik yeti ştiriciliğ inde meydana gelen
son geli şmeleri izleme kolayl ığına dâ sahip olabileceklerdir. Son olarak, 1995-1999 dönemini kapsayan Çeltik Üretimini Geli ştirme ve Yayırn Projesi'nin
ilk 3 yı l ı nda hedeflenen amaçlann etkin bir şekilde uygulamaya konulamad ığı ve
koordinasyonun da tam olarak sa ğ lanamad ığı görülmektedir. Proje 22 ili kapsamakta olup,
dikkate al ı nan hedefler aç ıs:ncian oldukça önemli bir projedir Ancak gerek organizasyonda
çok sayı da kurulu şun yer alması , gerekse görev alan kurulu şların üzerine dü şen görevleri tam
olarak yapamamalar ı , projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini etkilemi ştir. Diğer bir
yönden, bu kadar fazla say ıda ili kapsayan ve sorumluluğu 10 kamu kurulu şu ve genel
müdürlük aras ında payla ştırılan bu projenin, gerçekle ştirilebilrhe olasılığı önceden test edilip,
uygulamaya konulabilecek bir kapasite ile yürürlü ğe konmas ı gerekirdi. Ülkemizde sadece 8
il, toplam çeltik ekim alanının % 90 ve üretimin % 92Sine sahiptir. Dolayısıyla illerde yap ılacak
çal ışmalar, toplam tar ım arazisi varl ığı içinde çok düşük çeltik ekim alanına sahip illere nazaran
daha olumlu sonuçlar verebilecektir Bu amaçla Ege tar ım bölgesinde Çanakkale ve Bal ıkesir,
Trakya bölgesinde Edirne, Ortakuzey bölgesinde Çorum, Karadeniz bölgesinde Samsun, Sinop
ve Kastamonu, Ortado ğu bölgesinde Tokat ve Amasya, Güneydo ğu'da DiYarbakır ve sulamaya
açılan Harran Ovas ı ile Şanlıurfa illerinde do ğ rudan bu ürünü yeti ştiren çiftçiye ula şmak
büyük önem ta şırrıaktad ır. Bu bağ lamda, bu illerdeki üreticilerin kaliteli ve üstün verimli
tohumluk kullan ı m ı ndan, yeni yeti ştiricilik tekniklerinin uygulanmas ı na, tohumluk
sübvansiyonundan zirai mücadele çal ışmalarına kadar bir çok konuda ilgili bakanl ığın üzerine
düşenleri yapmas ı gerekmektedir.
Sonuç olarak, Projenin yürürlü ğe konrnasında bir takım sorunlarla karşılaşılsa bile projenin
belki uygulama alan ı (il sayı sı ) daralt ılarak, daha etkin bir şekilde devam ettirilmeSi
gerekmektedir. Özellikle tohurn sübvansiyonu, üretimi te şvik primi ve çe şitli ll Müdürlükleri'nin
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emrine verilecek fideleme ve hasat makinalar ının kullanımı ile de, yeti ştiricilikte i şletme
sermayesi kısıthılığı ve yeterli i şgücü olmamas ından dolayı üretim faaliyet geni şligini olumsuz
etkileyen baz ı unsurlar ortadan kald ınlabilecektir, Böylelikle ekim alan ı ve verimde dikkate
değer art ışlar olabilecektir,
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BU ĞDAY VERIMLILIĞINDE
BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE ÜRETICI GELIRI
ÜZERINE ETKILERI
Dr. Ahmet BAYANER°
BOSTANCl2
ÖZET
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Bu çal ışrmda bölgeleraras ı buğday verimi farkl ılıklarının üretici geliri üzerine etklleri
ara ştırılmıştı r. Bölgeleraras ı buğday verimleri farkl ılıklar arzetti ğ i gibi-bölgelere özgü buğday
verimleri ile bölge ortalamalar ı arasında da önemli farkl ılıklar mevcuttur. Bu da üretici gelirini
önemli ölçüde etkilemektedir. Bölgelerin tar ımsal kalk ınmalarının sağ lnmas ında yöreye has
çeşitlerin önemi de ortaya konmu ştur.
REG1ONAL DIFFERENCES IN WHEATYIELDS AND
ITS IMPACTS ON PRODUCERS 1NCOME

ABSTRACT

The effects of regional wheat yield differences on the producer's income were investi=
gated. Yields of wheats specific to regions differ from the regional average as the average
regional yields differ from each other. These differences greatly affect the producer's income.
The importance of local specific variety development is also noted.
-t Tarımsal Ekonomi Ara,slırma Enstitüsü, Ankara,
Tarla Bitkileri Merkez Araştıtma Enstitüsü, Ankara,.
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Kalkınmada tar ımın yeri tarihi sürecinde de ğişik tartışmalara sebep olmuştur. Kalk ınma,
Gayrisafi Yurt içi Has ılada (GSYIH) tar ımın payının düşmesi ve tarımda çalışan işgücünün
azaltılması olarak alg ılanmıştır. Jorgenson tar ım dışı istihdam hacmindeki geli şmenin tarımsal
kalkınman ın hızı na bağ lı olduğunu, Enke ise g ıda güvenliğ indeki yetersizli ğin tarım dışı
s-ektörlerdeki kalkınmayı olumsuz etkileyece ğini vurgulamışlard ır. Johnston ve Mellor gelişmekte
olan ülkelerde yap ısal dönüşümde tarımın, işgücü-, sermaye, döviz, geli şen sanayi sektörüne
g ıda sağ laması ve yurt içinde üretilen sanayi ürününe pazar olu şturması gibi önemli rolü
olduğunu belirtmi şlerdir. Nicholls, tar ıma, kalkınmada pozitif bir potansiyel olarak bakm ıştır.
Neo-klasik tar ım ekonomistleri de yine tar ım-sanayi ba ğ lantısından bahsetmi şlerdir(1).
1970'11 yıllarda kalk ınmada tanmın rolü kendini daha da fazla hissettirmi ştir. Gelişlmekte
olan ülkelerde kırsal alanda ve kentte ya şayan dar gelirli insanların reel gelirini belirleyen en
önemli faktörlerden biri g ıda fiyatland ır. Bu rıedenle verimliliğ in düşük olması fakirli ğin en
önemli sebebi olmu ştur. Bu durum sanayinin fazla i şgücünü absorbe edebilece ğ i kapasiteye
gelinceye ve k ı rsal alanda işgücünün azalaca ğı zamana kadar devam edecektir. Bu
gerçekleşinceye kadar tar ımdaki gelişme hem pratik hem iktisadi aç ıdan önemini koruyacakt ır,
Schultz geli şmekte olan ülkelerde ki şi başına düşen tarımsal gelirin art ınlmasında en etkili
yöntemin üreticilere daha verimli üretim faktörlerinin sunulmas ı ve bunu uygulayacak becerinin
kazand ırı lması ile mümkün olabileceğini savunmu ştur. Geli şmekte olan ülkelerdeki fakirli ğin
temel sebebinin verimli üretim teknolojinin olmamas ından kaynaklanmaktad ır. Geleneksel
tarı mda dönüşüm tarımsal yayı mdan tarımsal ara ştırma ve insan -yat ırımları na bir dönüş
gerektirmektedir. IRR1 (Uluslararas ı Çeltik Ara ştırma Enstitüsü) ve ammyr (Uluslararası Buğday
ve Mısır Ara ştırma Merkezi) gibi uluslararas ı kurluşlarda geli ştirilen yüksek verimli çe şitler
(YVÇ) dikkatleri yay ım ile geli şme modelinden getirisi yüksek girdi modellerine çevirmi ştir.
Yüksek verimli çeşitlerin ortaya çı kışı hem tarımsal kalkınma teorisi tıem de uygulanmas ı
üzerinde önemli etkiler yaratm ıştır. YVÇ hem istihdam ı geliştirmiş hem de üretim amacını
gerçekleştirmiştir(1).
Tarımda kalkınmada etkili olabilecek çok say ıda teknoloji seçeneği mevcuttur. Yeni çe şitlerin
toplam g ıda arz ı nı , ayn ı zamanda üretici gelirini artt ı rd ığı çok sayıda ara ştı rmada
vurgulanmıştır(1). Bu da ayn ı zamanda işgücü talebini artt ırmakta ve kalk ınma yolunda önemli
mesafeler al ınmaktad ır.
Entegre K ırsal Kalkınma (IRD) projelerinin tarımsal kalkmmayı sağlarnadaki ba şarısızlıkları
çoğ unlukla uygun teknolojinin mevcut olmad ığı ndan kaynaklanmaktad ır? Böyle projelerin
finansman ı= Dünya Bankas ı gibi kuruluşlardan sa ğ lanması, ülke tarımının kalkınmasında
etkili olamamaktad ır. Dolayısıyla ülkelerin ulusal ara ştırma kapasitesinin yükseltilmesi ve
bölgeye özel teknolojilerin geli ştirilmesi kaçınılmaz olmaktad ır. Bu çal ışmanın amacı , bölgeler
arası verim fakl ılıklan ve geliştirilmiş bazı buğday çeşitlerinin bölgeler itibariyle üretici geliri
üzerine etkileri tart ışılmasıd ır. Böylece, tar ımda bölgesel kalkınmada geli ştirilen yeni çe şitlerin
önemi ortaya konulmas ı amaçlanm ıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal

Ülkemiz tar ım işletmelerinde muhasebe kay ıtları tutulmad ığından, analizlerde kullan ılan
veriler anket çal ışmalarıyla derlenebilmektedir. Bu çal ışmanın ana materyalini bu ğday üretimine
yer veren tar ım işletmelerinden anket yoluyla sa ğlanan veriler olu şturmaktad ır. Ayrıca yerime
etkili olan iklim faktörleri de Devlet Meteoroloji Genel Müdürlü ğü'nün uzun Yıllar aylık ortalama
verilerinden sa ğlanmıştır.
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Çal ışman ın amacına uygun olarak Şanlıurfa, Konya ve Çankırı illerinde bu ğday üretimine
yer veren tar ım işletmelerinden anket yolu ile bilgi toplanm ıştır. Iller baz ında seçilen ilçe ve
köylerin co ğ rafi konum, toprak yap ısı, iklim durumu, uygulanan tarım tekniği gibi özellikler
bakımından homojen bir yap ıda olmalarına ve üreticilerin sosyal ve ekonomik bak ımdan
benzerlik göstermelerine dikkat edilmi ştir. Popülasyonu temsil, edecek köylerin seçiminde
bölgelerdeki tar ımsal kurulu şlarda görevli teknik elemanlar ı n görü ş ve önerilerinden de
yararlan ılmıştır.
Ara ştı rma bölgesi olarak seçilen Şanl ıurfa, Konya ve Çank ırı illerinde seçilen ikişer ilçeden
altışar köy gayelt ornekleme yöntemi ile seçilmi ştir. Bu köylerde makarnal ık ve ekmeklik bu ğday
yetiştiren işletmelerin tamam ı illerde ara ştırman ın popülasyonunu oluşturmuştur. Seçilen
köylerden makarnal ık ve ekmeklik buğday üretirni yapan i şletmelerin söz konusu ürünlere
ayırd ıkları ekim alanlar ı belirlenmi ş ve işletmelerin ekmeklik ve makarnal ık buğday için
ayırd ı kları arazi genişliklerinin olu şturdukları dağılım yapısı dikkate al ınarak basit tesadüfi
örnekleme yöntemi ile anket uYgulanacak örnek i şletme sayısı saptanmıştır. Bu amaçla n = N
/ (N-1) D, 6, formülü kullan ılmıştır. Burada; n: Örnek hacmi, N: popülüsyondaki i şletme
sayısı , o, popülasyon varyans ı ve D, = (E/t)2 'dir(2).
.
Basit tesadüf, örnekleme yöntemi ile makarnal ık buğdayda Şanlıurfa'da 50, Çank ırı 'da 36
ve Konya'da 44 örnek i şletme belirlenmi ştir. Ekmeklik bugdayda ise Şanl ıurfa'da 27, Çank ırı 'da
32 ve Konya'da 26 i şletme örnege ç ıkmıştır. Anket yap ılacak işletmeler ara ştırma yörelerinde
tamamen tesadüfi olarak belirlenmi ştir.
Daha önce amaca uygun haz ırlanmış ve test edilmi ş anket formlar ı üreticiler ile kar şılıklı
görü şmeler ara ştırrnalar tarafından doldurulmu ştur. Üreticilerden al ınan bilgiler, üreticilerin
hafızalarına dayand ığı ndan dolayı (3), anket formlar ında kontrol sorular ına da yer verilmi ştir.
Tarı m işletmelerinde anket ile gerçekle şmiş en son üretim yı lı olan 1997-1998 üretim y ı l ına
ilişkin bilgiler toplanm ıştır. Maliyet ile ilgili olarak toprak hazırl ığı , bakım ve hasat işlemleri için
üretim alanlar ında yayg ın olarak uygulanan i şlem sayıları dikkate al ınmıştır. Girdi kullanımında
üreticilerin fiilen kulland ıkları gübre, ilaç, tohum miktarlar ı ve bunlar içirı ödedikleri bedeller
esas al ınmıştı r. Makina masraflar ının hesab ında da yerel birim makine kiralar ı esas al ınmış ve
makina sürücülerinin ücreti uygulamadaki genel e ğ ilimler nedeniyle makine ücretlerine dahil
edilmiş tir (4,5). Genel idare giderleri, masraflar toplam ın ın % 3'ü al ınarak hesaplanm ıştır. Kira
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ile tutulan araziler için fiilen ödenen kira bedelleri ve mülk arazide ise alternatif kira bedelleri
hesaba kat ılmıştır (6). Faiz talebinin hesaplanmas ında, söz konusu üretim y ılı için TC. Ziraat
Bankası 'n ın bitkisel üretim kredi faiz oran ının yarısı, üretim masraflarm ın üretim dönemine
yayı lmış olduğu ve üretim dönemi boyunca sermayenin ortalama alt ı ay söz konusu üretim
faaliyetlerinde ba ğl ı kald ığı varsayımlar' kabul edilerek kullamlm ıştır (4,7,5). Masraflar
toplamından yan ürün geliri çıkarılarak bulunan fark ana ürün miktar ına bölünerek birim
ürün maliyeti hesaplanm ıştır.
Üretim maliyeti; aç ı k ve örtülü üretim maliyetlerinden olu şmaktad ır. Öz sermayenin
alternatif maliyeti olarak faiz, arazinin üreticilerin mülkü olmas ı durumunda hesaplanan
alternatif kira gideri, çiftçi ve ailesinin tar ımda çalışması karşılığı nda tahakkuk ettirilen i şgücü
ücretleri örtülü mallyetleri olu şturmaktad ır. Tohum, gübre, ilaç, geçici i şgücü ücreti, elektrik,
su giderleri gibi masraflar aç ık maliyetlerdir. iktisadi kar, GSÜD'nde aç ık ve örtülü maliyetlerin
çıkarılması ile elde edilir. Sadece açık maliyetler dikkate al ındığında ise elde edilen kar muhasebe
karıd ır(8). illerde tar ımsal ürün üretim maliyetlerinin belirlenmesinde, yayg ın olarak aç ık ve
örtülü üretim ınallyetlerinin toplam ı dikkate al ınd ığ indan bu çal ışmada da bu yöntem
uygulanmıştir(9,7,5).
Anket ile toplanan Veril&in analizi ve de ğerlendirilmesinde, i şletmelerin a ğırlıklı ortalamalar ı
esas al ınmıştır. Ürünlerin dekara brüt (BK) ve net karlar ının (NK) hesaplanmas ında; BK =
GSÜD - Değ işen Masraflar ve NK = GSÜD - Üretim Masraflar ı formülleri kullan ılmıştır(10,4,9).

pe

Üretim ve kâr eşiği
Bu aynı zamanda ba şabaş noktası olarak da bilinmektedir. Toplam de ğişen masrafların
yerime bölünmesiyle üretim e şiği, ortalama toplam masraflar ın yerime bölünmesiyle de kar
eşiği bulunur. Üretim e şiği ürün fiyatının ortalama de ğişen masraflara e şit oldu ğu noktad ır.
Ürün fiyat ı en az ortalama de ğişen masraflar ı karşı lıyorsa üretime devam edilebilir. Bu fiyat ın
altında i şletme kar edemez (11,12,13). Kar e şiğ i ise, ürün fiyat ının ortalama toplam masraflara
eşit olduğ u noktad ır. Bu noktada i şletme sabit masraflar ını karşılad ığı için normal kar elde
etmektedir.
BULGULAR VE TART1ŞMALAR
Araştırma yap ılan Şanl ıurfa ilinde ortalama olarak i şletmelerin makarnal ık buğday ekiliş
alanı 514.4 da, Çankırı ilinde 62.83 da ve Konya ilinde 67.25 da olarak tesbit edilmi ştir.
illerin ortalama verimleri itibariyle hesaplanan kuruda makarnal ık buğday üretiminde
Gayrisafi Üretim Değerleri, masraf unsurlar ı, brüt ve net karlar, ba şaba ş noktaları ve üretim
maliyetleri Ek Çizelge 1,2,3'de verilmi ştir. Urfa ilinde kuruda ortalama makarnal ık buğday
verimi 207 kg/da, Çank ırı ilinde 199 kg/da ve Konya ilinde 280 ka/da'd ır. Ekmeklik bu ğday
verimleri kuruda 211,290 ve 259 kg/da'd ır. Suluda ekmeklik buğday üretimi tesbit edilmemiştir.
Buğday üretim masraf unsurlar ında en önemli farkl ılık sulamad ır. Sadece sulaman ın farkl ı
olmasına ra ğmen, kuruda bu ğday üretim maliyetlerinde suluda bu ğday üretimine göre %
KOOPERAT İ FÇiLIK
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50"nin üzerinde bir art ış gözlemlenmiştir. Bölgeleraras ı verim farkl ılıkları da yine üretim
rnaliyetlerineyans ımıştır. Makarnal ık ve ekmeklik buğdaylar için bölgeler itibariyle hesaplanan
bu göstergeler Çizelge 1 ve 2'de verilmi ştir.
Şanlıurfa ilinde sürüm i şemleri için üreticiler di ğer illere göre daha az ücret ödemi şlerdir.
Tohum kullanımı da yine Şanlıurfa ilinde dekara 21.2 kg ile en dü şük düzeyde olmu ştur.
Çankı rı ilinde ortalama 22.4 ve Konya ilinde ortalama 25.4 kg/da tohum kullan ılmıştır. Taban
gübre uygulaması 15.9 kg/da ile en az Çank ırı ilinde, 23.4 kg/da ile en çok Konya ilinde
gerçekle şmiştir. Urfa ilinde ise 20.6 kg/da taban gübre kullan ılmıştır. En yayg ın kullanılan
taban gübre ise Diamonyum Fostatt ır (DAP). En çok kullan ılan azotlu gübreler ise Amonyum
Nitrat (AN) ve Üredir. Ortalama azotlu gübre kullan ımı Şanlıurfa ilinde 20.3 kg/da, Çank ırı
ilinde 23.4 kg/da ve Konya ilinde ise 25.2 kg/da olarak gerçekle şmişti': Kimyasal ilaç, hasat,
taşıma ve tarla kiras ı giderleri iller baz ında fazla farkl ılık göstermemektedir.
Çizelge 1. iller ve Ortalama Verimler itibariyle Makamal ık Buğday Üretimi ile ilgili Baz ı Göstergeler
Ş. Urfa

Çankm

Konya

pe
cy
a

Sulu
Verim (kg/da)

Brüt kar (TL/dal

411
20448075

400
17215313

340
12664125

Net kar (T1/cla)

9913592

17768570

14476160

Üretim eşiğ i (TL/kg)

18198

24912

30703

Kar eşiğ i (11/kg)

24717

31760

387'92

Maliyet (TI/kg)

17717

24760

31792

207

199
4494863
,1778210

280
9524625
.6796592

45363
59014

33933
43676

52014

36676

Kuru

Verim (kg/da)

Brüt kar (Tlida)
Net kar (Tlida)

Üretim eşiği (T1/1(g)
Kar eşiği (TL/kg)
Maliyet (TI/kg)

7523775
4866770
31603

44439
37439

Çizelge 2. iller ve Ortalama Verimier itibariyle Kun ıda Ekmeklik Buğday Üretimi ile illgili Baz ı
Göstergeler
Verim (kg/da)

Ş. Urfa

Çankm

Konya

211

290

259

Brüt kar (TI/da)

6380812

8530938

8575625

Net kar (T1/da)
Üretim eşiğ i (TI/Itg)
Kar e şiğ i (Tl/kg)

3730112
29759

5818080
30583

5908480

42322

39938
32938

Maliyet (TL/kg)
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Bu tesbitlerden sonra verirnleri bölge ortalamalar ından farkl ı olan çeşitler için de brüt kar,
net kar, Ve kar e şiğ i ile maliyetler hesaplanm ıştır. Özet sonuçlar Çizelge 3'de verilmi ştir. Üveyik
ve Oreskaya Çank ı rı ilinde, Kunduru ve Bezostaya Konya ilinde, Ege-88 Şanlıurfa ilinde
yeti ştirilmektedir Üveyik, Kunduru, ve Ege-88 çe şitleri makarnal ık, Odeskaya ve Bezostaya
çeşitleri ekmeklik çe şitlerdir. Çizelgelerden sulama ile elde edilen verim farkl ılıkları açıkça
gözlenebilmektedir. Bunun yan ısı ra, bölgeye özgü çe şitlerin verimleri de yine bölge verim
ortalamaları ndan yüksektir. Bölgeler aras ı verim farkl ı lıkları iklim, toprak yap ısı ve farkl ı
çeşitlerin farkl ı bölgelere daha iyi adapte olmalar ından kaynaklanmaktad ır. Dolayısıyle bölgesel
kalkınmanı n sağlanabilmesi için AR-GE çal ışmalarının bölgeler itibariyle yürütülmesi büyük
önem taşımaktad ır. Mesela, Üveyik çe şidi Çankırı ili ortalama makarnal ık buğday veriminden
44 kg/da daha fazla, Odeskaya çe şidi ortalama ekmeklik bu ğday veriminden 50 kg/da daha
fazla verim sa ğlamaktad ır. Benzer farkl ılıklar diğer çe şit ve bölgeler için de söz konusudur.
Araştırma yılında çiftçinin eline geçen makarnal ık buğday fiyatı 60950 Tl/kg, ekmeklik
buğday fiyat ı ise 53000 TL/kg'd ır. Ara ştırmada hesaplanan üretim ve kar e şiklikleri bu fiyatlar ın
alt ındad ı r. Bu durumda i şletmeler normal bir kar seviyesinde üretimde bulunmaktad ı rlar ve
fiyatlar üretim e şiğ inin altına düşmediğ i sürece üretime devam edeceklerdir.
Çizelge 3. Bazı Çeşitler ile ilgili Göstergeler

Çeşitler*

•Üveyik

Sulu

Verim (kg/da)
Brüt kar (TI/da)
Net kar (TI/da)
Üretim eşi ğ i (TI/kg)
Kar eşi ğ'i (TL/kg)
Maliyet (Tl/kg)

Kuru

Verim (kg/da)
Brüt kar (TL/da)
Net kar (Tlida)
Üretim eşiğ i (TL/kg)
Kar eşi ğ i (TL/kg)
Maliyet (TL/kg)

Kunduru

400
17215313
14476160
24912
31590
24760

243
7489663
4768010
37149
48329
41329

Ege 88

Odeskaya

Bezostaya

350
12130938
9410080
25340
33091
26091

355
14335625
11668480
19618
27131
20131

450
230098125
20418620
16621
22575
15575

313
11766975
9038942
30356
39072
32072

SONUÇ VE ÖNERILER

Gelişmekte olan ülkelerde ki şi başına düşen tarımsal gelirin artırılmasında en etkili yöntemin
üreticilere daha verimli üretim faktörlerinin sunulmas ı ve bunu uygulayacak becerinin
kazand ı rı lması olabileceğ i savunula gelmi ştir. Üretici geliri büyük ölçüde birim alandan elde
KOOPERATIFÇILIK
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edilen gelire ba ğlıdır. Birim alandan elde edilen gelir ise kulland ığı üretim faktörlerinin
verimliliğ i ile yakı ndan ili şkilidir. Bölgeler aras ı çiftçi uygulamalar ı önemli fakl ı l ıklar
arzetmektedir. Bu fakl ılıkda iklim ve toprak farkl ı lıkları ile birle ştiğ inde kendini verimde
göstermektedir. Üretim faktörlerinin en etkili olanlar ından biri çe şit diğeri ile sulamad ır. Yöreye
özgü çeşitlerin verimleri bölge ortalamalar ından yüksektir. Sulama ile de yine % 50'lere varan
masraf azalmaları ortaya çıkmaktad ır. işletmeler normal kar elde etmektedirler ve bu şartlarda
üretime devam edeceklerdir. Bölgeleraras ı tanmsal geli şmişlik farkının azalt ılması için bölgeye
özgü yüksek verimli çe şitlerin geli ştirilmesi ve üreticiler taraf ından kullanılmasının sağ lanması
büyük önem arzetmektedir. Ülkelerin getirisi yüksek AR-GE çal ışmalarına ayıracakları kaynaklar
bölgeleraras ı kalkınmışlık farklann ı ortadan kald ınlabilir Zira ülkemizde AW-GE çal ışmalarının
göreli getirisi çok yüksektir (14).
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Ek Çizelge 1. Ş.Urfa İlinde Kuruda Makarnalık Buğday Üretim Maliyeden

GSÜD
Ana Urun
Yan Urun
TOPLAM

Toplam
Tlida

207
207

60950
7000

12616650
1449000
14065650

21.2

800000
400000
350000
330000
44000

800000
400000
350000
330000
932800

48500
30000
349200
303400
160000

999100
609000
349200
303400
160000
5233500

20.6
20.3

Genel İdare Gid,
Masraf Faizi
TOPLAM DEĞİŞEN MAS.
Tarla Kiras ı

0.03
0.25

2500000

pe

GENEL TOPLAM

Fiyat
Tl/da

cy
a

1.sürüm
2.sürüm
3.sürüm
Ekim
Tohum
Gübre
Taban
Ost
Haç
Hasat
Ta şı ma
TOPLAM

Birim
(kg/da)

Brut Kar (Tlida)
Net Kar (Tlida)

157005
1308375
6541875
2500000
9198880
7523775
4866770

Uretim Eşiği (Tlida)
Kar E şiğ i (TL/da)

31603
44439

MALiYET (TL/da)

37439
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Ek Çizelge 2. Çankırı ilinde Kuruda Makamalık Buğday Üretim Maliyetieri

GSÜD
Ana Urun
Yan Urun
TOPLAM

Toplam
TL/da

199
199

60950
7000

12129050
1993000
13522050

22.4

1300000
880000
830000
740000
44000

1300000
880000
830000
740000
985600

48500
30000
410000
463000
140000

771150
702000
410000
463000
140000
7221750
216652.5
1805437.5
9027187
2500000

15.9
23.4

0.03
0.25

2500000

pe

GENEL TOPLAM

Fiyat
TL/da

cy
a

1,Sürüm
2.Sürüm
3.Sürüm
Ekim
Tohum
Gübre
Taban
Üst
ilaç •
Hasat
Taşı ma
TOPLAM
Genel İdare Gid.
Masraf Faizi
TOPLAM DE ĞIŞEN MAS.
Tarla Kiras ı

Birim
(kg/da)

Brüt Kar (TL/da)
Net Kar (TL/da)

11743840
4494862
1778210

Uretim E şiğ i (Tlicla)
Kar Eşiğ i (TL/da)

45362
59014

MALIYET (TL/da)

52014
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Ek Çizeige 3. Konya İlinde Kumda Makarnalik Bu ğday Üretim Maliyetieri

GSÜD
Ana Ürün
Yan Ürün
TOPLAM

Ta ş Iffid

Toplam
TL/da

280
280

60950
7000

17066000
1960000
19026000

25.4

1300000
880000
830000
740000
44000

1300000
880000
830000
740000
1117600

48500
30000
349200
304400
190000

1134900
756000
349200
303400
190000

23.4
25.2

TOPLAM
Genel Idare Gid,
Masraf Faizi
TOPLAM DEĞİŞEN MAS.
Tarla Kiras'

0.03
0.25

2500000

pe

GENEL TOPLAM

Fiyat
TL/da

cy
a

1,.Sürüm
2,Sürüm
3,Sürüm
Ekim
Tohum
Gübre
Taban
Üst
ilaç
Hasat

Birim
(kg/da)

Brüt Kar (TL/da)
Net Kar (TI/da)

7601100

228033
1900275
9501375

2500000
12229408
9524625
6796592

Üretim E şi ğ i (TL/da)
Kar Eşi ğ i (TI/da)

33933

MALIYET (TL/da)

36676
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OOPERATİNİL
TÜRKIYE ÇIMENTO SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTIRME:
KARLILIK VE VERIMLILIK
Doç. Dr. Nevzat AYPEK*

ÖZET
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Kamu iktisadi Teşebbüslerinin etkin çal ışmad ığı , verimsiz olduklar ı ve dolayısıyla milli
kaynaklar ın israfına, bütçe aç ıklarına ve ekonominin daha h ızlı geli şmemesine neden oldu ğ u
ve bu olumsuzluklarının özelleştirme ile ortadan kald ınlabileceğ i genel kabul görmü ş yayg ın
bir kanaattir.
Özelleştirmenin söz konusu olumlu etkilerini görebilmek ancak, özelle ştirilen bir kamu
iktisadi te şebbüsünün özelle ştirme öncesi ve özelle ştirme sonrası , faaliyetlerinin analizi ve
karşı laştırılrnas ı ile mümkün olabilir.
13u doğ rultuda, Türkiye çimento sektöründe özelle ştirilen kamu iktisadi te şebbüslerinin
özelleştirme öncesi ve özelle ştirme sonras ı belli periyodlardaki faaliyetlerinin karl ıl ı k ve
verimlililk analizleri yap ılmışıtr.
Analiz sonuçlar ı na göre; gerek i şletme gerekse sektör baz ında özelleştirme sonras ı karl ı l ı k
oranları azalmakta iken, verimlili ğin arttığı görülmektedir. Sektör baz ında karl ılık % 05 oranında
azal ı rken, verimliliğin, % 80 oran ında artt ığı ortaya gkrniştır.
Sonuç olarak, özelle ştirme ile çimento sektöründe önemli bir oranda verimlilik art ışı
sa ğ lanmıştır.
ABSTRACT
It is a wide spread accepted fact that, state Economic enteprises are not operating

effectivelyand productively and therefore it result rnisallocation of public reseources budget deficit, and preventionally rapid growth negative concequences be eliminated through
privatization of see.
Achieving positiveeffects of privatization of SEEs could only be possil3le by analyzing and
compring before and after privatization performance of these SEES.
G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim fak Öğrenim Üyesi
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In this research profitability and productvity analysis. Turkish cement sector on a before
and atter operatig performances have been done.
According to results of analysis while ratios decreasing. Producticity indicataors are increasing on a company and on sector basis offer the privatization applicat ıons. On a sectoral
basis profitability rat ıos dectined by % 0.05 but productivity ratios increased by %80.
As a conclusion, by privatization an important improvement has been achieved cement
sector.
2. Gİ RİŞ

pe

cy

a

Türkiye'de 1980'lly ıllarda uygulanmaya ba şlayan özelleştirme program ının ana felsefesi,
ekonomideki devlet payının azaltılması, liberal ekonomik politikalar çerçevesinde kurulmu ş
olan pazar mekanizmalar ının yerleştirilmesinin hızland ırılması ve devletin asli görevi olan
sağ lık, eğitim ve güvenlik hizmetleri ile büyük altyap ı yatırımlarının gerçekle ştirilmesine
yönelmesi, özel sektörün faaliyetleri için sa ğlıklı güvenli bir ortam ın sağ lanmasıdır. (K01,
1992, s. 22,23). •
Bu felsefe dahilinde; kamu iktisadi te şebbüslerinin etkin çal ışmad ığı , verimsiz oldukları
ve dolayısıyla milli kaynakların israfına, bütçe açıklarına, ekonominin daha h ızlı gelişmesine
neden oldu ğu görüşleri doğrultusunda belirlenen hedefler ise; ekonomide rekabetin art ırılması,
kamu iktisadi te şebbüslerinin bütçe üzerindeki finansal yüklerinin azalt ılması , kaynakların
daha etkin kullan ımının sağ lanması ve sermayenin tabana yay ılarak daha etkin bir sermaye
piyasas ını n geliştirilmesidir.
Bu hedefler do ğ rultusunda 1985 yıl ından itibaren 119 kurulu ş özelleştirme kapsam ına
alınmıştır. Bunlardan 56 tanesindeki kamu paylar ı blok satış, halka arz ve İstanbul Menkul
Kıymetler Borsas ı'nda hisse senedi sat ışı yoluyla özel sektöre devredilmi ştir. (K01, 1994, s.1).
Çal ışmada, sözedilen hedeflere ula şılıp ulaşılmad ığının tesbiti için özelle ştirilen 56
kurulu şun özelleştirme öncesini ve sonras ını kapsayacak en az on y ıllık bir zaman dilimindeki
faaliyetlerinin analizinin yap ılması amaçlanmaktad ır.
Özelleştirme öncesi ve sonras ı faaliyet dönemlerinin kar şılaştırılması yap ılacağından;
sermayesinin tamam ı devlete ait bir i şletmenin veya hangi statüde olarsa olsun devletin
iştiraki bulunan i şletmelerdeki, kamuya ait mülkiyetin tamamen özel sektöre geçmesi olan
tamamen özelleştirme yöntemine (Atasoy, 1993, s. 183) göre özelle ştirilen kamu iktisadi
teşebbüslerinin esas al ınmasının daha doğ ru olacağı düşüncesiyle çal ışmanın kapsam ı bu
şekilde sınırland ınlmıştır. Bir diğer sınırlama da süre aç ısından yap ılmış olup en azından on
yı llık bir- zaman diliminde de ğerlendirmenin uygun olacağı düşünülmüştür.
Belirlenen kapsam ve s ınırlamalar dahilinde 56 kurulu ş incelendi ğinde; özelleştirmenin
çoğ unlukla 1991 yılından itibaren yap ıldığı ve 1991 yılından önce özelle ştirilenlerin hepsinin
de tamamen özelle ştirme sayılamayacağı ancak çimento fabrikalarm ın ilk özelleştirme örnekleri
olduğu ve'genellikle de tamamen özelle ştirildikleri tesbit edilmiştir. Çimento fabrikalar ı dışında
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USAŞ gibi birçok kuruluş daha olmakla birlikte çal ışmada bir setörün ele al ınması nın daha da
uygun olaca ğı düşüncesiyle; çimento sektörü ve sektörün 1986-1994 y ılları arası faaliyetleri
çal ışmanın kapsamını oluştıırmaktad ır.
2. TÜRKIYE ÇIMENTO SEKTÖRÜNDE ÖZELLE ŞTIRME

cy
a

Çimento sektöründe ilk özelle ştirme uygulaması , ÇITOSAN' ın bağ lı ortakl ığı olarak faaliyet
gösteren ve özelle ştirme kapsam ına al ınan beş çimento fabrikas ının 1989 yılında Ciment
Français'e sat ışı ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ÇITOSAN' ın iştirak hisseleri halka arz edilmi ş,
en son olarak da Ç1TOSAN' ın 13ağlı °nakli 'g ı olan Ni ğde Çimento ve 10 çimento fabrikas ı blok
olarak sat ılmıştır (K01, 1994, s. 2).
Bu konuda detayl ı bilgi aşağıda tablolar halinde verilmektedir.
. Çimento fabrikalar ının özelleştirilme tarihleri ve özelle ştirilen kamu paylar ı açısından
tabolar incelendi ğ inde şu sonuçlar çıkmaktad ır.
. Blok sat ış yoluyla özelle ştirilen çimento fabrikalar ı ndaki kamu paylarını n tamam ı
özelleştirilmiştir,
Halka arz ve blok sat ış uygulaması birlikte yapılarak özelle ştirilen çimento fabrikalanndaki
kamu paylarının tamamırıı, değişik zamanlarda parça parça ve çok az paylar ı da 1MKB'de
hisse senedi satışı yoluyla özelle ştirilmiştir.
. Sonuçlara bak ı ldığı nda; Tablo 3'de sözedilen ve halka arz ve IMKB'de hisse senedi sat ışı
Tablo 1. Blok satış yoluyla özelleştirilen çimento fabrikalar ı

ı

Blok

Satı lan K o

Satınalan

Satış

Sat ış

Satış Bedeli

Satış Tarihindetki

Payı

Kuruluş

Tarihi

Bedeli

(1.000,ABDS)

99.30

99.30

SCF

8/09/89

77.097

33.000

98.30

98.30

SCF

8/09/89

53.734

23.000

ANKARA ÇIMENTO

pe

BAL1KESiR ÇIMENTO
P1NARHISAR ÇIMENTO

99.90

99.90

SCF

8/09/89

58.407

25.000

SöKE ÇIMENTO

99.60

99.60

SCF

8/09/89

25.699

11.000

ISKENDERUN ÇIMENTO

100.00

100.00

OYAK-H. öMERSABANCI

2/12/92

509.036

61.500

GAZiANTEP ÇIMENTO

99.73

99.73

RUMELI HOLDING

3/12/92

434.267

TRABZON ÇIMENTO

100.00

100.00

RUMELİ HOLDING

3/12/92

268.253

DENIZLI ÇIMENTO

100.00

100.00

MODERN ÇIMENTO

4/12/92

579.377

70.100

ÇORUM ÇIMENTO

100.00

100.00

YIBITAŞ HOLDiNG

25/12/92 296.730

35.000

SIVAS'ÇIMENTO

100.00

100.00

YiB1TAŞ HOLDING

25/12/92 249.253

29.400

100.00

100.00

RUMELI ÇIMENTO

21/04/93 553.063

57.599

ŞANLIURFA ÇIMENTO

100.00

100.00

RUMELI ÇIMENTO

21/4/93

551.212

57.406

BARTİ N ÇIMENTO

99.78

99.78

RUMELI ÇIMENTO

6/05/93

200.545

20.569

AŞKALE ÇIMENTO

100.00

100.00

ERÇiMSAN

17/06/93 328.436

31.158

LADİ K ÇIMENTO

'

TOPLAM

4.185.109

32.551

539.979

Kaynak: TC. Ba şbakanl ı k Özelleştirme idaresi Ba şkanl ığı, Türkiye Çimento Sektöründe özelle ştirme. Değerlendirme Raporu, Ankara 1994.
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Tablo 2. Halka arz ve blok sat ış uygulaması birlikte yap ılır çimento fabrikalar ı
.Blok Satış veya
Halka Arz Tarihirideki
KOI Pay ı (%)
AFYON ÇİMENTO
-Blok Sat ış 99.60
-Halka Arz48.60
NIĞDE ÇİMENTO
-Halka Arz
-Blok Sat ış 87.12
TOPLAM
Halka Arz
Blok Sat ış

Satı lan veya
Halka Arz
Edilen Kamu
Pay ı

Sat ı nalan
Kurulu ş

Satış
Tarihi

51.00
39.87

SCF
Halka Arz

8/9/89
25-26/8/91

99.84
87.10

^

Blok Satışı
Blok Sat ış veya
veya Halka
Halka Arz Bedeli
Arz Bedeli
(Milyon TL)
(1.000 ABD Dolar ı')

30.371
29.900

Halka Arz
12.72
OYAK-SABANCI 23/3/92
210.094
40.394
169.700

13-14/5/91
139.329
46.570
11.070

13.000
8.423
10.494 2.647
22.500

35.500

cy
a

Kaynak: T.C. Ba şbakanl ık Özelleştirme idaresi Başkanlığı , Türkiye Çimento Sektöründe Özelleştirme, Değerlendirme Raporu, Ankara 1994.

Tablo 3. Halka arz yoluyla özelle ştirilen çimento fabrikalar ı
Halka Arz
Tarihindeki KOI

'

-

34.50
39.87
49.21
46.23
23.86
23.421

10.38
31.13
2.86
25.46
17.16
17.16

pe

BOLU ÇIMENTO
KONYA ÇIMENTO
ÜNYE ÇIMENTO
MARDIN ÇIMENTO
ADANA Ç İ M. (A)
ADANA ÇIM (C)
TOPLAM

PaYl(%)

Halka Arz
Edilen Kamu
Payı (%)

Toplam

Toplam

Halka Arz
Tarihi

Satış Tutarı
(Milyon TL)

Satış Tutar ı
(1.000 ABD Dolar ı )

30/4-1/5/90
24-25/10/90
1-2/11/90
22-23/11/90
18-20/2/91
18-20/2/91

20.852
48.620

8.268
17.664
927
9.162
25.163
2.796
63.980

2.571
25.464
79.129
8.792
185.428

Kaynak: T.C. Ba şbakanl ık Özelleştirme Idaresi Ba şkanlı 'Ol, Türkiye Çimento Sektöründe Özelle ştirme, De'ğ erlendirme
Raporu, Ankara 1994.

yoluyla özelle ştirilen çimento fabrikalar ı nı n her birinde özel sektör paylar ını n yarıdan fazla
olduğ u görülmekte olup, tam özelle ştirme sayılamayaca ğı ndan analize dahil edilemeyecektir.
Di ğ er iki grupta'kiler tam özelle ştirme olmakla' birlikte özelle ştirilme tarihleri 1989-1993
aras ındad ı r Belli bir zaman diliminde kar şı laştırma için tam özelle ştirme kapsam ına girenlerden
1989 yıl ında özelleştirilenler çal ışmaya esas al ınm ıştı r. Bu gruba girenler Afyon Çimento, Ankara Çimento, Bal ı kesir Çimento, Söke Çimento ve Trakya (P ınarhisar) Çimento olmak üzere be ş
tanedir.
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Tablo 4: lMKB'de hisse senedi gerçekle ştirilen çimento fabrikalar ı
IMKB'DE NET

NET SATI Ş TUTAR1

NET SATI Ş TUTARI

HISSE SAT1Ş

(Milyon TL)

(1.000 ABD Dolar ı )

ADANA ÇIMENTO

12.96

57.514

17.132

AFYON OMENTO

4.61

3.827

866
8.173

BOLU ÇIMENTO

12.63

26.865

KONYA ÇIMENTO

8.74

23.472

7.213

MARDIN ÇIMENTO

20.77

31.135

10.372

Ni Ğ. .DE ÇIMENTO

0.02

32

3

üNYE ÇIMENTO

46.35

208.789

21.340

351.634

65.099

TOPLAM

'

Kaynak: T.C. Ba şbakanlı k Özelleştirme idaresi Ba şkanlığı, Türkiye Çimento Sektöründe özelle ştirme, Değerlendirme Raporu, Ankara 1994.

3. DEĞERLENDİRME YÖNTEMI
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Çal ışmanın kapsam ına al ınan be ş çimento fabrikas ı karl ılık ve verimlilik açısından ele
alınmıştır. Böylece; çimento sektörünün s ınırland ınlan bölümünde özelleştirme öncesi ve sonras ı
dönemlerine ait karl ılık ve verimliliklerine ilişkin bir sonuca ulaşılmaya çal ışılmıştın Hesaplamalar
oran analizi ve tekni ğ iyle yapı lacak olup, karl ı l ı k ve verimlilik performanslar ı n ı n
hesaplanmasında bilanço, gelir toblosu ve üretim verileri esas al ınarak a şağıdaki oranlar
seçilmiştir(*).
Karl ılık Analizi için;

Bilanço Kar ı
Satışlar

pe

Sa ış Karl ılığı
Özsermaye

Aktif Karl ı l ığı

Bilonço Kar ı
özsermaye

Bilanço Kar ı
Net Aktifler Toplam ı

(") Oranların belirlenmesinde aşağıdaki kaynaklardan yararlan ılmıştır.
Hedderwick, Karl ı işletmelerin Finansal ve Ekonomik Analizi, (Çeviren: Nejat Tenker),
Tür-i ş Yayı nları No: 196, Uluslararas ı Çal ışma Örgütü, Ankara, 1993. s: 35-76.
Gitman. Lajrence ve Joenhk Michael p., Fundamentals of Invesgsting Thir Edition, Harper and Pow Puhlishers. New YorkJ988, s.
271-278.
Wilson, Peter, Financial Management Published by Blackwell, USA, 1990, s. 44-64.
S ıxiemen, Halel, bzelle ştirilen işletmelerde Karl ılık ve Verimlilik Analizi, MPM Yay ı nları , no:569, Ankara, 1995, S.4.
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Verimlilik Analizi için;
Parasal i şgücü Verimliliği
Parasal Sermaye Verimlili ği
Fiziksel i şgücü Verimliliğ i

Brüt Katma Değer
Çal ışan Kişi Sayısı

Brüt Katma Değer
Net Aktifler Toplam ı

Üretim Miktar ı
Çal ışan Kişi Sayısı

Ancak, çal ışman ın kapsam ı gereği; karl ılık ve verimlilik analizlerinin her biri için birer oran
seçilmesine karar verilmi ştir. Bu do ğ rultuda;
Karlılık analizi için; Satış Karl ılığı ,
Verimlilik analizi için; Fiziksel i şgücü verimliliği oranları kullanılmıştır.
IV. ANALIZ SONUÇLAR'

cy
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Sözkonusu be ş fabrika ile ilgili 1985-1994 dönemindeki y ıllar itibariyle personel say ısı,
çimento üretimi, sat ış hasılatı ve vergi öncesi kar ı rakamları İstanbul Sanayi Odas ı DergisiBeşyüz Büyük Sanayi Kurulu şları Özel sayıları ndan ve 500 büyük sanayi kurulu şunu izleyen
Tablo 5: Satışlann karlılığı (%)

Afyon
11.4
19.9
20.5
16.7
17.1

Ankara
8.4
6.9
13.2
0.6
7.3

Balıkesir
45.5
35.2
28.1
27.9
34.2

Söke
19.8
21.
14.1
18.7
18.5

Trakya
17.9
'25.4
27.5
23.2
23.5

ORTALAMA(*)
20.6
21.8
20.7
17.4
20.1

16.1
4.4
-0.6
6.2
6.3

-3.2
1.6
3.5
2.8
-46.5
-47.0
-46.0
-19.26

-15
5.2
-4.4
0.9
23

14.1
15.4
-1

1.9

9.3

6.7
3
-11.5
-22.1
-0.05
-0.001
-0.21
-5.14

3.7
5.9
-2.8
-2.2
-0.01
-0.47
-58
-14.34

pe

Fabrikalar
Yıllar
1985
1986
1987
1988
Özelleştirme öncesi
ORTALAMA

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Özelleştirme Sonrası

6.5

ı

-

17.2

ORTALAMA

ORTALAMALAR
FARKI
Not: Özelleştirme yılı olan 1989

%38

%365

%94

%50

%121

%171.34

AZAL1 Ş

AZAL1 Ş

AZALI Ş

AZAL1 Ş

AZAL1 Ş

AZAL1 Ş

analiz d ışında tutulmu ştur.
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Tablo 6. Fiziksel işgücü verimIlli ğt (Ton)
Fabrikalar
Yıllar
1985
1986
1987
1988
Özelleştirme Öncesi
ORTALAMA
1990
1991
1992
1993
1994
Özelleştirme Sonras ı
ORTALAMA
FARKI

,1037.7
1542
1107.9
1229.2

Ankara
1305.8
1551.8
1861.2
1801
1629.9

Balıkesir
890.8
1050
1081.8
961.7
996.1

Söke
826.9
822.6
835.6
890.2
843.8

Trakya
883.5
1185.3
1147.3
1204.4
1105.1

ORTALAMA
976.7
1129.5
1293,6
1193
1148.2

1330
1579
1512
2534.5
2398.4
1870.8
%52
ARITŞ

1913.4
2081.7
2563.8
3226.4
3079.6
2573
%58
ARTI Ş

1066.7
1508.1
2131.8
2131.8
2085.8
1749.3
%76
ARTI Ş

877.8
1145.2
2473.4
2473.5
3850.5
1933.7
%129
ARTIŞ

2175.1
1515.5
2461.6
2956.2
2956.2
2241.2
%103
ARTIŞ

1472.6
1565.9
2565.5
2874.1
2874.1
2073.6
%80
ARTI Ş

Afyon

a

Not: Özelleştirme yılı olan 1989 yılı analiz dışında tutulmuştu':
(") Aritmetik Ortalamaland ır.

cy

250 Büyük Sanayi Kurulu şu ve 325 Büyük Sanayi Kurulu şu verilerinin yayınland ığı Istanbul
Sanayi Odas ı Dergilerinden al ınmış olup; analiz sonuçlar ı yukarıdaki tablolarda verilmi ştir.

pe

V. DEĞERLENDIRME
Türkiye'de özelle ştirme çal ışmaları kapsamında özelleştirilen beş çimento fabrikas ına ait;
karl ılık ve verirrılilik analizi sonucunda a şağıdaki bulgular elde edilmi ştir. 1985-1994 y ılları
arasında kalan zaman diliminde; 1985-1988 dönemi özelle ştirme öncesi, 1990-1994 dönemi
özelleştirme sonras ı olarak iki döneme ayr ılmış olup, özelleştirme yılı olan 1989 yılı anormal
dönem olabileceğ i varsayı mıyla analize dahil edilmemi ştir.
Bu doğ rultuda;
Satışların karlılığı , özelleştirme öncesi dönemde ini ş çıkışlar gösterse de fabrikalar ın tüm
yıllarında pozitiftir. özelle ştirme sonras ı dönemde ise; karl ılığı n büyük oranda dü ştüğ ü, zararl ı
fabrikalar ve y ıllar olduğu gözlenmektedir. Ortalamalara bak ıldığında; özelleştirme öncesi
ortalama % 20 dolayında olan karl ılığın özelleştirme sonraS ında % l'lere dü ştüğü dolayısıyla %
95 oran ında azald ığı görülmektedir. Fabrika baz ında bakıld ığında; karl ılıkları nda değ işik
oranlarda dü şüklük görülmekle birlikte, % 40' ının dönem ortalamas ında satışların karlılığı
negatiftir.
Fiziksel i şgücü verimliliği, özelleştirme sonrası tüm fabrikalarda % 52 ile % 29 aras ında
değişen oranlarda artm ıştır. Ortalama olarak verimItlik art ışı % 80'dir. Karl ılık ve verimlilik
analizi sonucu; özelle ştirme sonras ı çimento sektöründe karl ılık % 95 oran ında azal ırken,
verimlili ğ in de % 80 oran ında artışı ortaya çıkmıştır.
KOOPERA1 IF-Ç It
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Özelle ş tirmeyle çimento sektöründe önemli bir oranda verimlilik art ışı sağ lanmıştı r.
Verimlili ğ in hesaplanrnas ında esas te şkil eden üretim ve i şçi sayısı değişkenleri irdelendi ğ inde;
üretim miktar ı fabrikalar baz ında yı llar itibariyle çok büyük ini ş ve çıkışlar göstermez iken, i şçi
sayı sı n ı n özelleştirme döneminin ilk y ılından itibaren büyük oranlarda azald ığı görülmektedir.
Dolayısıyla verimlilik art ışı ndaki en büyük etken istihdam azal ışıd ır. Çimento fabrikalar ı ayn ı
seviyedeki üretimi daha az istihdam ile gerçekle ştirerek emek verimlili ğinde görü bir yükselme
sa ğ lad ı klar ı ndan, verimlilik art ışı özelle ştirmenin olumlu bir sonucudur. Karl ı l ığı n
hesaplanmas ı nda kullan ılan satış ve vergi öncesi kar de ğ işkenlerinin fabrikalar baz ında yı llar
itibariyle eğ ilimine bakı ld ığı nda; vergi öncesi karlar ın özelleştirme sonras ı dönemde sat ışlara
oranla daha az artt ığı , hatta bazı fabrikalar ın söz konusu y ıllarda genellikle zarar ettikleri
gözlenmektedir. Bu paralelde bilanço ve geliri toblosu kalemleri incelendi ğinde; yeni yat ı rımların
gerçekleştirildi ği ve bunların getirmi ş oldu ğ u yüksek amortisman giderleri, kredi maliyetleri
ve faiz giderlerinin kar ı azaltt ığı görülmektedir. Dolay ısıyla karl ılıkta ortaya ç ıkan büyük
oranlardaki azalmalar yine yat ırımların özellikle teknolojik yat ırı mların getirdi ğ i maliyetlerin
bir sonucudur. Özelle ştirmenin olumsuz bir ,etkisi de ğ ildir. Nitekim, özelle ştirme sonras ı
dönemde fabrikalar yeni teknoloji yat ırı mları nı tamamlama noktas ı nda olduklar ı ndan takip
eden yıllarda karl ıl ı k performanslar ı yükselecektir.
Teknolojik yat ı rı mlar k ı sa vadede karl ı l ığı azaltmas ı na karşı n emek verimlili ğ inin
yükselmesinde önemli bir faktördür.

Atasoy, Veysel, Türkiye'de Kamu iktisadi Te şebbüsleri ve Özelle ştirme Sorunu, Ankara, 1993.
Gitman, Lawrence ve Joenhk Michael D., Fundamentals of Investing, Third Editon, Harper and Pow,
Publishers, New York, 1988, s. 271-278
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Hedde ıwick, Karl, i şletmelerin Finansal ve Ekonomik Analizi, (Çeviren: Nejat tenker), Türk- İş Yayı nları
No: 196, Uluslaras ı Çal ış ma Örgütü, Ankara, 1993,s.35-76
ISO, Beşyüz Büyük Sanayi Kurulu şu Özel Sayı ları , 1985-1994.
KOI, Türkiye Çimento Sektöründe Özelle ştirme, De ğerlendirme Raporu, Ankara, 1994.
KOI, Türkiye'de Özelle ştirme, 1992.

Suiçmez, Halit, Kitlerde Verimlilik ve karl ı l ı k Analizi, MPM Yay ınları , No: 541, Ankara, 1994.
Suiçrnez, Halit, Özelle şltirilen i şletmelerde Karl ı lı k ve Verimlilik Analizi, MPM Yayınlar ı , No: 569, Ankara, 1995,s.4.
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