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(Ahlaki Değerler ve Toplumsal De ğişme)

Türkiye Bilimler Akademisi (Tuba)'nin proje raporu olan "Türkiye'de Bunal ı m ve
Demokratik Ç ı kış Yolları " adl ı kitab ı , gerek Türkiyemizin sosyal yap ısı na ayna tutumas ı
gerekse aziz miletimizin karakteristi ğ ine açıklı k getirmesi nedeniyle irdeleme gere ğ ini
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duydum.

Kitap, milletimizin ba ğ rı ndan çı kan bilim adamları nı n oluşturudu ğu altı çal ışma
grubunun yapt ığı çalışmalar ı n, grubun d ışı ndaki yetkin bilim adamlar ını n da kat ı ldığı
tart ışmaları müteakip bir bütün olarak kaleme al ı nan de ğ erli araştırma makalelerinden
olu şmaktad ı r. On alt ı makalenin yer ald ığı çal ış mada çok tabidir ki az say ı da
katılmad ığımız, hatta hiçbir zaman kat ı lamayaca ğımız görü şlerin yan ı nda altına hiç
düşünmeden imza atabilece ğimiz çok sayıda görüşlerin oldu ğ unu kabul etmek gerekir.
Bu görüşlerin bir bölümünü burada siz okurlar ım ızla payla şmak istiyorum.
Boğaziçi Üniversitesi, Rektör Yard ı mcısı Prof. Dr. Yı lmaz Esmer'in "Ahlaki De ğerler ve
Toplumsal Değ işme" ba şl ı kl ı makalesinde; Türk toplumunun son on _y ıllarda ve özellikle de
* Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi
It0OpERATifC11.11‹
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19801i yıllardan başlayarak hızlı bır değer a,s-ımına uğradığı sık sık dile getirilmektedir,
Soylenmek istenen, toplumun adeta bir ahlaki çöküntü içine girdiğidır Değerlerdeki bu
"aş-zamanın" sık sık dile getirllengöstergelerinden bazıları ise şöyle sıralanabilir- Yaygm r bencillik ve ki şisel gkarın diğer amaçlarla önüne geçmesi,- Madcliyatın ve maddi başarının aşırı önem kazanması;
- Maddiyatın artan önemine paralel olarak, bu amaca ulaşmada her yolun mubah
görülmesi,- Yolsuzluk, r ıi,s-vet gibi davaranışların bile ayıplanır olmaktan çıkması,- adeta
"beceriklilik" ve "iş bilirlik" olarak görülmesi,- Bu tür davram,s-ların cezalandırılacağı inancının kaybolması;
- Toplumun temel kurumlar ına du_yulan güvenin azalması,- Bireylerin birbirilertne güvenmemest-_ya_yg ın bır toplumsal güvensizlik-
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Sayı n ESMER'in ortaya koydu ğu göstergelere kat ılmamak mümkün müdür? Elbette
hayı r. Hatta yazar ın da belirtti ğ i gibi bu listeye çok say ıda ekleme yap ı labilir. Kötüye
gidi şin ve ahlaki çöküşün göstergeleri olan sözkonusu hususlar milletin atisi aç ısından
endi ş eyle gözlenmektedir. Çalmayan ı n dikkate al ı nmad ığı , az çalan ı n

cezaland ırı ld ığı , çok çalanı n ise neredeyse aristokrat, münevver, muteber,
entellektüel insan olarak de ğ erlendirildi ği, beyaz camda gerdan k ınld ığı ,
açıklama yapması için mikrofon uzatıldığı toplumlarda gençler hangi s ınıfa
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yönelir, yani kimi örnek al ır? Buyurun siz cevap verin...!

Çal ış ma'n ın, değ erlerdeki de ğ işim alt ba şlıklı bölümünde vurgulanan ahlaki çöküntü
veya ahlaki yozla şma oldukça dikkat çekicidir. Yazar "Ki,s-1 başına 3,000 dolar civarında

gelirtyle, Türk toplumunda postmate ıyalist değerlerin hakim olması elbette beklenemez
Hatta yer yer sanayi öncesi toplum değerlerinin bile ya_ygın olduğu yöre ve kesimlerden
söz edilebilir Ancak ülkenin heterojen_yap ısı ve normal değerlerden çok uzak gelir dağılımı,
genel ortalamaların anlamlılığinı da bir miktar azaltmaktadıt "diyerek istatistiki veriTerin
yer ald ığı değ er yarg ılarının kendi aralar ında bazen de ülkeler mukayesesiyleincelendi ğ i
tablolar ı yorumlarken bu hususun göz önünde tutulmas ının gereklili ğ ine işaret etmektedir.

1991 ve 1997 y ı llarında insanlara sorulan dört soruya al ı nan cevaplarda iki şey
dikkati çekmektedir. 1991 yı lı nda % 34'Iük önceli ğ e sahip "fiyat ,art ış ları ile mücadele"
ItoopErt AT ifc
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hedefinin oran ı 1997'de %21'e dü şerken, 1991 yılında %21 oy oran ına muhatap "Ülkede
asayi ş ve düzenin korunmas ı " hedefi % 38'e yükselmi ş. Demek ki Türk insan ı , önemli
hükümet kararlar ında halka daha fazla söz hakk ı tan ınması, fiyat art ışları (enflasyon) ile
mücadele ve ifade ve dü şünce özgürlü ğ ünün korunmasından önce ülkesinde asayi ş ve
düzen istiyor. Çünkü biliyor ki, asayi ş ve düzenin olmad ığı yerde insan ın onuru olmaz.
Devlet hakimiyeti; seven, korkutmayan ama sayg ı duyduran devlet hakimiyeti
olmazsa güçlü azınlık zayıf ço ğunluğa tahakküm kurar. Bunun sonucu ahlaki
erozyon yeşerir ve yeniden demokratik ç ıkış yolları aranmayan başlanır.
insan ı= bir yerlere güvenmek durumundad ır. Allaha güvenir, devlete
güvenir, orduya güvenir, babas ı na (dayı s ı na) güvenir... Ama insanlara
güvenmez. "Çoğunlukla insanlara güvenebilir" sorusuna verilen cevaplar Türkiye

cy
a

açısı ndan esef vericidir. Say ın ESMER'in çal ışması nda Slovenya, Arjantin, Şili, Nijerya,
İspanya, Rusya, Japonya, A.B.D., Finlandiya, Isveç ve Türkiye'de bu sorunun cevab ı nda
maalesef Türkiye sonuncu durumdad ır. Yani bireylerin birbirine güveni aç ısı ndan en alt
sın ırdayız. Oran ı ise 1990'da %10 iken 1997'de % 6.5'e dü şmüş durumda. Yukar ıda isimleri
yaz ıl ı 11 ülke aras ında sonuncu olan Türkiye daha geni ş bir alaAa, 43 ülke aras ında ise
sondan ikincidir.

Oysa Türk insan ının önemli bir ekserlyeti müslünnand ır. İslam da kul hakkı
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Allahın bile affedemem dedi ği haklardand ır. Peki bu güvensizlik niye. Evet
buyural ım ve buna hep birlikte cevap arayal ım.
Sonuç şudur ki, Türk milleti her geçen gün mayas ından uzakla şmaya ba şlad ı . 1980'll
yı llardan ba şlayarak ta uzakla şman ın hızı arttı . Insanlar ı mız, onur, haysiyet, namus,
itibar. vatan sevgisi, kul hakkı , komşu hakkı , oy hakkı , ana baba hakkı, evlat hakkı , süt
hakkı , yetim hakkı gibi manevi değerleri demogojik manada zaman zaman dile getirirken,
kalb-i manada unutur oldular. Öte yandan, devletin mal ı deniz hakkı , çarp ık
kentleşme hakkı, demirden çimentodan çalma hakkı, çalışmama ve üretmeme
hakkı gibi HAK sözcü ğünün yanına yakışmayan olgulara ise sanl ır oldular. Birinci
bölüm hak, ikinci bölüm ise bat ıld ı r. Batıla sarılma temayülünün oldu ğu toplumlarda
bunalım biter mi? Toplumsal de ğ işme pozitivizme kayar m ı? Buyurun bu sorulara da hep
birlikte cevap verelim. Efendim!... Neden yüzünüzü buru şturdunuz?
i<oop-Eiv4,Tif Ç İ l- i<
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ÖZET
Türkiye ekonomisi halen tar ı ma dayal ı olup, nüfusumuzun %411 kırsal alanda yaşamaktad ır.
Ülke kalkı nmas ı için tarımsal kalkınma büyük önem taşı maktad ır. Ülkemizde entegre tar ım
politikaları oluşturulmal ıdır. Tarımsal kooperatifler entegre tar ım politikalarının oluşturulmasında
en iyi araçlard ır. Buş nedenle bu çal ışmada, Konya Bölgesinde k ırsal alan nüfusu içinde önemli
bir yer olu şturan kad ınlarımızın kooperatiflere bak ış açısı, üyelik durumları ve kooperatifle şme
hakkındaki tutumlar ı incelenmi ştir.
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ABSTRACT
The Turkish economy is propped uhp agriculture, because the 41 percent of the population
is still busy with farming. The agriculture development is very important for the development
of the Turkey. So that in our country, on agriculture politicy must be put into practice. Agricultural
cooperations are the most suitable means to form this agricultural politicy. in this study, the
women's thought about the cooperations, their membership and their manner's about the
organizations of the cooperation are investigated of rural area in Konya.
1. GİRİŞ

2000'll yıllara girerken teknolojinin h ızla ilerlemesine ra ğ men Türkiye tar ı m ülkesi
konumundan hala kurtulamam ıştır. Nüfusumuzun %411 tar ım sektöründe istihdam edilmekte
ve GSMH içerisindeki payı %14 civarındad ır. Bundan dolayı ülke kalk ınmasında tarımsal
kalkı nmaya önem verilmeli, k ırsal kesimde öz tüketime yönelik tar ımdan pazara yönelik tar ıma
geçişte bireysel olarak üreticiler ile destekleme sistemi aras ındaki ilişkileri sürdürmek için
örgütsel bir yap ı gerçekleştirilmelidir. Kentsel ya şam biçimi ve kent kültürü kırsal kesim insanını
Selçık Üniversitesi; Ziraat Fakültesi; Tarım Ekonomisi Bölümü, KONYA
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etkilemektedir. Art ık kırsal kesimdeki insan ımız ileti şim vasıtaları ile şehirdeki ya şam biçiminin
yoğun baskısı altına girmiştir. Bu ikilem aras ında kalan kırsal kesim insan ı sosyal, kültürel ve
üretimdeki yer bakımından yeni aray ışlara girmektedir. Geleneksel üretimi sürdüren insan ımıza
özlem duydu ğ u ya şam biçimine kavu şabilmesi içn yol gösterilmeli, örgütlenmeye
yönlendirilmelidir. Kalk ınmanı n önemli araçlarından' olan örgütlenmede kooperatifle şmeye
önem verilmelidir. Kooperatif, fertlerin tek ba şlarına yapamayacaklar ı veya birlikte yapmalarında
yarar bulunan işleri en iyi şekilde ve maliyet fiyat ına yapmak üzere dayan ışma suretiyle
ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir(1). Günümüzde çiftçinin örgütlenme düzeyi
kalkınman ın ve gelişmenin göstergesi haline gelmi ştir. Geli şmiş ülkelere bakıld ığı zaman'
tarımın geliştiği, sanayileştiğ i ve üreticinin de örgütlendi ğ i görülmektedir. Emek ve ürünün
değerini bulması, israfın önlenmesi, karl ılığın artmas ı, birlik ve beraberli ğin oluşturulması ve
geliştirilmesi için sosyal ve ekonomik adaletin temeli olan tek kurulu ş, tek adres kooperatiflerdir.
Kı rsal alandaki halkın potansiyelinin harekete geçirilmesi için toplumsal bütünle şme
sağ lanmalıd ır. Bunun için kalkınma programlarında, tarımda kullan ılan işgücünde yoğun
olarak karşılaştığımız kad ınlara da önem vermeli ve kad ınların ekonomik potansiyellerinden
faydalanma yoluna gidilmelidir. Türkiye'de istihdam edilen kad ınların büyük çoğunluğu tarım
kesiminde çal ışmaktad ır. Tarımda yoğun olarak işgücüne kat ılan kad ınlarımızı n emeklerinin
karşı lığı nı alabilmeleri için kooperatifle şerek hak ettikleri yere ula şmaları sağlanmal ıdı r. Hala
tar ı m ülkesi olmamız, ülke kalk ı nmas ı için kı rsal kesimdeki yo ğ un potansiyelimizi iyi
değerlendirmemizi gerektirmektedir. Bu potansiyel içinde büyük oranda yer alan kad ınlarımızı
unutmamal ıyız. Bu makalede kad ınların kooperatifle şrfieleri ve kooperatiflerde yer almalar ının
önemi incelenecektir.
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2. MATERYAL VE METOT

Bu çal ışmanın ana materyalini Konya ilinin Alt ınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra,
Karatay, Meram, Sarayönü, Selçuklu ve Seydi şehir ilçeleri ve bu ilçelere ba ğlı 35 köyde ya şayan
100 evli ve dul kad ın oluşturmaktad ır. Veriler anket yolu ile elde edilerek çe şitli literatürlerle
desteklenmiştir. Anket çal ışması 1997 yılı Eylül, Ekim ve Kas ım aylarında yapılmıştır.
ilçeye köylerin seçiminde "gayeli örnekleme" yöntem- I, köylerde görü şme yapılacak kişilerin
seçiminde ise "basit tesadüfi örnekleme" yöntemi kullan ılmıştır.
Kooperatifler hakk ı nda kad ı nlara; kooperatifin ne oldu ğ u hakkı ndaki görü şleri,
düşünceleri, üyelik durumlar ı, kurulmasını istedikleri kooperatiflerin olup olmad ığı ve kad ınlara
yönelik bir kooperatif kurulmas ı halinde üye olup olmayacaklar ı vb. çeşitli sorular yöneltilerek
cevaplar al ınmaya çal ışılmıştır. Elde edilen veriler de ğerlendirilerek, analiz edilmi ştir.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTI ŞMA
Ülkemizde tar ımsal amaçlı 8600 kooperatifin 4.5 milyon üyesi bulunmaktad ır. Ortak sayısı
olarak en fazla say ıya Pancar Ekicileri Kooperatifi sahiptir(2). Türkiye'de tar ımsal amaçl ı
I<OCYPERAT FC
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kooperatiflerin %77'sini 1163 say ılı kanuna tabi olarak kurulan kooperatifler, %19'unu Tar ım
Kredi Kooperatifleri ve %4'ünü ise Tar ım satış Kooperatifleri olu ştur.maktad ın
Kooperatiflerin ekonomiye katk ıları nın; alet-ekipman tedarikinde %15, ilaç tedarikinde
%10, gübre da ğıt ım ı nda %42, yem temininde %10 ve süt i şlemede %15 oldu ğ u tahmin
edilmektedir(3). Bugün özellikle geli şmiş ülkelerin tarımı nda kooperatifler oldukça önemli bir
yer tutmaktad ı n Örneğ in Ingiltere'de gübrenin %23'ünü, sütün tamam ını, meyvelerin %55'ini:
Fransa'da sütün %60' ı nı, hububat ve yağ l ı tohumlann %70'ini; Almanya'da sütün %80'ini,
sebzelerin %60' ını ; Avusturya'da sütün %90' ı nı; Danimarka'da sütün %87'sini, girdilerin %45'ini
kooperatifler temin etmekte ve pazarlamaktad ır (4). Ülkemizde insanları n kooperatifle şme
düzeyi hakk ı nda bir fikir sahibi olabilmek için Türkiye'de ve baz ı ülkelerdeki nüfusun
kooperatifle şme oranlar ına bakmak gerekmektedir. Çizelge l'de görüldü ğ ü gibi Romanya,
Isveç, Finlandiya, Kanada, Bulgaristan ve ABD gibi ülkeler aras ında en dü şük kooperatifle şme
oran ı %15.7 ile Türklye'dedir.
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Çizelge 1. Bazı Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye de Nüfusun Kooperatifle şme Oranlan
Kooperatifle şme Oranı (%)

Romanya
Isveç
FinIndiya
Kanada
Bulgaristan
ABD
Türkiye

62.5
41.16
40.69
39.50
37.81
21.87
15.70

pe

Süt kooperâtifleri dünyada en yayg ı n ve en eski olan tar ım işleme kooperatifleridir(5).
Kırsalda kad ı nı mız hayvancılıkla ilgili faaliyetlerin genelde tüm sorumlulu ğunu üstlenmiş
durumdad ı r. Hayvanlar ın bakımı , beslenmesi, ah ır ve a ğıllann temizli ği, süt sağı mı gibi
faaliyetler kad ınların kontrolü altındad ıE Yine süt ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi görevi
de kad ınlarımıza düşmektedir. Kırsaldaki aileler için bir sigorta, bir ek gelir olan hayvansal
ürünlerin üretimi ve de ğerlendirilmesi bilhassa bu üretimle ilgilenen kad ınların kooperatif
çatısı altında örgütlenmesinin sa ğlanması ile hem aile bütçesine daha fazya katk ı sağlayacak,
hem de-ülke kalkınmasına olan katkısı artacaktır. Ülkemiz aç ısından önemli olan hayvancılık
sektörünün örgütsel yap ı içinde geliştirilmesi sa ğ lanmal ıdır. Böylece hayvanlarla ve hayvansal
ürünlerin değerlendirilmesinde yo ğun işgücü ve zaman harcayan kad ınlarımızın emekleri
karşılık bulacakt ıE Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörü kooperatifler, çiftçi birlikleri, yeti ştirici
birlikleri, yeti ştirme dernekleri gibi çe şitli örgütlenme biçimlerinden yararalanarak sorunlar ını
çözmüşlerdir (6). Görüldü ğü gibi kooperatiflerin ekonomiye olan katk ısı küçümsenmeyecek
orandad ır. Endonezya'daki PuskowanjaMi Kad ın Kooperaitfi 29 şubesi ve 16.000 üyesi ile
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kredi ve eğitim alan ında üyelerine büyük imkanlar sa ğlamaktad ır (7). Hindistan'da yap ılan bir
araştırmada ise süt üreticisi kad ı nlar kooperatif şeklinde örgütlenerek 1946'dan beri Süt
Üreticileri Birli ği olarak köy seviyesinde çal ışmalar yapmaktad ırlar. Burada kırsal alanda istihdam
edilen işgücü, toplam i şgücünün %79.27'si olarak belirlenmi ştir ve bu i şgücünün %46.18'ini
kadınlar oluşturmaktad ır. Süt üretimi bütün ülkede ek gelir olarak ve genelde kad ınlar tarafından
yapılmaktad ır (8). Ülkemizde çal ışan kad ınlarımızın %72.51 tarım sektöründe, %17.8'i hizmetler
ve %9.7'si de sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Ülkemizde istihdam edilen nüfusun
%29.13'ü kad ın nüfustur Tarımda bu oran %46.59'dur(9). OECD ülkelerinde kad ınların istihdama
katılma oranlar ı, kuzey ülkelerinde en yüksek (1987, isveç %78.8), Akdeniz ülkelerinde ve
Hollanda'da ise en dü şük seviyededir(10).
Konya Bölgesinde yapt ığı mız ara ştırmada kad ınların GSÜD'ne olan katkıları %24 olarak
belirlenmi ştir. Kad ınların tarımsal üretime ve dolay ısıyla kalkınmaya olan katkılan göz ard ı
edilemez. Kad ınımız kırsal alanda iktisaden faal durumdad ır. Hatta son yıllarda kırsal alanda
daha iyi hayat seviyelerine ula şmak, gelir düzeyini art ırmak için erkekler tar ı m d ışı alanlara
kayarken kad ı nı mız tar ı mdan daha fazla sorumlu hale gelmeye ba şlam ışt ı r ve bütün
aktivitelerde en önde yer almaktad ı r. Fakat e ğ itim seviyesinin dü şük olmas ı , aile tipi,
geleneklerin bask ısı gibi pek çok sebeplerden dolay ı baz ı kararlar ı almakta çekimser
davranmaktad ır. Para, piyasa gibi olaylardan habersizdir. Bu yüzden ekonomik potansiyellerini
tam olarak sergileyememektedir. Bunun için kad ınımız birlikte hareket etmeye yöneltilmeli,
örgütlenmeye teşvik edilmelidir. Ara ştı rma bölgesinde incelenen i şletmelerde anket yap ı lan
kad ınların eğitim durumu incelendi ğinde kad ınların %14'ü okur-yazar olmayan, %3'ü okuryazar olan ancak ilkokulu bitirmemi ş, %77'si ilkokul, %4'ü ortaokul ve %2'si lise mezunudur.
Eğ itim düzeyinin düşük olmas ı kad ınlarımızın tek ba şlarına karar alma ve harekete geçmede
cesaretlerini kırmaktad ır. Bu nedenle toplu olarak hareket etme ve örgütlenme bir kez daha
önem kazanmaktad ır. Çağdaş toplumun örgütlü toplum oldu ğu noktasından hareket eden
gerek hükümet kurulu şları gerekse hükümet d ışı kurulu şlar örgütlenmeyi te şvik edici
faaliyetlerde bulunmaktad ırlar. Tarımda küçük işletme sayısı çok fazla olan ülkemizde çiftçinin
örgütlenmesi kı rsal kalkınmanın gerçekleşmesi dolay ısıyla ülke kalk ınması için önemli bir
unsurdur. Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalk ınması için gerekli olan örgütlenmede yetersiz e ğitim
problemi bizi engellemektedir. Kırsalda eğitim seviyesinin dü şüldüğü kooperatifle şme sürecinde
eğitim ilkesinin ihmal edilmesi ve gerekti ğ i gibi önem verilmemi ş olması tarımsal örgütlenmenin
geli şmesini engelleyen önemli bir faktör olmu ştur. Tar ımsa'l örgütlenme için k ı rs'al halk ın
tamamen e ğitimi ele al ı nmal ı , bu konuda bilinçlenmeleri için ayr ı bir eğ itim program ı
düzenlenmeli ve burada kad ınları n eğitimine daha fazla özen gösterilmelidir. Çünkü incelenen
işletmelerde kad ınlar tarımsal ve tarım d ışı işlerin yan ında ev işleri, çocuk bakımı-beslenmesi,
hayvan bak ı mı -beslenmesi, süt sa ğım ı gibi işlerle de yo ğ un olarak ilgilenmektedir. Bu
işletmelerde kullan ılan aile i şgücü içinde kad ı nın oranı %51.45'dir. Toplam işgücü kullanımında
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ise %40.75'i aile kad ı n işgücü, %12.78'i yabancı kad ın işgücü olmak üzere %53.53 oran ındad ır.
Yörede kad ı nlar aile tüketimi için sebze üretimi, fasulye, pancar, nohut gibi bitkilerin
çapalanmas ı, hasad ı ile ilgili işlerle, hayvan bak ımı, beslenmesi ve süt sa ğı mı ile doğrudan
ilgilenmektedir.
Konya Bölgesinde yap ılan bir çal ışmada toplam iktisaden faal nüfusun %81.3'ünü tar ımda
çal ışan kad ınları n oluşturdu ğu tespit edilmi ştir(11). Nijerya'da yap ılan bir çal ışmada ise
kad ınların lı rn işletme d ışında hem de işletmede büyük oranda çal ışmakta oldu ğu belirlenmiştir.
Bunun yan ında kad ın çiftçiler çok küçük çapta da olsa toprak haz ırlığı (%18.6), tarla temizli ği
(%12) gibi i şletmenin tüm faaliyetlerinde aktif olarak çal ışmaktad ır. Teknolojik geli şmelerle işçi
talebi ve i şlerin zaman ında bitirilmesi için i şleri kolayla ştırıcı aletlerin az veya uygun olmamas ı
gibi sebeplerle en fazla ekim, yabanc ı ot mücadelesi, gübreleme gibi i şlemlerde tüm
sorumlulu ğu almaktad ırlar(12). Kad ın tüm bu sorumluluklarla beraber evin ve di ğer aile
fertlerinin de yükünü ta şı maktad ı r. Kad ı ndan ve ekonomik potansiyelinden daha iyi
yararlanabilmek için tek çare kachn ımızın örgütlenmesidir. Ara ştırma bölgesinde incelenen
işletmelerde kad ınları mızın %14'ü pancar kooperatiflerine, %5'i de TKK'lerine olmak üzere
%19'u fiilen kooperatiflere üyedirler. Ara ştırma alan ındaki kad ınların kooperatif hakkındaki
düşünceleri Çizelge 2'de verilmi ştir.
Çizelge 2. Araştırma Alanındaki Kad ınların Kooperatif Hakkındaki Düşünceleri
Kadınları n kooperatif hakkı ndaki düşünceleri

pe

Koopertifler faydal ı , fakat hizmetleri yetersizdir.
Halkın güçlerini birleştiren, ortakl ık ve yard ı mlaşmayı sağ layan kurulu ştur.
Üretilen ürünleri de ğerlendiren, pazarlamay ı sağ layan, sermayeleri birle ştiren kuruluştur.
Kara gün dostu, örgütlenmeyi sa ğ layan kurulu ştur.
Sütleri alan, girdi temin eden ve su da ğıtım ın ı sağ layan kuruluştur.
Kooperatif hakkında hiçbir bilgisi olmad ığını söyleyenler
Cevap vermeyenler

Oran (%)
7
8
8
9
12
16
40

Araştırma alanındaki kad ınların %16'sının kooperatif hakkında hiçbir fikri yoktur. Deneklerin
%7'si kooperatiflerin faydal ı bir kurulu ş oldu ğ nu ancak hizmetlerinin yetersizli ğ ini; %8'i halkın
güçlerini birleştirerek hizmete yönelik i şlerin yap ılması nda ortakl ık ve yard ırrılaşmayı sağlayan
bir kurulu ş; %8'i tar ımsal ürünlerin değerlendirilmesine ve pazarlamas ına yard ı mcı olan,
üreticilerin gelirlerinin art ırılması için sermayelerini birleştiren bir kurulu ş; %9'u belirli bir amaç
için bir araya gelen insanlar ın üye olduğu, zor günlerin dostu, insanlar ı örgütlenmesini sağlayan
kuruluş; %12'si ise sütlerini alan, girdi temin eden, kredi veren, su da ğıtımını sağlayan bir
kuruluş oldu ğ unu belirtmişlerdir. Kad ı nların %40' ı ise cevap vermemi ştir. Çizelge 3'de ise
kad ınların kooperatiflerin faydal ı olup olmad ığı hakkındaki düşünceleri verilmiştir.
koOPERATIFÇ11.1
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Çizelge 3. Araştırma Alanındaki Kadınlann Kooperatif Faydalan Hakk ındaki inançlan
Oran (%)

Kad ınları n kooperatif hakk ındaki inanç durumları

64
19
17

Kooperatifin faydas ına inananlar
Kooperatifin faydas ı na inanmayanlar
Bu konu hakkı nda fikri olmayanlar

Araştırma alan ı ndaki kad ınlarımızın %64'ü kooperatiflerin faydas ına inanmakta, %19'u
inanmamakta ve %17'si ise bu konuda fikir beyan etmemektedir. Bölgede kooperatifle şme
bilinci olmakla birlikte henüz yeterli seviyede de ğildir. Köyünde kooperatif kurulmas ını isteyen
kad ınlarımızın oranı %41'dir. Bu kad ınlarımızın yaşadıkları bölgelere kurulmas ım istedikleri
kooperatifler Çizelge 4'de verilmi ştir.
Çizelge 4. Araştırma Alanındaki Kad ınların Yaşadıkları Bölgelere Kurulmas ını istedikleri
Kooperatifler ve Oranlan (%)
Oran (%)

Pancar kooperatifi
Sulama birliğ i
Kad ınları geliştirme kooper.atifi
Üretim-tüketim ve pazarlama kooperatifi
Tarımsal kalkınma kooperatifi
Süt kooperatifi
Tarım Kredi Kooperatifi
Hayvancıl ığı geliştirme, hayvan sa ğ l ığı-balum ı vb. kooperatif
Halı vb. el sanatlar ı ile ilgili kooperatif

4.88
4.88
9.76
9.76
12.20
14.63
14.63
14.63
14.63
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Kurulması istenen Kooperatif Çe şidi

Bu kad ınların %4.88'i yaşadıkları bölgelere pancar kooperatifi, %4.88'i sulama birli ği, %9.76'sı
kad ınları geliştirme kooperatifi, %9.76's ı üretim-tüketim ve pazarlama kooperatifi, %12.20'si
tarımsal kalkınma kooperatifi, %14.63'ü süt kooperatifi, %14.63'ü TKK, %14,63'ü hayvanal ığı
geli ştirme, hayvan sa ğlığı ve bakımı vb. bir kooperatif, %14.63'ü hah ve di ğer elişleri ile ilgili bir
kooperatif kurulmas ını istemektedirler.
Ayrıca kad ınlara yönelik bir kooperatif kurulmas ı halinde kad ınlarımızı n üyelik hakkındaki
düşünceleri Çizelge 5'de verilmi ştir.
Çizelge 5. Kad ınlara Yönelik Bir Kooperatif Kurulması Halinde Üyelik Durumu
Kad ınları n Düşünceleri

Üye Olma Oran (%)

Üye olurum
Üye olamam
Çekimser

KooVERATI-Fçll.i

45
43
12
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Kad ınlara yönelik bir kooperatif kurulması halirıde ara ştırma alan ındaki kad ınların %45'i
üye olabileceğ ini, %43'ü üye olamayaca ğın ı , %12'si ise bu konuyu böyle bir şey olmad ığı için
daha önce hiç dü şünmediklerini, eşi isterse üye olabilece ğ ini, bu konuda çekimser oldu ğ unu
belirtmi ştir.
Kırsal kalkı nma köylü üreticilerin gittikçe pazar ekonomisiyle ve devlet kurumlar ı ile
bütünleşmesi sonucunu do ğurmu ştur. Pazar için üretim yapan çiftçi ailesinde aile içi iş
bölümünde de bir tak ım değişiklikler yaşanacakt ır. Bu yap ı içinde kad ının yükü biraz daha
artacakt ır. Bu yap ını n kırsaldaki kad ını n lehine i şlemesi, kad ının günlük ya şamdaki gücünü
artı rabilmesi için bölgede ve hatta ülkede özellikle kad ınlarımızın örgütlenmesine önem
verilmelidir. Kooperatif kanal ı ile elde edilen gelirler köyde çözüm bekleyen ba şka sorunların
çözümünde kullan ılarak dengeli bir kalkınma sağlanabilir. Kooperatifler elde ettikleri gelirlerle
köydeki tar ım d ışı'alanlarda yeni i şyerleri ve çal ışma' ortamları hazırlayabildikleri takdirde (el
sanatlar ının geliştirilmesi, tarıma dayal ı sanayi tesisleri vb.) kendi alanlar ının d ışına da ta şarak
köy kalkı nmas ına da yararl ı olacaklard ır. Kad ınlarımızı n bu tür tesislerde yo ğun istihdam ı da
sa ğ lanmal ı d ır. Köy kalkı nma kooperatifleri, ülkenin sosyo-ekonomik yap ısına uygun olarak
örgütlendiklerinde kalk ı nma sürecine birçok bak ı mdan katk ıda bulunabilirler. Bireylerin
becerilerinin geli ştirilip kı rsal yörenin ekonomik ve sosyal yap ısına katkı larının art ırılmas ı
gerekmektedir. Globalle şen dünyada ülkemizin hak etti ğ i yere ula şabilmesi için ülke
kalkınmas ı nda tarıma gereken önem verilmeli, entegre tar ım politikalar ı oluşturulmal ı d ır.
Tarı msal kooperatifler, entegre tar ım politikalar ı nın olu şturulması ve ekonomik ve sosyal
kalkı nma için en iyi araçlard ır. Di ğer bir ifade ile kooperatifle şme bir amaç de ğ il, ası l amaca
ulaşmanın bir aracıd ı r. Kooperatiflerin amaçlar ı çok fazla ve ekonomik, sosyal veya kültürel
niteliklerde olabilir. Bu amaçlar kooperatif ortaklar ı veya kooperatif kurulu şlannın her düzeydeki
yetkilileri tarafı ndan belirlenir. Resmi ve yar ı resmi kuruluşlarda bu amaçlar ın belirlenmesinde
etkili olabilir. Özellikle geli şmekte olan ülkelerde hükümetlerin ve belirli ekonomik güç
çevrelerinin kooperatiflerin genel sosyo-ekonomik kalk ınmaya kat ılı mı konusunda birçok
beklentileri vard ı r. Oysa, ülkemizde kooperatiflerle ilgili uzun dönemli kooperatif politikas ının
olmayışı zaman zaman devletle kooperatifler aras ındaki çeşitli görü ş ayrıcal ı kları nı n doğması na
neden olmaktad ır. Buradaki olumsuzluklar giderilmeli ve Hindistan, Pakistan, Japonya vb.
pek çok ülkede oldu ğ u gibi ekonomik ve sosyal kalkı nmada kooperatiflere önem verilmelidir.
Ülkemizin yap ı s ı na uygun, kalk ı nmadaki etkisi tam oIarak sa ğ lanabilecek kooperatif
politikas ın ı n belirlenmesi ve uygulamaya konulmas ı gerekmektedir. Kalk ınma projelerinde ve
kooperatiflerde kad ı nlarında etkinli ğ inin sa ğlanması hem kad ınların potansiyellerini harekete
geçirecek, hem de ekonomiye katkı sağlayacakt ır. Ayrıca gelir düzeyi artan çiftçi köyünde
kalarak hem köyden kente olan olumsuz göç önlemi ş olacak hem de yeni yatırımlara kaynakl ık
edebilecektir. Kı rsal alandaki kalkınmada di ğer kesimlerde oldu ğu gibi gelirle doğru orantılıdır.
Toprağı olan, üretim yapan, kazanan çiftçi ürününü de ğerlendirebilirse, yani pazar korkusu
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olmaz ise gelece ğe daha farkl ı bakabilecektir. Kooperatif halinde güçlenmesi, yeni tesislerin
hrulması nı da beraberinde getirecektir. Böylece, köy baz ındaki kalkı nma ülke geneline
ta şı nabilecektir. Aksi takdirde k ırsal kesimde %411 ya şayan bir ülkenin do ğrudan sadece
sanayileşme ile kalkınmasını düşünmek herhalde iyimserlik olur.
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Bu çal ışmada sürdürülebilir tar ımsal kalkınma olgusu çe şitli yönlerden tan ı mlanmıştı r.
Ayrıca Türkiye tar ımı sürdürülebilir kalk ınma yönünden makro düzeyde de ğerlendirilmi ş ve
bu konuya ili şkin yaklaşımlar analiz edilmi ştir. Ülkemizde son 10-12 yıldan itibaren sürdürülebilir
tarımsal kalkınma alan ı nda etkin politikalar olu şturulmam ış ve uygulanmam ıştı r. Bu çal ışmada
Türkiye tarı m ı nı n sürdürülebilirli ğ inin sağ lanabilmesi için al ı nması gereken önlemler de
vurgulanm ıştı r.
SUSTAİ NABLE AGR1CULTURAL
DEVELOPMENT AND THE TURKISH AGR1CULTURE
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ABSTRACT

In this study, the phenomenon of sustainable agricultural development was assessed
from the view point of sustainable development in the macro level and the approach to this
subject was analysed. In Turkey, the afficient policies related to sustainable agricultural
development were not created and implemented for 0-12 years. The measures which are
taken irıto account were emphasised to achieve the sustainability of Turkish agriculture this
study.
L GiRİŞ

Bu yazının öncelikli amacı; sürdürülebilir Tar ımsal kalkınma (STK) olgusunu çe şitli yönleriyle
tan ımlamak, hangi unsurlar ı ortaya koymak ve nas ıl gerçekle ştirilebilece ğ ini incelemektir.
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Diğer önemli bir amac ı da, Türkiye tar ımda bu uygulamaların ne ölçüde yer ald ığını ya da
Türkiye'de bu konuyu nas ıl yaklaşıld ığını ve neler yap ıldığı nı analiz etmeye çal ışmaktır.
Bir takı m istatistiksel veriler kullanarak bölgesel ve rakamsal baz ı analizlerden ziyade.
konu, ilgili literatürden derlenen bilgiler ışığında incelenmiştir. Ayrıca teknik ayrıntılara, bilerek,
girilmemeye çalışılmış ve genel bir çerçeve çizilmeye gayret edilmi ştir. Konuya, sosyal, ekonomik
ve yap ısal yönden yakla şılmıştır. Bu yönüyle de, daha önceki çal ışmalardan farkl ı bir bakış
agslyla konu ele al ınmıştır.
Tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi ve ekonomik kalk ınmayı yapabileceğ i potansiyel
katk ı lar dikkate al ı nd ığı nda, bizzat tar ı m sektörünün kendisinin kalk ı nd ı rı lmas ı ve bu
kalkınman ın da sürdürülebilir nitelikte olmas ı zorunluluğ u kolayca görülmektedir.
Ne var ki, son 10 12 yıldır Türkiye'de ilgili kesimler tarafı ndan söylenilmesine ve telaffuz
edilmesine kar şı n, bu alanda belirgin ve istenilen düzeydeki geli şmelerin oldu ğ unun
söylenmemesi konunun önemini ve kar şı laştığı güçlüklerin yenilmesi gere ğ ini ortaya
koymaktad ır. Bu yaklaşımla da, yaz ının son kısmında; karşı laşılan sorunların çözümüne yönelik
bazı politika önerileri verilmeye çal ışılmıştır.
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2. SÜRDOROLEBILIR KALKINMA, SORDüRüLEBillilt KIRSAL KALKINMA
SORDOROLEBILIR TARIMSAL KALKINMA
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Sürüdürülebilir tarımsal Kalkınma (STK) sürdürülebilir Kalkınma (SK) ve Sürdürülebilir
Kırsal kalkınma (SKK) anlpy ı .:, ın tarım sektöründe uygulanan bir uzant ısı olarak, kısaca,
tamamlanabilirse de, gerçekte, çok farkl ı tanımlarla karşılaşılmaktad ır.
SK, herkesin birle ştiği şekliyle, Bruntland Raporunda "gelecek ku şaklar ın ihtiyaçlar ını ve
beklentilerini karşılama yetenek ve olanaklar ını ortadan kald ırmaksızın, bugünkü ku şağın
ihtiyaçlar ının karşılanması" olarak tan ımlanmaktad ır.
Bir başka deyimle, SK, do ğal kaynak taban ının korunması ve yönetimi içerdi ği kadar,
bugünkü ve gelecek ku şakları n isteklerinin kar şı lanmas ın ı ve bu alanda devaml ılığı n
sağlanmasını gerçekle ştirmek için, her türlü teknolojik ve.kurumsal düzenlemelerin yap ılması nı
da kapsayan bir yakla şımdır (1).
O halde, bir yandan kalk ınman ın olması ve diğer yandan, daha önernlj olarak da, bunun
sürdürülebilir nitelik ta şımas ı zorunludur. Nitekim, Pearce, Barbier ve Markandya da,
kalkınmadan hareketle SK'yı tanı mlamaktad ırlar. Kalkınma, kişi başına reel gelirdeki artışlar,
toplumun sa ğlık ve beslenme ko şullarındaki iyileşmeler, e ğitimdeki düzenlemeler ve başarılar,
kaynaklara ula şım ve kullan ım ile gelir dağılımındaki düzenlemeler ve temel özgürlükdeki
artışlar gibi unsurlar ın bir bileşkesi olmaktad ır, Buradan hareketle de SK'y ı , kalkınman ın
getirilerinin zaman içinde kararl ı şekilde artış gösterdiği bir durum olarak ifade etmektedirler(2)
Her ne kadar, SK'y ı, farkl ı yaklaşımlarla, farkl ı şekillerde tan ımlamak ve yorumlamak kabilse
de; ortak olan unsurlar ın başı nda; yenilenmeyen kaynaklar ın, geleceğe yönelik kullan ımlarını
dikkate alarak, belirli bir tüketim düzeyini indirilmesi ile ilgili de ğişim sürecinin varl ığı
k. o op.ERATIFC 1.1
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gerekmektedir. Gercekten de SK bir de ğ işim sürecidir. Bu süreç içinde, kaynaklar ın, geleceğe
yönelik kullanımlarını dikkate alarak, belirli bir tüketim düzeyine indirilmesi ile de ğişim
sürecinin varl ığı gerekmektedir. Gerçekten de SK bir de ğ işim sürecidir. Bu süreç içinde,
kaynakların kullan ımı , yatırı mların yönlendirilmesi, teknolojik geli şrnenin yönünün seçilmesi
ve kurumsal de ğ işikliklerin yapılmas ı gerekir. Bunlar yap ıl ırken de; hepsinin birbiriyle uyum
içinde, insanl ığı n bugünkü ve gelecekteki beklentilerini kar şı lama potansiyelini zenginle ştirici
olma zorunlulu ğ u bulunmaktad ır (3).
Bu arada, Dünya Bankas ı n ı n çal ışmalar ı nda, SK'n ı n yukar ı da belirtilen nitelikleri
doğrultusunda; sefaletin önlenmesi, kalk ınma ile nüfus-aras ında belli bağlantıların kurulmas ı ,
insan sa ğlığı nın korunmas ı, yerleşim alanlarının düzenlenmesi, ekolojinin korunmas ı, arazilerin
insan sağlığının korunmas ı, yerleşim alanlarının düzenlenmesi, ekolojinin korunmas ı, arazilerin
etkin kullan ımı ile çölleşme ve ormans ızla şmanın önlenmesi, tarı m sektörü lle ekonominin
diğer sektörleri aras ında bağın kurulması , biyolojik çeşitliliğin korunması , bilim ve biyoteknoloji
aras ı ndaki bütünle şmenin sa ğ lanmas ı , kıyı alanlar ı n ı n korunmas ı , bütün kalk ı nma
programları nda sosyal ve kültürel de ğerlerin bütünle ştirilmesi, katı lımcıl ığı n artı rılmas ı
program ı nda sosyal ve kültürel de ğerlerin bütünleştirilmesi, katılı malığın artırılması , genç
nüfus için etkin yatırımların yapılması , kad ınların işlevleri ile birlikte yerel halk ın ve yönetimin
güçlendirilmesi, gönüllü kurulu şların teşvik edilmesi, uluslararas ı yasal araç ve mekanizmalar ın
geliştirilmesi vs. gibi çok farkl ı unsurları içerdi ği de belirtmektedir (4).
Daha özet bir biçimde ifade edilmek istenirse, SK dört önemli ö ğeyi içeren bir niteli ğe
sahiptir. Bunlar da; mevcut ve gelecekteki nüfus için g ıda güvenliğ inin sağ lan ılması , bunlara
yeterli istihdam ve gelirin yarat ılması , doğal ve çevresel kaynaklar ın korunması , halkın kararlara
ve yönetime daha aktif ve etkin kat ı lı m ı n sa ğlanmas ı d ı r. Uygulamada bunlar ın öncelik
derecelerinin farkl ı olabilece ği de belirtilmektedir (5), Di ğer yandan, SK'n ın bu nitelikleri
çerçevesinde, s ını rl ı kaynaklara olan talebi etkin olarak de ğerlendirildiği , doğal kaynakları
koruma özelli ğinin olduğ u, yerel ve yenilenebilir alternatif kaynaklar ın kullan ımını yönlendirdiği,
kendi kendine yeti ştirdiği, hayatı zehirli maddelerden korumay ı hedefledi ği, tüm ya şamı n
temel de ğ erlerini iyile ştirmeye yöneldi ğ i de ifade edilmektedir. Ayr ıca, fakir ve güçsüzlerin
ihtiyaçlar ını karşılayamayan bir kalkınman ı n sürdürülebilir olmad ığı da belirtilmektedir (6).
Bu bilgiler ışığında SKK'n ın ve STK'n ı n da, belirtilen bu temel uns ıırları, kırsal alanlar ve
tarı m sektörü açısından, ta şımas ı gerekmektedir. Çünkü, SK'dan giderek SKK'ya ve oradan da
STK'ya ula şmaktad ır.
Genel bir yaklaşımla, kırsal kalkınma, kırsal topluluklar ın ekonomik, sosyal ve kültürel
koşulların ilyileştirilebilmesi için, kendi çabalar ının kamu kesiminin i şbirliği ile kalkınma yönünde
harekete geçirilmesi, ulusal kalk ınma gayretlerine katk ıda bulunma sürecidir. Daha aç ık şekilde,
kı rsal alanlarda ya şayan ve geçimini tar ı m sektöründen ve di ğ er kı rsal mesleklerden sa ğ layan
toplulukları n, ça ğı n koşulları na uygun ya şam düzeyine kavu şturulmas ı için bu yönde bir
gereksinim duygusunun yarat ılması ve sonra onlara bu u ğ urda maddi ve manevi yard ım
kOOPE12ATifil.ik.
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yapılarak bunlar ın demokratikyoldan kalkındırılmalarmın sağlanılması sürecidir (7). 13u itibarla
da sosyal, siyasal, ekonomik, teknik, çevresel, kurumsal, hukuksal etmenlere göre şekillenen
geniş kapsaml ı bir uygulama olup, içerisinde ço ğunlukla tar ımsal hizmetler de a ğırlık olarak
yer almaktad ır (8)
Bu şekilde tan ımlanan kırsal kalkınmanın SKK niteliğiinde olabilmesi için de, sürecin
tümünde mecut ve gelecekteki nüfusun ihtiyaçlar ı ile yenilenebilen kaynaklar ı n birlikte
düşünülmesi ve kullan ım dengesinin kurulmas ı zorunlulu ğ u bulunmaktad ır. Nitekim, SKK'nın
amaçları aras ında, insanların motivasyonunun art ırılması, gıda güvenliğinin sağlanması (fiziksel
çevrenin korunmas ı), istihdam ve gelir gelişiminin sağlanması (etik düzeyi koruma) gibi unsurlar
yer almaktad ır (5).
Sürdürülebilir K ırsal Kalkınmanın yarat ılması ile ilgili hizmetler aras ında, özellikle tarım
sektörü ile doğrudan veya dolayl ı şekilde ilgili olanlar önemli bir yer tutmaktad ır.
Kırs-al kalkınman ın olabilmesi, kırsal kesimin yaşanacak duruma getirilmesini, tar ımsal
gelirlerin art ırılmasını ve kırsal alanda, teknik, sosyo ekonomik karakterli bir seri iyile ştirme de
gerektirmektedir.
Kırsal alanlar, genellikle, tar ırnsal uğraşların olduğu yerler odu ğu için Kırsal Kalkınma
gelişmekte olan ülkelerde Tar ımsal Kalkınma ile eş anlaml ı olarak dü şünülmektedir. Gerçekten
de, bu süreçte Tar ımsal Kalkınma, diğer unsurlar ın yanında, önemli bir yere ve etkiye sahip
bulunmaktad ır ( Şekil 1).

Şekil 1, Sürdürülebilir Kalkınma ve Unsurlan
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Şekilde de görüldü ğü gibi, STK SKK'nın uzantısıd ır ve SKK STK'yı da kapsamaktad ır.
Şüphesiz, aralarında belirli bir ba ğ ve bütünle şmenin olması da zorunludur. Yani, SKK'n ın
sağlanabilmesi için STK ile birlikte tar ım d ışı kalkı nmanın da gerçekle ştirilmesine ihtiyaç
hissedilmektedic Bu bak ımdan da, ekonomik, ekolojik, sosyal ve teknik sürdürülebilirli ğin
(şekil 2) bir arada yarat ılması gerekmektedir.
Şekil 2. Sürdürülebilir Kalkınmanın Üç Yönü
Ekonomik Stirdürillebilirlik
ffiihdam ve Gelir
Da ğı l ımı

Ekonomik Sürdürülebilirlik
Çevresel De ğ erleri Koruma
ve Değerlendirme
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STK, doğal kaynaklar ın insanlığa sağ lad ığı faydayı olumsuz etkilemede ve çevrenin
kalitesini bozmadan, tar ımsal kalkınmanı n s' ağ lanması sürecidir. Temel amaç, mevcut ve
gelecekteki talebi kar şı layacak yeterli g ıda üretiminin sa ğlanması, toplam kaynak stokunun
verimli kapasitesinin te şvik edilmesi, yoksulluğun azaltılması, gelecek kuşakların sağlıklı bir
çevre içinde ya şamasını engellemeden tarımın geliştirilmesidir. Daha net bir ifade ile, tar ımsal
kalkınma süreci içinde bölgeler ve ku şaklar aras ında eşitliğin. sağlanmasıd ır (9).
Tarımdaki kalkınman ın sürdürülebilir olması ancak tar ımda önemli olan arazi, su gibi
kaynaklarla bitkisel ve hayvansal genetik kaynaklar ın zaman içinde korunmas ı ile mümkündür.
Tarımdaki kalkınman ın, çevresel olarak herhangi bir olumsuz etkisi yoksa, teknik olarak uygun
ve yürütülebilen ise, ekonomik yönde tutarl ı ve ya şatılabilirse ve sosyal olarak kabul edilebilir
niteli ğ i olması halinde sürdürülebilir olaca ğı belirtilmektedir (1).
Bununla beraber, STK'n ın kapsamı ile
olarak, yayg ın ekolojik tar ım uygulamalar ı
öngören stratejilerden, önemli çevresel düzeltmelerde takviye edilmi ş serbest rekabete dayal ı
tarımsal pazarların yaratılmasına varan yakla şımlar gibi farkl ı görüşlere de rastlamaktad ır (1).
hatta, tüketim için ayr ılan tarımsal gelir zaman içinde, belirli bir düzeye ula şıyorsa ve kararl ı
seyrediyorsa yani, gelir düzeyi kullan ılan kaynakları yenillyebillyorsa, ancak o zaman tar ımsal
sistemin sürdürülebilir olduğu kabul edilmektedir (6).
Bu yaklaşı mlardan hareketle, STK'n ın çevresel, teknik, ekonomik ve sosyal ö ğeleri içeren
br niteli ğin olduğu ve aşağıdaki dört temel hedefi gerçekle ştirMeye yöneldi ği belirtilmelidir:
a) Zaman içinde tarımsal gelişmesinin ve büyümesinin sağlanması,
b) Toplumda yoksulluğ u azaltılması ,
k0 OPERATif I
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c) Sürdürülebilir do ğ al ve tar ı msal kaynaklar ı n kullan ımı ve yönetimde etkinli ğ in
gerçekleştirilmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin giderilmesidir.
Belirtilen bu hedeflere ula şılması , daha do ğru bir ifade ile, sürdürülebilir kalk ınmanın
sağ lanabilmesi, geçmi şteki durum mevcut performans ve gelecekteki talep gibi birbirleriyle
doğrudan ve dolayl ı şekilde ili şkisi olan bir seri faktörün bir arada ele al ınmasına ve birbirini
tamamlayıcı niteliğe ulaştırılmasına bağlı görülmektedir. Bunlar aç ısından da;
a) Tanmsal geli ş menin, çevrenin ve ekolojik dengenin korunmas ı ile birlikte
gerçekle ştir,
b) Mevcuı kaynaklar ı etkin kullan ırken yenilebilir kaynaklar ın yaratılması , nüfus-toprak
ve kalkınma ilişkisinin kurulması ,
c) Tarımda ekonomik ve ekolojik dengenin sa ğ lanılması, ekonomi ve ekoloji ili şkisinin
kurulması, ekosistemin korunmas ı,
cl) Ekonominin diğer sektörleri ile tar ımın bütünleşmesinin sağlanılması,
e) Çevre dostu tar ı msal üretim ve girdi kullan ım yöntem ve düzeylerine ula şılması,
f) Kullan ılacak üretim, pazarlama ve yay ırn yöntemlerinde ve uygun teknholojilerin
seçiminde sürdürülebilirlik yaklaşımının esas alınması ,
g) Tarımdaki eğitim,öğretim sisteminin iyile ştirilmesi ile kad ınların kırsal alanlardaki
uygulama ve kararlardaki i şlevlerinin art ırılması,
h) Kı rsal toplumun sa ğlığının korunması ve daha iyi ya şam standard ına ulaştırılması,
i) Tarımda üretici örgütlenmesi ile birlikte tar ıma hizmet veren kurulu şların ve gönüllü
kurulu şların işlevlerinin art ırılması ve kararlara kat ılımalık esasını n getirilmesi, kurumsal
düzenlemelerin yap ılması ,
j) Köy yasaları da dahil alana dönük baz ı yasal ve yönetimsel düzenlenmelerin yap ılması,
k) Özellikle belirli bölgelerde Entegre K ırsal kalkınma yakla şımını n benimsenmesi ve
önceliği almas ı , ,
I) Uluslararas ı ilişkiler ve anlaşmalarda uluslararas ı pazarlarda tar ıma özgü niteliklerin
dikkate al ı nması ,
m) Tarımdaki ara ştırma ve geli ştirme çal ışmaları ile tarımsal yap ıdaki düzenlernelerin
sürdürülebilirliğ ini sağlayacak nitelikte olmas ı ve nihayet
n) Uygulanacak üretim, pazarlama, desteklerne düzenlemelerinin ve politikalar ı nı n
sürdürülebilirlik hedefine uygun dü şecek kapsam ve nitelikte belirlenmesi say ılabilir. (1)
Gerçekten, tar ırrısal kalkınmanın önemli koşullarında birisi, tarımda gelirlerin artırılması.
Gelirlerin artmas ı ise diğer faktörler yan ında üretim ve verimlili ğin artırılması da gerekmektedir.
Ekili§ alanlarının sınırlı olduğu ülkelerde verimlili ğin artırılması bazı modern giderlerin yoğun
olarak kullan ımı bağlı olmaktad ır. örneğin, daha fazla kimyasal gübre, tar ımsal ilaç kullan ımı,
daha çok sularrıa yapılması gibi uygulamalar, bir yandan verimi art ırırken bir yandan da çevre
ve doğal yaşam insan sağlığı bakımından bir takım olumsuzluklar' beraberinde getirmektedir.
genellikle de k ısa vadeli hesaplar göz önüne al ı narak uygulanan politikalar tar ımsal kaynak
k oo P ER AT IFc
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taban ının bozulmas ı sonucunu vermektedir. Bu nedenle, STK yakla şımı bu olumsuzluklar
yarat ılmadan, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmeyi öngören bir süreç olmakta ve ifade
edilen pek çok faktörün birarada ele al ınmasını zorunlu kılmaktad ır.
Şüphesiz, burada en önemli sorun tar ımdaki kalkınma ile sürdürülebilirlik aras ındaki
hassas dengenin sa ğ lanmasıdır. Bu da, öncelikli sürdürülebilirlik kalk ınmanın bir takım
parametrelerle ölçülmesini gerektirmektedir.
3. SÜRDÜRÜLEBILIR TARIMSAL KALK1NMANIN ÖLÇÜLMES1
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STK'nı n belirli parametrelerle ölçülmesi, SK'n ın ölçülmesi ile benzerlik göstermektedir. Bir
başka ifade ile, SK'n ın ölçümünde kullan ılan bazı parametreler, STK'n ın ölçülmesi için de
°kullanılabilir.
Bir ekonominin genel olarak belli bir dönemde gösterdi ğ i gelişmenin ortaya konulmasında
kullan ılan parametrenin, bu amaçla da kullan ılabileceği söylenebilir. Ekonomik güçlenmenin
ölçülmesi de. herkesin uzrnanl ık alanına göre, farkl ı parametrelerin kullamlmas ı suretiyle
yapıld ığından, standart bir ölçü bulmak güç ise de. herkesin üzerinde, genellikle, birle ştiği bir
veya bir kaç parametre burada da kullan ılabilir. Bunların başında da GSMH ve SMH'dan giderek
bulunan birey ba şı na dü şen ulusal gelir gelmektedir.
Benzeri bir yakla şımla sürdürülebilir reel gelirin SK'n ın ve tarım sektöründen elde edilen
sürdürülebilir gelirin de STK'n ın ölçülmesinde kullanaca ğı belirtilebilir.
Nitekim, ilgili kaynaklarda da, her ne kadar sürdürülebilirli ğin ölçümünün son derece zor
olduğu belirtiyorsa da (4), yeterli g ıda düzeyine ula şılma derecesi, mevcut sermaye ve kaynak
stokunun korunma ve art ırılma derecesi gibi ölçütler yan ında, sürdürülebilir gelirin daha
geçerli bir ölçüt oldu& da ifade edilmektedir (10).
Bununla beraber, sürdürülebilir gelirin hesaplanmas ı nı n son derece zor oldu ğ u da
belirtilmelidir*. Çünkü, gerçek sürdürülebilir gelire ula şmak için, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH).
ve Safi milli Has ılan ın (SMH) do ğru hesaplamas ı zorunludur.
• lşta burada kar şılaşılan en önemöli sorun da, do ğal kaynaklar ve çevresel faktörlerle
kalite değerlerinin bunlarla ortaya ç ıkan eskime ve y ı pranman ın GSMH, SMH ve ulusal
sürdürülebilir gelir hesaplar ına doğru şekilde yans ıtılması meselesidir. Kalkınma süreci içinde,
* Gerçekten de sürdürülebilir gelirin (SG) ancak yakla şı k olarak hesaplanabilece ğ i, çevre kirliliğ inin
etkisini kümelatif olarak gösteremeyece ği için uzun dönemde sürdürülebilirli ğ i ifadede yetersiz kalabilece ğ i
de belirtilmektedir. A şağıdaki yakla şımla bu hesap yap ı lmaktad ı r. SG=SMH=GSMH-(Dm+Dn), Burada;
Dm, üretilmi ş sermayenin yı pranma payı nı (arnortisman ı nı ) ve Dm, 'çevresel sermayenin y ı pranma
payı n ı (amortisman ı n ı ) göstermektedir (10). SG'nin hesaplanmas ı ile ilgili bazı çal ışmalar da
yapılmıştır.bu konuda detayl ı bilgi için bakı nız: P Bartelmus, E. Lutz and S. Schweinfest. "Integrated
Envirolmental and Economic Accounting".The World Bank Environment Working paper No: 54, 1992,
Washington DC.,USA- H.M. Peskin and E. Lutz "A Survey of Resource and Envirolmental Accounting in
Industrialized Countries".The Bank Environment Working paper No: 37, 1990, Washington DC., USA
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bu kaynaklarda ve çevre ile ilgili farkl ı nitelikler masrafın bu hesaplara yans ıtılması halinde,
elde edilecek gelir düzeyi sürdürülebilir kalk ınmanı n ölçüsü olmayacakt ır.
Burada üzerinde durulan kaynaklar ise, kalk ınmanın yaratılMasında katkısı olan; doğal
kaynaklar, insan faktörü ve onunla ilgili olanlar, çevresel kaynaklar ve üretilmi ş sermayenin
tümüdür. Dolayısıyla bunlarla ilgili olanlar ve eskimelerin hesaplara girmesi zorunlulu ğu
bulunmaktad ır. İşte buradan hesaplanan sürdürebilirli gelir,belirtilen tüm kaynaklar ın stokunda
bir eksitmeyeya azalmaya sebep olmadan, masrafdan arta kalan net art ışı gösteren gelirdir.
Böylesi bir hesaplanman ın yapılabilmesi için de şüphesiz, ulusal muhasebe sisteminin
tarı m sektörü ile ilgili hesaplanmalarının bunlara uygun ,hale getirilmesi veya uygulamas ı
zorunlulu ğu bulunmaktad ır. Özellikle, çevresel sermayenin sisteminde. düzenlemelere ihtiyaç
hissedilmektedir. (11). Karma şı k ve masrafl ı olmakla beral3er, bu de ğ'işikliğ i yapan Fransa ve
Norveç gibi ülkeler de bulunmaktad ır.
Gerçekten de, mevcut bütün sermaye stokunu korumak sürdürülebilirli ğ inin kaç ı nı lmaz
bir koşuludur..Bu nedenle, sürdürülebilirlik ölçülürken, do ğal kaynaklar ın yı pranmas ı ve di ğer
sermaye unsurlar ı n ı n geli ştirilmesi, çevresel ve çevresel olmayan varl ı klar aras ı ndaki
sürdürülebilirlik düzeyi, ya ş ama destek veren kritik çevresel unsurlar ı n -bir arada
değerlendirilmesi zorunludur. Bu bak ımdan da, kullan ılan suyun kaliteye göre fiyatlanmas ı ,
hava kirliliğinin fiyatiand ırılması gibi bazı yeni konuların girilmesi gere ği doğabilir. ,Çünkü,
toplam sermaye stokundaki de ğ işikliklerin ölçümü için bir parasal göstergeye ihtiyaç
hissedilebilmektedir.
Bununla beraber, böyle bir göstergenin yarat ılmarnası halinde, çevresel unsurlan ifade
eden fiziksel göstergelerin bir azalmaya rastlan ı lmaması halinde SK'n ın yarat ıld ığı ifade
edilmektedir (10)
Bütün bu açıklamaların bir sonucu olarak denilebilir ki; SK'n ın ve STK'n ın ölçümü için baz ı
zorluklar görülmekle beraber, bir tak ım yakla şı mlarda bulunma olana ğı vard ı r.
Bu genel bilgilerden sonra, Türkiye'de durumun ne oldu ğuna, kısaca bak ılması yararl ı
görülmü ştür.
4. TÜRKIYE'DE SÜRDÜRÜLEBIL İR TARIMSAL KALKINMA

SK ve buna bağ lı olarak STK kavram ını n Türkiye'ye Brundland Raporu ile geldi ğ i ve son
12 yıldı r Türkiye'de konu üzerinde çe şitli görüşmelerin ve toplant ıların olduğ u söylenebilir.
Ancak, STK konusunda baz ı geli şmeler olmakla beraber, önemli a şamalara ulaşılmad ığı
da belirtilmektedir. Yukarıda nitelikleri belirtilen STK kapsam ında yetersizliklerin ve eksikliklerin
halen sürdü ğü ifade edilebilir. Asl ında bu eksikliklerin, 1987'de Brundland Raporunda di ğer
ülkelerde karşılaşıld ığı belirtilenlerden çok farkl ı olmad ığı görülmektedir (3).
Türkiye'de mevcut kurumsal yap ı ve yasalara göre merkezi ve yerel düzeyde çok say ıda
kurulu ş çevre koruma ile ilgilenmektedir. STK yönünden özellikle Çevre Bakanl ığı , Tarım ve
Köyişleri Bakanl ığı , Devlet Su İşleri Genel Müdürlü ğ ü ve Köy Hizrrıetleri Genel Müdürlü ğ ü ile
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bu alanda görev alan kamu kurulu şları, mesleki kurulu şlar ve gönüllü kurulu şlara önemli
görevler dü şmektedir (12).
1991 tarih ve 443 say ılı KHK ile Çevre Bakanl ığı 'na toprak ve su kaynaklar ının kullanılması
ve korunmas ı , çevre e ğitimi, kirlenme kontrolü, izleme ve denetleme konular ında görev
verilmiştir. Yasa ile Tarım ve Köyişleri Bakanl ığı 'na bitki ve hayvan hastal ık ve zararlar ının
kontrolü, girdi kullan ımının iyileştirilmesi, hayvancılık tesislerinin sa ğlık yönünden kontrolü,
tarım alanlarını n amaçlarına uygun kullan ılmasını sağlamak, g ıda standartlar ı Ve kalitesinin
kontrolünü yapmak vb. görevler verilmi ştir. Orman Bakanl ığı'na ise, di ğer görevleri yan ında
erozyonu önleyici çal ışmalar yapma, a ğaçland ırma ve orman-köy ili şkilerinin düzenlenmesi,
6200 sayılı yasa ile DS İ Genel Müdürlü ğü'ne, su kaynaklar ından yararlanma ile ilgili planlama
ve fiziki yat ı rımların yapılması , kullanma ve koruma ile ilgili görevler ve Köy Hizmetleri Genel
Müdürlü ğü'ne ise, kırsal altyap ı yatırımları (yol, su, köy elekrifikasyonu, iskan gibi), tar ım
arazilerinin amaca uygun kullan ımı ve kullan ım planlamas ının yapılması, küçük ölçekli sulama
yatırımları ve tarla içi geli ştirme hizmetlerinin yap ılması vb. görevler verilmi ştir.
Uygulama çeşitli kuruluşlara da ğıtılmış görevlerin yeterli bir biçimde yürütülebillnesi için
öncelikle eşgüdüm sorununa çözüm gereklidir. Di ğer yandan toprak ve su kaynaklar ı başta
olmak üzere, doğal kaynaklar ın envanterlerinin haz ırlanması ve çeşitli kuruluşlarda bu amaçla
toplanan verilerin rnerkezi bir bilgi bankas ında toplanmas ı ve ilgililerin kullan ımına sunulması
sa ğlanmal ıd ı r. Kalkınma planlarında çevrenin ekonomik sisteme entegre edilmesi temel ilke
olarak kabul edilmi ş olmas ına karşın, bu uygulama özellikle kamu yat ırımlarında yeterince
kabul görmemektedir. Tar ım politikalar ında (destekleme, toprak ve su kaynaklar ını geliştirme
gibi) kaynaklann sürdürülebilir kullan ı mına yönelik yeni düzenlemelerin yap ılması ve bu
yolla doğal çevrenin korunması ve çevre dostu tar ım tekniklerinin kullan ımı nın yayg ınlaştırılması
(örneğin organik gübreler ve preparatlar ın kullanımının teşvik edilmesi gibi) sa ğlanmalıd ır.
Türk tar ım', yapısı, organizasyonu ve i şleyişi ile ortaya koydu ğu performans bak ımından
yakından incelendi ğinde; STK açasından önemli sorunlarla dolu oldu ğ u fark edilmektedir.Bunlar
arasında;
a) Toprak ve onu kullanan nüfus aras ındaki dengesizlik ve buna ba ğl ı olarak tar ımdaki
yapısal bozukluk ile iyi işleyen bir tarımsal bünyenin yaratılamamış oluştı, bölgesel farklılıkların
sürüyor olmas ı ,
b) Belli sayıda nüfusa sahip bir çiftçi ailesine yeterli gelir ve i ş olanağı verecek i şletme
büyüklüğ üne ula şılamarmş oluşu,
c)Küçük ve dağınık işletmelerin üretim teknikleri ve pazarlama düzeni konusunda yeterli
bilgilerin ve olanakların olmayışı , pazarl ık gücü noksanl ığı,
d) Toprak ve su kaynakların ın geliştirilmesi için ayrılan yatırımların göreli olarak azl ığı ve
dengeli da ğıtılamayışına ek olarak tar ım arazilerinin tarım d ışı amaçlarla kullan ımının giderek
yayg ınlaşması,
koopERATI "F Ç I 1.1 k
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e) Sektördeki gelirin di ğ er sektdrlere göre dü şüklü ğ ü, sektör içi gelir da ğı l ı m ı nı n
dengesizli ği,
f)Tarımsal organizasyonla ilgili kurumsal düzensizliklerin devam ediyor olu şu,
g) Nüfus art ışından kaynaklanan çevresel sorunlara ek olarak , tar ımın ekonominin di ğer
sektörleriyle istenilen düzeyde olmas ı,
h)Tarımsal pazarlama, ürünlerin i şlenmesi, üreticinin örgütlenmesi ile özellikle iyi i şleyen
bir destekleme.sisteminin yarat ılmamış oluşu konusundaki sorunlar,
i) Aşırı . nüfus artışından kaynaklanan ve entansif toprak kullan ımı ile gere ğinden fazla
kullanılan kimyasal gübrelerle, mücadele ilaçlar ı, sulama gibi verimart ırıa girdilerin beraberinde
getirdi ğ i çevresel sorunlar,
j) Doğal çayırların, çal ılıkların ve benzeri koruyucu bitki örtüsü sökülerek arazilerin marjinal
alan olarak i şlenmesi,"
k) Yeraltı suyunun, genellikle sübvansiyonla sa ğlanan azotlu gübrelerin a şırı kullanımı
nedeniyle, kirlenmeye u ğraması,
1) Şiddeti yörelere göre de ğişmekle beraber, ülkenin toplam yüzeyinin %81'ini etkileyen
erozyonun en önemli kırsal çevre sorunu olarak a ğırlığını hissettirmesi,
m) Yanl ış uygulanan politikalar sonucu, üretim bile şimindeki olumsuz de ğ işmeler, sanayi
kirliliğinin toprak kullan ım potansiyelini olumsuz etkilemesi, yanl ış sulama uygulamalar ı ve
drenaj eksikliklerinin, toprakta tuzlula şmaya, su birikimine ve bunun da verim dü şüklüğ üne
yol açmas ı , gibi hususlar sayılabilir (8,9,13).
Kısacası, Türkiye'nin sorunu; kaynaklar ın geli şimini sağlayacak, kaynak tabanlar ının
tahribini önleyecek, tar ımsal kalkınma ve üretim art ışı ile kaynaklar ın korunmas ı birlikte yürüten
sürdürülebilir kalkınma sürecine istenilen ölçüde girmemi ş oluşudur. Toprak üzerindeki nüfus
baskısının ve dolayısıyla ortalaMa tar ım işletmesi büyüklü ğünün azalmasının önlenmesi için,
öncelikle işletmelerin miras yolu ile sürekli parçalanmas ı engellenmeli, kırsal kesimde tar ım
d ışı öncelikle i şletmelerin miras yolu ile sürekli Parçalanmas ı engellenmeli, kırsal kesimde
tarım d ışı istihdam olanaklar ı götürülerek tar ımdaki fazla i şgücü oldu ğ u yerde istihdam
. esi üzerinde
edilmelidir. Bu amaçla özellikle k ırsal sanayilerin ve k ırsal turizmin geliştirilm
durulabilir. Böylece kentlere sürekli göçler azalabilir ve tar ımsal kaynaklar ı n üzerindeki nüfus
baskısı da hafifletilebilir.
Tüfklye'de uygulanan yanl ış tarım politikaları sonucu ortaya ç ıktığı dü şünülen bu sorunlar,
STK'dan ziyade bir sürdürülmezli ğe doğru gidi şi hazırlamaktad ır denilebilir. Özellikle, devletin
tarıma müdahelesinden kaynaklanan, uzun vadeli politikalar yerine k ısa vadeli olanlar ın tercihi,
fiyatlar ba şta olmak üzere bölgesel, ve ekolojik özellikleri dikkate almadan tekdüze uygulanan
bir takım destekleme araçlar ı na öncelik verilmesi , desteklenen ürün say ısını n ve ürünlerinin
seçimindeki yanl ışlıkların sürdürülebilirliği olumsuz etkiledi ği de kaydedilmelidir.
Her ne kadar, Brundland Komisyonu toplant ısı nı n üzerinden geçen 12 y ıllık süre ve
Gündem 21'in üzerinden geçen yedi y ıllık süre içinde Türkiye'de "Ulusal Gündem 21" çal ışmaları.
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ve "yerel Gündem 21" hazırl ıkları ile Ulusal Çevre Eylem Plan ı'nın hazı rlıkları ve erozyonu
önleme gibi konularda, baz ı ilerleme ve geli şmeler sağlanmış, 1996 yılında Ankara'da
sürdürülebilir Tar ım Çiftçi Yard ımlaşma Derne ği gibi oluşumlar yaratılmışsa da, bunların STK
açısından beklenileni verdiği söylenememekteclir. Gerek küresel gerekse ülkesel düzeyde konu
ile ilgili olarak yap ı lan toplantıları n sonuçları (Stockholm Ve Rio Konferanslar ı dahil), tam
olarak uygulamaya ta şınamamakta, aksine bu tür giri şimlere karşın çevre sonrunları çeşitlenerek
artma e ğ ilimine girmi ştir.Bu sorunlar ı n çözümü ile eylemlerde bulunmak için kurulan
uluslararas ı ve ulusal kuruluşların yeni bir yakla şı m ve anlayışla çevre sorunlar ına çözüm
yolları ara ştırmaları ve yaptırım gücüne sahip olmalar ı gereği bulunmaktad ır.
Türkiye'de halen toprak erezyonu, çölle şme, su ve toprak kirlili ği, ormanların ve do ğal
çevrenin yok olması gibi sorunlar yaşamyorsa, bu durum ideal anlamda STK'y ı gerçekleştirecek
politika ve uygulamalar ın henüz sağlanmad ığını göstermektedir. Bu nedenle bu konuda baz ı
yeni politikalar ın konulmas ı ve uygulanması zorunluluk arzetmektedir. Di ğer yandan tar ımda
kimyasal girdi kullanımı ülke genelinde yetersiz olmakla birlikte bölgeler aras ında dengesizlik
göstermekte ve özellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde yo ğun ve bilinçsiz kimyasal kullanımı
artırmaya yöhelik politikaların yararlar ı ile zararlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
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5. TORKİNE IÇIN UYGUN POL1T1KAIARIN OLU ŞTURULMAS1 VE UYGULANMAS1
STK bakı mı ndan Türkiye'de uygulanacak politikalar olu ştururken üzerinde önemle
durulmas ı gereken hususlar şöyle sıralanabilir;
1.Öncelikle, gerek karar alanlarda ve gerekse uygulay ıcılarda tüm yönleriyle STK anlay ışının
ve davranışı nın yaratılması zorunludur. Buna paralel olarak, tar ım sektörü ile ilgili politikalar
komılurken kırsal kesim bir bütün olarak dü şünülmeli, tar ım ve tarım dışı 'sektörler birlikte
değerlendirilmeli, tarımı etkileyen makro politikalar da STK kapsam ına uygun yürütülmelidir.
2. Temelde g ıda güvenliği, yoksulluğun azaltılması ve doğal kaynaklar ın kullanımı ve
yönetimi gibi üç amaca ortakla şa yönelik STK politikas ı çiftçilerin ve toplumun bütün bireylerinin
davran ış ve anlayışına dayanmal ı ve disiplinler aras ı katılımcılık esasına göre yürütülmelidir.
3.Dünya bankas ı kaynaklar ında, çoğu gelişen ülkelerde STK'n ın üretici örgütleri ve gönüllü
kuruluşların katkı ve çal ışmalarıyla daha ba şarılı oldu ğu dikkate al ınarak, Türkiye'de de konu
bu yönüyle ele alınmalıdır (4). Örneğin, sulama, toprak ıslahl ve kurutma gibi teknik konularda
bu katılımalık daha da art ırılmalıd ır.
4.STK politikalarında kaynakların kullanımı ve dağıtımı ile getirilerin da ğıtımında kuşaklar
aras ı ve bölgeler aras ı dengeler sa ğ lanmal ıd ı r. Halen yürütülen kalkı nma politikaları
sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu hale getirilmelidir.
5. Devlet ve kamu sektörü, ara ştırmaların yönlendirilmesi ve yürütülmesi ile teknolojik ve
kurumsal iyileştirmenin yapılmasında öncülük görevini sürdürmelidir.13ü ba ğlamda, kimyasal
girdileri bağımlılığı azaltan, verimlili ği artıran ve kararl ılığı sa ğlayan tar ımsal araştırma.ve
koopERATI FC 11,1
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teknolojilerin geli ştirilmesi ile ilgili h ızland ı rılmış yatı rı mlara öncelik verilmesi zorunlu
görülmektedir.
6. Kırsal alanda ekonomik geli şmeyi sağlamak bakımından, kırsal altyapı yatınmlannı ,
tarıma hizmet veren kurumlarda kurumsal de ğişmeyi, tarımın etkin finansman ın' sağlayacak
düzenlemeleri, tarım işletmelerinde etkin çal ışmayı verecek iyileştirmeleri, uygun teknolojilerin
geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayıcı unsıirlann konulacak politikalarda özenle belirlenmesi
gerekmektedir.
politikalarda; buralarda ya şayan az gelirli insanlar ın refah ını
7.Yine kırsal alanlarla
artırmak, eğitim, sağlık koşullarını iyileştirmek, beslenme düzeylerini iyile ştirmek, aile planlamas ı
ile ilgili bazı düzenlemeleri gerçekle ştirmek için kamu yat ırımlarının hızland ırılması da öncelikli
yer almal ıd ır (14).
8. Tarımın desteklenmesi ile ilgili te şvikler ve araçlar ın kullan ımına devam edilmekle
beraber, bunlar ın seçici olmasına, bölgesel ko şullara uygun dü şmesine özen gösterilmelidir.
9. STK amacryla, uygun bölgesel politika ara ştı rmalanyla, olu şturulacak e ğ itim,öğ retim
programlar ıyla, kısa ve uzun vadeli desteklerle' hem kurumsal hem de be şeri kaynaklar ın
performans ını artırıcı düzenlemelere yer verilmelidir. Çünkü STK'n ın başarısının beşeri kaynaklar
başta olmak üzere konu ile ilgili yerel faktör ve unsurlar ın iyi bilinmesine ve do ğ nı analiz ve
değerlendirmesine ba ğ lı olduğu ifade edilmektedir (15).
Özetle, daha önce de belirtildi ği gibi, bugün için Türkiye tar ımının en önemli sorunu,
kaynakların gelişrrıesini sağlayacak, kaynak tabanlar ının tahribini önleyecek, tar ımsal kalkınma
ile kaynaklar ın korunmas ını birlikte yürüten STK sürecine giriimemi ş oluşudur. bu bakımdan
tarımda kalkrnman ın sürdürülebilir olmas ı için kalkınma ve çevreyi, kaynaklar ı korumamn
birlikte ele al ınması ışığında sürdürülebilir planlama ve uygulama anlay ışı eylemine varılmalıdır.
Bu yakla şım çerçevesinde de, bu konularla görevli kurulu şları n bir amaca dönük olarak
reorganize edilmeleri ve etkili çal ışabilmeleri için desteklemeleri gerekmektedir.
Özellikle kaynaklara giderek daha yo ğun istek duyan artan tar ımsal nüfusun ulusal gelirden
alacağı payı n yükseltilmesine yönelik politikalar, bir yandan toplumda sosyal adaleti sa ğlad ığı
gibi, daha da önemlisi kaynakların tahribini önleyebilecektir. Üretimi art ırabilen, gelir düzeyini
yükselkebilen çiftçiler de, bu duruma ba ğlı olarak, doğal çevre, toprak, su, orman gibi üretim
kaynaklar ı nı daha iyi koruyabilecek ve 'sürdürülebilir tar ımsal üretim sürecinde ba şarı lı
olabileceklerdir.
Bu itibarla da; STK'n ın sağlanmasında üç önemli a şama olarak s ıralanan; a) uygun
politikaları n belirlenmesi, b) yerel yönetimler ba şta olmak üzere, buna ba ğ l ı kurumsal
düzenlemelerin yap ılması , c) ihtiyaç duyulan teknik önlemlerin al ı nması , şeklindeki yaklaşım
gerçekle ştirilirken, hükümetlerin daha do ğ rusu devletin önemli bir politikas ı olarak STK'ya
yönelik politikaların uygulanmasında, bir yandan halk ın ve gönüllü kurulu şların katılı mı
sağlanırken, di ğer yandan da uluslararas ı kurulu şlarla kendi tarafımızdan gelen istekler
doğrultusunda, işbirliğine gidilmesi de son derece önemli görülmektedir.
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Belirtilen çal ışma düzeninde; her ne kadar, konuyla do ğrudan veya dolayl ı ilgili çevrelerin
ilgisiz veya kay ıtsız kalması , gerekli ara ştırmalar ın verecegi yeni bilgilerin yarat ılmasında
yatı rımların hızl ı şekilde yapılamaması , kı rsal nüfusa gidecek enformasyonun ula ştırılmasında
yetersizlikler, yeniliklerin yapt ırılmasında çok önemli engeller ve zorluklarla kar şılaşabilecekse
de, isabetli ve kararl ı politikalarla bunlar ın da yenilel3ilece ğ i açıktır.
6. SONUÇ
Bütün bu aç ıklamaların sonucu olarak; önce, kendi içinde belirli bir sürdürülebilir
kalkınmayı sağ"lamış ve sonra da ekcinominin di ğer sektörleriyle bütünle şmiş, dengeli ve uyumlu
bir tarım sektörünün yaratılması halinde, ulusal ekonominin geli şmesinin daha hızlı şekilde
sağlanabilece ği düşünülmektedir.
Bu dü şünce ile de, Türk ekonomisinin kalk ınmasına daha güçlü katkılan yapabilecek,
tarımsal kaynak taban ını korumaya ve giderek zenginle ştirmeye dönük tar ımsal uygulamalar ı
teşvik eden bir Sürdürülebilir Tarımsal Kalk ınma politikas ının, yukarıda belirtilen öneriler
çerçevesinde, olu şturulması ve uygulanmas ının günümüzde son derece zorunluluk arz etti ğ i
sonucuna ula şılmaktad ır. Bu konuda, bütün çevrelerin gerekli çabay ı göstermesinin de
bir yurtseverlik oldu ğu kabul edilmektedir.
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Türkiye'de hayat sigortac ılığı arzu edilen geli şme seviyesine ula şrnamıştır. Türkiye'de
hayat sigortac ılığı nın gelişmesine engel olan faktörler ekonomiden, sigorta sektöründen ve
sigorta talebinde bulunacak mü şterilerden kaynaklanmaktad ır.
Ülkemizde hayat sigortac ılığı, ekonomik ve sosyal kalkınma için geli ştirilmesi gereken
önemli bir sigorta dal ıd ır. Hayat sigortacılığı nın gelişmesi ile sigorta sektörü geli şecek, istihdam
artışı sağlanacak sigorta kapsam ında ki şi sayısı artacak ve sermaye piyasas ına fon yarat ı lmış,
vb. olacaktır,

pe

In Turkey, the insurance of life don't reach the wanted level of development. In our
country there are some factors which are prevcented the development of life insurances.
These factors are fountained from teh cconorny, the insurance sector and the customers who
are demanded on ınsurance.
In our country, the life insurance is a branch of ins ıırance which must be developted.
Because is neccessary for the economical and social progress. With the development of the
lite insıırance the sector of insurance will be develop, And also the increase of employement
will provide, the number of the person contents of insurance will increase and the funds are
created for the capitl market. Also there will be lots of developments in this sector.

Türk Ticaret Kanunumuzda sigortalar mal ve can sigortas ı olmak üzere iki k ısrna ayrılmıştır
Can sigortalar ının da en önemli iki kolu kaza ve hayat sigortas ıd ır.
Insanlar, gelir sa ğ lad ıkları sürece kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduklar ı alilerinin
ekonomik refah ını sağlamak, ölüm halinde ise bakmakla yükümlü, olduklar ı aile bireylerinin
* Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi"
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ekonomik sıkıntıya düşmesini önlemek amac ındad ırlar. İşsizlik, yaşlılık, işgöremez hale gelmek
ve ölüm gibi riskler gelir azaltan veya tamamen ortadan kald ıran etkiye sahiptirler. i şte bu
risklerin doğuraca ğı zararlar ı azaltmak diğer bir ifadeyle kar şılanabilir duruma getirmek için
geliştirilen sigorta türüne hayat sigortas ı denilmektedir.
Hayat sigortalar', Türkiye'de baz ı yıllar gelişme gösterse bile arzu edilen geli şme seviyesine
ulaşmam ıştır. Halen dünya genelinde hayat sigorta primlerinin gayri safi yurt içi has ılaya oranı
%4 düzeyinde iken Türkiye'de bu oran 1996 yılı itibariyle %0,14'dür (1).
Bu çal ışmada, hayat sigortalar ının Türkiye'deki durumu verilerek, hayat sigortalar ı nda
oldukça geri kalmam ızın nedenleri ara ştırılacak ve hayat sigortac ılığını n gelişmesi konusunda
öneriler geli ştirilecektir
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1. Türkiye'de Hayat Sigortalar ı
A.Hayat Sigortalarının Tarihsel Gelişimi
Dünyada hayat sigortalar ının başlangıcı 16. yüzyıl sonlarına kadar gitmektedir. 17. yüzyılda
çeşitli hayat sigortas ı uygulamalar ı görülmekte ise de ölüm halinde üyelerine belirli sabit
miktarda tazminat ödeyen sigorta bulmak zordur (2).
Modern anlamda hayat sigortaal ığı , 19. yüzyıl başlarında, aktüarya hesaplar ının gelişmesi
ve ölüm risk hesapları tablolarının hazırlanmas ıyla mümkün olabilmi ştir.
Türyie'de hayat sigortas ı , diğer sigorta bran şlarında oldu ğu gibi Cumhuriyetten sonra
işlerlik kazanm ıştır. 1927 yılında 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun yürürlü ğe girmesiyle
ilk Türk Sigorta Şirketleri kurulmaya ba şlamıştı r, Bu dönemde kurulan sigorta şirketleri hem
can hem mal konular ında hizmet vermi şlerdir.
1994'te çıkarılan 539 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7397 say ılı Sigorta Murakkabe
Kanunu'nun faaliyetleri, hayat sigortalar ı ve hayat d ışı sigortalar olmak üzere iki ana gruba
ayrı lmıştı r. B ıı na bağ l ı olarak sigorta şirketlerinin bu iki daldan sadece birinde çal ışma
zorunluluğ u g_etirilmi ş ve 1994'ten sonra hayat sigorta bran şında sigorta şirketleri kurulrnaya
ba şlanmıştır.
1997 yılı itibariyle ülkemizde faaliyette bulunan toplam 59 sigorta şirketinden 33'ü hayat
sigortaları bran şı nda faaliyet göstermektedir (3). 33 hayat sigorta şirketinden sadece 8 tanesi
hayat ve sa ğ lık dal ında faaliyet gösterirken di ğerleri daha fazla sigorta dal ında faaldirler.
B.Hayat Sigortası Türleri
Hayat sigortalar ının, riziko, sigorta süresi, sigortal ı sayısı , prim özelliğ i, belirli bir olayın
gerçekle şme durumu, vb. gibi de ğ işkenler dikkate al ındığında de ğişik türleri vard ır. En çok
karşılaşılan türleri kısaca tan ıtılmaya çal ışılmıştır.
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1. Ölüm Hali Hayat Sigortas ı
Bu sigorta türünde sigortac ı , sigortal ı ar ı n ölümü halinde sigorta bedelini ödeme
yükümlü ğ ündedir. Kendi içinde türlere de ay ı rlan ölüm hali hayat sigortas ınnı en fazla
karşılaşılan türü süresiz ölüin hali hayat sigortas ıdır.
Süresiz ölüm hali hayat sigortas ında, sigortalan ın, süresi belirtilmeden ve hangi tarihte
ölürse ölsün sigorta tutar ı varsa lehtara yoksa sigortal ı nın mirasçılarma yapılmaktad ı r. Prim
ödemesi, riziko meydana gelinceye kadar devam edebildi ği gibi belli bir yaşa veya süreye
kadar da olabilir (4).
Süreli ölüm hali hayat sigortasında, poliçede gösterilen zaman dilimi içinde sigortal ının
ölmesi halinde lehtara veya ölenin mirasç ılarma poliçede gösterilen tutar, sigortac ı tarafından
ödenmektedir, Poliçede belirtilen süre içinde ölüm gerçekle şmezse sigorta° yükümlülükten
kurtulur ve sigorta ettirenin ödedi ği primler sigortacıda kal ır.
Sigortalının ölümünde lehtar hayatta Olmak kayd ıyla yapılan ölürn hali hayat
sigortasında, poliçede lehtar olarak gösterilen ki şi. sigortal ının ölümünde hayatta ise sigortac ı
lehtara ödeme yapmakta aksi halde sigortac ının ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktad ır.
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2.Yaşama Hali Hayat Sigortas ı
Hayat sigortasının bu ikinci türünde riziko, ölüm olayı değil, yaşam halinin devam etmesidir.
Kendi içinde iki türü vard ır.
Yaşama hali meblağ ödenmesi amaçl ı sigorta. Bu sigorta türünde, poliçede tespit
edilen süre içinde sigortalan ın ölmemesi halinde sigortac ı poliçede tespit edilen mebla ğı
(tutarı ) bir defada ödeme yükümlülü ğ ü altı na girmektedir.
Yaşama hali gelir ödenmesi amaçl ı sigorta, Gelir sigortası olarak da adland ı rı lan bu
sigortada, sigortac ı, sigortal ıya belli aral ıklarla ödenecek gelir ba ğlamaktad ır. Sigorta ettirenler
primi bir defada sigortac ıya ödemekte sigortac ı da sigortal ıya belirli aral ı klarla gelir
bağlamaktad ır.
3. Karma Hayat Sigortası
Hem ölüm hem de ya şam hali hayat sigortalar ı nı bünyesinde barınd ıran karma hayat
sigortasında sigortac ı açısından rizikonun gerçekle şmesi mutlaktır. Bu sigortada rizikodaki
belirsizlik hali bulunmamaktad ır. Sadece zaman-aç ısından bir risk belirsizligi vard ır,
4. Grup Hayat Sigortas ı
Tek bir sigorta poliçesiyle bir grup insan ı hayat rizikolar ına karşı güvence alt ına alan grup
hayat sigortas ı, özellikle belli bir meslekte çal ışanların karşı karşıya olduğu risklere karşı güvence
sağlamak amac ıyla oluşturulmuştur (4). Grup hayat sigortas ını, işverenler, bir grup i şçi adına
yapt ı rabildikleri gibi belli mesleki kurulu ş lar ve dernekler de kendi üyeleri için
yaptırabilmektedirler.
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Diğer hayat sigortaları içinde üniversal hayat sigortas ı , çeyiz sigortası, kilit adam sigortas ı
gibi sigorta türlerinden söz edilebilir.
Üniversal hayat sigortas ında en önemli özellikler pirimin de ğişebilir olmasıdır. Sigorta
ettiren prim miktar ını değ' i ştirebilir, pfrim ödemesine ara verebilir. Sigortac ı belli dönemlerde
sigorta ettirene hesap cetveli göndererek sigorta primlerinin ne şekilde kullan ıld ığını
agklamaktad ır,
Çeyiz sigortas ı ise sözleşmede tespit edilen bir tarihte evlenme, i şe başlama gibi bir olayın
gerçekle şmesi halinde poliçede bildirilen mebla ğın sigortal ıya veya lehdar ödenmesidir.
, Kilit adam sigortas ında, bir firmada görevli üstün yetenekli yöneticiler ve 'teknik elemanlar ın
bir başka firmaya transferi veya bu ki şilerin ölümü ya da çal ışamaz hale gelmesi nedeniyle
firman ın en az zararla bu durumu atlatabilmesi amaçlanm ıştır. Sigorta ettirenin i şveren oldu ğu
bu sigorta belli bir süre için ya da her y ıl yapılabilmektedir.

Şekil 1. Sigorta Branşlarına Göre Yurtiçi Direkt Prim Üretimi (1997 Y ılı)
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C.Hayat sigortas ının Diğer Sigorta Branşlarına Göre Durumu
Ülkemizde sigorta şirketleri, hayat d ışında yang ın, nakliyet, kaza, makina montaj, dolu,
hayvan ölümü hastal ık gibi sigorta bran şları nda faaliyet göstermektedir. Al ınan direkt prim
üretimi dikkate al ınd ığında 1997 itibariyle hayat sigortalar ı , hayat d ışı sigortalar içinde yer
alan kaza sigortas ından sonra ikinci s ırada yer almaktad ır (6).
Sigorta şirketlerinin bran şlar itibariyle 1997 yılında düzenledikleri poliçe adetleri dikkate
alındığında, hayat sigortalar ı , kaza sigortalar ından sonra yine ikinci s ırada yer almaktad ır (7).
Son beş yılda hayat ve hayat d ışı sigorta branşlarında elde edilen teknik karlar ın
bran şlarda elde edilen toplam üretim miktar ına oranı Tablo l'de verilmi ştir. Görüldü ğü gibi
hayat sigorta bran şında teknik karların aynı branşda toplam prim üretimin oran ı pozitif sonuçlar
verilmiştir.
Tablo 1. Teknik Karların ilgili Branşlarda Toplam Pdm Üretimin Oranı
1993

1994

1995

1996

1997

19.05
20.07
14.97
18.45
18.42
7.17
15.'2

14.85
18,67
10.77
19.24
20.86
(3.51)*
14.40

13.77
23.57
7.90
18.29
9,58
16.75
13.93

15.28
22.51
2.41
17.96
16.74
(26.03)
11.07

13.56
26.01
(0.38)
18.38
8.67
(31.51)
10.41

16.33

16.79

14.32

15.41

15.15
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Sigorta Bran şı
Yang ı n
Nakliyat
Kaza
Makina-Montaj
Dolu
Hayvan Ölümü
Hastal ı k

* Parantez içi eksi de ğerdir.
Kaynak : Hazine Müste şarlığı . 1997 Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakk ında Rapor, s.30,98.
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Hayat sigortalannda uzun vadeli geri dönü şler sigorta şirketlerinin elinde bir fon olu şmasına
neden olmaktad ır. Sigorta şirketleri bu fonlar ı hisse senedi, tahvil, gayrimenkul ya da' ikrazat
yoluyla değerlendirerek gelir sa ğlamaktadırlar. Yatırım gelirleri olarak isimlendirdiğimiz bu
gelirler sigortal ıya yapılan ödemelerde tı pkı primler gibi kaynak oluşturmaktad ır. Hayat sigorta
branşı nda yapılan yatırımlar, sigorta ve reasürans şirketlerinin toplam yat ırımlarının önemli
bir kısmını oluşturmaktad ırlar. 1997 itibariyle sigorta ve reasürans şirketlerinin hayat dal ı
yatırımlarının toplam yatırımlara oran ı %52,7'dir. Tablo 2'de görülece ği gibi bu yatırtmlardan
elde edilen gelirin %25'i hayat sigortalar ına aittir. Hayat sigortalar ı olu şturduğu fon ile diğer
sigorta bran şlarından farkl ılık gösterdi ği gibi ülke ekonomisinde sermaye piyasas ına katkı
sağlamaktad ır.
D.Hayat Sigortasının Bazı Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de Durumu
Hayat sigortalar ının, dünya genelinde k ıtalara göre durumuna bak ıldığında, Asya, Avrupa
ve Kuzey Amerika'da çok fazla geli şmiş olduğu söylenebilir. Ancak ülkeler dikkate al ınd ığında
koopERATI-Fç ILA k
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Tablo 2. Sigorta ve Reasüreans Şirketlerinin Hayat Dalı Yatırım ve Gelirlerinin, Toplam Yatırım ve
Gelirler İçinde Payı (%)
A : Hayat dalı yatınmı/Toplam yatınm B: Hayat dal ı yatınm gelirlerifroplam yat ırım gelirleri
.

Yıl
1993
1994
1995
1996
1997

Hisse Senedi
A
B
23.0
24.7
29.5
12.6
13.8

-

9.8
15.6
5.5
24.4
8.1

Tahvil

Gayrimenkul
A
B

A
50.4
56.7
59.3
56.2
61.0

21.9
20.5
20.3
23.0
25.2

20.2
15.4
16.7
19.7
17.7

22.0
11.9
5.6
14.8

Toplam
A
42.6
46.2
50.3
48,2
52.7

20.9
19.5
19.4
22.9
25.0

Kaynak : Hazine Müste şarl ığı , 1997 Türkiye'de Sigorta Faa iyeti Hakk ı nda Rapor, s.62,132,133'den
faydalarularak haz ı rlanm ıştı r.
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Asya kıtasında Japonya, Güney Kore, Tayvan, Avrupa'da Bat ı Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika'da
ise ABD ve Kanada'da hayat sigortalar ının gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada büyük
birlikler, organizasyonlar dikkate al ınd ığında OECD, AT, NAFTA ve Yedi Büyükler dünya hayat
sigörtaları primlerinin gayri safi yurt içi has ılaya oranının %l'in altında olduğunu görmekteyiz(8).
Bazı gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de hayat sigortas ını durumu Tablo 4'de gösterilmeye
çalışılmıştır, Türkiye mevcut durumuyla, hayat sigortalar ında ve hatta sigorta konusunda oldukça
zayıftır.
Tablo 3. Hayat Sigortasının Kıtalara ve Organizasyonlara Göre Durumu (1996 Y ılı)
Kıtalar ve
Organizasyonlar

25.19
0.70
30.18
29.84
0.31
40.90
34.00
6.66
0.24
1.38
1.65
100.00
95.00
77.73
27.78
25.34
0.75
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Kuzey Amerika
Latin Amerika
Avrupa
Bat ı Avrupa
Doğ u Avrupa
Asya
Japonya
Güney ve Do ğu Asya
Orta-Do ğ u
Afrika
Okyanusya
DÜNYA
OECD(1)
G7(2)
EV(3)+
NAFTA (4)
ASEAN (5)

Dünya Piyasas ı nda
Pay ı

-

Primlerin Gayri
Safi Yurtiçi
Hasilaya Oran ı
3.66
0.45
3.55
3.90
0.43
6.38
9.16
2.83
0.66
3.90
4.30
4.17
4.84
5.08
3.82
3.53
-1.27

Kişi Ba'şı na Prim
(ABD Dolar ı )
1020.5
17.9
477.3
919.0
11.6
164.3
3235.9
28.4
50.5
46.4
893.8
246.7
1036.9
1421.0
880.9
772.6
20.8

Kaynak : Swiss Re, No:4/1998, s.30'dan faydalan ılarak hazırlanm ıştır.
l<00.PETtATifC 11...11t

say ı :12.5 tenvoutz-cığ tı.5tc>.3-ey(iit'99

Tablo 4'de görüleceği üzere, hayat sigortalar ında elde edilen primin gayri safi yurt içi
hasılaya oran ı bakımından Güney Afrika %12.22 ile birinci s ırada yer almaktad ır. Güney Afrika'yı
Güney Kore, Japonya ve İsviçre izlemektedir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatının, kalkınma seviyelerine göre yapt ığı ülke sınıfland ırmasında
Türkiye geli şmekte olan ülkeler aras ında yer almaktad ır (9). Bu grupta yer alan ülkeler aras ında
hayat sigortac ılığı bakımından Türkiye; Peru, Suudi Arabistan, Pakistan, Libya, M ısır'dan daha
iyi durumda gözükse bile ayn ı grup içinde yer alan Brezilya, Arjantin, Venezuela, Hindistan,
Güney Afrika, Singapur, Ürdün, Filipinler, Zimbabwe, Kenya, Tunus, vb. gibi ülkelere göre
oldukça geri kalm ıştır.
Tablo 4. Bazı Ülkelerde ve Türkiye'de Hayat Sigortalarm ın Durumu
ülke

Primlerin GSY İ N'ya Oran ı (%)
Toplam
Hayat
12.22
10.01
9.16
7.47
7.27
4.97
5.90
3.75
4.74
6.20
4.79
2.65
3.77
1.69
2.50
4.01
2.54
2.65
2.27
0.14

466
1372
4132
4663
2110
2328
2349
2460
1805
1972
1519
1858
2114
1092
1210
740
1507
845
769
25
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15.51
13.24
11.70
11.52
10.71
9.12
8.89
8.55
8.47
8.07
8.06
6.47
6.36
6.05
6.02
5.77
5.71
5.20
5.20
0.89
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G,Afrika
Gl'Kore
Japonya
Isviçre
Birleşik Krall ık
Hollanda
Fransa
ABD
Avustralya
Finlandiya
Irlanda
Almanya
Danimarka
Yeni Zelanda
Kanada
Tayvan
Belçika
israil
Ispanya
Türkiye

Kişi Ba şı na Prim Miktarı (ABD Dolar ı )
Toplam
Hayat

'

367
1037
3236
3106
1433
1268
1559
1079
1011
1515
904
762
1255
305
501
514
670
431
335
4

Kaynak : Swiss Re, Sigma No:4/1998, s.28-29

Il. Türkiye'de Hayat Sigortalarının Gelişmesini Engelleyen Faktörler
A. Ekonomik Nedenler
Türkiye'de hayat sigortalar ını n geli şmesini engelleyen en önemli faktörler ekonomik
niteliklidir. Kişi başına düşen gelirin dü şük olmasının yanısıra, enflasyon, sigorta fonlar ının
rasyonel değerlendirilememesi ve sigorta hizmetlerinin yetersizli ği nedeniyle hayat sigortalar ına
olan talebin azl ığı , hayat sigortalar ının gelişmesini engelleyen en önemli ekonomik nedenler
olarak kabul edilebilir.
OOPERA T İ FC 11_. İ
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L Kişi Başına Düşen Gelir Seviyesinin Düşük Olması
Kişi başı na düşen gelirin dü şük olması sigorta primlerinin ödenmesini güçle ştirecektir.
Ülkemizde ki şi ba şı na dü şen gelirin dü şük olması , kişi ba şına dü şen sigorta prim miktarının da
düşük olmas ına neden olmaktad ır.
Kişi başı na düşen sigorta prim miktar ı nın düşük olmasının bir diğer nedeni de sigortal ı
sayısının düşüklüğ üdür. Ancak ki şi başı na gelir düzeyinin en fazla 8955 dolar oldu ğu orta gelir
seviyesinde hiçbir ülkede ki şi başına prim miktarı 120 doları aşmamaktad ır (10). Türkiye orta
gelir seviyesinde yer almaktad ır.
Çal ışmamızda son on iki yılda ki şi başı na gelir ile kişi başına dü şen prim miktarı arasında
korelasyon, r= 0,85 bulunmu ştur. Bulunan korelasyon de ğerine göre Türkiye'de ki şi başı na
gelirin artması halinde ki şi başına prim miktar ı nın da artaca ğını söyleyebiliriz.
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2. Sigorta Hizmetlerinin Yetersiz Olmas ı
Hayat sigortac ı l ığı nda verilen hizmetlerin kalitesi sigorta talebinin artmas ı na neden
olacakt ı r. Hayat sigortaal ığı nda hizmet kalitesinden beklenilen nedir? Hayat sigortaal ığında
sözleşme konusu olay gerçekle ştiğ inde sigortaa, sigorta bedelini zamanda ödüyorsa hizmet
kalitesinden söz edilebilir. Bazen sigorta şirketleri sözle şme konusu olay gerçekle ştiği halde
formalitelerin çoklu ğu ya da ödemeyi çok fazla geciktirmeleri nedeniyle halk ı n sigorta
şirketlerine olan güvenini zedelemektedir. Sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödeme gücüne
sahip olmaları, şirket personelinin yetersizli ği ve ödenen sigorta bedelinin sat ınalma gücü
bak ı mı ndan sözle şmede geçerli bedelden dü şük olması da sigorta hizmetlerinin kalite
yönünden yetersizli ğini göstermektedir.
Hayat sigorta şirketlerinin sigortalıya güven vermesi zorunludur. Çünkü hayat sigortalar ında
bir ömür boyu prim ödemek zorunda olan sigortal ılar sigorta şirketine güven duymalid ır. Oysa
sigorta şirketlerinin mali durumu hakk ında tereddütler, sigorta uygulamas ında olumsuz örnekler
sigorta şirketlerine olan güveni sarsmaktad ır.
3, Enflasyon
Enflasyon, sermaye maliyetlerini art ıran, firmalar ın yatırımlarını ve dolayısıyla büyümelerini
sınırlayan önemli bir finansal risk unsurudur (11). Enflasyon, hayat sigortas ı ürünlerine olan
talebin dü şmesine, sigorta şirketlerinin k ısa vadeli yatırımlara olan talebinin artmas ına, sigorta
şirketlerinin karl ılığı nın dü şmesine yol açmaktad ır.
Türkiye'de enflasyon, ekonomi için bir risk ve belirsizlik kayna ğıd ır. Hayat sigortac ılığı
açısından enflasyonun etkilerini şöyle sıralayabiliriz:
- Enflasyon sigorta şirketlerin teknik karl ılığını azaltmaktad ır.
- Enflasyon nedeniyle sigorta şirketleri fonlar ın' kısa vadede reel getiriler sunan devlet
kağıtları na plase etmektedirler (12).
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- Enflasyon ile karl ılğığı düşen sigorta şirketlerinin sermaye yap ısı da bozulmaktad ır.
Enflasyon yeni sermaye ihtiyac ı sağlama amac ında olan şirketlerin kaynak maliyetini artırırken,
eldeki kaynaklar ın reel de ğerini dü şürmektedir.
- Enflasyon ile de ğer kaybeden Türk Liras ı nedeniyle mevcut ve potansiyel mü şterilerin
sigorta talepleri azalmaktad ır.
Türkiye'de hayat sigorta şirketleri, enflasyona ra ğmen müşterilerini artırma, prim tahsilatını
yükseltme fonlarını en iyi şekilde de ğerlendirmek için çaba harcamaktad ırlar. Dünyada
hayat sigorta şirketlerinin enflasyondan korunmakta uygulad ıkları "endeksleme" yöntemi
şiddetli enflasyon ya şayan ülkemizde özel uygulamalarla ba şarılı olabilecek bir yöntemdir.
Enflasyonun şiddetli olduğu ülkelerde primlerin ayl ık fiyat artışları na endekslenmesi ya da
istikrarl ı bir yabancı para birimine göre belirlenmesi söz konusu iken Türkiye'de endekslemede
neyin esas al ınacağı önemli bir sorundur. Çünkü ülkemizde sigorta bilincinin yerle şmemiş
olması , sigortac ılık sektörüne olan talep düzeyi, ki şi başına gelir düzeyi, gelir da ğılımında
adaletsizlik, devletin sigorta sektörüne müdahalesi, yat ırım araçlarının durumu ve çeşitleri vb.
gibi etkenler endeksleme yönteminin kullan ılması nda engel olmaktad ırlar. Örneğin sigorta
şirketleri enflasyona göre sigorta ürününün fiyat ı nı art ı rı rken zaten dü şük olan mü şteri
potansiyelinin iyice dü şmesine neden olmaktad ı rlar.
Tablo 5 Hayat Sigorta Şirketlerinde Reel Direkt Prim Üretimi ile Ki şi Başına Prim Üretimi

TEFE
1981=100

TEFE
(%)

pe

Yı llar

Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Fiyatlarla Fiyatlarla
Direkt Prim Fiyatlarla Fiyatlarla Kişi Başına
..
Kişi Başına Kışı Başına
Üretimi
Direkt
Direkt Düşen Direkt
Düşen
Direkt
(Milyar TL)
Prim
Prim
Prim (TL)
Direkt Prim Prim Artışı
Artışı (%) Artışı (%)
(%)
(%)

1986

462,3

-

10,5

2,3

-

204,8

44,3

-

1987

6102

32,0

23,3

3,8

68,0

443,8

72,7

64,2

1988

1027,0

68,3

49,7

4,8

26,5

925,5

90,1

23,9

1989

1741,8

69,6

452,0

8,7

80,3

2,768,6

158,9

76,4

1990

2666,7

53,1

451,9

16,9

94,2

8054,5

302,0

9G,0

1991

4245,5

59,2

847,5

20,0

17,8

14 790,6

348,4

15,4

1992

6852,2

61,4

1571.4

22,9

14,9

26 815,7

391,3

12,3

1993

10984,0

60,3

2489,8

22,7

(1,2)

41 496,3

377,8

3,5

1994
1995

27449.0

149,9

3857,9

14,1

(99,5)

228,9

45263,4

64,9

8120,8

17,9

27,5

fl 832,0
128 901,7

284,8

39,4
24,3

1996

84047,3

84,9

18 815,3

22,4

25,3

291 257,8

346,5

22,2

1997

159851,8

91,0

44 751,9

28,0
24,5
714 886,4
447,2
27,7
Kaynak : Hazine Müste şarlığı , Türk Mali sisteminin Temel Göstergeleri, 1998, s.138'den faydalan ılmıştır.
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Tablo 5'den görüleceği gibi reel direkt prim üretimi ile ki şi başına prim üretiminde art ış
oran ı 1991 yıl ından itibaren enflasyon oran ının altında kalm ıştır.
Türkiye'de enflasyonist beklentiler, gerek sigortac ı gerek sigorta talebinde bulunanlar
açısı ndan hayat sigortalar ını n gelişmesini engelleyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle hayat
sigorta şirketlerinde endeksleme yöntemine göre prim toplamaya gidilmeli fakat sigorta
sektöründe kar şılaşılan genel sorunlar göz önünde tutularak bir k ısım tedbirler de al ınmalıd ır.
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4. Sigorta Fonlarının Rasyonel De ğerlendirilmesi
Hayat sigortac ı lığı nda egemen olan dü şünce, ki şinin kazand ığı gelirin hayatta iken
kendisinin, ölünce ailesinin gereksinmelerini kar şılayacak biçimde ve miktarda tutulmas ıd ır
(13). Bu nedenle hayat sigorta şirketleri, hem sigortan ın amaçlarına uygun olarak örgütlenmek
hem de risk yönetimini üstlenen birimler olarak primleri ve sigorta bedellerinin gerçek
değerlerini tespit etmek zorundad ırlar.
Hayat sigorta şirketlerinin bir takvim y ılı boyunca teknik faaliyetleri sonucu yurt içi ve yurt
d ışından elde ettikleri tüm primler sigorta fonlar ını oluşturur (14). Hayat sigorta şirketlerinin,
sigortalılara, risk olarak kabul edilen olay ın gerçekleşmesi durumunda sözle şmede tespit edilen
sigorta bedelini gerçek de ğ erinde ve zam ı n ı nda ödeyebilmesi için sigorta fonlar ı nı
değerlendirmesi gerekmektedir. Dolay ısıyla sigorta şirketlerinin iki gelir kaynağı vard ır. Bunlar
prim gelirleri ile sigorta fonlarını n gelir getirici aktif unsurlara yat ı rı lmasıyla elde edilen fon
gehrlerid ir.
Hayat sigorta şirketlerinin 1997 y ı l ı itibariyle yapt ığı yatırımların %94'ü tahvile, %2'i hisse
senetlerine, %3,7'si gayrimenkule ayr ı lmıştır. Elde edilen gelirin %91'i tahvile, %2.7'si hisse
senetlerine aittir (15). Sigorta şirketlerinin devlet tahvillerine yat ırım yaparak sadece ekonomik
ve toplumsal fayda ilkesi ile güvenlik ilkesine ba ğlı kald ıkları gözlenmektedir. Özellikle enflasyon
dönemlerinde devlet tahvillerinde fazla gelir elde etmek mümkün de ğ ildir. Oysa sigortal ıya
yapılacak ödemelerin aksamamas ı, sigortal ı nın prim yükünün hafiflemesi, fonların rasyonel
ve rantabl kullan ı lmas ı na ba ğ l ı d ı r. Hayat sigorta ş irketlerinin folar ı n ı tahvilde
değerlendirmelerinin sigortal ıya ya da sigortac ıya faydal ı olduğunu söylemek mümkün değildir.
Sigorta ettirenler birikimlerini kendileri tahvile yat ı rsalar, sigorta şirketlerine sigorta
yaptırmad ıkları ve şirketlerin idare masraflar ını yüklenmedikleri için karl ı çıkacaklard ı r (16).
Sigorta şirketleri, sigorta fonlar ın' değerlendirmede devlet tahvili tercihinde bulunurken,
toplumsal ve ekonomik kalk ınmaya destek sa ğ lamakta ancak fonlar verimli kullan ılmadığı için
sigorta ödemelerinde mali güçleri artmamaktad ır, Hayat sigorta şirketlerinin, sigorta talebinin
artması , prim fiyatının dü şmesi, şirket karl ılığı nın artması , rekabet ve sigorta hizmetlerinin
kalitesi için fonların değerlendirilmesinde dikkatli olmalar ı gerekmektedir.
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B. Sigortaal ık sektöründen Kaynaklanan Nedenler
1.Sigortaaların Pazarlama Konusunda Yetersizli ği
Kişiler yaşamları boyunca çe şitli risklerin etkisi altında olmalarına rağmen çoğu kez bu
risklerin fark ında değildirler. Sigorta şirketleri, olas ı müşterilerine, gelecekte belirsizliklerin
getirce ği risklerin önemini fark ettirmede kavratmakta yetersiz kalmakta ve sigorta konusunda
psikolojik bir kabul yaratamamaktad ırlar (17). Oysa sigorta şirketleri, kişilere gelecekte
karşılaşacaklar ı risklerin neler oldu ğ unu ve bu risklerden nas ıl kurtulaca ğını anlatmal ı , ikna
etmeli, riskin mali yükünü ortadan kald ı rmak için sigorta bilincini yerle ştirmeye çal şmal ıd ırlar.
Sigorta şirketleri, ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik gücünü dikkate alarak ürün
çeşitlendirmesine gidebilir ve potansiyel mü şterilerini fiili hale getirebilirler. Ancak böyle bir
sonucu yaratabilmek için sigorta şirketleri, sigorta konusunda bilgili uzmanlar yeti ştirmeli,
sigorta talep yap ısı pazar ara ştı rmalar ı ile incelenmeli ve talebin istek ve ihtiyaçlar ı
doğ rultusunda tan ıtım strateji ve politikalar ı olu şturulmal ı d ı r. Ülkemizde özellikle hayat
sigortalarlyla ilgili poliçe sat ışı çoğu kez bir haftal ık eğ itimle gelire ihtiyac ı olan gençlere
bırakılmaktad ır. Poliçe satışını üstlenen bu gençler satt ıkları poliçeye ba ğl ı olarak gelir elde
ettikleri için sigorta ürününü anlatmak, ki şiyi bilinçlendirmekten çok sat ış konusunda bask ıcı
olmaktad ırlar. Hatta bir süre sonra giyim, yeme-içme, yol, vb. masraflar ı yükselmekte satışlar
azalmakta ve gençler kendili ğ inden sektörden çekilmektedir. Acenteler ise pek çok i şi aynı
anda yürüttükleri için sat ışa fazla önem vermemektedirler. Acentelik yüklenenbankalar ise hiç
bir çaba göstermeden gelen talepleri kar şı lamaktad ır.
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2. Hayat Sigorta Şirketlerinin Yükümlülük karşılama Yeterlili ğinin Tespiti Güçtür
Sigorta endüstrisine güven duyulabilmesi için sigorta şirketlerinin, poliçe sahiplerine ve
tazminat almaya hak kazananlara kar şı yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olmalar ı
gerekmektedir.
Sigorta şirketlerinin yükümlülük karşılama yeterlili ği sigortal ı menfaaatleri tehlikeye sokacak
derecede bozulabilir (18). Birçok ülkede sigortac ının yükümlülük karşılama yeterliliği konusunda
özel şartlar getirilmi ştir. Zira yükümlülük kar şılama yeterlili ği., hem sigorta endüstrisi hem de
kamuoyu güveninin sürdürülmesi aç ısından büyük önem ta şı maktad ır.
Yükümlülük karşılama yetersizli ğ i sisteme giren gelirler ile sistemden ç ıkan giderler
arasındaki fark olarak belirlenmektedir. Sisteme giren gelirler aras ında kazan ılmış primler, net
yatı rım getirileri önemli bir yer tutarken sistemden ç ıkan giderler aras ı nda hasarlar ve
harcamalar yer almaktad ır.
Türkiye'de hayat sigortalar ı nda, sigorta şirketleri, sigorta sözle şmelerinden do ğan
taahhütlere kar şılık olmak üzere sigorta primleri ile orant ılı olarak bir teminat göstermek
zorundad ırlar. Bu teminat, hayat sigortalar ı safi primleri üzerinden matematik ve muallak
hasar karşılıklarmın düşülmesinden sonra kalan tutar ın toplamı kadard ır. Kuruluş aşamasındaki
yeni sigörta ş irketleri ödenmi ş sermayenin %20'si oran ı nda bir teminat göstermek
zorundad ırlar(19).
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Hayat sigorta şirketlerinde yükümlülük karşılama yeterlili ğ i uzman (aktüel) raporlar ına
dayanmaktad ı r. Uzmanlar sigortac ı nın mali durumunu yı pratmamak için sigortac ının garanti
etti ğ i menfaatler dikkate alarak teknik kar şı l ı klar ı sa ğ l ı kl ı bir şekilde hesaplamaya
çal ışmaktad ırlar. Ancak yat ırım gelirinin dü şük olması, hasarlar konusunda beklentiler bu
hesaplaman ın kolay olmad ığını göstermektedir.
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3. Hayat Sigortacılığında Uygulamadan Do ğan Eksiklikler
Hayat sigortas ı işlemlerinde kullan ılmak üzere hayat tablolar ı düzenlenmektedir. Hayat
tablosu, doğuşlan aynı zamana rastlayan bir grubun ya şlar ilerlerken ölümler nedeniyle azal ışın'
gösteren bir tablodur (20). Hayat tablolar ı nı n düzenlenmesinde nüfusun özellikleri ve ölüm
nedenleri göz önünde bulundurulmaktad ı r. Ülkeden ülkeye farkl ılık göstermesi do ğal olan
hayat tablolar ını n, veri yetersizli ğ i nedeniyle ülkemizde düzenlenmesi zordur. Sigorta şirketleri
yabancı ülkelerin hayat tablolar ını kullanmaktad ı r. Bu durumda hayat sigorta şirketlerinin
sigortal ıdan alacaklar ı prim ve sigortal ıya ödeyecekleri sigorta bedeli gerçek durumu
yans ıtmaktan uzakt ır. Hatta sigorta şirketlerinin yatırıma yönlendirece ği fon miktarı , gelecek
dönemlerde sigortal ıya ödenecek bedelin ne olaca ğı , satış ve yönetim maliyetleri, ortalama
karşılıkların miktarı , vb. gibi büyüklükler hayat tablolar ından etkilendi ğ i için tespit edilen
primler ya çok pahal ı ya da çok ucuz olabilir.
Hayat sigortas ı ile kooperatifçilik aras ında yakın bir flişki olmasına rağmen ülkemizde 33
hayat sigorta şirketi de anonim şirkettir. Hayat sigortac ılğı nın gelişmiş olduğu ülkelerde, sigorta
şirketleri kar şılıklı sigorta ortakl ıkları şeklindedir.
Karşılıklı sigorta ortakl ıkları, kooperatif ortakl ık şeklinde kurulmaktad ır. Karşılıklı sigorta
ortaklıkları "birçok ki şinin birleşerek içlerinden herhangi birinin kar ştlacağı her türlü tehlikeden
doğan zararlar ı ödemeyi yüklenmeleri amac ıyla kurulan ortakl ı klar"d ı r (21).
Ülkemizde hayat sigorta şirketlerinin anonim şirket olarak kurulmu ş olmasının sektöre
olumsuz katkıları vard ır. Anonim şirketlerde yönetimi seçme hakk ı hissedarlara aittir. Kar sadece
hissedarlara da ğıtılmaktad ır. Hissedarlar ise genellikle bankalar ve büyük sanayi kurulu şland ır.
örneğin, iktisat Banka', Emek Hayat Sigorta A. Ş.'nin, İş Bankas ı Anadolu Hayat sigorta A. Ş.'nin,
Bayınd ır Holding A. Ş.'nin, Bayındır Hayat Sigorta A. Ş.'nin hissedand ır. Hissedarlar karın yüksek
olmasn ı tercih ederek sigorta pazarlama stratejisini, ürün fiyatlar ını , sigorta ürün çe şitliliğ in',
vb. etkilemektedir. Sigorta şirketlerinin sigortal ılardan sa ğlad ıkları fonlar' çok dü şük faizlerle
hissedarlar ı değerlendirmektedir. Oysa yabanc ı ülkelerde oldu ğu gibi sigorta şirketlerinin
mali yap ısının güçlü olmas ı enflasyon ortam ında dahi sigorta bedelini ödeyebilmeleri için
anonim ortakl ıklann karşılıklı sigorta haline dönü şmesi gerekmektedir.
Yabancı ülkelerde sigorta fonlar', sermaye piyasas ı için çok önemli bir finansman kayna ğı
iken Türkiye'de fazla önem ta şımamaktad ı r. Ülkemizde sigorta fonlar ı, sadece develt ve kamu
kuruluşlarına dü şük faizle finansman kayna ğı olu şturmaktad ı r. Hatta sigortac ılık sektörü adeta
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sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için ,devletin, geli şmesine sı nırl ı ölçüde yard ım etti ğ i
bir sektör durumundad ır.
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4. Hayat Sigorta Şirketlerinin E ğitime Verdi ği Önem
Her sektörde yeti şmiş, uzman personele ihtiyaç duyulmaktad ır. Ülkemizde ara kademe
personel ihtiyac ını karşılamak üzere 1996 y ılından itibaren Ticaret Meslek Liselerinde Sigortac ılık
Program ına öğrenci alınmaya başlanm ıştı r. Ülkemizde Muhasebe, I şletme, Maliye, Turizm vb.
birçok alanda ön lisans, lisans ve lisans üstü e ğitim program ı varken sigortaal ık alan ında
sadece önlisans eğ itimi veren programlar vard ır. Dolayısıyla üst kademeyöneticili ğ i, eksperlik,
satış elemanı ihtiyacı sigortaal ıkla ilgili olmayan eğitim programlarından mezun olanlardan
karşılanmaktad ır. Yapılan bir ara ştırmada sigortac ılık seköründe çal ışanların %63'ü üniversite
mezunu oldu ğu halde sigortacılık eğitimi veren yüksekokul mezunlar ı nın toplam içindeki pay ı
%4 dolayında bulunmuştur (22).
Eğ itim konusuna üniversitelerin önem vermesi gerekmektedir. Ancak gerek uzman
personeli sa ğ lamak gerek hizet için e ğ itim yükünü azaltmak gerekse uzun dönemde maliyeleri
düşürmek için hayat sigorta şirketlerinin ortakla şa katılımı ile lisans seviyesinde e ğ itim veren
üniversitelere katk ı verilebilir. Ayr ıca Ziraat Bankas ının Bankacılık Okulu kurmas ı gibi Hayat
Sigorta Ş irketleri Sigortac ıl ı k Okulu kurarak lisanüstü e ğ itim ile uzman i şgücü ihtiyac ı nı
karşılayabilirler.
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C. Sigorta Talebinde Bulunacak Müşterilerden Kaynaklanan Nedenler
Ülkemizde, Sosyal Sigortalar Kurumu, TC. Emekli Sand ığı, Bağ -Kur, OYAK ve 506 say ılı
Sosyal Sigortlaar Kanununun geçici 20. maddesine göre faaliyette bulunan kurulu şlar sosyal
sigorta ile ki şilerin geleceklerini güvence alt ına almaktad ırlar. Ülke nüfusunun %80'i bir sosyal
güvenlik sistemine (28 milyonu Sosyal Sigortalar Kurumu, 12.7 milyonu Ba ğ-Kur, 11.2 milyonu
Emekli Sand ığı olmak üzere toplam 51.9 milyon ki şi) ba ğlıd ır (23).
Sosyal güvenlik sistemimiz, toplad ığı primleri yetmeyen, harcamalar ı gelirlerinden fazla
olan bir sistem durumundad ır. Enflasyonunu olumsuz etkileri de göz önüne al ınd ığı nda sosyal
güvenlik sistemi içindeki sigortal ıları n almış oldukları ödentiler asgari düzeydedir. Ancak bu
durum; ülkemizde ki şi başına gelirin dü şük olması ve sosyal sigorta ödentilerinin gerçek
değerinin asgari düzeyde olmas ı ve fakat tar ımsal üretim yönüden kendi kendisine yetecek
sayılı ülkelerden olmam ız dolayısıyla şikayet edilen fakat çok da önemsenmeyen bir konudur.
Örneğ in, Sosyal Sigortalar Kurumuna üye olan bir ki şi, kurumun ileride kendisine verece ğ i
emeklilik aylığını az bulsa bile özel sigorta şirketine hayat sigortas ı yaptırmayı düşünmemektedir
şüphesiz bu davran ışın kökeninde diğer nedenleri de tahmin etmek zor de ğildir. Daha önce
yapılan araştırmalardan da faydalanarak bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz;
- Özel sigortalar konusunda ki şilerin sorular ına açıklayıcı , güvenilir cevap alamamas ı ,
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- Kadercilik anlay ışı ile sigortayı önemsememesi,
- Eğitim seviyesinin ilkokul düzeyinde a ğırlıklı olması . 1995-1996 yılı itibariyle ülkemizde
okullaşma oran ı sekiz yıllı k temel eğitimde %89, lisede %55, yüksekö ğ retimde %22.4'dür (24).
Eğ itim seviyesinin dü şük olmas ı nedeniyle ki şiler sigorta olay ı n ı ve sigortan ı n önemini
kavrayamamaktad ır.
- Enflasyon nedeniyle gayrimenkule, dövize, alt ına, vb. yatı rılan paran ın çok daha fazla
getiri sa ğ laması ,
- Halkın sigorta konusunda bilinçlendirilmemi ş olması . (Kültürel bazda ki şilerin sigorta
konusunda bilinçlendirilmesi sigorta talebini olumlu etkileyecektir)
- Kişilerin sigorta şirketlerine güven duymamas ı , olumsuz örneklerin medyada yer al ırken
olumlu örneklerin yer almamas ı
- v.b.
SONUÇ VE ÖNERILER
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Türkiye'de sosyal güvenlik kurulu şlarının ciddi sorunlarla kar şı karşıya bulunmasına ve
ülkemizde otuzüç tane hayat sigorta ş irketi olması na ra ğ men 1927 y ıl ı ndan beri hayat
sigortac ılığı arzu edilen geli şmneyi gösterememi ştir. Tablo 3'de de belirtildi ğ i gibi dünya
genelinde hayat sigortac ılığını n en az geli ştiğ i Doğ u Avrupa ülkelerinde primlerin gayri safi
yurt içi hasılaya oranı %0,43 iken Türkiye'de ayn ı yı l %0,14'dür.
Hayat sigortalar ı nı n ülkemizde geli şmeme nedenlerini; ekonomik durumdan sigorta
sektöründen ve sigorta talebinde bulunacak mü şterilerden kaynaklanan nedenler olmak üzere
üç grupta toplamaya çal ıştık.
Hayat sigortalarm ın gelişebilmesi için geli ştirilen çözüm önerileri ise şöyle sıralanabilir:
1) Öncelikle hayat sigorta şirketleri olu şturacaklar ı fonla e ğ itimi desteklemeli hatta
sigortacıl ık eğ itimi veren okullar ın kurulmas ına (ortaö ğ retim, yüksekö ğ retimde) önderlik
etmelidirler. Çünkü eğ itime ayıracakları fon sonuçta sigorta talebini artt ıracak ve sigortan ın
önemi daha iyi anla şılacaktır. Daha fazla sigorta talebi ise ki şilere güvence verdi ği gibi sigorta
şirketlerinin karını da artıracakt ır.
2) Hayat sigorta şirketleri mutlaka sigorta konusunda bilgili olan ancak insan ili şkileri
kuvvetli, sosyal ve prezentabl ki şilere sigorta ürünlerinin sat ışı nı yaptırmalıdır.
3) Kişiler sadece tasarruf etmek amac ıyla değil gereksinmelerini ileride karşılayabilmek
amacıyla hayat sigortas ı yaptırmaktad ırlar. Bu nedenle sigorta şirketlerinin sigortal ılara güvence
vermesi, sigorta bedelini zaman ı nda ve gerçek de ğ erinde ödemesi gerekmektedir. Bu durumu
medya arac ılığıyla duyurmas ı da reklam ın ı sağ layacaktır.
4) Hayat sigorta şirketleri sahip olduklar ı fonu rasyonel kullanmal ı, piyasada cari faiz
oranının üstünde de ğerlendirerek sigortal ını n gelirini ilerideki gereksinmelerini karşılayacak
biçimde korunaca ğı güvencesini vermelidirler. Günümüzde oldu ğ u gibi sadece deVlet ve di ğer
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kamu kurulu şlarına ait tahvil sat ınalmak yerine daha karl ı alanlara gerekirse yurt d ışı yatırım
araçlarına yatırım yapmal ı hatta sigorta şirketlerinin karına sigortal ılar da ortak edilmelidir,
5) Hayat sigortaları, pazarlama yönünden ki şisel ilişkilere dayand ığı ve kişileri tasarrufa
yönlendirdi ği için gelir düzeyinin ülkemizde dü şük olmas ı nedeniyle sigorta satışı nda görevli
olanların ikna edici olması gerekir. Ki şileri tasarrufa ikna edebilmek ancak ki şisel tanıtımla
mümkündür. Bunun için sigorta tan ıtım ı nı yapacak ki şilerin sigorta bilgisi yan ında sosyal,
etkileyici, ikna edici olmas ı ve herşeyden evvel belirli bir gelir garantisi ile çal ışmas ı
gerekmektedir.
6)Hayat sigorta ürünleri yaz ılı olarak da tan ıtılmalı ve kişiler hayat sigortalar' konusunda
baskıyla değ il kendi istekleriyle sigortal ı olmal ıd ı rlar.
7) Hayat sigortalarında enflasyonun olumsuz etkisini gidermek amac ıyla gerek prim
toplamada gerekse sigorta° taraf ından sigorta bedelinin ödenmesinde endeksleme yöntemi
kullan ılmalı ve endeksleme periyodu mümkün oldu ğu kadar kısa tutulmal ıdır.
8) Ülkemizde hayat sigortac ılığında kullan ılan hayat tablolar ı ülke şartlarına göre sık sık
yeniden düzenlenmeli ve prim tespitinde kendi hayat tablolar ımızdan faydalan ılmalıd ır.
9)Hayat sigortalarına talebi art ırmak için sigorta şirketleri gelir düzeyini ve ülke şartlarını
gözönünde tutmal ıdırlar.
İlk bakışta bu öneriler sadece hayat sigortac ılığı nı geliştirmeye yönelik olsa bile bu geli şme,
ülkede; istihdam art ışına, tasarruf art ışı na, sermaye piyasas ında fon kaynaklar ının artışına,
dolayl ı olarak yat ırım artışı na ve sigorta sektörünün geli şmesine neden olacakt ır.
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Ankara'n ın gecekondu bölgelerinde ya şayan kı rdan kente göç etmi ş alilerin beslenmeye
ilişkin bazı al ışkanl ık ve uygulamalar ını ortaya çıkarmak, köydeki uygulamalar ı ile kente
geldikten sonraki uygulamalar ı nda bir değ işme olup olmad ığ nı tespit etmek amac ıyla yap ılan
bu ara ştırma, gecekondu bölgelerinde ya şayan ailelerden rasgele seçilen 480 kad ı n denek
üzerinde yürütülmü ş tür, Ara ş tı rma bulgular ı na göre kad ı nlar beslenmeye ili şkin bazı
uygulamalarda yanl ışlıklar yap ıld ığı tespit edilmi ştir. Kad ınların eğ itim düzeyi artt ı kça kentte
beslenmeye ili şkin bilgi edinme düzeyinin de arttığı bulunmu ştur.
A RESEARCH ON SOME NUTRMONAL TRAINING OF WOMEN WHO
MIGRATED FROM RURAL AREA TO URBAN

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the nutritional habis and behaviors of familis who
migrated from rural area to suburbs of Ankara and to determine whether any changes occurred
about their nutritional habit after the moved to city for this purpose 480 women who are living
suburban neighborhood, randomly sampled to implement the study. Accüording to the findings
of the study, it was deterrnined that women have been making mistakes on some their
nutritional habits it was also determined that, in cities, as the educational attainment level
increase, their levet of information acquisition about nutrition has also increased,
Gazi Oni; Mesleki Yaygın Eğitim Fak, Ak Ekonomisi Beslenme Yaygın Eğitfini Ana Bllim Dal ı Öğret
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Kırdan kente göç etmi ş ailelerle, kentsel aileler aras ında görülen kültür farkl ılıklarını n,
aslı nda her iki toplumlun üretim ve tüketim sürecinde bulunduklar ı düzeyden kaynakland ığı
bilinmektedir. Gecekondu kültürü, özünde, bu yörelerde ya şayanları n, geleneksel ekonomik
yap ıda sürdürdükleri ili şkilerin belli bir zaman boyutunda, uzama yans ıma biçiminden ba şka
bir şey değildir. Ek. onomik dönüşümlere paralel olarak bunlarda da önemli de ğ işmeler beklenir
(1). Gecekondu bölgelerinde ya şayan ailelerin e ğ itim düzeylerinin de dü şük oldu ğ u
bilinmektedir.
Eğ itim düzeyinin dü şük olmas ıyla birlikte, ailelerin beslenme bilgisinden de yoksun
olmaları yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlar ının başında yer almaktad ır. Evlerinde yeteri
kadar de ğ işik türde besin bulunmas ına karşın, bunları beslenme ilkelerine uygun olarak
kullanamayan aileler oldukça çoktur (2). Bununla birlikte ailelerin beslenme al ışkanl ıkları na
yönelik olarak ara ştırmalar yap ılmas ı , beslenme uygulamalar ını n nas ı l yapıld ığı nı n bilinmesi
ve önerilerde bulunulabilmesi aç ısından önem taşımaktad ır,
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Bu araştırma, Ankara'n ın gecekondu bölgelerinde ya şayan kırdan kente göç etmi ş ailelerin
beslenmeye ilişkin bazı alışkanlık ve uygulamalar ı nı (beslenme konusunda edinilen ilk bigilerin
yeri, bilgilerin kaynaklar ı , bilgilerin uygulanma alanla.r ı , uygulamada ailedeki bireylerden
etkilenme durumu, yemek listesi haz ı rlama, kentte yap ılan yemek çe şitleri, aile bireylerinin
öğ ünlerdeki birlikte olma durumlar ı, yiyecek maddelerini kimin sat ın ald ığı ve sat ın al ınan
yerler, köydeki mutfak araçlar ını kente geldikten sonra kullanma durumu ve besinlerin tüketilme
sı kl ıkları) ortaya ç ı kmak, köydeki uygulamaları ile kente geldikten sonraki uygulamalar ında
bir değ işme olup olmad ığı nı tespit etmek amac ıyla planlanmış ve yürütülmü ştür.
Araştırmanın örneklerini Devlet istatistik Enstitüsü Örnekleme Daire Ba şkanlığı tarafından
belirlenen semtlerin sosyo-ekonomik yap ıları esas al ınarak Ankara'n ın 5 merkez (Çankaya,
Yenimahalle, Alt ı nda ğ , Keçiören ve Mamak) ilçelerinde bulunan gecekondu bölgeleri
oluşturmu ştur. 1990 nüfus sayım dikkate al ınarak bölgelerde ya şayan nüfusun örnek hacmi
alınmış, toplam 500 aileye ula şmak hedeflenmi ştir. Bu aileler uygulanan 500 anketten 20'si
eksik veya çeli şkili bilgiler içerdiğ inden iptal edilmi ş ve toplam 480 anket de ğerlendirilmi ştir.
Ara ştırma verileri 1 Nisan - 1 Haziran 1996 tarihleri aras ında kad ınlarla yüz yüze görü şme
yap ı larak toplanm ış, kad ın d ışındaki bireylere uygulama yap ılmamıştır.
Araştırma verileri SPSS forwindows istatistik program ından yararlan ılarak de ğerlendirilmi ş,
verilerin yüzde ve frekans de ğerleri al ınarak düz ve çapraz tablolar olu şturulmu ş, ancak yüzde
değerler verilmi ştir. Ara ştırma verilerinden uygun olanlar x2 (khi kare) istatistik analizi ile test
edilmi ştir.
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ARAŞTIRMA BULGUIAR1 VE TARTIŞMA

Ara ştırman ı n bu bölümünde ara ştırma kapsam ırıa al ınan aileler hakk ında genel bilgiler
verilmi ş v" e ailelerin baz ı beslenme bilgileri (beslenme konusunda edinilen ilk bilgiler, bilgilerin
kaynaklar ı , bilgilerin uygulanma alanlar ı , uygulamada ailedeki bireylerden etkilenme durumu,
yemek listesi haz ı rlama, kentte yap ılan yemek çeşitleri, aile bireylerinin ö ğünlerdeki birlikte
olma durumlar ı , yiyecek maddelerini kimin sat ı n ald ığı ve satı n al ı nan yerler, köydeki mutfak
araçlar ın ı kente geldikten sonra kullanma durumu ve besinlerin tüketilme s ıklıkları ) ortaya
konularak ta ştışı lm ıştı r,
Aileler Hakkı nda Genel Bilgiler
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Araştırma kapsamına al ınan kad ınların %20,6's ı 26-30, %19.4'ü 31-35, %18.8136-40, %12.51
41-45, %10,6's ı 46-50, %7.4'ü 56 ve üstü, %6.9'u 25 ve alt ı, %3.8'i ise 51-55 ya ş gruplar ı ndad ırlar.
Kad ı nların yarısından fazlas ı (%52.5) ilokul mezunu, %21.9'u okuryazar deil, %10.0'u lise, %9.4'ü
ortakokul mezunu %5,0' ı okuryazar, %1.2'sinin ise yüksekokul mezunu oldu ğu saptanm ıştır.
Kad ı nları n %26.2'si çal ışmakta (az bir oranda düzenli de ğil %3.4), %73.8'i ise ev han ımıd ı r.
Araştı rmaya al ı nan ailelerin %43.8'i 5 ve daha fazla, %35,0' ı 4, %12.1'i 2, %8.1'i ise 2 bireyden
olu şmaktad ı r. Ailelerin %18.8'inde aile ile birlikte ya şayan diğ er bireyler bulunmaktad ır.
Kad ı nların %8.1'inin 0-5, %201.0' ının 6-10, %19.4'ünün 11-15, %18.1'inin 16-20, %10.0'unun
21-25, %26-30, %11.9'unun 32 y ı l ve daha fazla y ıld ı r evli olduklar ı saptanm ıştı r.
Ailelerin %18.2'inin 0-5„22.5'inin 6-10, %18.0'inin 11-15, %23.8'inin 16-20, %10.0'unun 2'25, %12.5'inin 26-30, %11.9'unun 32 y ı l ve daha fazla y ı ld ı r evli olduklar ı saptanm ıştı r.
Ara ştırma kapsam ına al ı nan ailelerin %86.9'u tek katl ı , %III' i ise birden fazla katlar ı olan
gecekondu tipi evlerde ya şamaktad ırlar. Ailelerin oturduklar ı konutların %70,6'sının mülkiyetinin
kendilerine ait, %29,4'ünün ise ba şkalar ın ı n konutları nda kirada oturdu ğu saptanm ıştır.
Beslenme konusunda edinilen ilk bilgilerin nerede edinildigi

Araştırma kapsam ına alınan kad ınların %75.0'i beslenme konusundaki ilk bilgilerini köyde,
%25.'si şehre geldikten sonra edindiklerini belirtmi şlerdir (Tablo 1).
Konuya öğ renim düzeyine göre bak ıldığında okuryazar olmayanlar ın %88.6'sı , okur-yazar
olanları n %87.5'i ilkokul mezunu olanlar ın %78.6'sı , ortaokul mezunu olanlar ın %60:0'1, lise
olanları n %43.8'i beslenme konusundaki ilk bilgilerini köyde edinmi şlerdir.
Lise mezunu olanlar ın %56.3'ü yüksekokul mezunu olanlar ı n tamam ı , ortaokul mezunu
olanları n %40'1, ilkokul mezunu olanlar ı n %21.4'ü, okuryazar olanlar ı n %12.5'i, okuryazar
olmayanları n %11.4'ü beslenme konusundaki ilk bilgilerini kentte ögrenmi şlerdir. Eğ itim düzeyi
dü ş tükçe ilk bilgilerin köyde edinilmesi anlaml ı bulunmu ştur (P <0.05).
Tüm dünyada ve ülkemizde gerek k ı rsal kesim de, gerekse kentsel kesimde ailenin
beslenmesi büyük ölçüde kad ının sorumlulu ğundad ır, Aile içinde kad ını n rolü yüzyıllar boyunca
koovERATiFçi ı.ik
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çocuk bakımı ve doğurganl ık ile bağ lantı l ı olarak ele al ı nm ışsa da bugün dünyan ı n birçok
yerinde kad ı nlar, çocuk do ğ urma d ışı nda toplum ve aile içinde diğer önemli rolleri oldu ğ unu
da göstermişlerdir (3). Ancak, kad ını n genişlemiş rolleri ne loursa olsun geleneksel görevlerinin,
önemi artarak devam etmektedir. Kad ı nı n bilgi yetersizli ği, rahatsızl ık, zaman ının olmaması
vb. nedenlerle beslenme konusuna gereken ilgiyi göstermemesi sebebiyle, meydana
gelebilecek besinsel kay ı plar aile beslenmesini etkiledi ğ i gibi ülke ekonomisini de etkileyecektir.
Bu nedenle, beslenme sorunlar ın ı n önlenebilmesi için ailenin beslenme durumtı ndan sorumlu
bireylerin, bu bireyler genellikle kad ı nlard ı r, yeterli düzeyde beslenme bilgisine ula şmalar ı
gerekmektedir,
Tablo 1. Kad ının eğ itim durumuna göre beslenme konusundaki ilk bilgilerini nerede edindi ği

Yer
Köy
Kent
Toplam

Ok. Yazar
değil
Sayı

%

93
12

88.6
11.4

105

21.9

Okur
yazar
Sayı

ilkokul
%

Sayı

%

Orta
okul
Sayı

Lise ve
dengi
%

Sayı

Yüksek
okul
%

Sayı

%

Toplam
Sayı

%

75.0
25.0

21 87.5
3 12.5

198 78.6
54 21.4

27 60.0
18 40.0

21 43.8
27 56.3

360
6 100 120

24

252 52.5

45

48 10.0

6 1.3 480 100.0
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Eğitim
durumu

5.0

9.4

-

-
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Soysal (4) yaptığı ara ştı rmada kad ı nların %28'inin yeterli beslenme bilgisine sahip, %21'inin
ise beslenme bilgisine sahip olmad ığı nı , eğ itim düzeyinin beslenme bilgisine sahip olma
durumunu etkiledi ğ ini bulmu ştur.
Ara ştı rma sonucuna bak ıld ığ nı da, kad ı nlar ı n çoğ unun ya şantı larının büyük bir k ısm ı nı n
köyde geçmesi ve buna paralel olarak e ğ itim durumlar ı nı n dü şük olmas ı ndan dolay ı köydeki
çevre, aile ve arkada ş gruplar ı ndan etkilenmi ş olabilirler. Buna kar şı n eğ itim düzeyi yüksek
olanlar ı n eğ itimlerini kentte yapmalar ı ve kentte ya şamaları nedeniyle, beslenme konusunda
daha bilinçli karar verme ve konuyla ilgili ilk uygulamalar ı n ı da kentte yapm ış olduklar ı
söylenebilir.
Beslenme konusundaki bilgilerin kaynaklar ı
Beslenme konusundaki bilgileri annelerinden ö ğrenenlerin oran ı %63.6 olup, %14.9'u di ğer
aile büyüklerinden, %10.81 kom şu ve arkada şlarından, %4.9'u medyadan, geriye kalan k ısmının
ise ayn ı oranlarda (%2.9) okul ve ba şka kimselerden (%2.9) ö ğ rendikleri belirtilmi ştir.
Demirel (5) ara şt ı rmasında kad ınları n %51.9'unun yiyecek haz ı rlama ile ilgili bilgileri
annelerinden ö ğ rendiklerini bulmu ştur. Arslan ve arkada şları (6) yaptıkları ara ştırmada, kitle
haberle şme araçlar ı ndan radyo-televizyona ilgi gösterildi ğini, ancak kad ınların beslenme ile
ilgili programlardan ziyade di ğ er programlarla ilgilendiklerini bulmu şlard ır. Bu ara ştırma
sonucuna göre ise ara ştı rma kapsam ına giren kad ı nları n çoğ unun evlenmeden önce çal ışmayan
I<OOPETtATIF4' İ 1.1 İc
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ev kızı olmaları ve beslenme bilgilerini daha çok yak ı n çevrelerinde bulunan annelerinden
öğ rendikleri yorumu yap ı labilir. Bu durum ara ştırma bulgular ını doğ rular niteliktedir.

Beslenme konusunda edinilen bilgilerin uygulama alanlar ı
Ara ştı rmaya al ı nan kad ınlardan beslenme konusunda edindikleri bilgileri uygulama
alanlar ı önem s ı ras ına göre (ilk üç derecede) s ı ralamaları istenmi ştir. Yap ı lan dereceleme
neticesinde uygulama alanlar ından yiyecek haz ırlama ve pi şirme (%50.4), yiyecek seçimi (%49.5),
ailenin beslenmesi (%38.5) ve yiyecek saklama (%20.6) birinci derecede en fazla oranlarda yer
almıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Beslenme konusunda edinilen bilgilerin önem s ıras ına göre uygulanma alanlarına
dağılı mı.
Önem sırası
Uygulama Alanla

1. derece
Sayı
%

2. derece
%
Sayı

3. derece
Sayı
%

Toplam
Sayı

Yiyecek seçiminde
Yiyecek saklamada
Yiyecek hazı rlama ve pi şirme
Çocuk beslenmesinde
Yaşlıların beslenmesinde
Aile beslenmesinde
Diğ er

238
96
242
75
30
186
3

122
85
187
52
14
230
5

120
299
51
353
436
64
472

480
480
480
480
480
480
480

25.5
17.2
39.0
10.8
2.9
46.5
1.0
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49.5
20.6
50.4
15.6
6.3
38.5
0.7

25.0
62.2
10.6
73.5
90.8
15.0
98.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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Ikinci derecedeki uygulama alanlar ın ı n başında %46.5 ile aile beslenmesi gelirken, bunu
%39.0 ile yiyecek haz ırlama ve pi şirme takip etmekte, yiyecek seçimi ise %25.5 ile üçüncü s ırada
yer almaktad ır. Di ğ er alanlardaki uygulamalar en fazla oranda ya şlı beslenmesinde (%90.8)
olmak üzere, çocuk beslenmesinde (%73.5), ve yiyecek saklamada (%62.2) üçüncü derecede yer
almaktad ı r (Tablo 2).
Sürücüoğ lu ve Balgam ış (7) çal ış malarında beslenme eğ itimi alan kad ınların tamam ını n
yiyeceklerini kendilerinin pi şirdiğini, yiyecek saklama yöntemini do ğ ru uygulayanları n oran ının
%70.5, haz ı rlama ve pi şirme a şamasında ise eğ itim alanları n büyük ço ğ unluğ unun ilkelere
uygun hareket ettiklerini bulmu şlard ı r.

Beslenme konusundaki bilgilerin uygulanma sırasında ailedeki bireylerden
etkilenme durumu
Kad ı nları n %51.9'unun beslenme konusundaki bilgilerini uygulama s ı ras ı nda aile
bireylerinden etkilendigi, %48.1'inin etkilenmedi ğ i görülmü ştür. Kad ınların büyük bir bölümü
yiyecek hazırlama ve pi şirmede eşlerinden ve çocuklar ından etkilendiklerini belirtmi şlerdir.
Kad ınların %50.4'ü yiyecek hazırlama ve pişirme sırasında, %26.5'i sat ın almada, %13.2'sinin
yemek listesi haz ı rlarken, %7.0' ın ı n besin saklamada, %2.9'unun servis yapma a şamasında
ailedeki bireylerden etkilendiklerini belirtmi şlerdir.
kO OVERATifc 11.1k
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Beslenme konusundaki bilgilerini uygulama s ı ras ı nda aile bireylerinden etkilenen
kad ı nların yiyecek haz ı rlama ve pi şirme esnas ı nda hangi tür besin oldu ğu, satı n al ınması ve
nası l servis yap ı ld ığı konusunda ailedeki bireylerin ki şisel yeme al ışkanl ı kları ndan ve ailenin
özelliklerinden kaynaklanan etkilenmeler olabilir.
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Yemek listesi haz ırlama
Yemek planlama ve günlük yemek listeleri düzenlemede esas amaç, birey ya da grubun
iyi beslenmesini sağlamaktır. Bunu gerçekle ştirmek için, besin gruplar ından ihtiyac ı karşılaya'cak
çeş it ve miktarda yiyeceklerin seçilmesi, ö ğünlere dengeli olarak da ğı tı lmas ı , kayı pları en aza
indirecek ve yemekten zevk al ı nacak şekilde ve ortamda tüketilmesinin sa ğ lamas ı gerekir.
Günlük yemek listesi, besin gereksinimlerine göre seçilmi ş besinlerin, yemekler halinde
de ğ i ş ik ö ğ ünlerde gösterilmesidir. Yemek listeleri, belirli mevsimler ve aylar için sekiz, oniki
veya onbe ş günlük olmak üzere, sat ı n al ı nan veya al ı nacak olan besin tür ve miktarlar ı esas
al ı narak yap ı lı r (8).
Araşt ı rmaya al ı nan kad ı nları n %80'inin yemek listesi haz ı rlamad ığı , %20.0'sinin ise
hazı rlad ığı görülmü ştür. Yiyeceklerin haz ı rlanma, pi şirilme safhas ı ndan önce bir yemek listesi
haz ı rlanmad ığı , hazırlan ıyorsa da geli şigüzel hazırland ığı , bunun kad ı nları n eğitim düzeyinden
ve al ışkanl ı kları ndan kaynakland ığı söylenebilir.
Yemek listesi haz ırlayan kad ınların, listeyi hazırlarken %29.0'u bireylerinin isteklerini göz
önünde bulundurdukları n ı , %20.4'ü mevsim faktörlerini, %17.8'inin evdeki mevcut besinleri,
%18.9'unun ekonomik faktörleri, %12.9'u yiyeceklerin besleyici de ğerlerini göz önüne alarak
yemek listesi haz ırlad ı klarını belirtmi şlerdir. Yemek listesi haz ı rlayan kad ınların çoğ unlukla
aile bireylerinin isteklerine öncelik vermeleri al ışkanl ıklara Ve beslenme bilgilerinin yetersiz
olması na ba ğ lı olabilir.
Kentte yap ılan yemek çe şitleri
Ara ştı rma kapsam ı na al ınan ailelerin %68.8'inde kente geldikten sonra yemek çe şitlerinde
köyde oldu ğ undan daha farkl ı , %31.2'sinde ise köydekinden farkl ı olmad ığı yemek çe şidi
yap ı lmad ığı belirtilmi ştir. Kente geldikten sonra yemek çe şitlerinde köydekinden daha farkl ı
diyen ailelerin %22.8'i çorbalarda, %10.11 kuru baklagillerde %10.6's ı tahıl yemeklerinde, %14.2'si
tatl ılarda %15.2'si et, tavuk, bal ı k yemeklerinde kente geldikten sonra de ğ işiklik yaptı kları nı
ifade etmi şlerdir.
Kırdan kente geöç eden ailelerin kente geldikten sonra beslenme al ışkanl ıkları nda
değ i şiklikler oldu ğ u, kentte sebze ve meyve tüketiminin köye nazaran fazla oldu ğu bunun
nedeninin ise köyde yenilebilir yabani otlar ve meyvelerin tüketilmesi kentte ise pazar
alışkanl ığ nın yerleşmesi nedeniyle taze sebze ve meyvenin haftal ı k olarak sat ın al ınması olabilir.
Kentte yap ı lan yemek çe şitlerinin köydekinden farkl ı olmas ı nı n nedenlerinin ba şı nda
(%38.0) malzeme farkl ılığı gelmekte, bunu (%23.2) ekonomik durumdaki farkl ılıklar ikinci sırada
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izlerken, al ışkanl ı klar ı n değişmesi (%22.5) üçüncü, araç-gereç farkl ılığı (%15.0) dördüncü ve
yard ım al ınacak ki şi olmamas ı (%1.3.ünü) d.a son s ırada gelmektedir.
Bu sonuçclara göre malzeme farkl ılığı n ın en önemli neden oldu ğ u söylenebilir. Ayr ı ca,
ekonomik durumun ikinci s ı rada yer almas ını n nedeni köyde belirli say ıdaki besinin aile
tarafı ndan üretilmesi, dolayısıyla aile taraf ından üretilen bu besinlerin daha fazla tüketilmesi,
kentte ise yiyecek çe şidinin fazla fakat ara ştırma kapsam ına al ınan ailelerin sosyo-ekonomik
düzeyinin dü şük olması nedeniyle satın alma gücünün de dü şük olmas ından kaynaklanabilir.
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Aile bireylerinin ii ğündeki birliktelikleri
Aile bireylerinin %80,6's ı nı n her ö ğ ün birlikte olmad ıkları, %19,4'ünün ise birlikte oldukları
saptanm ıştır. Aile bireylerinin ö ğünlerdeki birlikte olmamalar ının nedenleri düzenli bir i şe
sahip olan aile reislerinin ö ğ ünlerde ev d ışı nda olmaları ve eve geldikten sonra yaln ız
yemelerinden, birlikte yeme nedeni ise d ışarıda yemek yeme eğ ilimlerinin olmaması ve düzenli
bir i şte çal ışı lmasından kaynaklanabilir.
Kad ı nları n %45.6's ı evde ne varsa, %25.0'i kendi iste ğine göre, %19.4'ü bir gün önceden
kalan yiyecekleri, %6.3'ü ailedeki di ğer bireylerin isteklerine göre %3.7'si di ğer şekillerde
beslenmektedirler. Bunun sonucu olarak ailelerin bir arada olmad ığı öğ ünlerde o anda evde
bulunan yiyecekleri tükettikieri, günlük besin gruplar ı ihtiyaıcı nı dikkate atmad ıkları bu sebeple
yetersiz ve dengesiz beslendikleri yorumu yap ılabilir.
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Besinlerin tüketilme s ıklıkları
Ailelerin %6.3'ü hiç et tüketmemekte buna kar şı n %26.3'ü miktar olarak az da olsa haftada
bir, %18.81 ise iki haftada bir tükettiklerini belirtmi şlerdir. Tavu ğu ise %3.8'inin hiç tüketmedi ğ i
%36.9'unun ise haftada bir tüketti ğ i, bal ığı %38.8'inin hiç tüketmedi ği %38.1'inin ise ayda bir
tükettiğ i, salam ı %62.5'inin hiç tüketmedi ğ i, %18,8'inin ise ayda bir tüketti ğ i, pastırmay ı
%63.8'inin hiç tüketmedi ği, %21.9'unun ayda bir tüketti ğ i, sosisi %65.6's ının hiç tüketmedi ğ i,
%16,3'ünün ayda bir tüketti ğ i, yumurtayı hiç tüketmeyenin olmad ığı , %67,5'inin ise her gün
tüketti ğ i saptanmıştır.
Ersoy (9), ailelerde çe şitli yiyeceklerin ki şi başı na ortalama günlük tüketim miktarlar ını
tespit etti ğ i ara ştı rmada, Kuru baklagil, et süt-yo ğ urt, peynir gibi hayvansal besinlerin tüketim
düzeyini köylerde claha yüksek bulmu ştur. Göçmen i şçi aileleriyle yap ılan bir ba şka çal ışmada
(10), tah ı l grubu besinlerin daha çok tüketildi ğ i, pirincin bulgura tercih edildi ğ i bulunmu ştur.
Fasulye ve nohut gibi kuru baklagilleri ailelerin %32.5'i iki haftada bir, %36.9'u ise haftada
bir tüketmektedir. Ate ş ve arkada şlar ı (11) yapt ıklar ı ara ştırmada, kuru balagillerin en yüksek
oranda en az haftada bir kez her üç sosyo ekonomik düzeydeki aileler taraf ı ndan tüketildi ğ ini
saptam ışlard ır. Bu sonuç ara ştırma bulgularını destekler niteliktedir.
Ailelerin ço ğ unlu ğ unun hayvansal kaynakl ı et grubu yiyecekleri daha az tükettikleri, et
grubuna giren Past ı rma, salam, sosis ve bal ık gibi yiyecekleri tüketme s ıklıklarının çok seyrek
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oldu ğ u, fakat yumurta gibi daha kolayve ucuz temin edilebilen yiyecekleri daha fazla tükettikleri
görülmü ştür.
Süt tüketiminde kad ı nların %50.0'sinin her gün, %17.5'inin haftada bir tüketti ği, %9.4'ünün
ise hiç tüketmedi ğ i, beyaz peynirin ailelerin %90' ı tarafından her gün tüketildi ği, yoğ urdun ise
%71.9'u tarafı ndan her gün, %8.8'inin ise haftada bir tüketildi ği, çökele ği ise %50.6'sının hiç
tüketmedi ğ i, %34.4'ünün ise her gün tüketti ği saptanm ıştır.
Ailelerin köydeki süt ve türevlerini tüketme al ışkanl ıklarını kentte de sürdürdükleri, bunun
nedeni olarak süt ve ürünlerinin köyden gelmesi ve evde üretme al ışkanl ı klarını n devam
etmesinden kaynaklanabilir.
Ekmek tüketenlerin %98.8'inin her gün tükettikleri, hiç tüketmeyenin olmad ığı , bulgur'u
%35.6 gibi büyük bir k ı sm ı n ı n haftada mutlaka tükettikleri hergün tüketenlerin %5'i
olu şturdu ğ u, pirinci tüketenlerin %36.9'u haftada bir, %13'ünün ise gün a şı rı aşı rı tükettikleri,
makarnay ı %46.3'ü haftada bir, %14.4'ünün ise üç günde bir mutlaka tüketti ğ i, tarhanay ı ise
%40.1 haftada bir tüketirken %14.4'ünün hiç tüketmedi ğ i saptanm ışt ı r.
Tah ı l' çok tüketen toplumlar ın diyetlerinde ekmek geni ş bir yer tutar. Türk halk ı n ı n
beslenmesinin büyük bir kısm ı n ın da ekmeğe dayanmakta oldu ğ u, günlük kalorinin hemen
hemen 1/3'ünün ekmekten kar şı land ığı bilinmektedir (2, 12, 13;). Ate ş ve arkada şlarını n yaptığı
çal ışmada (11) da benzer sonuçlar vard ı r. Buna göre ara ştı rma b ıllguları desteklenmekte ve
kırdan kente göç eden ailelerin enerji gereksiniminin büyük bir k ısm ının tah ıllardan karşıland ığı
görülmektedir.
Köyden kente göç eden ailelerin büyük ço ğ unlu ğunun diyetlerinni tah ıla dayal ı olduğu
ekmek, bulgur, makarna, pirinç, tarhana tüketme s ıklıklarının fazla olduğu bu grup yiyeceklerin
ucuz ve temin edilmesinin kolay, büyük miktar ve çe şidin köyden geldi ğ i bilinmektedir. Ayn ı
zamanda beslenme al ış kanl ı kları ve haz ırlad ıklar ı yemeklerin temelini olu şturan besin
maddeleri tah ı llar oldu ğ u için s ı k tüketilmektedir. Ekme ğ in her öğ ün mutlaka yemeklerin
yan ı nda olmas ı yiyeceklerin doyuruculu ğ unun az oldu ğ unu ve bunun diğ er tah ıl gruplar ı ndan
dengeli al ı nmas ı gerekirken hemen hemen tamam ı n ı n sadece ekmekten kar şı land ığı
söylenebilir.
Sebzeler günlük enerji ve protein gereksinimine çok az katk ıda bulunurlar. Bunun yan ında
madensel maddeler ve vitaminler yönünden zengindirler. Selüloz içerdiklerinden barsak
faaliyetlerine yard ı mc ı olurlar. Ayr ıca değişik renk, koku ve lezzetleri ile yeme ğ i iştah aç ıcı hale
getirirler. Bu nedenle günlük yiyecekler aras ı nda mutlaka bir miktar sebze bulunmal ıd ı r (14).
Sebzeyi ailelerin %59.4'ü her gün, %151 ise haftada bir, meyveyi ise %56.9'u her gün
tüketirken, %1.3'ü ise hiç tüketmemektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan anla şıld ığı üzere kad ınların büyük ço ğunluğ unun sebze ve
meyveleri günlük diyetlerinde her gün tükettikleri görülmü ştür. Ateş ve arkada şları nı n yapt ığı
çal ışmada (11) sebze ve meyve tüketimi dü şük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde günlük
tüketilmesi gereken s ı kl ı k düzeyinde de ğ ildir. Bu ara şt ı rman ı n bulgular ı ile benzerlik
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göstermemesinin nedeni, sebze ve meyveleri semt pazarlar ı ndan kolayl ı kla, bol ve ucuz olarak
temin etmelerinden ve köylerinden getirmelerinden dolay ı tüketme s ı kl ı kları fazla olabilir.
Reçel tüketenlerin %41.9'u her gün, %16.3'ünün ise hiç tüketmedi ğ i, bal ı tüketenlerin
%26.3'ü her gün, %23.1'inin hiç tüketmedi ğ i, pekmez tüketenlerin ise %36.3'ünün hiç
tüketmedi ğ i, %16.9'unun ise her gün tüketti ği saptanm ıştır. Ateş ve arkada şlarının çal ışmasında
reçelin günlük tüketimi bu ara ştı rma sonuçlarına göre yüksektir.
Pekmezin az tüketilmesi, reçel çe şitlerinin ve bal ın daha fazla tüketilmesinin nedeni bal
ve reçel tüketenlerin ço ğunlu ğ unun ekonomik düzeyinin yüksek ya da bu ürünleri kendileri
üretmelerinden kaynaklanabilir.
Sıvı yağı hiç tüketmeyenin olmad ığı , %81.9'unun her gün tüketti ğ i, katı yağı %65.0' ı nın
her gün tüketti ğ i, %5.0' ının haftada bir tüketti ğ i, tereya ğı ise %48.8'inin her gün tüketti ği,
%27,5'inin hiç tüketmedi ğ i saptanm ıştı r.
Yağ tüketimi genel olarak ailelerde yüksek miktarlardad ı r. Gecekondudaki aileler kendi
köylerinde iken s ıvı yağı ender olarak kullan ırken kente geldikten sonra bu ya ğ' türünü daha
s ı kl ı kla kullanmaya ba şlam ışlard ı r. Yine köylerde genellikle hayvansbl ya ğ kullan ı l ı rken
gecekondu da bunun yerini margarin almaktad ı r.
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Yiyecek maddelerini sat ın alan kişiler ve satın alınan yerler
Ara ştı rma kapsam ına al ınan ailelerin %46.4'ünde baba, %41.5'inde anne, %8.3'ünde annebaba birlikte daha çok yiyecek al ışveri şini yapmaktad ı rlar. Acar (15) ara ştı rması nda ailelerin
%43.9'unda evin erke ğ inin, %20.5'inde kad ı nın, %29.3'ünde ise e şlerin mü ştereken al ışveriş
yapt ı kları n ı , ailelerin kentte kalma süreleri artt ıkça evin erke ğinin al ışveri şi üstlendi ğ ini
saptam ıştır. Ersoy ve Erkal (16) ise yaptıkları araştırmada, ailede harcamalar ın daha çok aile
reisi ve e şinin birlikte yapt ı klar ı n ı belirlemi ştir. Bu ara ştı rman ı n bulgusu ile benzerlik
göstermemesinin sebebi, bu ara ştırman ı n yaln ız kırdan kente göç eden ailelere uygulanm ış
olmas ından ve sadece yiyecek sat ı n al ı nmas ını kapsamasından ileri gelebilir.
Alışverişin yapıld ığı yerlere bak ıld ığı nda yiyecek al ışverişini ailelerin yarısı (%50.0) semt
pazarlar ı ndan, %17.5'i büyük marketlerden, %13.8'i mahalle bakkal ından, %11.3'ü hepsiden,
%2.5'inin tüketim kooperatifinden, %3.6's ını n ise di ğ er al ışveriş yerlerinden beyan etmi şlerdir.
Yine Ersoy ve Erkal (16)' ın çal ışmasında g ıda al ışverişi yapı lan yerlerde de farkl ılı k görülmektedir.
Bunun nedeni de ara şt ı rma örneklemine al ı nan ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel
özelliklerinden kaynaklanabilir.
Köyden gıda madesi gelme durumu
Köyden g ıda maddesi ailelerin %61.9'una gelmekte, %38.1'ine ise gelmemektedir. Bu
durum, köyle ba ğ lantıl ı olan gerek gecekondu gerekse di ğer ailelerin bir çoğunun köylerinden
g ı da maddeleri getirdikleri, bunlar ın başı nda da daha çok köyü uzak olanlarda dayan ı klı g ıda
maddelerinin, köyü yak ı n olanlarda ise hem dayan ıklı hem de dayan ı ksız sebze ve meyvelerin
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geldiğ i bilinmektedir. Özellikle geçim zorlu ğ u veya kötü ya şama şartları na sahip olan gecekondu
aileleri köyden gelen g ıda maddeleriyle bir anlamda hem zorlular ı azaltmakta hem de özlem
duydu ğ u köynünü ürünlerine ula şarak psikolojik bak ı mdan da tatmin olduklar ı ş eklinde
açıklanabilir.
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Köyden gıda maddesinin gelme nedenleri
Köyden g ı da maddelerinin gelme nedenlerinin ba şında %30.6 ile daha ucuz olmas ı birinci
sı rada yer al ırken, bunu %23.5 ile al ış kanl ıklara uygun olmas ı ikinci s ırada, %19.3 ile daha
kaliteli olma üçüncü, %17.3 ile daha temiz olma dördüncü s ırada izlemi ş, geriye kalan nedenler
ise ya bu nedenlerin hepsi (%7.2) veya birkaç ı , ya da bunları n dışı nda kalan di ğer sebepler
(2.1) olarak ifade edilmi ştir.
Ev teknolojisi ile besin üretimi, aile kendisi yapt ığ"' için, haz ı r olarak sat ı n al ı nanlardan
daha kaliteli, güvenilir olmas ı ve evde haz ır olarak bulunmas ı ve ailenin yemek haz ı rlamak için
zaman kayb ı n ı önlemesi yönünden de aile beslenmesine olumlu katk ıda bulunmaktad ı r. Bu
nedenle evde üretilen besin de ğ eri yüksek, lezzetli, ekonomik, güvenilir haz ı r besinlerin üretim
ve kullan ı m ı n ı n önemi büyüktür. Bütün bunlar köyden g ıda maddesi gelmesinin tercih
edilmesinde rol oynayabilir.
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Köyde hiç tüketilmeyip kentte tüketilen yiyecekler
Ara ştı rma kapsam ı na al ı nan kad ı nlara köyde hiç tüketmeyip kente geldikten sonra
tükettikleri yiyiecekler sorulmu ş ve meyvelerden kivi, muz ve çilek ilk s ıralarda yer alm ıştı r.
Sebzelerden ise karnabahar, kereviz, bamya, bezelye ve enginar kente geldikten sora tüketilen
yiyeceklerin ba şı nda gelmektedirler. Bu konuyla veriler ve oranlar çok dü şük oldu ğundan
yüzde de ğerler al ı nrnam ıştır.
Köydeki mutfak araçlarını kente geldikten sonra kullan ılıp kullanılmad ığı
Kad ı nları n %51.9"u köydeki mutfak araçlar ı ndan bir ço ğ unu kente geldikten sonra
kullanmayı bıraktıklarını , %48.1'i ise araçları kulland ıklarını belirtmişlerdir.
Bugün ülkemizde gerek evin her alan ı nda kullan ılan ev aletleri veya ev araçlar ı , gerekse
mutfaklarun ızda kullan ılan araçların lüks olmad ığı bilinmektedir. Nitekim, yap ılan ara ştı rmalar
gerek k ı rsal kesimde gerekse şehirsel kesimde ailelerin bu araçlara sahip olduklar ı nı
göstermektedir (17). Ancak, kentte bulgur, pekmez, ekmek yapma v.b yap ımı gibi imkanlar ı n
kı s ı tl ı olması nedeniyle köyde kullan ı lan bazı araçlar ı n kullanımı mümkün olamayabilir. yine
yap ı lan ara şt ı rmalar özellikle gecekondu bölgelerinde oturan köy kökenli ailelerin baz ı
al ışkanl ı kları n ı ve uygulamalar ı n ı sürdürdüklerini ortaya koymaktad ı r. Ara ştırma bulgulann ı n
köyde kullan ı lan araçlar ı n kente kullan ılı p kullan ılmamas ıyla ilgili oranlar ını n birbirine yakı n
(%51.9, %48.1) ç ı kmas ı , fı rsat bulundukça daha önce kullan ı lan araçlar ı n kentte de
kullanı labileceğ ini göstermesi şeklinde yorumlanabilir.
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Ev dışında yemek yememe durumu
Kente geldikten sonra ailelerin %68.11 ev d ışında yemek yemezken %31.9'u ev d ışında
yemek yediklerini belirtmi şlerdir.
Çal ışı p çal ışmama durumu göz önüne al ındığında çalışanların %54.8'i, çal ışmayanların
%23.7'si ev d ışında yemek yemektedirler. Ev d ışında yemek yeme ile çal ışma durumu aras ında
istatistiksel açıdan anlaml ı bir ilişki bulunmuştur (P<0.05).
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Ev dışında yemek yeme nedenleri
Kad ınlardan ev d ışında yemek yiyenlerin %46.6's ı çal ışma şartları yüzünden, %39.2'si
değ işiklik olduğu için, %7.1'i kente uyum sa ğlamak için ve yine %7.1'i ise diğer sebeplerle ev
dışında yemek yediklerini ifade etmektedirler.
Günümüzde kad ının ekonomik faaliyetlere daha çok kat ılması ve dolayısıyla yemek
yapmaya ayırd ığı zaman ın azalması hazır ve yarı hazır besinlere talebi art ı ran faktörlerden
birisidir (18), Ayrıca, ailelerin aile ya şantısında tek düzelikten kurtulmaya çal ışıyor olmalarından
da kaynaklanabilir. Nitekim ara ştırma sonuçları bu bilgileri doğ rular niteliktedir.
Yapılan araştırmada kad ınların yemek çe şitlerini değiştirilmesini gerektiren hastal ığı olanlar
veya aile içinde hasta birey olanlar ın %18.1'i oluşturduğu, %81.9'unda ise herhangi bir hastal ığın
bulunmad ığı saptanm ıştır. Hastal ığı veya evde hastas ı olanlar, bu hastal ıkları daha çok diabet
ve yüksek tansiyon olarak belirtmi şlerdir. İnsanların beslenme alışkanlıklarının değ işmesini
gerektiren tuz al ımına bağlı yüksek tansiyon, şeker al ımı na bağl ı diabet gibi hastal ıklarda
beslenme özel bir diyet gerektirdi ği için kişiler diyet d ışı nda istedikleri yiyecekleri, istedikleri
zaman ve miktarda tüketmemek durumundad ırlar.
Kad ı nlara kente göç etmenin beslenme al ışkanl ıkları açısından olumlu olup olması ile ilgli
görü şleri sorulduğunda, kente göç etmenin beslenme al ışkanlıkları açısından olumlu oldu ğ unu
söyleyenler %69.4'ü olu şturmakta, olumsuzluk ifade edenler ise %30.6'y ı oluşturmaktad ır.
SONUÇ
'
Ankara'n ın gecekondu bölgelerinde ya şayan kırdan kente göç etmi ş ailelerin beslenmeye
ilişkin bazı alışkanlık ve uygulamaların ortaya çıkarmak, köydeki uygulamalar ı ile kente geldikten
sonra uygulamalar ı nda bir değişme olup olmad ığ nı tespit etmek amac ıyla yap ı lan bu
araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.
• Araştırma kapsam ına al ınan kad ınların 3/4'ü beslenme konusundaki ilk bilgilerini köyde
edinmişlerdir. E ğitim düzeyi arttıkça kentte bilgi edinme düzeyi de artmaktad ır.
• Kad ınların beslenme konusundaki bilgi kaynaklar ı anneleri ve di ğer aile büyükleridir.
• Edinilen bilgiler birinci derecede s ırasıyla en fazla oranlarda yiyecek haz ırlama ve pişirme,
yiyecek seçimi ve aile beslenmesi alanlar ında uygulanmaktad ır. Ya şlı beslenmesi ve
çocuk beslenmesi alanlar ı nda uygulamalar üçüncü derecede en fazla oranda yer
almaktad ır.
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• Kad ınlar uygulamada aile bireylerinden etkilenmektedir.
• Ailelerde ço ğ unlukla yemek listesi haz ırlanmamaktad ır.
• Ailelerin yar ı sı ndan fazlas ı nda kente geldikten sonra yemek çe şitlerinde de ğ işiklik
olmu ş tur.
• Ailelerin ço ğunlu ğ u hayvansal kaynakl ı et grubu yiyecekleri daha az tüketmekte, et
grubuna giren past ı rma, salam, sosis ve bal ı k gibi yiyecekleri tüketme s ıklıkları çok
seyrektir, fakat yumurtay ı daha sık tüketmektedirler.
• Ailelerin yakla şı k 2/3'sine köyden g ı da maddesi gelmektedir. En çok köyden gelen g ı da
maddeleri tah ı l ve kuru baklagillerdir.
• Kad ınları n çoğ u ev d ışı nda yemek yememi şlerdir. Ev d ışı nda yemek yiyenler ise
genellikle çal ışanlard ır.
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TÜRKIYE'DE SERT KABUKLU MEYVELERDE VERIM,
FIYAT VE GELIR ÜZERINE BELIRSIZLIK ANALIZLERI
(1978-1997)
Yaşar AKÇAY*
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ÖZET

Türkiye'de antepfıstığı , badem, ceviz ve fı nd ıkta yap ılan analizlerde; verim, fiyat ve brüt
gelirde farkl ı oranlarda belirsizliklerin oldu ğu belirlenmi ştir.
Antepfıstığı nda verim belirsizli ğ i (%49.05), fiyat (13.87) ve gelir (%43.20) belirsizliklerinden
daha yüksek bulunmu ştur. Badem (%25.06) ve ceviz (%9.35) brüt 'gelirindeki belirsizliklerin
önemli ölçüde fiyat, fı nd ı kta ise birbirine yakı n oranlarda verim (%27.36) ve fiyat (%29.62)
belirsizli ğ inden kaynakland ığı ortaya ç ı km ıştı r.
incelenen bütün ürünlerin de ğ işkenlik katsayıları , tesadüfi de ğ i şkenlik katsay ı ları ndan
yüksek bulunmu ştur. Ancak sonucun böyle olmas ı bile, ürünlerin verim, fiyat ve gelir
trendlerinden haberdar olup da sadece bu trend etraf ı ndaki dalgalanmalar ı tesadüfi olarak
nitelendiren üreticinin dahi belirli bir düzeyde belirsizlikle kar şı kar şıya oldu ğ unu
göstermektedir.
THE VARIABILITY ANALYSIS ON THE YIELD, PRICE AND GROSS REVENUE IN THE
NUTS IN TURKEY (1978-1997)
ABSTFtACT

It is determined that there are uncertainty at a diferent ratio in yield, price and the gross
revenue of pistachios, almonds, walnuts and hazelnuts in Turkey.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat
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Yield uncertainty of pistachios was found out at a higher ratio (49.05%) than others (the
uncertainty of price (13.87%) and gross revenue (43.20%). The main source of the uncertainty
of gross revenue in the almonds (25.06%) and walnuts (9.35%) is the price uncertainty. But in
the hazelnut, is yield (27.36%) and price (29.62%) uncertainty.
Variability coefficient was found out higher than that of random variability coefficient
the' all crops investigated. Even if the result is so, the farmers have met variability at a certain
ratio even though they know what is going on around the trend of yield, price and gross
revenue and describe the variability around the trends as random.
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1. GIRIŞ
Türkiye ekonomisi içinde tar ım sektörü, milli gelir (%13.9), tar ı msal nüfus (%35.3), tar ı msal
faal nüfus (%39.4) ve ihracat (11.4) (1) içindeki oransal paylar ı dikkate al ınd ığında, hala önemini
korumaktad ır.
Türkiye tar ı mı bitkisel üretim faaliyeti içerisinde meyvecilik üretim dal ını n üretim ve dikili§
alanı (%4.99) (2) büyük bir öneme sahiptir. 1997 Y ılı verileri (3) itibariyle Türkiye'nin toplam
ihracatı nın (26 244 700 $) içinde tarım ve ormanal ığı n (2 678 940 $) payı %10.2 ve tar ım ve
orman ürünleri içinde meyve ihracat ının (1 308 594 $) pay ı ise %48.9'dur. Meyve üretimi içinde
ise sert kabuklu meyvelerin üretimi ve dikili ş payı yüksektir. Türkiye'de sert kabuklu meyvelerin
üretim miktar ı ve dikiliş alan ının toplam mevye üretim ve dikili§ alan ı içindeki payları sı rasıyla
%6.18 ve %58.83'tür (4). .
Bununla beraber tar ı mın doğal karakteristi ğ inden kaynaklanan yüksek (5) verim ve fiyat
dalgalanmalan, tar ı msal gelirde önemli ölçüde istikrars ızlıklara sebep olmakta ve olu şan
dalgalanmaları n ş iddeti tarım üreticisinin en önemli belirsizlik kayna ğı nı teşkil etmektedir.
Arı ca tar ımsal ürün arz ı nı n inelastik olmas ı ndan dolayı talepteki küçük de ğişimler fiyatlarda
büyük dalgalanmalara yol açmaktad ır. Bundan dolayı üretici gelece ğ e yönelik yatı rı m ve
kararlarda risk ve belirsizlik ile kar şı karşıyad ı r.
Üreticinin gelece ğe yönelik yapaca ğı yatı rı m ve vereceğ i kararlarda kar şl ı laştığı çeşitli
belirsizlikler içerisinde verim belirsizli ğ i, fiyat belirsizli ğ i ve gelir belirsizli ğ i en önemliler
arasındad ır.
Bu bak ı mdan ara ş t ı rman ı n en önemli amac ı , Türkiye'de sert kabuklu meyvelerin
(Antepfıstığı , badem, ceviz ve fınd ık) verim, fiyat ve brüt gelirlerinin uzun dönem (1978;1997)
içindeki seyirlerini, yıllar itibariyle gösterdikleri mutlak ve oransal istikrars ızl ık ve dalgalanma
derecelerini ortaya koymakt ı r. Ayrıca sert kabuklu meyvelerin brüt gelirlerinde y ıldan yıla
görülen istikrars ızl ığın hangi oranlarda verim ve fiyat bile şenlerindeki dalgalanmalardan
kaynakland ığı belirlenmeye çal ışı lmıştır. Bununla birlikte dünyada ve Türkiye'de sert kabuklu
meyvelerin üretim miktar ı , dikiliş alanları ve d ış ticareti incelenmi ş ve Türkiye'nin yeri
belirlenmeye çal ışı lmıştı r.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1_ Matetyal •
Türkiye'de yeti ştirilen sert kabuklu meyvelerin (Antepf ıstığı, badem, ceviz ve fı nd ık) 19781997 yıları na ait üretim miktarlar ı ve bu ürünlerden çiftçinin eline geçen fiyatlarla ilgili veri.ler
çal ışman ı n ana materyalini olu şturmaktad ı r. Devlet istatistik Enstitüsü (D İ E) kaynaklar ı ndan
sağ lanan verim ve fiyatlara ili şkin veriler üzerinde bir de ğ i ştirme yap ı lmaks ız ı n aynen
kullanı lmıştır. Ayrıca fiyat serisinde "Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar" Toptan E şya Fiyat Endeksi
(TEFE) (1981=100) kultan ılarak deflate edilmi ştir.

22. Yöntem
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Çal ışmaya konu olan her ürünün verim, fiyat ve brüt gelir serilerine ait aritmetik ortalama,
varyans, standart sapma ve de ğişkenlik (dalgalanma) katsay ı ları , 20 yı llık (1978-1997) verilere
dayan ı larak hesaplanm ıştı r.
B ı çal ışmada incelenen ürünlerin verim, fiyat ve brüt gelirlerindeki belirsizlik iki çe şit
"değ işkenlik katsayısı " ile ölçülmü ştür. Birinci yakla şı mda orjinal verim, fiyat ve brüt gelir
serilerinden hesaplanan toplam (sistematik + tesadüfi) varyanslara day ı nlarak hesaplanan
"de ğ işkenlik katsay ılar ı " belirsizlik ölçüsü olarak, ikinci yakla şı mda ise, bu serilere ait uygun
trendlerden sapmalar ı n (sistematik bile şenlerinden tamamen ar ı nm ış ) varyanslar ı ndan
hesaplanan (tesadüfi de ğ i şkenlik katsay ı ları ) belirsizlik ölçüsü olarak kullan ı lmıştı r.

2.21_ Değiş/rent& Ölçüleri

incelenen ürünlerde, verim, fiyat ve brüt gelir serilerinin mutlak de ğ işkenlik ölçüsü olarak
bu serilerin "standart sapmalar ı ", nispi değ işkenlik ölçüsü olarak da standart sapmalar ve seri
ortalamaları yard ımıyla hesaplanan de ğişkenlik katsay ıları kullanılmaktad ır. Mutlak de ğişkenlik
ölçüsü olan standart sapma hesap edildi ğ i serinin ortalama etraf ı ndaki dağılışı nı gösterir.
Standart sapma ne kadar büyükse da ğı lma o oranda fazlad ır, kuwetlidir denilebilir. Ancak
standart sapma, birimlerin büyüklü ğ üne de ba ğlıd ı r.
Büyük birimlerden olu şan bir seride da ğı lma şiddetli olmasa bile standart sapma büyük
çı kar. Bu durumda, incelenen ürünlerin farkl ı değerlere sahip olan verim, fiyat ve brüt gelir
serilerinin da ğı lmaları n ı n karşı la ştı r ı lmas ı nda standart sapma iyi bir ölçü olmamaktad ır. Tek
tek ele al ı nan ürünlerde verim, fiyat ve brüt gelir serilerinin mutlak de ğ i şkenlikleri için bir ölçü
olmakla beraber, nispi de ğ işkenlikleri hakkında bir fikir vermemektedir.
Çal ış mada incelenen ürünlerin verim, fiyat ve brüt gelir de ğ i şkenlikleri aras ı nda
mukayeseler yapabilmek için bir oransal de ğ i şim ölçüsü olan "de ğ i şkenlik katsay ı s ı "
kullanı lmaktad ı r. Değ işkenlik katsayısı formülle; DK-S*100/X şeklinde ifade edilebilir. Burada
"s" .herhangi bir serinin standart sapmas ı n ı , x ise ayn ı serinin aritmetik ortalamas ı n ı
göstermektedir.
Koop-ERATIFÇU
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2_22_ Tesadüfi Değışkenlik Ölçüler,
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Herhangi bir olayın belirli bir yıldaki tesadüfi bile şen kıymetini tahmin etmek mümkün
değilse de bu tesadüfi bile şene ait dağılımın parametrelerini (ortalama, varyans ve standart
sapma gibi) tahmin etmek mümkündür. Zaman serilerinde tesadüfi bile şen sistematik bile şen
etrafı nda birtakım dalgalanmalar (yani, beklenen de ğerler d ışı ndaki sapmalar) şeklinde
görüldüğ üne göre, tesadüfi bileşeni tahmin edebilmek için önce sistematik bile şenin tespit
edilmesi gerekmektedir. Zaman serilerinin de sistematik bile şeni (ve dolay ısıyla bu bileşenden
sapmalar ı) amprik olarak tayin edebilmelıtiçin bazı alternatif usuller bulunmaktad ır.
Çoğ unlukla bilinen bir teknik, zaman serisine ait sistematik bile şeni uygun bir trend
çizgisi ile ortaya çı karak, bu trend etraf ındaki dalgalanmalar ı n tesadüfi bili şeni temsil etti ğ ini
kabul etmektir. ikinci yöntem olarak, sistematik bile şenin her yıl bir önceki yılla aynı olduğ unu
kabul etmektir. Bu durumda tesadüfi bile şen, eldeki verilerin birinci derece farklar ı olmaktad ır.
Üçüncü yöntemde, sistematik bile şen uygun bir hareketli ortalama ile tespit edilmekte ve bu
hareketli ortalamadan sapmalar ise tesadüfi bile şen olarak kabul edilmektedir (6).
Bu çal ışmada ;rendlerden sapmalar yöntemi" kullan ılm ıştı r. Bu yöntemde, zaman
serilerinin sistematik bile şeninin (teknoloji, genel fiyat düzeyi, vs.) do ğrusal, polinomial veya
diğer şekillerde bir matematiksel fonksiyonla temsil edilebilece ği varsayılmakta ve serilerdeki
bileşeni ayrıld ıktan sonra tesadüfi bile şen ortaya ç ıkarılmaktad ır. Incelenen ürünlere ait verim,
fiyat ve brüt gelir serilerinin tesadüfi de ğ işkenlik ölçülerini hesaplayabilmek için bu serilere ait
tesadüfi bile şenler tahmin edilmi ştir. Gerçek de ğerlerle trend de ğ erleri aras ındaki farklar ın
(trendden sapmalar) tesadüft bile şen verece ği varsayımı altında, verim, fiyat ve brüt gelir
serilerine ili şkin trend denklemleri üssel formda tahmin edilmi ştir. Üssel trend denklemi,
Y= a* bt olup, logoritmik form,
log Y= log a + log b (t) şeklindedir.
Ürünlerin verim, fiyat ve brüt gelir serilerine uygun trendler tahmin edildikten sonra bu
trend çizelgelerinin etraf ında görülen verim, fiyat ve brüt gelire ait sapma (dalgalanma) de ğerleri
hesaplanm ıştır. Bunun için, incelenen her ürüne ait verim, fiyat ve brüt gelir de ğerleri (Y;) ile
trend denklemlerinden hesaplan'an verim, fiyat ve brüt-gelir de ğ erleri (qi) aras ı ndaki farklar
Y(= e ;) al ınarak bakiye (residual) serileri olu şturulmuştur. Bu değerler incelenen ürünlerin
verim, fiyat ve brüt gelirlerinin beklenen de ğerler (trend) d ışındaki sapmalarını yani tesadüfü
bileşenlerini vermektedir.Böylece, y ıldan yıla ve enflasyon gibi faktörler nedeniyle beklenen
verim, ffiyat ve brüt gelirdeki art ış ve aeksili şler, trend de ğerleri ayıklanmış ve geriye doğal
koşullar ve di ğer tesadüfu faktörlerden dolay ı ortaya çıkan dalgalanmalar ın sayısal değerleri
kalmıştır. 'incelenen ürünlerin verim, fiyat ve brüt gelirlerinin beklenen de ğerler d ışındaki
sapmalarını, yani tesadüfi bile şenlerini temsil eden bu bakiye (residual) serilerinden de "tesadüfi
değ işkenlik ölçüleri" hesaplanm ıştır (6).
Çal ışmada kullan ı lan değ i şkenlik ölçüleri regresyonun standart sapmas ı (standart
derivation of regression) istatisti ği ile tesadüfi değişkenlik katsayısı (coefficient of random
kOOPERAT İ fC İ L.n<
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variation) olarak adland ırılan istatisliklerden olu şmaktad ır. Regresyonun standart sapmas ı
trend etraf ındaki adland ırılan varyanslar ından elde edilmektedir ve bir mutlak de ğ işkenlik
ölçüsü olarak kullan ılmaktad ır. Regresyonun standart sapmas ı istatisti ğine ait formül aşağıdaki
gibidir.

n-lr-1
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Burada; Syi
ürününün verim, fiyat veya br4it gelirinin regresyon e ğ risinden standart
sapması, (verimlerde kg/a ğaç; fiyatlarda TL/Kg ve brüt gelirde TL/A ğaç'tır)
= ürününün verimi (Kg/ A ğaç), fiyatı (TliKg) veya brüt geliri (TL/A ğaç)
=i ürününün Y, 'deki birimlerle verim, fiyat ve brüt gelire ait regresyon tahminleri
n= gözlem sayısı ve k= ba ğımsız değişken sayısYnı ifade etmektedir.
Çal ış mada incelenen ürünlerin verim, fiyat ve brüt gelirlerinde beklenen de ğ erler d ışı nda
ortaya ç ıkan sapmalar aras ında anlaml ı mukayeseler yapabilmek için "tesadüfl de ğ işkenlik
katsayısı " kullanılmıştır. Bu katsayı aşağıdaki şekildedir.
Syi

TDK —

* 100

Y
Burada; Syi = İ ürününün verim, fiyat ve brüt gelirinin regresyon gelirinin regresyon
eğ risinde standart sapmas ı = ürününün verim, fiyat ve brüt gelirinin aritmetik ortalamas ıd ır.
Tesadüfi değişkenlik katsayısı, regrasyonun standart sapmas ının tersine yüzde şeklinde ifade
edildiğ inden farkl ı birimlerle ifade edilen da ğılımların mukayesesinde kullanılabilmektedir.
3. DÜNYADA VE TÜRKIYE'DE SERT KABUKLU MEYVELER

pe

3.1. Üretim Miktar ve Dfirillş Alanları

Türkiye'de meyve veren , vermeyen a ğaç sayıları ve toplam meyve üretiminin da ğılışı nın
incelenebilmesi aç ısı ndan çizelge 1 haz ırlanm ıştır.
Çizelge l'de görüldü ğü gibi, ülkede meyve veren toplam a ğaç sayısının % 58.83'ü sert
kabuklu meyvelere aittir, Bu oran Türkiye'de meyvecilik üretim faaliyetinde sert kabuklu meyve
üretiminin önemli oldu ğunu göstermektedir. Meyve vermeyen a ğaç sayıları dikkate al ı nd ığı nda,
toplam 77984000 a ğaç içinde sert kabuklu meyve a ğ açları nın (44545000 a ğaç) payı ise %
57.12'dir. Genel toplamda (meyve veren + meyve vermeyen a ğaç sayısı toplam ı ) bu oran %
58.61 olmaktad ır. Türkiye'de toplam meyve üretiminin % 6.18'ini sert kabuklu meyvelerin
oluşturdu ğ u görülmektedir.
Dünyada sert kabuklu meyvelerin üretim ve dikili ş alanlarının mutlak ve oransal da ğıtımını
inceleyebilmek için çizelge 2 hazırlanmıştır,
Dünyada en önemli badem üreticileri ve toplam badem üretimindeki paylar ı sırasıyla ABD
(%31.45), ispanya (%16.69), Italya (%7.76), tran (5,84) ve suriye (%5.13Ydir. Türkiye toplam
dünya badem üretiminin % 2.54'üne sahiptir (çizelge 2).
koopERATif

cıy1:125 ternwı Lı z-c(ğ u.3to-eylid ı 99

Çizeige 1. Türkiye'de Meyve Üretimi (Ton) ve Verimi (Kg/A ğaç)
Üretim (Ton)

Ağ aç Sayısı (000 Adet)
oz-,,zı
'2 2-

Meyve
GİO
(%) Vermeyen

Kit)

GiO

(%)

(Y.)

24.00
6.38
68,37
0.70
0.55

2145
600
5900
54
61

24,49
6,85
67.35
0.62
0.69

8760

100,0

1150
75
2465
385
1965
335
2035
1210
10000

5.86
0.38
12.56
1.96

Meyve
Veren

Yumu şak Çek
Armut
Ayva
Elma
Muş mula
Yeni Dünya

11280
3000
32125
327
260

TOPLAM

46995

100.0

Taş. Çek. Mey.
Erik
i ğ de
,
Kayı s ı
Zerdali
Kiraz
Kızılcık
Şeftali
Vi şne
Zeytin

7340
430
9935
2300
6368
1135
10970
3690
85700

5,74
0.34
7.77
1.80
4.98
0.89
8.58
2.88
67.02

127868

100.0

Turunçgiller
Limon
Portakal
Mandalina
Turunç
Aluntop

5060
11235
7620
87
670

20.51
45,54
30.88
0.35
2.72

TOPLAM

24672

100.0

Sert Kabuklu M
Antepfıst ığı
Ceviz
Badem
Fı nd ı k
Kestane

25340
3445
3775
271730
2015

8.27
1.12
1.23
88.71
0.67

TOPLAM

306305

100.0

Uzümsü Meyv.
Çilek
Dut
incir

9050 ha
2590
9135

K. Boynuzu
Muz

Nar
Trab, Hurması
Uzüm
KM
TOPLAM

314
1190 ha
2420
375
545000ha
12

14846

GEN TOPLAM

11.23

10.02
1.71
10.37
6.17
50.97

19620

100.0

535
960
895
15
280

19.93
35.75
33.33
0.56
10.43

2685

100.0

19200
1050
640
23200
455

43.10
2.36
1.44
52.08
1.02

44545

100.0

525
1085
42

22.11
45.70

570
120

24.00
5.05

32

1.34

2.85

2374

100.0

100.0

77984

24.55

4.74

pe

TOPLAM

9.03

Miktar

520686

58.83

17.45
61.53
2.11

.

16.30
2.53

.

0,08
100.0

25.16

Ki0
(%)

400000
95000
2550000
5100
10000

13.07
3.10
83.33
0.17

3060100

100.0

200000
5500
270000
36000
215000
12900
355000
120000
520000

11.53
0.32
15.57
2.07
12.40
0.74

cy
a

MeYveler

100.0

270000
740000
365000
3000
55000

1433000

100.0

70000
115000
33000
410000
61000

10.16
16.69
4.79
59.51
8,85

689000

100.0

110000
73000
243000
14400
28000
56000
10000
3700000
190

2.60
1.72
5.74
0.34
0.66
1.32
0.24
87.37
0.01

3.05

4234590

100.0

100.0

11151090

57.12

1.80

27.44
27,25
12.79
27.18
15.65
33.76
11.37
32.36
32.52
6.07

20.47
6.92
29.98

1734400

Verim
kg/ağaç)
35.46
31.67
79.38
15.60
38.46

0.33

18.84
51.64
25.47
0.21
3.84

3.44

GİO
(%)

15.55
53.36
65,87
47.90
34.48
82.09
12.36
2.76
33.38
8.74
1.10
30.27
6.18
18.18(kg/ha)
28,18
26.60
45.86
23.53 (kg/ha)
23.14
26.67
6.78 (kg/ha)
15,83

37.97

KIO=Kendi içindeki Oran ı , G10= Genel içindeki Oran ı
Kaynak: (4) ANON İ M, 1998 b. DIE. Tarı m istatistikleri Özeti (1997), DIEYay ı nlan yayı n No: 2137, ISBN 95-19- 1988-6, Ankara.
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çlzelge 2. Dünyada Sert kabuklu Meyvelerin tiret ım (Mt) ve dikili§ Alanlar ının (Ha) Mutlak ve Oransal Da ğılımı
Almonds (Baderri)

Chestnuts (Kestane)

Hazelnuts (F ı nd ı k)

Pistachios (Antepf ı stığı )

Üretim

%

Alan

%

Üretim

Cezayir

20000

1.54

27500

1.82

-

Çin

22000

1.69

11000

0.73

115000

21.47

16.79

10000

1.33

7250

4500

0.35

1700

0.11

10000

1.87

2.45

4500

0.60

2100

0.39

Yunanistan

43224

3.32

39800

2.63

11000

2.05

3.02

5000

0.66

2660

0.49

1.41

5050

Iran

76000

5.84

50000

3.31

-

5400

0.72

4300

0.78

36.69

İtalya

100926

7.76

90336

5.98

68704

8.86

107347

14.23

69100

12.60

0.85

Morocco

65000

5.00

135000

8.93

-

-

-

-

.

-

Pakistan

48990

3.77

10587

0.70

-

-

-

-

-

.

-

Ispanya

217000

16.69

607000

40.18

20000

3.73

2.64

16500

2.19

21500

3.92

Tunus

58700

4.51

169000

11.19

-

-

-

40

0.01

.-

-

Türkiye

33000

2.54

19000

1.26

60000

11.20

14.79

580000

76.91

420000

76.60

409000

31.45

172000

11.38

14970

1.99

12500

2.28

66691

5.13

21000

1.39

-

-

.

.

-

-

ÜLKELER

Bobviya
Japonya
Portekiz
Rusya Fede
Yugoslavya
Ukrayna
Almanya
Hindistan
Romanya
Diğerleri
DÜNYA

90990
1300348

10.41

%

.

12.82

Alan

.

-

129673 . 24.21

16.22

Üretim

%

Alan

Walnuts (Cevizi

-

:

Üretim

%

Alan

249834

23.44

1E0000

30.59

28000

- 2.63

13900

2.66

1.99

20000

1.88

15000

2,87

120000

47.19

89000

8.35

2300

0.44

3500

1.37

15000

1.41

4250

0.81

%

.

-

a
y
c
e
p
.

-

%

0.79

16600

6.53

-

ıı,

Kuzey Kore

Üretim

2 §

Suriye

%

§

USA

Alan

§

Fransa

%

(1998)

-

%

-

0.02

-

6600

0.62

7600

1.45

0.05

90

0.04

18600

1.74

1850

0.35

-

-

-

10000

0.94

5600

1.07

3.39

22000

8.65

-

-

-

-

16.94

34981

13.76

115000

10.79

57450

10.98

24.97

26600

10.46

199600

18.73

71700

13.71

10.28

22000

8.65

-

-

.

-

-

-

1167

0.11

-

0.11

-

43858

8.19

12.83

-

-

32900

6.14

2.64

.

-

-

-

-

-

-

-

20000

3.73

7.54

900

0.12

950

0.17

3600

0.34

2000

0.38

13000

2.43

1.77

1400

0.18

1200

0.22

7100

0.66

15000

2.87

1400

0.26

0.23

-

.

-

-

24594

2.31

12200

2.33

-

-

-

146

0.02

110

0.02

77240

7,25

33000

6.31

-

-

-

.

-

-

-

12600

1.18

5120

0.98

-

30000

2.81

30100

5.75

-

-32880

3.08

2326

0.44

63365

10.39

10150

100.00 1510842

100.00

535685

1.90

5795

10.22

7852

1.04

100.00 265095

100.00

754055

100.00

6620 .

548290

1.21

,

1938

4.61

3455

1.36

124987

11.73

60077

15.90

100.00 354265

100.00

254276

100.00

1065802

100.00

523096

100.0

(*) Diğerleri, Badekde Afganistan. Arjantin. Avustralya, Azerbaycan, Roma-Hersek, H ırvatistan, G. Kıbr s,Cate d'alura, filis in, Gürcistan, Irak, Ürdün, Makedonya, Moldova„ Libya. Israil, Bulgaristan, şili Lübnan,
Mexico, Kestanede: Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan, G. Kore, kamerun, Kenya, Malavi, Slovenya. İsviçre, Zimbabve, F ı nd ı kta: G. Kı brı s, Gürcistan. Macaristan, Moidova, Kamerun, Balerus, Tacikistan,
Kirgızistan, Azerbaycan. AntepFıstığında: Madagaskar. Mairutus. Afganistan.-G. K ıbrıs. Urdun Cevizde: Bulgaristan, şili. Lübnan, Mexico, Avusturya, Slavakya, brezilya, Çek Cumh., Balerus, Belç-Lux. Slovenya, Isviçre,
. Moldova, Makedonya, Urdün. Irak, Macaristan, G. Kı brı s, h ı rvatistan. Bosna-Hersek, Azerbaycan, Avustralya, Arjantin. Afganistan' ı kapsamaktad ı r.
Kaynak: (9) ANONIM, 1999 a, FAO, Quartly Update of 1998 Production. and Production Induces Data, Rome,

Kestane üretiminde ise Kuzey Kore (% 24.21), Çin (%21.47) ve İ talya (%12.82) dünyada ilk
üç sırayı almaktad ı rlar. Türkiye 60 000 ton kestane üretimi ile toplam dünya kestane üretiminin
% 11.20'sini olu şturmakta ve ftalya'dan sonra dördüncü s ı rayı almaktad ır.
Fınd ık Türkiye tar ımının en önemli ihraç ürünlerinden birisidir (7). Ayn ı zamanda ülkedeki
toplam sert kabuklu meyve üi-etiminin yakla şık %4'üne (4) sahiptir. Dünyada toplam f ındık
üretiminin % 76.91'i Türkiye'ye aittir. Üretimde Türkiye'ye rakip olabilecek tek ülke İtalya %
14.23'lük pay ile Türkiye'nin alm ış oldu ğ u payı n 1/51 düzeyinde bir orana sahiptir.
Dünyada antepfıstığı üretiminde öne ç ıkan ülke Iran, ABD ve Türklye'dir ve bunlar ın
toplam üretim ald ıkları paylar s ı rası ile % 39.69, %24.97 ve %16.94'dür.
Dünyada en önemli ceviz üreticileri Çin, ABD ve Türkiye olup bu ülkeler toplam dünya
ceviz üretiminin % 60'dan fazlas ı nı sağ lamaktad ı rlar. Türkiye 115 000 ton ceviz üretimi ile
toplam dünya ceviz üretiminin %10.79'una sahiptir (Çizelge 2).
32. Sert Kabuklu fileyvelertn Dış Ticareti
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Dünyada ve Türkiye'de sert kabuklumeyvele-rin ihracat ve ithalat ı na ait miktar ve de ğ erlerini
inceleyebilmek için çizelge 3 ve 4 haz ı rlanm ıştı r.
Çizelge 3. Dünyada ve Türkiye'de Sert Kabuklu Meyvelerin ihracatlar ının Mutlak ve Oransal
Dağılımı
DON'."

ORONLER
Badem
Kestane

Miktar
(Mt) (1)

%

39742

7.10

92205
201874
148484
77284

16.48
36.08
26.53
13.81

TOPLAM

559589

100.0

Değer
(Bin$) (3)

Miktar
(Mt) (1)

4.79
12.38

299
6421

0.20
4.29

1103
8500

591558
146228

43.88
31.23
7.72

138559
4327
11

92.61
2.89
0.01

1894559

100.0

149617

100.0

90763
234601
831409

(2/1)

De'ğ er

%

pe

Finchk
Antep Fistiğ i
Cevjz

TÜRKiYE

(4/3)

%

(%)

(%)

0.75
6.96
68.64
2.91
0.01

1.22
3.62

622258
17794
52

0.17
1.31
95.77
2.74
0.01

74.84
3.01
0.04

649707

100.0

26.74

34.29

% (Bin$) (3)

Kaynak: (8) ANONtM, 1999 b. FAO. Agricultural Trade Data for Plant Production (1997), Rome.

Çizelge 3'den izlenebilece ğ i gibi dünyada ih ısacata konu olan sert kabuklu meyvelerin
toplam ihracat ı içerisinde % 36.08'lik pay ile f ınd ı k birinci s ırada yer almaktad ı r, Bu oran dolar
bazı nda % 43.88'dir (çizelge 3). Türkiye'de sert kabuklu meyvelerin ihracat ı nı n % 92.61'ini
fı nd ık oluşturmaktad ı r. Bunû % 4.29 ile kestane, % 2.89 ile antepfıstığı ve di ğ erleri izlemektedir.
Türkiye 1997 yı l ı verileri itibariyle dünyada sert kabuklu meyve ihracat ın ı n miktar baz ı nda
% 79.27'sine ve de ğer ($)baz ı nda ise % 82.73'üne sahiptir. Türkiye'nin dünya ihracat ındaki
payı nın yüksekliğ i önemli ölçüde fındı ktan kaynaklanmaktad ı r. Zira TürkiYe'nin dünya f ınd ık
ihracatındaki payı miktar olarak % 68.64 ve de ğer ($) olarak ise % 74.84'dür. Bunu s ı ras ıyla
kestane (% 6.96 ve % 3.62) ve antepf ıstığı (% 2.91 ve %3.01) izlemektedir (çizelge 3).
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Çizelge 4.Dünyada ve Türkiye'de Sert kabuklu Meyvelerin İthalatlarm ın Mutlak ve Oransal
Dağılımı
DÜNYA
Miktar
(M) (1)

Değer
%

(Bin$) (3)

Miktar

Değer

(2/1)

(4/3)

%

(Mt) (1)

(Bin$) (3)

%

(%)

(%)

-,?.

ÜRÜNLER

TÜRKIYE

Badem

32354

5.65

113777

5.99

587

28.83

195

8.66

1.81

0.17

Kestane

85759

14.98

174956

9.22

19

0.93

36

1.60

0.02

0.02

Fı nd ık

221084

38.60

876302

46.16

484

23.77

666

29.56

0.22

0.08

Antep F ıst ığı

173270

30.26

607112

3L98

319

15.67

1080

47.93

0.18

0.18

60207

10.51

126183

6.65

'627

30.80

276

12.25

1.04

0.22

572674

100.0

1898330

100.0

2036

100.0

2253

100.0

0.36

0.12

Ceviz
TOPLAM

Kaynak: (8) ANONIM, 1999 b FAO, Agricultural Trade Data for Plant Production (1997), Rome
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Dünyada sert kabuklu meyve ithalat ı içinde en önemli paylar % 3860 ile f ı nd ı k ve % 30.26
ile antepfıstığı na aittir. Türkiye'nin sert kabuklu meyve ihracat ı ndaki önemli yerinin tersine bu
meyvelerin ithalat ı nda önemsenmeyecek bir yere sahiptir. Zira Türkiye'nin dünya toplam sert
kabuklu meyve ithalatı ndaki payı üretim baz ında sadece % 3.27 ve de ğer ($) baz ı nda ise %
0.17'dir.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI

pe

Herhangi bir ürünün verim, fiyat ve gelirlerindeki (tesadüfi veya öngörülmeyen de ğ işkenlik)
üretici aç ısı ndan iki tür yakla şı mla ele al ı nmaktad ır. Birincisi, baz ı üreticilerin tar ım ürünlerindeki
verim, fiyat ve gelir serilerinin uzun dönem ortalamalar ı ndan herhangi bir sapmay ı tesadüfi
olarak kabul etmeleri, esas olarak bu yakla şım '.'bilgisizlik" durumunu temsil etmektedir, Ikincisi,
üreticilerin, teknolojik 'geli şmeler, fiyat de ğ işmeleri gibi baz ı teknik ve ekonomik faktörlerin
farkı nda olup, ürünün verim ve fiyat ı nda ortaya ç ıkan tesadüfl de ğ i şmeyi uzun dönem
ortalamas ından bir sapma de ğ il verim ve fiyat trendlerinden bir sapma olarak dü şünülmelidir
(10).
Araştı rmada yer alan ürünlere ait verim, fiyat ve brüt gelirlere ili şkin seriler çizelge 5'de
verilmi ştir,

4.1.Verim Belirsizliği

Antepfıstığı , badem, ceviz ve fı nd ıkta 1978-1997 dönemi a ğaç ba şı na verim serisinin
hesaplanan de ğ işkenlik ve tesadüfi de ğişkenlik ölçüleri çizelge 6'da verilmi ştir.
Çizelge 6'da görülen standart sapma ve buna ba ğ lı olarak değişkenlik katsayıları, üreticinin
verimdeki dalgalanmalar ı n tamam ını önceden görülmeyen veya tesadüfi olarak niteledi ğ i
varsay ı m ı altı nda hesaplanm ıştır.
Çizelgede görüldü ğü gibi, verim serilerine ait- de ğ işkenlik katsayıları antepfıstığı nda %
49.05, bademde % 16.27, cevizde % 8.97 ve f ı nd ıkta %27.36'd ı r. Buna göre örne ğ in antepfı stığı
verimindeki % 49.05 oran ı ndaki değ iş menin tesadüfi olarak niteledi ğ i varsay ı m ı altı nda
kOcYpEttATIF ILA It
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çizelge 5. Türkiye'de baz ı Önemli Sert Kabuklu Meyvelerde Verim, Reel Fiyat ve Brüt Gelir Serileri
ANTEPFISTIGI
Yı llar

Verim

111-1

Ort. Car ı Ort. Reel

(1)
0,41

CEV1Z

Brüt Gelir

Verim

Ort. Can

Ort. Reel

Fiy.

(TI/a ğaç)

(kg/a ğaç)

Fiy.

Fiy

(11/Kg)

(TL/Kg)

(1*2)

(1)

54.35

242.63

99.48

7.22

22.53

Fiyat

(1981=100) (Kg/ağaç)

BADEM

(1978-1997)

(TUKg) Mil<g)(2)

Brüt Gelir

VerIm

(TL/a ğaç) (kçVağaç)

F1N DIK

Ort. Cari

Ort. Reel

Brüt Gelir

Verim

Ort. Cari

Ort. Reel

Brüt Gelir

Fiy.

Fiy

(TL/a ğaç)

(kg/a ğaç)

Fiy

Fiy

(TL/a ğaç)

(1*2)

(1)

(TI/Kg 1

TI/Kg)(2)

(1"2)

(1)

100,58

726.19

3939

27.61

123.26

4855.21

1.35

97.42

670.25

42.45

1978

22.4

1979

39.2

124

114,79

292.83

363.111

6.88

38.19

50.42

128.62

5845 78

1980

74.6

0.46

149.57

200.50

9223

8.31

79,86

107.05

889.59

37.77

88.26

118.31

4468.57

1981

100.0

1.44

350.93

350.93

505.24

8.37

104.19

104.19

872.07

38.36

112.86

112.86

4329.31

1982

127.0

0.75

414.56

326.43

244.82

10.00

101.05

79.57

795.70

37.74

174.65

137.52

1983

165.7

1.44

645.24

389.40

560.74

10.50

150.96

91.10

956.55

39.06

194.03

1984

249.1

1.31

805.96

323.55

423.85

8.46

269.16

108.05

914:10

34.73

1985

356.8

1.93

1060

297.09

573.38

9.62

403.00

112.95

1086,58

33.59

1986

462.3

1.61

1468

321.87

518.21

9.90

512.00

110.75

1096.42

33.95

2206

361.40

571.01

8.14

772

126.47

1029.47

3255

305.81

238.53

10.40

1488

139.80

1453.92

5733

320.19

637.18

11.40

2138

119.41

7253

264.60

182.57

11.40

3077

12259

287.74

874.73

11.40

4242

18987

269.26

355.42

11.80

34119

295.50

644.19

12.10

78710

312.19

533.85

12.00

1,58

•

«

(TliKg) rliKg)(2)

(1*2)

20.22

9027

121.86

1.22

39,78

101.48

123.81

1.01

80.73

108.22

109.30

1.43

11.41

111.41

159.32

5190.01

0.89

134.89

10621

94,53

117,10

4573.93

1.59

139:30

96.14

152.86

308.83

123.98

4305.83

4'1.21

197.52

7929

95.94

447

125 28

4208.16

0.72

462

129.48

9323

625

135.19

4589.70

1.20

682

147.52

177.02

33.79

861

141.06

4766.42

1.09

1026

168.09

18322

33.56

1768

166.10

5574.32

1.54

1633

153.42

236.27

1361.27

34.50

2606

145.55

5021.43

2.14

2051

114.55

245.14

112.25

1279.65

35.41

3749

136.77

4843.03

1.42

2884

105.21

149.40

99.57

1135.10

36.55

5613

131.75

4815.46

1,28

4218.

99.01

126.73

7017

99.51

1174.22

35.50

9835

139.47

4951.19

2.17

6972

98.87

214.55

12944

112.11

1356.53

33.64

17527

151.80

5106.55

1.19

12617

109.28

130.04

30510

121.01

1452.12

34.82

36445

144.55

5033 23

1.89

46652

185.03

349.71
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1987

610.4

1988

1064,4

1989

1790.5

1.99

1990

2741.1

0.69

1991

4260.4

3.04

1992

7051.6

1.32

1993

11546.0

2.18

1994

25212.6

1.71

1995

47528.5

1.51

167957

353.38

533.60

9.57

72558

152.66

1460.96

31.86

74642

157.05

50'03.61

1.68

61840

130.11

1996*

83602.6

2,45

272026

325.38

797.18

11.20

122095

146.04

1635.65

3336

131043

156.75

5229.18

1.65

113571

135.85

218.59
,,
224.15

1997*

134657.9

2.76

397114

294.91

81395

8.74

218776

162.47

1419.99

33.38

233718

173.56

5793.43

1.51

170876

201.16

303.75

,

0.78

*) 1987= 100 TEFE dikkate al ınarak yeniden bir uygulamaya tabi tutulrnu ştur.

Kaynak: (11) ANON İM. Çeşitli yıllara, DIE. Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar, DiE Yay ı nları, Ankara.
(12) ANONIM. Çeşitli Yıllara, DIE. Türkiye Istatistik yı llığı . DiE Yayınları. Ankara.
(4) ANON İ M, 1998b, DiE. Tar ım istatistikler ı , özeti (1997). DIE Yay ı nları No: 2137, ISBN 975-19-1988-6. Ankara.
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Çizelge 6. Verim serilerine İllşkin Degişkenlik ve Tesaclüfl De ğişkenlik Ölçüleri (1978-1997)
Ürün Ad ı

Verim Serisinin
Standart
Sapmas ı (S)

Verim Serisine

Verim Serisinin

Ait Regresyonun
Standart
Sapmas ı (Sy)

1978-1997
Dönemi
Ortalama (Y)

0.669828993
1.288795723
2.201391346
0.34020582

1.4750
9.9500
34.775
1.3850

0.72343
1.6186
3.1186
0.37900

Antepfıst ığı
Badem
Ceviz
Fı nd ı k

De ğ i şkenlik
Katsayıs ı
(D.K) (%)
49.05
16.27
8.97
27.36

Tesadüfi
De ğ i şkenlik
Katsayısı
(TDK) (%)
45.41
12.95
6.33
24.56

Verim Serisini En iyi Temsil Eden Trend Denklemi
Antepf ıstığı
Badem
Ceviz
Fı nd ı k

:

:

:

:

Y= 1.346* (1.01303Y
Y= 9.727* (1.00962)'
Y= 35.418* (0.99488)'
Y= 1.361* (1.01149)'
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hesaplanm ıştı r. Çizelge 6'da görülen tesadüfi de ğişkenlik katsayılarj antepfıstığı nda % 45.41,
bademde % 12.95, cevizde % 6.33 ve f ı nd ı kta % 24,56'd ır, Buna göre üreticinin teknik ve ekonomik
geli şmelerden habersiz oldu ğu, üretim tekni ğ i, plan ve karar vermede antepf ıstığı nda % 45.41,
bademde % 12,95, cevizde % 6.33 ve f ınd ıkta %24,56 oran ında bir belirsizlikle kar şı karşıya
olduğu görülmektedir. Özellikle antepf ıstığı verimine ili şkin değ işkenlik katsayısı nın yüksek
(%45.41) olması ve ayrıca değişmelerin hangi yönde olaca ğının bilinmediğ i bu durumun tekrar ı,
üreticiyi ileriye yönelik yapaca ğı üretim planlar ı nda çok zor durumlara sokacak, belki de
üretimden vazgeçmeye zorlayacakt ı r (13).
Teknoloji ve ekonomide geli şmeleri izleyen bir üretici için belirsizli ğ in şiddetinin yüksek
(%45.41) olmas ı ve ayrıca değ işmelerin hangi yönde olaca ğı n ı n bilinmedi ği bu durumun tekrarı
üreticiyi ileriye yönelik olmamas ı beklenir. Nitekim, incelenen bütün ürünlerde tesadüfi
değ i şkenlik katsay ı sı değ işkenlik katsay ısı ndan daha dü şük çı km ıştır. Bu sonuç asl ı nda
üreticilerin teknik ve ekonomik geli şmeleri yakından izlemeleri durumunda k ısmen de olsa
belirsizliklerin önüne geçilebilece ğini göstermektedir.

42 Fiyat Beltrsizliği

incelemede ürünlere ait 1978-1997 dönemi reel fiyat serisine göre hesaplanan de ğişkenlik
ölçüleri çizelge 7'de verilmi ştir.
Çizelgeden de görülebilece ği gibi değişkenlik katsayısı antepfist ığı nda % 13.87, bademde
% 19,01, cevizde %12,10 ve f ı ndıkta % 19.62'dir. Tesadüfi de ğ işkenlik katsayıları ise incelenen
bütün ürünlerin de ğ işkenlik katsay ıs ı ndan (antepfıstığı hariç) dü şük olup, bunlar sı rasıyla %
14.21, % 13.72, % 7.60 ve % 25.72'dir.
Antepfıstığı nda fiyat belirsizli ğ inin (% 13,87) verim belirsizli ğinden (% 49.05) dü şük olu şu,
bu ürünün destekleme kapsam ı nda olmas ı ile açı klanabilir. Ayrıca bu üründe ortaya ç ı kan
yüksek verim belirsizli ğ i periyodisiteye ba ğlanmaktad ı r (10).
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Çizelge 7. Reel Fiyat Serilerine ili şkin Değişkenlik ve Tesadüfi De ğişkenlik Ölçüleri (1978,1997)

Urün Ad ı
Antepf ı stığı
Badem
Ceviz
Fı nd ı k

Reel Fiyat
Serisinin
Standart
Sapmas ı (S)

Reel Fiyat Seriisine
Ait Regrasyonun
Standart
Sapmas ı (SY)

Reel Fiyat
Serisinin 1978
1997 Dönemi
Ortalamas ı (Y)

De ğ işkenlik
Katsayıs ı
(D.K) (%)

Tesadüfi
De ğ işkenlik
Katsayısı
(TDK) (%)

42.857
21.182
16.602
32.689

43.90777956
15.559447517
10.41713033
28.3859376

309.00
111.43
137.15
110.35

13.87
19.01
12.10
29.62

14.21

.

13.72
7.60
25.72

Reel Fiyat Serisini En iyi Temsil Eden Trend Denklemi
Antepfıstığı
Badem
Ceviz
Fı nd ı k

:

:

:

:

Y= 301.995* (1.00244)'
Y= 112.202* (1.01042)'
Y= 138.038* (1.00733)'
Y= 120.226* (1.01125)'
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Badem ve Cevize ait tesadüfl fiyat de ğ işkenlik katsay ı larını n dü şüklüğ ü, üreticilerin
teknolojik ve ekonomik olaylardaki geli şmelerden haberdar olmalar ı durumunda belirsizli ğ in
azalabilece ğ ini gösterrilektedir.
Fı nd ı k tar ımda üreticinin tekno-ekonomik geli şmelerden haberdar olmas ı durumunda
belirsizlikte % 5 civar ında bir azalma beklenir. Ancak fiyata ili şkin belirsizlik katsay ısı yine de %
25'ler düzeyinde seyretmektedir. Bu durumun f ı nd ığı n 1994 yıl ında destekleme kapsam ı ndan
çıkarı lması ile fiyatlarda görülen a şı rı dalgalanmalardan kaynakland ığı ifade edilebilir,

Gelir Belirsizliği

pe

incelenen ürünlerin brüt gelirleri, verim ve reel fiyat ın çarp ımı ile elde edilmi ştir. Brüt gelir
serisine ait hesaplanan de ğ işkenlik ve tesadüfi de ğ işkenlik katsay ı ları çizelge 8'de verilmi ştir.
Çizelge 8. Brüt Gelir Serilerine ili şkin Değişkenlik ve Tesadüfi De ğişkenlik Ölçüleri (1978,1997)
Brüt Gelir
Serisinin
Standart
Sapmas ı (S)

Ürün 'Ad ı

Antepf ı st ığı
Badem
Ceviz
F ı nd ı k

227.17
279.67
458.38
71.137

Brüt Gelir Serisine
Ait Regrasyonun
Standart
Sapmas ı (Sy)

Brüt Gelir
Serisinin 1987

189.1264525
124.5151891
441.2412583
53.37286479

525.91
1115.8
4093.2
156.09

1997 Dönemi
Ortalama (Y)

Tesadüfi
De ğ işkenlik
Katsayısı
(D.K) (%)

Değ i şkenlik
Katsayısı
(TDK) (%)

43.20
25.06
9.35
45.69

35.96
11.16
9.00
34.19

Brüt Gelir Serisini En iyi Temsil Eden Trend Denklemi
Antepfıstığı
Badem
Ceviz
F ı nd ı k

:

:

Y= 407.380* (1.03276)t
Y= 1096.478* (1.02014)'
Y= 4897.788" (1.00284)'
Y= 162.181* (1.02287)'
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Çizelge 8'de görüldü ğ ü gibi incelenen bütün ürünlerde tesadüfi de ğ işkenlik katsayı ları
de ğ işkenlik katsayı larından düşüktür. Bu oranlar s ı rasıyla antepfıstığı % 35.96 % 43.20,
bademde% 11.06 , % 25.0, cevizde % 9.00 , % 9.35 ve f ı ndıkta % 34.19 - %45.69'dur. Bu sonuçlar,
üreticilerin teknolojik ve ekonomik olaylardaki geli şmelerden haberdar olmas ı durumunda
brüt gelir belirsizli ğ inde pozitif yönde bir de ğ işimin olabileceğini ifade etmektedir. F ınd ığı n
incelenen ürünler içerisinde en yüksek brüt gelir belirsizli ğ ine sahip oldu ğu gösterilmektedir.
Bilindiğ i gibi 1983 yılında 2844 sayıl ı "Fı ndık Üretiminin Planlanmas ı ve Dikim Alanlar ı nın
Belirlenmesi Hakkındaki Kanun" ile fınd ı k üretiminin uygun alanlarda yap ılması amaçlanm ıştır.
Bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 13 ilde f ınd ık üretimine izin verilmi ş ve 35 979 ha.
Fı nd ı k bahçesi üretim d ışı b ı rakı lmış buna karşı n fı nd ı k üretimine izin verilen alanlar ı n
belirlenmesinde ilgili yönetmelik kitlelerine yeterince uyulmarn ış t ı r. Ayr ı ca üretime izin
verilmeyen alanlardaki f ı nd ı k bahçelerinin sökülmesi; söküm karar ı nı n bahçe sahiplerine
bı rakı lmas ı , ödenecek tazminat miktar ı n ı n yeterli olmay ışı ve yüksek fiyat politikalar ı n ı n
uygulanmas ı ndan dolayı uygun görülmemektedir (15).
Fı nd ık için hesaplanan brüt gelirdeki belirsizlik oran ı n ı n yüksek olu ş u, fı nd ı k üretimine
ait yasal düzenleme ve buna ba ğ l ı olarak ortaya ç ı kan belirsizliklere ba ğlanabilir.
5,SONUÇ
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Türkiye'de antepf ıstığı , badem, ceviz ve f ı nd ıkta 20 yıllık zaman serisi verilerinin kullan ı lması
sonucu yapılan analizlerde, verim, fiyat *ve brüt gelirde farkl ı oranlarda belirsizlikler tespit
edilmiştir.
Antepfıstığında verim belirsizli ğ i (% 49.05), fiyat (% 13,87) ve gelir (% 43.20) belirsizliklerden
daha yüksek bulunmu ştur. Bu üründe brüt gelir de ğişkenlik katsay ısı % 43.20'dir.Brüt gelirin
verim ve fiyatlardaki de ğ işimin bir fonksiyonu olduğ u dikkate al ı nı rsa, brüt gelirdeki
daha çok verimdeki belirsizlikten kaynakland ığı söylenebilir.
Bademde gelir belirsizli ğ i (% 25.06) verim ve fiyat belirsizliklerinden daha yüksektir ve bu
yükseklik yerimden çok fiyat belirsizli ğ i ile açı klanabilir. Bu üründe verim, fiyat ve gelire ait
tesadüfi de ğ işkenlik ölçüleri değ i şkenlik katsayı ları ndan önemli ölçüde dü ş üktür. Badem
üreticisi, teknolojik ve ekonomik geli şmelerden haberdar olmas ı ve izlenmesi durumunda
verim, fiyat ve gelir belirsizli ğ inde sı rasıyla % 3.32, % 5..29 ve %13.9 oran ı nda etkili olabilece ğ i
ifade edilebilir.
incelenen ürünler içerisinde verim (% 8,97), fiyat (% 12.10) ve gelir (% 9.35) belirsizli ğ inde
en dü şük oran cevizdedir. Ancak fiyat belirsizli ğ i yine de % 12.20 ile en yüksek durumdad ır.
Brüt gelirde dü şük de olsa ortaya ç ıkan belirsizlikte (% 9.35) fiyat belirsizli ğ inin göreceli
yüksekliğ inden kaynaklanmaktad ır.
Fınd ıkta verim, fiyat ve brüt gelire ili şkin hesaplanan de ğ işkenlih ve tesadüfi de ğ işkenlik
kayıtları birbirine yakın bir durumdad ır. Sı ras ıyla bu oranlar verimde % 27,36 - % 24,56, fiyatta
% 29.62 - %25,72 ve gelirde % 45.69 - % 34.19'dur, Asl ı nda değişkenlik katsayısı ile tesadüfi
koopf.p.ATIFILA
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degi şkenlik katsay ı sı aras ı nda önemli bir fark ı n olmayışı , ürünün verim, fiyat ve gelir
trendlerinden haberdar olup da sadece bu trend etraf ındaki dalgalanmalar ı tesadüfi olarak
nitelendiren üreticinin dahi belirli 'bir düzeyde belirsizlikle kar şı karşıya oldu ğ unu
göstermektedir. F ınd ıkta ortaya ç ıkan gelir belirsizli ğ inin yüksekliğ i (% 45,69) daha çok fiyat
belirsizli ğ inden kaynaklansa da, verim belirsizli ğ inin kapsam ı da rolünün (% 29.62) oldu ğu
söylenebilir. Bu durum,-fı nd ığı n 1994 yıl ı nda destekleme kapsam ı d ışı nda b ırakılması , izlenen
yüksek fiyat politikalar ı ve gelir Mirsizli ğ i bölümünde aç ıklanan 2844 sayılı yasan ı n yeterince
uygulanmayışı ile açı klanabilir.
Sonuç olarak gelir belirsizli ğ inin en yüksek oldu ğu iki ürün fındık (% 34.19) ve antepfıstığıd ır
(% 35,96). Bu iki ürünün bölge ve ülke ekonomisi içerisinde önemli bir yeri vard ır. Dolayısıyla
gelir belirsizli ğine sebep olan verim ve fiyat belirsizli ği konusunda ş u hususlar ifade edilebilir.
Brüt gelirdeki belirsizli ği azaltmak amac ıyla destekleme politikalar ı nın daha etkin ol.mas ı ,
destekleme al ımları nın devam etmesi ve ürün fiyatlar ı nı n belirlenmesinde en az ından reel
fiyat düzeyinin korunmas ı na önem verilmelidir. Antepfist ığı nda yüksek verim belirsizli ğ ine
sebep olan periyodisiteye kar şı gerekli önlemler al ınmal ıd ı r. Bunun yan ı sı ra devletin fınd ı k
üretiminde kalitenin art ı rılmas ı ve ürün stokunun olu şmaması için fı nd ı k piyasas ı na müdahale
etmesi gerekti ğ i ifade edilebilir.
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Türkiye'de Kooperatifçilik (Yay ı n No. 88)

2.000.000.2.000.000.600.000.-

Not: Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ınları, öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerine % 25 iskontolu olarak sarn ır.
KARINCA
DERGILER
Adet (TL)
Adet (5)
Adet (DM)
Y ı ll ı k (TL)

KARINCA

KARDE Ş

COOPERATION
KOOPERATIFÇILIK

Karı nca'n ı n Eki

1.500.000

2.500.000

2

olup paras ı zd ı r.

3

4
7

12

8.000.000

6.000.000

(12 say ı ve

(4 say ı )

Kar ı nca Karde ş )
Yay ı n isteme Adresi
Tel
Faks

IN TÜRKIYE

800.000

: Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa şa Caddesi No. 38/A06420 Kı z ı lay-Ankara
: (312)4316125-4316126
: (312)434 06 46

Yay ı n bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No.: TC. Ziraat Bankas ı K ızı lay Şubesi 30440/217051 - ANKARA
Not: PTT ile kitap yay ı n isteyenlerin; PTT masraf ı dahil, yay ı n bedelini hesab ı m ı za yat ı rd ı klanna dair
makbuziar ı n ı talep dilekçelerine eklemeleri halinde yay ınlar ödemeli olarak gönderilir.
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5.000.000
(2 say ı )

