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Türkiye, IMF (International Monetary Fund - Uluslararas ı Para Fonu) ile stand-by
anlaşmas ı imzalamak üzere. Verilecek kredi (hibe de ğ il) miktarı aşağı-yukarı belli olmakla beraber, ekonomik-sosyal politikalarda de ğ işiklik ve altyap ı politikalarında yenilenme
konularında Türkiye lehine ye şil ışık yakı lırsa rahatlama olur. İç borçlar ın, uzun vadeli ve
uygun koşullij dış borçlara dönü şebilmesi ikinci rahatlamayı getirir. Türk iman ının % 40'a
yakınının istihdam edildi ği ve fakat % 100'ünün oradan beslendi ğ i tarımda, ülkelerin kalkınrnaları nda ateşleyici roket olan teknoloji ve sanayide, insan onurunun ve ya şama hakkının aynası olan sosyal güvenlikte akl- ı selim kararlar al ınır, popülizme feda edilmeden
kalıcı bir uygulanabilirlik yakalan ırsa üçüncü ve nihai rahatlama sa ğ lam
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Ancak, Anadolumuzda bir tabir vard ır "Haz ıra Dağ Dayanmaz" diye... Biz e ğer daha çok ve daha ucuza üretmeyi ba şaramazsak, israftan kagn ı p tasarrufu beceremezsek,
vampirleşen keserleri törpüleyip h ızara dönü ştüremezsek, insanlar ımıza hak-hukuk-adalet üçgeninde hürmeti a şılayamazsak, Türkiye'nin iç ve d ış borçlarının önemli bir kısmını
karşılayacak yani 100 milyar dolar düzeyinde uygun vade ve faizli kaynak temin edebilsek bile bulunmam ız gereken noktan ın gerisinde kalabiliriz!
Dünyanın hiçbir ciddi ülkesinde, yani 500.000'in alt ında nüfusu olan kendilerine ülke denen ülkeleri saymazsak, gelir da ğılımındaki dengesizlik nedeniyle yolsuzlu ğun ve
yoksulluğ un at-ba şı yarıştığı ülkelerde sosyal barışı sağlamak mümkün de ğildir. Tam demokrasi olmayan az nüfuslu ülkelerde ise zaten d ışarıdan manipülasyon kolayd ır. Örne* Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi,
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ğ in 100.000 nüfuslu bir ülkede gönderilecek 1 Milyar $'11k kredi ki şi başı na 10.000 $'a
denk gelir ki, böylesi ülkelerde ki şi başına 10 bin dolarl ık nakitle her türlü sorunun önüne sis perdesi çekilir. ister yat ırı m yaps ınlar, ister güç odaklarma da ğı tsınlar, isterse de
düzenlenecek şenliklerde halka cep harçl ığı olarak versinler,
Yukarıda üçüncü ve nihai rahatlamadan bahsettim. Asl ında nihai rahatlama, mevcut konjonktürde ancak israf ekonomisinden tasarruf ekonomisine geçilebildi ği takdirde
sağlam. Çünkü faiz ödemelerinin % 84.4'ünün özel bankalara, % 11.5'inin kamu bankaları na, % 4.1'inin de tasarruf sahiplerine akt ığı bir ekonomide kimin, nerede tasarruf yapması gerekti ğini rakamlar çok aç ık olarak ifade ediyor.
Oysa, ülkemizde tasarruf garibandan bekleniyor. Gariban ın israfı yok ki tasarrufu olsun. Aylık toplam geliri 200 milyon TL'nin (400 $) alt ında olan bir ailenin fertlerine günde 8 defa Aferin, 9 defa Bravo derseniz bile o aile fertleri evden ç ıkarken hiç lambasını
açık bırakır mı ? Veya 8 defa Bravo, 9 defa Aferin derseniz su kaç ıran bir muslu ğu aylarca kendi kaderine terkeder mi? Elbette HAYIR. Hem 8 defa hemde 9 defa HAYIR.
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Ama ne var biliyor musunuz? Ayn ı gariban vatanda ş çalıştığı kurumdan çıkarken
lambalar ın birini değ il tümünü açı k bırakabiliyor, Su kaçıran musluğu aylarca haline terkedebiliyor. Bu ne sekizin, ne de dokuzun hesab ı değ ildir. Bu lambaların ve muslukların
hesab ı ise hiç değ ildir. Bu tamamen ülkenin kaynaklar ına olan hürmetsizli ğin, idarecilere olan güvensizli ğ in, idarecilerin alt kadrolar ına olan otoritesizliğ inin, insanın kendisine
ve vatan ına olan sayg ı azl ığı nın ifadesidir,
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Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı olmakla övünürken, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin ekonomik darboğaza girdi ğ ini görmekten yeriniyorum. Ekme ğin, aşın, çatalkaşığın bile kıtlığı nın çekildi ği Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarındaki Türk onurunu
arıyorum. Atatürk'ün "...Muhtaç oldu ğun kudret damarlar ındaki asil kanda mevcuttur..."
sözlerini hat ırlıyorum. Aya ğı çı plak, karn ı aç insanl&I nas ıl motive edebildiğini düşünüyorum. Bugünkü motivasyonsuzluğun nedenlerine üzülüyorum. IMF Türkiye Masas ı şefi
Carlo Cottarelli'nin rahatl ığı na imreniyorum. Bill Clinton'a sen büyüksün ve güçlüsün ad ına gösterilen sevgi selini kıskan ıyorum. Ve ebediyete intikal eden Türk büyüklerini dü şünüyorum. Atatürk'ü.„ Kanuni'yi, Yavuz'u...
Üretim olmayan yerde i şsizlik olur. işsizlik olan yerde anar şizm gelişir. Anarşizmin
yeşerdiği yerde yatırım olmaz. Yatırım olmayan yerde mahkumiyet do ğar. 1999 yılı bütçesinde % 141er düzeyinde olan yat ı rımlar kaleminin 2000 y ılı bütçesinde % 41ere dü şmesini çok boyutlu olarak, bir de bu zaviyeden görebilmeliyiz. Yat ırımlarda tasarrufa gidilmez, israfta tasarrufa gidilir,
KOOPERAT İ FÇ İ L İ
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--KOOPERATİNİLIK
KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLI IŞLETMELERI IHRACATA
YÖNLENDIRMEDE "ITALYAN TIPI IHRACAT
KOOPERATIFOLIĞI"NIN TÜRKIYE UYGULAMAS İ:
SEKTÖREL DIŞ TICARET ŞIRKETLERI
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Doç. Dr. Irfan SOĞER*

özEr
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Ülkemizdeki tüm sanayi i şletmelerinin % 99'u küçük ve orta ölçeklidir. Bu i şletmelerin
ayrı ayrı ihracata yönlendirilmesi güçlükler arzetmektedir. Dolay ısıyla küçük i şletmelerin gönüllü olarak biraraya gelmesiyle olu şturulacak ortak ihracat organizasyonlar ına ihtiyaç bulunmaktad ır. Italya'da uygulanan ihracat Konsorsiyumlar ı modeli başarılı sonuçlar vermektedir. Bu model; amaçlan, yapısı ve işleyişi itibariyle kooperatiflere benzerlik göstermektedir. Ihracat Konsorsiyumlar ı'nın ülkemize uyarlanm ış biçimi olan Sektörel D ış Ticaret Şirketleri (SDTŞ ) modeli, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli i şletmelerin ihracata yönlendirilmesine
katkı sağlayacaktır.

ABSTRACT

The Application of the "Italian Type of Export Cooperation" in Turkey in the Steering of the
Small and Medium-Sized Enterprisse towards Exportation; Sectoral Foreign Trade
Companies
Small and medium-sized enterprises constitute 99% of the whole industrial sector.'There difficulty with regard to the steering of those enterprises to exportation. This requires
the formation of export organizations composed of small volunteering enterprises. The application of the Export Consortiums in Italy has proved to be succesful, This model is similar to
* G.Ü.

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi.
KOOF'FRATIFÇILW
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cooperative associations terms of that aims, structure and functions. The model of Sectoral Foreign Trade Companies, which
a tailored form of Export Consortiums to fit the needs of our country is expected to contribute to the steering of small and medium-sized enterprises to exportation.
GIRIŞ
ölçek büyüklüğü, işletmelerin ihracattaki ba şarısında önemli bir değişken olarak kabul
edilmektedir. Küçük ve orta ölçekli sanayi i şletmelerinin (KOS1) ayr ı ayrı ihracat yapabilmeleri, hem organizasyon yap ıları , hem de ihracat maliyetleri yönünden uygun bulunmamaktad ır. Ayn ı , benzer veya tamamlay ıa mal üreten i şletmelerin bir araya gelerek bir ihracat organizasyonu oluşturmaları , dolayısıyla uygun bir ölçe'ğe ula şmalar ı , d ış pazarlarda daha etkin faaliyette bulunmalar ı açısından avantaj sa ğlamaktad ır.
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Sektöre' D ış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), KOS1 niteli ğindeki üretici i şletmelerin, finansal,
teknik, yönetim vb. imkanlar ını sadece ihracat pazarlamas ı için bir araya getirerek, tek ba şlarına ulaştıkları performans boyutlar ının üzerine çıkmalarını sağlamak ve dış piyasalarda
etkin bir rekabet gücü olu şturmak amac ı ile kurduklar ı , gönüllü işbirliğine dayanan ihracat
şirketleridir, Bu ihracat modelinde, i şletmelerin birle şmesinden çok, ihracat için ortak bir
amaca ulaşılması söz konusudur. Bu sebeple, SDTŞ'ye üye işletmelerin şahsi hüviyetleri ve
yap ıları devam etmektedir.
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Türkiye'deki mevcut ihracat şirketleri genellikle büyük sanayi kurulu şlarının (özellikle
holdinglerin) ihracatın' gerçekleştiren yan şirketler konumundad ır. Di ğer yönden, KOSI'ler;
dış pazarlara organize olamamalar ı , bilgi ve tecrübe eksiklikleri, d ış pazardaki rekabet şartları vb. sebeplerle ihracata yönelememektedirler, Gerek i şletmeler yönünden ve gerekse ülkemiz ekonomisi açısından belirlenen hedeflere ula şmada KOSI'lerin bu ihracat potansiyellerini değerlendirmek gerekmektedir. Bu yönde yap ılan çal ışmalar sonucu olu şturulan SDTŞ
ihracat modeli, ilk önce 14 Şubat 1992 tarihli Resmi Gazete'de "Çok Ortakl ı Dış Ticaret Şirketleri" olarak ülkemiz gündemine girmi ştir. Bu tarihten itibaren günümüze kadar, SDT Ş'lerin kurulu ş ve işleyişleri konusunda birçok de ğişiklikler yap ılmıştır. D ış Ticaret Müste şarl ığı 'n ın (DTM) bu konuda yayınlad ığı en son 96/39 sayılı tebliği hüküm ifade etmektedir.
Türkiye'de benimsenen SDT Ş ihracat modeli, Italya'da ba şarı ile uygulanan "Ihracat
Konsorsiyumu" modelinin benzeridir. Ihracat Konsorsiyumu, de ğişik ülke uygulamalar ında
"Konsorsiyum Pazarlamasr, "Birle şik (Federated) Pazarlama", "Grup Pazarlamas ı" olarak
da ifade edilmektedirler(1). Gerek ihracat konsorsiyumu modeli, gerekse SDT Ş modeli;
amaçlar ı , organizasyon yap ıları ve işleyişi itibariyle kooperatiflere benzerlik gösterdi ğinden
"ihracat Kooperatifleri" olarak da adland ırılmaktad ır(2, 3).
KOOF'ERAT İ FÇİ L İ K

eayı :126 ekim-kae ı m-aral ı k'99

Bu çal ışmada, Italya'daki KOSI'lerin ihracattaki ba şarısı, bu başarıda kooperatif benzeri ihracat Konsorsiyumlar ı modelinin rolü ve modelin ülkemize uyarlanm ış biçimi olan
SDTŞ uygulaması incelenecektir.
1. ITALYA'DAKI KOSI'LER IÇIN OLUŞTURULAN IHRACAT MODELI ve MODELIN
BAŞARlSI

ihracatın geliştirilmesi, her ülkenin ekonomik sistemlerinde yeralan en önemli politikalardan birisidir. Gelişmiş çoğu ülke, toplam işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan, istihdama ve üretime önemli katk ılarda bulunan KOSI'lerin ihracata yönlendirilmesi ve bu suretle ihracatlar ının artırılması ve çeşitlendirilmesi açısından modeller, özel proje ve programlar
oluşturmakta ve uygulamaktad ır. İtalya bu ülkelerin ba şında gelmektedir.
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Italya ekonomisi ve imalat sistemini uluslararas ı alanda farkl ı kılan en önemli özellik,
küçük işletmelerin çeşitliliği ve fazIal ığ' ıdır. Bu işletmeler, Italya sanayiinde imalattan hizmet
sektörüne kadar her alanda varl ıklarını önemli ölçüde hissettirmektedirler. Bu nedenle sözkonusu i şletmeler Italya'n ın teknik potansiyelini ve zenginli ğini temsil etmektedirler.
Zamanla teknolojilerin de ğişme ve geli şme eğilimine, büyük işletmelere kıyasla, kendilerini daha kolay uyarlayan KOSi'ler, bugünkü ilerlemi ş Italya sanayisini meydana getirmiştir. Ekonomik kalkınmaya ve istihdama çok önemli katk ılar sa ğlayan bu i şletmelerin korunması ve geliştirilmesi için Italyan Anayasas ı yasa çıkartılmasını zorunlu k ılmış ve 8 Ağustos 1985 tarihli 443 sayıl ı yasa yürürlü ğe girmiştir.
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Yasal zeminde güç bulan KOSI'ler, tedarik, üretim, e ğitim, pazarlama ve özellikle ihracatta güçlü organizasyonlar olu şturmuşlard ır. Italya'n ın uluslararas ı pazarlarda ba şarı kazanmasında ve "Italyan mucizesi"nin gerçekle ştirilmesinde, sektörler baz ında oluşturulan
ihracat Konsorsiyumlarrn ın (export consortia) ve onlar ın üst örgütü olan Federexport'un
(Italyan ihracat Konsorsiyumu Ulusal Federasyonu) çok önemli rolü oldu ğu kabul edilmektedir.

1.1. "Italyan Tipi Ihracat Kooperatifleri": ihracat Konsorsiyumlan ve Federexport
Italya'da küçük ve orta ölçekli i şletmeler aras ında 1960'11 yılların ortalarında ba şlayan
işbirliği, bugün, ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynam ıştır. işbirli ğinin
örgütlü bir biçimde uygulanmas ı, en çok d ış ticarette, İhracatç ı Birlikleri (Export Consortia)
olarak da ifade edilen konsorsiyumlar ın oluşturulmas ı alan ında görülmektedir. Konsorsiyum
ve onların üst kuruluşu olan Federexport türü örgütlenme tamamen Italya'ya özgü bir modeldir. KOSI'lerin d ış pazar paylar ını artırmak amacıyla oluşturdukları bu birlikler onlara pazarlama, finansman, teknik ve ticari alanlarda uzmanl ık hizmetleri vermektedir.
KOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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Konsorsiyum, fonksiyonel olarak; tedarik, da ğıtım, finansman, pazarlama, ihracat ve
proje yönetimi konsorsiyumlar ı olarak sınıfland ırılabilir. Türü ne olursa olsun, her konsorsiyumda temel amaç ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve riski payla şmaktır(4).
ihracat konsorsiyumu, ihracat faaliyetinde bulunan veya potansiyel arzeden mal ve
hizmet üreticisi KOSI'lerin, ihracat pazarlamas ı faaliyetlerini yürütmek için, finansman, tutundurma ve sat ış amaçlarına yönelik olarak biraraya gelmeleriyle olu şan birliklerdir.
Italyan ihracat Konsorsiyumlar ı , ülkenin 18 değişik bölgesinde kurulmu ş ihracat birlikleridir. Konsorsiyumlar ın tanımı ve yapı içerisinde yer alacak firmalar ın nitelikleri kanun ile
belirlenmiştir. Bu kanun, ayrıca konsorsiyumlara D ış Ticaret Bakanl ığı aracılığı ile mali yardım sağlanacağını da hükme ba ğlarn ıştır. Bu mali yard ımlar: personel giderleri, sat ın alınan
'danışmanlık hizmetleri, bina ve büro giderleri, vergiler, konsorsiyum faaliyetleri ile ilgili firmalara sa ğlanan destekler ile d ış ticaret heyetlerini a ğ' ırlama, fuarlara kat ılma, pazar ara ştırmaları, reklam ve tan ıtım, tercümanl ık ve ihracat ile ilgili diğer giderleri kapsamaktad ır.
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Ihracat konsorsiyumlar ı üyelerine aşağıdaki konularda hizmet vermektedir(5, 6):
1. Dış pazarlardaki ticari gösteri ve fuarlara toplu olarak kat ılmak, birlik üyeleri arasında paylaştırılacak iş ve sipari şleri üstlenmek ve yurtd ışından al ım heyetleri davet etmek,
2. Birli ğe üye şirketlerin, Italya'n ın yabancı ülkelerdeki ekonomik misyonlar ına katılmasını sağlamak,
3. Üye şirketlere teknik bilgi sa ğlamak, ürünlerle ilgili marka ve tasar ım geliştirmek,

pe

4. Yabancı ülkelerle
pazar ara ştırmaları yapmak, ihracatı teşvik edecek reklam
çal ışmalarını gerçekleştirmek, ihracat için toplu kataloglar haz ırlamak, da ğıtmak
ve bu amaç doğrultusunda, birli ğe üye şirketlerin üretimleriyle ilgili haberleri toplamak ve yaymak,
5. Ihracatı teşvik etmek amacıyla, müşterilerle ilgili haberleri toplamak ve üye şirketlerin birbirleriyle haber ve bilgi al ışverişinde bulunmasını sa ğlamak,
6. Yabancı yönetici, gazeteci ve propagandac ıların ziyaretlerini te şvik ve organize etmek,
7, ihracatı mümkün kılmak, desteklemek veya art ırmak ve üye şirketlerin yabancı
şirketlerle yaptığı iş anlaşmalarına ve bireysel ihracat giri şimlerine yard ımcı olmak amac ıyla gereken her türlü faaliyeti gerçekle ştirmek,
8. üye şirketlerin ürünlerini d ış pazarlara sunmak,
KOOF'ERAT İ FÇ İ L IK
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9. Talep edildi ğinde, üyeler için gerekli hammadde ve yar ı mamullerin ithalat ında
toplu alımları teşvik etmek,
10. Bir garanti anla şması arad ı f' fiyla, yabanc ı ülkelere satılan malın ödemeleri konusunda üye şirkete garanti vermek,
11. üye şirketlerin birlik arac ılığıyla ihraç ettikleri ürünlerin d ışarıda belirlenrnesini ve
sınıflandırılmasını hedefleyen kaliteli markalar ı grup halinde belirlemek ve bunları üyelerine iletmek,
12. Malı ihraç eden şirket tarafından üstlenilen sorumluluklar ı yerine getirmek ve birlik olarak herhangi bir itiraza kar şı (garanti kapsam ında) kalite garantisi vermek,
13. ihracatla ilgili faaliyetleri gerçekle ştirmek,

a

14. Kredi sa ğlanan kuruluş ve şirketlerle gereken tüm ticari, mali i şlemleri ve menkul
ve gayrimenkul i şlemlerini yerine getirmek, kamu mallar ı üzerinde ipotek yapmak
ve birlik hedefi do ğrultusunda, yukar ıda belirtilen faaliyetlerle yak ından ilgili olan
işlemleri gerçekle ştirmek,
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15, Tercüme hizmetleri sa ğlamak, hukuki dan ışmanlık yapmak ve üye şirketleri bürokrasi önünde temsil etmek.
Bir ortak ihracat kurulu şu olan konsorsiyumlar ın çeşitli pazarlama fonksiyonlar ını bir
merkezde toplamas ı; ayrıca reklam, fuar, sergi ve di'ğer tan ıtıcı işlevleri kollektif bir çal ışma
ile ele almas ı; firmalara sadece ortak ç ıkarlar ve dinamizm getirmekle kalmamakta, ayn ı zamanda koordine edilmiş bir işletme politikas ı da sağlamaktadır(7),
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Konsorsiyumlar ın üst kuruluşu olan Federexport, İtalya'da 16 ihracat konsorsiyumunun
biraraya gelmesiyle, 1974 y ılında kurulmu ş bir federasyondur. Federexport'un amaçlar ı;
1. Yeni konsorsiyumlar ın doğmasını teşvik etmek,
2. Politik, bürokratik vb. alanlarda konsorsiyumlar ı temsil etmek,
3. Bilgi akışını kolaylaştırmak,

4. Konsorsiyum kadrolarının oluşmasını sağlamak,
5, Tan ıtıcı ve idari destek vermek,
6. Konsorsiyumlar aras ında eşgüdümü sağlamak,
şeklinde ifade edilebilir(8, 9).
tOOF-EPAT İ FÇ İ LIr

,ay ı :126 ekim-ka ı m-aral ı k'99

Federexport bu amaçlar çerçevesinde üyelerine yönelik şu çal ışmaları yürütmektedir:
L Ilgili mevzuatı n günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi ve iyile ştirilmesi için girişimlerde bulunmak,
2. Dış ticarette, hükümet ile ortaya ç ıkabilecek genel ve özel sorunlara müdahale etmek,
3. Bazı banka ve banka konsorsiyumlar ı ile girdi'ğ i finansman anla şmaları sonucunda
üyelerine en uygun faizlerle kredi imkanlar ı sağlamak,
4. üyelerine, ihracat sigortas ının yan ısıra, politik, çal ışma hayat ı gibi risklere karşı sigorta imkanlar ı sa ğlamak,
5. Teknik, hukuki, mali, sigorta, vergi, pazarlama vb. konularda dan ışmanl ık hizmeti
vermek,

a

6. Ticari istihbarat ve enformasyon hizmetleri sa'ğlamak, kurdu ğu bilgi bankas ı ile Federexport üyeleri için mal-hizmet talep ve arz ı , teknolojik yenilik vb. konularda ayrı ntı l ı bilgiler vermek.
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Italya'da 1992 yılı itibariyle 840 ihracat konsorsiyumu ve bu konsorsiyumlara üye
21.750 KOSI bulunmaktad ır. Toplam 5.650 şirketin ortak oldu ğu 170 konsorsiyum Federexport üyesidir(10). Italya'daki KOSI'lerin ihracat için federasyon türü örgütlenmesi her geçen
gün yayg ınlaşmaktad ır.
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Federexport'a üye konsorsiyumlar ve konsorsiyumlara üye şirketler, kotas ına ya da büyüklüğüne bakılmaksızın yönetimde bir oya sahip olacak şekilde temsil edilmektedirler. Gönüllü olarak biraraya gelen şirketlerin kurdu ğu bu kurulu şların kar amaçlan bulunmamaktadır. Konsorsiyuma ba ğlı üye (şirket) sayısı sekizden az olamaz, Şirketler konsorsiyuma (birlik) üye olabilmek için 2,500,000 Liret aidat (sermaye pay ı ) ödemek zorundad ır. Her şirketin
sermaye payı olarak ödeyece ği miktar sermayenin yüzde 20'sini a şama" Konsorsiyumlar
anonim, limited, komandit, kollektif şirket ve kooperatif şeklinde kurulabilmektedir. Bu özelliklerin, Konsorsiyum ve Federexport türü yap ılanmaya kooperatif niteli ği kazand ırd ığı söylenebilir.
1.2. Italyan ihracat Konsorsiyumlannın Başansı
Tablo l'de, baz ı ülkelerdeki KOSI'lerin toplam ihracat içerisindeki paylar ının karşı laştırılması yapılmaktadı r. Italya'daki KOSI'ler toplam ihracat içerisinde % 63.1 gibi çok yüksek
bir orana sahiptir. Bu ülkeyi % 40 ile Hindistan, % 38 ile Japonya, % 32 ile ABD ve % 31.1 oranı ile Almanya izlemektedir, Güney Kore, Ingiltere ve Fransa'daki KOSI'lerin paylar ı da %
20'nin üzerinde bulunmaktad ır.
KOOFERAT İ FÇİ L İ K

eayı :126 ekim-kaelm-aral ı k'99

Tablo 1. Ban ülkelerde KOSI'lerin ihracattakt Paylan(1)
(ilkeler

KOSI'lerin Ihracat Pay ı (%)
63.1
40.0
38.0
32.0
31.1
23.0
22.2
20.2
8.0

Italya(2)
Hindistan
Japonya
ABD
Almanya
Fransa
Ingiltere
Güney Kore
Türkiye

Karaerkek. Sadettin; "Dünya'da ve Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli i ş letmeler", ASO DergLst,
Sayı 115, 1992, s. 10.

Not

a

Kaynak :

(1) Tablo, her ülkenin küçük sanayi tan ı mları esas al ı narak, 1980-1986 y ı llar ı aras ı verilere göre düzenlenmi ştir.
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(2) Kaynak: Varaldo, R., "The lnternationalization of Small and Medium-Sized İtalian Manufacturing
Firms", Managing Export Ent ıy and Expansion Concepts and Practke, Ed: Philip J. Rosson and
Stanley D. Reid, Prager Puplishers, 1987, s. 206, (Veri 1981 y ı lına aittir)

Türkiye'deki KOS İ 'lerin ihracat pay ının % 8 gibi çok düşük bir düzeyde kalmas ı , KOSİ 'lerin rekabet gücünün bulunmamas ından çok, bu işletmelerin ihracatlar ını büyük ölçüde
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTS Ş ) üzerinden yapmalar ına(13) ve ihracat için organize
olamamalarına bağlanabilir. Diğer ülkelerde oran ın yüksekliği, KOSİ'lerin d ışa açılma derecesini ve uluslararas ı pazarlarda rekabet gücünün yüksekli ğini ifade etmektedir. Italya'daki
KOSİ 'lerle ilgili a şağıdaki bazı veriler de bu durumu kan ıtlamaktad ır.
Italya'da ihracat ın işletme ölçe ğine göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 2), 1-20 çal ışanı olan çok küçük işletmelerin, toplam ihracat ın % 30.8'ini gerçekle ştirdikleri, 21-99 çal ışan ı olan küçük i şletmelerde bu oran ın % 12.3, 100-499 çal ışanı olan orta ölçekli i şletmelerde ise % 20 oldu ğu görülmektedir. Di ğer ülkelerin aksine, italya'daki KOS İ'ler toplam ihracatın % 63.1'ini gerçekleştirmektedirler. Oran ın yüksekliği, işletme ölçek aral ığının geniş tutulması nedeniyle ihtiyatla değerlendirilebilir. Ancak çok küçük ölçekli i şletmelerin büyük
bir ihracat potansiyeline sahip olduklar ı da bir gerçektir. Bu sonuç, çok say ıda küçük ölçekli Italyan firmas ının uluslararas ı pazarlara girmesinden ve ihracat için organize olmas ından
kaynaklanmaktad ır. Örneğin, 1972 yılında 48.321 olan küçük ölçekli ihracatç ı firma sayısı,
ihracat hamlesi sonucu, 1983 y ılında 85.910'a yükselmiştir(12).
KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ
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Tablo 2. Italya'da Işlenmiş Mal Ihracatının işletme ölçeğine Göre Dağılımı (1981)
Işletme ölçeği (Çalışan Sayısı)
Çok küçük firmalar
Küçük firmalar
Orta ölçekli firmalar
Büyük firmalar
Çok büyük firmalar
Toplam

Toplam ihracat içindeki Pay ı (%)

1 - 20
21
99
100 - 499
500 - 4999
5000 - +

30.8
12.3
20.0
19.0
17.9
10 0 .0

-

Kaynak Varaldo, R.; a.g.e., s. 206.
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Tablo 3 ve 4'deki veriler de KOSI'lerin, Italya'n ın ihracatı ndaki ba şarısını tescil etmektedir, Tablo 3'de, i şletrrıe ölçeğine göre Italyan i şletmelerinin hangi imalat sektörlerinde ihracat yönünden etkin oldu ğunu göstermektedir. Buna göre; deri mamulleri, dokuma, ayakkabı , mücevherat, mobilya, çini, mantar i şleme ve küçük metal maddeler imalat sektörlerinde küçük i şletmeler ihracatta etkin olup, ihracat ın % 50'sini gerçekleştirmektedirler.
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Tablo 3. Işletme ölçeğine Göre, Italyan işletmelerinin Çe şitli Imalat Sektörlerinde
Ihracat Etkinliği
Küçük işletmelerin Etkin
Olduğu Sektörler(1)

Orta ölçekli işletmelerin
Etkin Olduğu Sektörler(2)

Büyük işletmelerin Etkin
Olduğu Sektörler(3)

Deri mamulleri
Örme giyim, Dokuma
Ayakkab ı
Mücevherat
Mobilya
Çini
Mantar i şleme
Küçük Metal Maddeler

Konfeksiyon
Plastik
Gıda

Metaller
Mühendislik
Otomotiv
Kimyasal ürünler
Lastik
Kağıt
Bası m

Tekstil
Metal D ışı Mineraller

Kaynak : Varaldo, R.; a.g.e., s. 209.

Not: (1) Bu sektörlerde küçük firmalar 1-99 çal ışan ı kapsamakta olup, ihracat ın 50'sini yapmaktad ır.
(2) Bu sektörlerde orta ölçekli firmalar 100-499 çal ışan ı kapsamakta olup ihracat ın % 40-50'sini yapmaktad ır.
(3) Bu sektörlerde ise büyük firmalar 500 ve daha fazla çal ışan ı kapsamakta olup ihracat ı n % 50'sinden
fazlas ı n ı yapmaktad ı r.
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Tablo 4. Bazı Ürünler itibariyle Minya ihracat Pazannda İtalya'nın Payı

Ürünler

thracatç Ülkeler ve
Sıralamadaki Yeri

Dtinya thracatındaki
Payı (%)

1. Italya
2. Güney Kore
3. Yugoslavya
4. Brezilya
1. Italya
2. Hong Kong
3. Güney Kore
1. İtalya
2. Batı Almanya
3. Belçika-Lüksemburg
1. İtalya
2. Ispanya
3. Fransa
1. İtalya
2. Batı Almanya
3. Ispanya
1. İtalya
2. Hong Kong
3. Güney Kore
1. Hong Kong
2. Güney Kore
3. İtalya
1. Hong Kong
2. Batı Almanya
3, İtalya
1. Italya
2. Batı Almanya
3. Belçika-Lüksemburg
1. İtalya
2. İsviçre
3. Batı Almanya

33.9
11.9
7.2
7.0
38.1
19.2
17.0
26.9
22.1
7.8
61.7
7.0
4,3
54.7
11.7
10,2
22.0
16.8
16.5
16.9
15.9
14.1
23.5
12.0
11.3
26.2
14.9
7.4
48.8
12.1
8.9

Deri Ayakkab ı

Dokuma

Ağaç Mobilya

a

Mermer ve Granit

Deri Mamüller

cy

Çiniler

pe

Erkek Konfeksiyon

Kadın Konfeksiyon

Sandalye

Ahırı ve Mücevherat

Kaynak : Varaldo, R.; a.g.e., s. 208.

KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ K
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Konfeksiyon, plastik, g ıda, tekstil ve metal d ışı mineral üretiminin yap ıldığı sektörlerde orta ölçekli firmalar, ihracat ın % 40-50'sini yapmaktad ırlar.
Metaller, mühendislik, otomotiv, kimyasal ürünler, lastik, ka ğıt ve bas ım sektöründe ise
büyük ölçekli firmalar daha etkin olup ihracat ın % 50'sinden fazlas ını gerçekleştirmektedirler.
Tablo 4'de ise, bazı ürün gruplar ı itibariyle dünya ihracat pazar ında Italya'n ın payı yeralmaktad ır. Deri ayakkab ı , dokuma, a ğaç mobilya, mermer ve granit, çini, deri mamulleri,
sandalye, alt ın ve mücevherat ürün gruplar ında Italya, dünya ihracat ında en büyük paya
sahiptir, Erkek ve kad ın konfeksiyon ürünlerinde ise ilk üç s ıra içerisinde yer almaktad ır,
Tablo 3 ve 4 birlikte de ğerlendirildi ğinde, Italya'daki KOS İ 'lerin dünya ihracat ında
önemli bir yere sahip oldu ğu görülmektedir,
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Uluslararas ı pazarlarda "italyan imaj ı "nın yerleştirilmesinde ve ihracat ın geliştirilmesinde, yasal destekler, güçlü ihracat organizasyonlar ı ve gerekli te şvikler kadar, ülkelerin
pazarlama faaliyetleri için ay ırd ıklan kaynaklar ı n büyüklüğü ve onlar ın etkin kullan ımı da
önem ta şımaktad ır. Tablo 5 bu yönden de Italya'n ın ihracat ba şarısını etkileyen bir faktörü
ortaya koymaktad ır. Beş AB ülkesi içerisinde Italya'n ın ihracat faaliyetleri için ay ırdığı kaynak, toplam ihracat ın % 0.11'ini oluşturmaktad ır ve bu oran di ğer ülke oranlar ının üzerindedir.
Tablo 5. Bazı AB ülkelerinde ihracat Geli ştirme Biltçeleri ile ihracat Miktarlann ın
Karşılaştınlması
ihracat
(Milyon $)

ihracat Geliştirme
Harcaması (Milyon $)

pe

ülkeler
Fransa
Belçika

Ingiltere
Italya
Ispanya

91.100
51.700
91.400
72.700
19.780

Harcamalann ihracata
Oranı (%)
0.04

36
23

0.04
0.08
0,11
0,10

78
82
20

Kaynak : Camino, David, "'Export Promotion Policies in Spain and Other E.E.C. Countries: Systems and Performance", Export Development and Promotion: nıe Role of Public Organizations: Ed: F.H. Rolf Seringhous, Philip Rosson; Kluwer Academic Publishers, 1991, s. 133.

ihracatta en etkin destek hizmetleri sa ğlayan kurutuşlar aras ında konsorsiyumlar %
35.2 oranı ile ilk sırada gelmektedir. Bu kurulu şları endüstriyel birlikler, Ulusal D ış Ticaret
Kuruluşu (ICE) ve ticaret odalar ı izlemektedir (Tablo 6),
KOOPEKAT İ FÇ İ L İ K

çlz>

eayı : 126 ekim-kaelm-aral ı k'99

Küçük ve orta ölçekli i şletmelerin her geçen gün rekabet kurallar ının karmaşık bir hal
aldığı global pazar şartlanyla kar şı karşıya olmas ı, ihracat faaliyetlerini birle ştirmelerine yol
açmıştır, Kompleks ve uzmanla şmış ihracat işlemleri rı deniyle, ihracat konsorsiyumlar ı
tutundurma, sat ış ve dağıtım faaliyetleri konusunda daha iyi organize olmu ş ve uzmanlaşmaya yönelmişlerdir.

Tablo 6. Italya'da ihracat Faaliyetlerine Destek Hizmeti Sa ğlayan Kuruluşlann
Etkinlik Derecesi
özel ve Kamu Kuruluşlan

35.2
27.9
23.6
21.1
19.0
15.7
6.9

cy
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Konsorsiyumlar
Endüstriyel Birlikler
Ulusal D ış Ticaret Kurulu şu (ICE)
Ticaret Odaları
Bankalar
Ticari Şirketler
Hizmet Merkezleri
Yerel Yönetimler
• Bölge
• Eyalet

Etkinlik Derecesi (%)

4.7
2.3

pe

Kaynak : Sbrana, Roberto; Monica Siena Tangheroni; "Italian Exporting SMFs and Their Use of Support Services". Egıort Development and Promotion: The Role of Public Organizations; Ed: F.H. Rolf Seringhous
Organizations; Ed: F.H. Rolf Seringhous. Philip J. Rossom Kluwer Academic Publishers, 1991. s. 154.

Sbrana ve Tangheroni'nin(15) yapt ığı araştırma sonuçlar ına göre (Tablo 7), Italya'daki KOSI'ler s ırasıyla ençok fuar ve sergilere kat ılma (% 25.5), bilgi ve pazar ara ştırması (%
19.5), pazarlara ki şisel ziyaret (% 17.2) ve tutundurma ve reklam hizmetlerinin verilmesini
(% 16.9) talep etmektedirler. Ihracata destek hizmetleri daha çok konsorsiyumlardan talep
edilmektedir. Dan ışmanlık hizmetleri (% 47.6), pazarlar için ki şisel ziyaret (% 44.2), fuar ve
sergi hizmetleri (% 38.6), tutundurma ve reklam (% 38.2), bilgi ve pazar ara ştırması (% 33.8)
hizmetleri ençok konsorsiyumlar taraf ından karşı lanmaktadır. Endüstriyel birlikler, Ulusal
Dış Ticaret Kurumu (10E) ve ticaret odalar ı da destek hizmeti sa ğlayan önemli kurulu şlar arasında gelmektedir (Tablo 7).
Federexporta üye 170 konsorsiyum Italya'n ın toplam ihracatının % 7'sinden fazlasını
gerçekleştirmektedir. 1991 yılına oranla % 6 art ışla, 1992 yılında 16 Trilyon Liret'i a şan ihracat yapm ışlard ır(9).
KOOPERATİ FÇ LI K
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Tablo 7. Italya'da Ihracata Çeşitli Destek Hizmetleri Sa ğlayan Kuruluşların Bu Alanlardakt
Etkinlik Dereceleri (%)
Hizmetler ve önem S ırası
Ihracata Destek Hizmetleri Sa ğlayan Kuruluşlar ve Etkinlilderi (%)
Ihtiyaç duyulan
önem Konsor- Enclast. Bay' ve
Ticaret Ulusal Dış Kamu Diğer
hizmetler
Sırası siyuml. Birlik Acentel. Bankalar Odalan Tıc Kur. Kurum. Kıır.
Tutundurma ve Rek. 16.9
Fuar ve serg., kat ılma 25.5
Pazarlara ki ş. ziyaret 17.2
Bilgi ve Pazar ara ştı. 19.5
Danışmanlık hiz.
8.0
Eğ itim seminerleri
5.6

38.2
38.6
44.2
33.8
47.6
17.7

11.7
11.4
17.3
12.9
14.3
34.4

Dokümantasyon hiz.

24.2

28.6

7.3

3.9
3.0
2.0
3.3
9.4

-

-

2.0
4.8

/5.9
10.0
11.6
8.1

8.0
18.6
15.3

2.1
7.1
3.8

20.2
11.3
3.8

3.3

9.6
9.6
8.3
4.4

-

21.9

24.2
14.3
17.7

24.2

14.2

4.4

4.8

-

-

-

Kaynak : Sbrana, Roberto; Monica Siena Tangheroni; a.g.e.. s. 157.

OLUŞTURULAN IHRACAT MODELI: SEKTÖREL Diş
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2. TÜRKIYE'DE KOSI'LER
TICARET ŞIRKETLERI

SDTŞ, küçük ve orta ölçekli i şletmelerin ihracat sektörü içinde bir organizasyon alt ında
toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amac ıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b,) hizmet sa'ğlayarak, d ış ticarette uzmanla şmalannı ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlerdir.
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SDTŞ ihracat modeli; KOSI'lerin güçlerini birle ştirmesini, üretimlerini ihracata yönlendirmesini, sahip olduklar ı ihracat performanslar ını artırmasını esas alan ve devletçe desteklenen bir modeldir. Bu ba ğlamda adı geçen model, KOSI'lerin, Avrupa Birli ği (AB) KOSI'leri ile yurt içinde ve d ışında rekabet şanslann ı art ırarak daha etkin faaliyet göstermelerini
sağlayacaktır(16).
2.1. SDTŞ'nin Büyüklüğü, Yasal Biçimi ve Üyelerin Temsili
SDTŞ normal yörelerde ayn ı sektörde, kalk ınmada öncelikli yörelerde ise ayn ı veya
farkl ı sektörlerde kurulabilmektedir.
SDTŞ'nin normal yörelerde, 1-200 i şçi istihdam eden, ayn ı üretim dal ında faaliyette
bulunan, en az 10 küçük ve orta ölçekli şirketin bir araya gelerek, Anonim Şirket şeklinde ve
en az 10 milyar lira ödenmi ş sermaye ile kurulmas ı öngörülmektedir.
Kalkınmada öncelikli yörelerde ise SDTŞ'lerin; 1-200 i şçi istihdam eden, en az 5 küçük
ve orta ölçekli şirketin bir araya gelmesiyle ve en az 5 milyar lira ödenmi ş sermaye ile Anonim Şirket şeklinde kurulmas ı gerekmektedir. DTM'n ın yayınladığı son tebli ğde ayrıca, her
ROO PE KAT İ FÇ İ LIK
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bir ortağın sermaye payının, toplam şirket sermayesinin, normal yörelerde % 10'unu ve kalkınmada öncelikli yörelerde % 20'sini a şmaması öngörülmektedir. Böylece kalk ınmada öncelikli yörelere baz ı kolaylıklar sa ğland ığı görülmektedir.
SDTŞ'ye üye olan i şletmelerin sermaye paylar ına kısıtlama getirilmesi, bu i şletmelerin
sözkonusu şirketlerde e şit temsil edilmesi sonucunu yaratmaktad ır. Dolayısıyla her işletmenin bir oy hakk ı bulunmaktad ır.
önceki tebli ğlerde yeralan düzenlemelerden farkl ı olarak son tebli ğde SDTŞ'ne, şirketin kurulması ve gelişmesine yard ımcı olmak amac ıyla, ortakl ık payları toplamı SDTŞ sermayesinin % 10'unu aşmamak kayd ıyla, aşağıda belirtilen unsurlardan en fazla ikisini bünyesinde bulundurabilme imkan ı getirilmiştir:
—Kurucu ortak olarak, 200'den fazla i şçi istihdam eden şirketler,
—Şirkette profesyonel yönetici olarak çal ışmak kayd ıyla gerçek ki şiler,

a

—SDTŞ'nin faaliyette bulundu ğu üretim dal ına mal, ekipman ve hizmet sa ğlayan şirketler,,

—Kooperatif, birlik vakıf ve mesleki federasyon vb. kurulu şlar.

cy

Böylece, son clüzenlemelerle, kooperatiflerin de SDT Ş'ye ortak olabilme imkan ı sağlanmıştır. Bu durum, ülkemizdeki üretim kooperatiflerine, SDT Ş ortağı sıfatıyla devletin sağladığı teşviklerden yararlanma ve ihracata yönelme fırsatı sağlalayacaktır.
SDTŞ'nin büyüklü ğü, üye i şletmelerin say ısı ile ifade edilmektedir. Örne ğin, Italya'da;
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0-10 arasında KOS1'nin üye olduğu konsorsiyumlar küçük,
11-50 arasında KOS1'nin üye olduğu konsorsiyumlar orta ölçekli,
50'den fazla KOS1'nin üye oldu ğu konsorsiyumlar ise büyük ölçekli,
konsorsiyumlar olarak nitelendirilmektedir(17). Bu ölçek yap ısı dikkate al ındığında, ülkemizde faaliyette bulunan toplam 32 SDTŞ'den 4'ünün küçük, 23'ünün orta ve 5'inin büyük ölçekli oldu ğu söylenebilir.

2.2. SDTŞ'nin Faaliyet Alanı
SDTŞ'nin tanımından da anlaşılaca ğı gibi, bu şirketlerin do ğ'rudan üretim faaliyetinde
bulunması engellenmi ş ve sadece ihracat ve konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet vermeleri öngörülmü ştür. Ancak SDTŞ, ortaklarının faaliyet
gösterdi ği üretim dal ına ait hammadde tedarikinde imalatç ı olarak de ğerlendirilmektedir.
KOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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SDTŞ'ler; normal yörelerde ve yurt d ışında, sadece hizmet sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulan şirketlere; kalk ınmada öncelikli yörelerde ise, üretim ve hizmet sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulan şirketlere i ştirak edebilmektedirler.
SDTŞ'ler; normal yörelerde ve yurt d ışında, sadece hizmet sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulan şirketlere; kalk ınmada öncelikli yörelerde ise, üretim ve hizmet sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulan şirketlere i ştirak edebilmektediner.
SDTŞ ; ayn ı sektörde faaliyette bulunmak kayd ıyla, SDTŞ orta ğım ait olduğu grubun
diğer şirketleri ile bunlar ın kurdu ğu ortakl ıkların ihracat ına arac ılık edebilirler. Ayr ıca, bu
şirketler gerek SDTŞ statüsünü aldıkları yılda ve gerekse takip eden y ıl içinde, ayn ı sektörde
faaliyette bulunan ve küçük ve orta ölçekli i şletme niteli ği taşıyan ve fakat ortak olmayan firmaların ihracat ına da arac ıl ık yapabilirler.
2.3. Ihracat Yapma Zorunlulu ğu
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Normal yörelerde kurulan SDTŞ'nin, kurulduktan y ıl hariç, takip eden bir takvim y ılı
içinde en az 5 Milyon $'11k, kalk ınmada öncelikli yörelerde kurulanlar ın ise 2,5 Milyon $'l ık
ihracat yapmalar ı zorunlu kıl ınmıştır. Bu miktarlarda ihracat ın gerçekleştirilmemesi ve yap ılan incelemeler neticesinde ortaklann hak ve menfaatlerine ayk ırı durumlann tespit edilmesi halinde SDTŞ unvanı geri al ınabilmektedir.
SDTŞ 'lerin 1997 yılı ihracatı 230 milyon $, 1998 yılı ihracat ı ise 500 milyon $'d ır(18).
Ülkemizin 1998 yılı toplam ihracatının 26.974 milyon $ oldu ğu dikkate al ındığında, SDTŞ'lerin ihracat payının % 1.8 gibi düşük bir seviyede kald ığı görülecektir.
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3. TORKIYE'DEKi SDTŞ UYGUlAMMARI

SDTŞ 'nin kuruluşunu düzenleyen tebli ğ', bu şirketlerin kalkınmış yörelerde sektörel
bazda ve tek sektörlü olu şturulmas ını ; kalkınmada öncelikli yörelerde ise tek veya çok sektörlü kurulmas ın ı öngörmüştür.
Tebliğ e uygun olarak Türkiye'de ilk kurulan SDT Ş, Ege Giyim Sanayii ve D ış Ticaret
A. Ş.'dir. Hazı r giyim ve konfeksiyon alan ında faaliyet gösteren, küçük ve orta ölçekli üreticiler tarafından kuruları bu şirkete SDTŞ unvan ı 19 Ekim 1994 tarihinde verilmi ştir.' Şirket, ortak iş letmelere; mevzuat, finansman, nakliye, sigorta, gümrük ve teknik alanlarda destek ve
kolayl ı klar sa ğlamaktad ır. Şirket kurulduktan sonra ortaklann sigorta maliyetleri be ş kat
azalm ış ; gümrük, nakliye ve malzeme temininde % 10 ile % 20 aras ında avantaj sağlam ış;
önceki dönemlerde ayl ık 700 bin $ olan ihracat 20 milyon $'a ç ıkmıştır(19).
1 3.10.1998 tarihinde SDTŞ statüsü sona ermiş ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü kazanm ıştır

KOOPERATİ FÇ İ L İ K

eayı :126 ekim-kas ı m-aral ı k'99

3.1. Iller ve Sektörler Itibariyle ülkemiz SDTŞ'lerinin Dağılımı
Ülkemizdeki SDTS'lerinin sayısı (1999 yılı itibariyle) 32 olup, illere göre da ğılımı Tablo 8'de verilmi ştir. Toplam 32 SDTS'ne 1153 küçük ve orta ölçekli i şletme ortak 'olmuştur. Ülkemiz gündemine ilk kez girdi ği 1992 yılından itibaren yedi yıl geçmesine rağmen gerek sayı , gerekse ülkemiz sath ına ve sektörlere da ğılımı açısından sözkonusu şirketlerin istenilen
gelişmeyi sa ğlad ığını söylemek güçtür, Bu durum SDTS'nin kurulu ş ve işleyişinde önemli sorunların oldu ğu şeklinde de ğerlendirilebilir(20).
Tablo 8. SDTŞ'nin Illere Göre Dağılımı (15.09.1999 Tarihi itibariyle)
Ortak Sayısı

Istanbul

10

508

Ankara

4

101

Izmir

1

12

Gaziantep

1

pe
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Samsun

a

SDTŞ Sayısı

ili

84
14

Bursa

4

134

Kahramanmaraş

1

14

Antalya

31

Adana

2

54

Diyarbakır

ı

6

Çorum

ı

163

Konya

2

32

Toplam

32

1153

Kaynak : DTM, SDT Ş Kayıtlar ı , 1999,

DTM'n ın kayıtlarına göre, sektörler itibariyle da ğılımı incelendi ğinde, SDTS'lerin 12'si
tekstil-konfeksiyon, 3'ü i ş makineleri-yedek parça, 3'ü otomobil yan sanayi, 3'ü deri mamulleri alan ındad ır. I3u sektörleri; g ıda, mobilya, kesme çiçekçilik ve tarı m ürünleri 2' şer; yazılım, hal ı-halı ipliği ve plastik i şleme sektörleri l'er SDTS ile izlemektedir (Tablo 9).
KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ K
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Tablo 9. SDTŞ'nin Faaliyet Alanlanna Göre Da ğılımı
(15.09.1999 Tarihi itibariyle)
Faaliyet Alanlan

SDTŞ Sayısı

Gıda

Ortak Sayısı

2

24

12

410

Halt ve iplik Dokuma

1

30

Yazıl ım ve Donan ım

ı

75

Mobilya

2

54

Plastik üretim

1

11

Otomotiv Yan Sanayii

3

62

Kesme Çiçek

2

31

Tarım ürünleri

2

173

a

Tekstil, Dokuma, Konfeksiyon

iş Makineleri ve Yedek Parça

3

89

Deri mamulleri ve Yan San.

3

194

32

1153
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Toplam

Kaynak : DTM SDTŞ Kayıtlar ı , 1999,

3.2. SDTŞ'lerde üst 'örgütlenme Gereklili ği

Italya'daki ihracat modelinin yap ısı dikkate al ındığı nda, ülkemizdeki SDTŞ düzenlemelerini, bir modelin alt yap ısının oluşturulması şeklinde yorumlamak mümkündür. Sözkonusu ülkede, her sektörde kurulan SDTŞ benzeri ihracat Konsorsiyumlar ı biraraya gelerek bir
üst kuruluş olan Italyan ihracat Konsorsiyumu Ulusal Federasyonu'nu (Federexport) olu şturmuş ve modelin bütünlü ğü sağlanmıştır.
ülkemiz KOSI'lerinin uluslararas ı pazarlarda rekabet edebilmesi için sektörler baz ında
örgütlenmeyi bütünleyecek bir yap ıya ihtiyaç vard ır. SDTŞ'ler aras ı koordinasyonu sa ğlamak; sektörün geli şmesi ile politikaları oluşturmak; politik, bürokratik alanda SDT Ş'leri tek elden temsil etmek ve sektörde güçbirli'ği sağlamak açısından SDTŞ'lerin üye olaca ğı
"Sektörel D ış Ticaret Şirketleri Ulusal Federasyonu"nun kurulmas ı , ihracat modelini bütünleyici bir yap ı olarak görülebilir(20). Ancak bu yap ının oluşması için SDTŞ'lerin sektörler bazında yayg ınlaşması ve sayısının artmas ı gerekmektedir,
KOOFERATİ FOL İ K
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SONUÇ ve ÖNERILER

Türkiye'nin ihracat ının artırılması, ihracat aç ısından ülke ve mamul çeşitlendirilmesinin gerçekle ştirilmesi; tüm sanayii i şletmelerinin % 99'unu ol ıışturan KOSilerin, geli şmiş diğer ülkelerde oldu ğu gibi, ihracata yönlendirilmesini gerekli k ılmaktad ır. Bu konuda Italya
en başarılı ülkelerin başında gelmektedir.

a

İtalya'da KOSI'ler ihracat ın % 63.1'ini gerçekleştirmekte ve birçok sektörde dünya ihracatı sıralamas ında birinci s ırada gelmektedir. Bu ba şarıda KOSI'lerin sektörler baz ında oluşturdukları ihracat Konsorsiyumlarrn ın ve onların üst örgütü olan Federexport'un önemli rolünün oldu ğu kabul edilmekte ve bu örgütlenme türü birçok ülke taraf ından taklit edilmektedir. KOSI'lerin dış pazar paylar ını artırmak amacıyla oluşturdukları bu birlikler onlara pazarlama, finansman, teknik ve ticari alanlarda uzmanl ık hizmetleri wrmektedir. Ihracat faaliyetlerinde destek hizmeti veren kurulu şlar aras ında konsorsiyumlar birinci s ırada yer almaktadır. Konsorsiyumların kâr amaçlar ının bulunmaması, gönüllü şirketlerden oluşması,
üye şirketlerin yönetimde eşit oya sahip olması, üye sayısının sekizden az olmamas ı, her şirketin sermaye payı olarak ödeyece ği miktarın konsorsiyum sermayesinin % 20'sini aşmarnası ilkeleri bu kuruluşlara kooperatif özelli ği vermektedir.
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Türkiye'deki SDTŞ uygulaması, Italya'daki ihracat Konsorsiyumlar ı modelinin benzeridir. ülkemiz gündemine girdi ği 1992 yılından itibaren yedi y ıl geçmesine ra ğmen halen 32
SDTŞ'nin kurulmuş olması ve toplam ihracat içerisinde % 1.8 gibi dü şük bir paya sahip olması; gerek say ı, gerekse ülkemiz sath ına ve sektörlere da ğılımı açısından bu şirketlerin istenilen geli şmeyi sağlayamad ığının göstergesidir. SDTŞ'lerin kuruluş ve işleyişinde karşı laşılan sorunların tespit edilerek giderilmesi, düzenlemelerin yasal bir zemine oturtulmas ı, bütün SDTŞ'leri politik ve bürokratik alanda temsil edecek "SDT Ş Ulusal Federasyonu" benzeri bir üst örgütlenmenin gerçekle ştirilmesi bu ihracat modelini bütünleyici ve etkin k ılıcı bir
yapı olacaktır.
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"KlOOPERATİNilbe/
TÜRK TARIMINDA FIYAT BELIRSIZLIĞININ AZALTILMASI
AMACIYIA KULLANİLAN ARAÇLAR
Arş. Gör. Aysel OZDE.Ş AKBAY1
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özet Tarı msal ürün fiyatlar ı yı ldan yıla dalgalanmalar göstermektedir. Bu dalgalanmalar ın olumsuz etkilerinden çiftçileri korumak için devlet pek çok ürünün piyasalar ına müdahalelerde bulunmaktad ır. Yine çiftçiler de kendi imkanlar ı ile bu istikrarsızl ıktan korunmaya çal ışmaktad ırlar. Bu amaçla ürün çe şitlendirmesi, tasarruflar, sigortac ılık, vadeli işlem piyasalar ı gibi birçok araç kullan ılmaktad ır. Ürünün ve üreticinin özellikleri kullan ılacak aracın seçiminde en önemli faktör olmaktad ı r.
INSTRUMENTS FOR REDUCING PRICE UNCERTANITY IN TURKISH AGRICULTURE

Abstract : The prices to agricultural products have not shown a stable trend, fluctuating year to year, In order to protect farmers from negative effects of this fluctuation güvernments intervene many product markets. Besides this farmers seek to protect themselves
from this instability by their resources. Crop diversity, savings, insurance, futures markets
etc. are used as instruments of this purpose. This instruments are chosen according to characteristics of crops and farmers.
1. Giriş

Tarı m kesiminde canl ı materyal sözkonusu oldu ğ undan, üretim karar ının verilmesi ile
ürünün elde edilmesi aras ında zamansal bir fark bulunmaktad ır. Üretim kararlar ı bir yıl önceki fiyatlara göre al ınmaktad ır. Bu zamansal farkl ılık tar ım ürünlerinin fiyatlar ında yıldan
yıla istikrars ızlıklara neden olmaktad ır.
1

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Balcal ı/ADANA.
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Türk tanmında fiyat belirsizli ği ve riski oldukça fazlad ır. Ülkemizde istikrarh,bir tanm
politikası ve bununla uyumlu bir ticaret politikas ı olmadığı için hemen her yıl istenmeyen
olaylar ortaya çıkmaktadır. Bazı yıllar özellikle domates, marul, soğan ve karpuz gibi pek
çok ûrtinde meydana gelen arz fazlası= değerlendirilememesi nedeniyle piyasada çok düşük, hatta maliyetin alt ında fiyatlann oluştuğu ve önemli bir miktar ürünün, tarlada hasat
edilmeden bırakıldığı gönllmektedir. Ürününü gereken fiyatlarla de ğerlendiremeyen
kredi almışsa bunu iicleyememekte ya da faaliyetini sürdürebilmek için borçlanmak zonmda kalmaktad ır. Tanm işletmelerinin sözkonusu bu fiyat belirsizliği ve riskinden korunmasına yönelik olarak, gerek bizzat firetidlerin, gerekse devletin ald ığı pek çok önlem mevcuttur. Bu çal ışmada önce devletin uygulad ığı destekleme politikalar ı, daha sonra ise üreticilerin kullandığı araçlar incelenecektir.

2. Tanmsal Destekleme Politikalan:
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Hemen her ülkede yaşamsal öneme sahip g ıda maddelerinin üretilmesi ve bu kesimde
varolan istikrars ız fiyat dalgalanmalarm ın etkilerinden üreticileri korumak için, devletler tarım kesimine yönelik koruyucu politikalar uygulamaktad ırlar. Ülkemizde de tar ım ürünleri
fiyatlarındaki istikrars ızl ığı önlemek ve üreticilere yeterli gelir sa ğlamak için en yayg ın olarak kullan ılan yöntem, devletin destekleme fiyat politikas ı uygulamalar ı olmuştur.
Türkiye'de yürütülmekte olan destekleme politikalar ı genel olarak, ürün bazında taban
fiyat belirlenerek destekleme al ımlarının yapılması ve girdi bazında sübvansiyon uygulamaları olmak üzere iki araçla yürütülmektedir. Destekleme politikas ında, devletin piyasada bir
fiyat belirlemesi ve piyasaya al ıcı olarak girmesi sözkonusudur. Bu şekilde fiyatlar ın istenen
seviyelerde tutulmas ı mümkün olabilmektedir.
Türkiye'de destekleme al ımları, ilk olarak 1932 yılında başlatılmış ve 1962 yılına kadar 8 üründe uygulanm ıştır. Daha sonra destekleme kapsam ına al ınan ürün sayısı 1970'de
17'ye, 1980'de ise 22'ye yükselmi ştir. 1990 yılında destekleme al ımlarının kapsam ı daraltılmış ve desteklenen ürün sayısı 10 olarak gerçekleşmiştir. 1991'de bu sayının 24'e, 1992'de
26'a yükseldi ği ve 1993'te 20 ve 1994'de de 8 olarak gerçekle ştiği görülrnü ştür. 1994 yılından sonra ise destekleme al ımlarının kapsam ı daraltılarak, hububat, şekerpancarı ve tütünle sınırlandırılmıştır, Genel olarak bu ğday, arpa, çavdar, pamuk, tütün, şekerpancarı , ayçiçeği, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, tiftik, ha şhaş kapsülü, destekleme kapsam ına al ınan
ürünlerdir.
90'11 yıllardan sonra dünyada genel politik e ğilimler tarım kesimine yönelik desteklerin azaltılması yönündedir. Bu genel e ğilimin etkisi altında Türkiye'de uzun y ıllard ır uygulanan tar ımsal destekleme politikalarm ın etkinli ği tartışılmaya başlanmıştı'', Yap ılan çal ışmalarda Türk çiftçisinin değişen tüketici talebine yerinde ve etkili bir tepki gösterebilmesi
KOOF'ERAT İ FÇ İ Li
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için. esnek ve aç ık fiyat sinyalleri verecek mekanizmalar ın kurulması en önemli konulardan
biri olarak belirlenmi ştir(1). Dünyada ve Türkiye'de genel olarak tar ımsal desteklemenin
azalmakta oldu ğu ve ayr ıca fiyatlara müdahale etmeden bu kesimin desteklenmesi için üreticilere doğrudan ödemeler yap ılması yönündeki söylevlerin yayg ınlaştığını söylemek mümkündür.

3. Çiftçilerin Kullandığı Araçlar:
3.1. Tasamıflar
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Kendi ihtiyacını üreten ve pazarla fazla bütünle şemeyen küçük tar ım işletmeleri, meydana gelen riskleri kendi bünyelerinde, deneyime dayanan geleneksel yöntemlerle kar şılamaya ve tahminlere dayanarak riski yok edecek ve azaltacak önlemleri almaya çal ışmaktadırlar. üretim hacmi büyük i şletmeler ise, yasalar ın elverdi ği ölçülerde iç fonlar olu şturmakta ve bu fonlar! meydana gelmesi olas ı riskleri önlemede ve i şletmeyi olu şan risklerin etkisinden korumada kullanmaktad ırlar(2). Fakat Türkiye'de küçük i şletme sayısının fazla, bu i şletmelerin hane ba şına yıllık ortalama gelirlerinin (1994 y ılı fiyatları ile 117.203.303 TL) ve
ortalama tasarruf e ğiliminin düşük (% 32,86) oldu ğu(3) ve ayrıca bazı yıllarda art ırılabilen
gelirin, çiftçilerin genel e ğilimleri neticesinde, alt ın ya da gayrimenkul al ımına veya lüks tüketime harcand ığı(4) düşünülürse, iç fon oluşturarak fiyat riskinden korunabilmenin mümkün olmadığı sonucu ortaya ç ıkmaktad ır.

3.2. Ürün Çeşitlendirme

pe

ürün fıyatianndaki istikrarsızlıktan korunabilmek için Türk çiftçisinin en yayg ın olarak
kullandığı yol, aynı işletmede birden fazla üretim faallyetine yer vermek, yani ürün çe şitlendirmesine gitmektir. Çeşitlendirme, bir yandan bitkisel ve hayvansal üretimin birarada yürütülmesi, di ğer yandan da çeşitli tarla ve bahçe ürünlerinin birarada yeti ştirilmesi şeklinde
yapılabilmektedir.
Ülkemizde ayr ıca ortalama i şletme genişliğinin küçük (54 da) ve i şletmedeki ortalama
parça sayısının (5-6) fazla oldu ğu gözönünde tutuldu ğ nda(5), küçük parsellerde farkl ı farklı ürün yetiştirilmesinin rasyonel olmad ığı düşünülm ktedir. Fakat çitfçilerimizin sermaye
durumunun uygun olmaması. gelir düzeyinin tasarru ta bulunacak bir miktara eri şmemiş
bulunması ve kredi temini imkanlar ından kısmen veya tamamen yoksun bulunmas ı, gelir istikrarı sa ğlayıa çeşitlendirmeyi gerekli k ılmaktad ır.
Ancak çeşitlendirmenin tek amacı gelir istikrarı s ğlarnak değildir, tarımsal işletmelerde çeşitlendirmenin ürünler aras ında tamamlayıalık özelliği de vard ır. Ayrıca genel olarak
tanm ürünleri fiyatlar ının düşmesi sözkonusu oldu ğunda, çeşitlendirme, fiyat istikrar ı sağlamayacaktır(6).
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3.3. Sigortaalik
Tarım ürünlerindeki fiyat dalgalanmalar ından doğacak ekonomik kay ı plara karşı sigortac ılığı n geliştirilmesi önerilebilir. Fakat ülkemizde mevcut sigortac ı lık sisteminin işleyişinde önemli aksakl ıklar bulunmaktad ır. 1992 yılı itibari ile ekili alanlar ın % 1.81; hayvan
varl ığı nı n % 0.1'i; s ığı r varl ığının % 0.5'i; cam seralar ın % 3-4'ü ve plastik seralaf ın ise % 23'ü sigortalanmaktad ır(7). 1995 yılında sigorta şirketleri 3,3 trilyon TL de'ğerinde 65 çeşit
ürün sigortalam ışlar, ancak bu yılda toplam sigortalanabilir bitkisel üretim de ğerinin %
0,62'sine güvence sa ğlanabilmi ştir(8). Sigorta uygulamas ı ve sigortalar ın kapsamı istenilen
seviyeye çıkarılamamıştır. Sigortacılığın gelişememesinin alt ında yatan en önemli sebepler,
çitfçilerin bu konuda bilinçlendirilememi ş olması ve tarımsal yapıdan kaynaklanan problemlerin varolmasıdır. Ayrıca tarım işletmelerinde' muhasebe kay ıtları düzenli olarak tutulamadığından, sigorta için gerekli olan bilgiler üretici taraf ından beyan edilmekte, böylece kimi
zaman aşkın sigorta, kimi zaman eksik sigorta problemleri ile kar şılaşılmaktad ır. Çiftçilerin
sigorta yapt ırmamalarının önemli bir di ğer sebebi de, sigorta maliyetinin yüksek olmas ıdır,
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3.4. Sözleşmell üretim

Sözleşmeli üretim, kaliteli üretimde önemli yararlar ı olan ve pek çok üretim, fiyat ve
pazarlama riskini azaltan bir uygulama olarak, son y ıllarda ülkemizde yayg ınlaşmaya başlamıştır. Bu uygulama, al ıcı ve üretici aras ında sözkonusu ürünün ekimi, dikimi ya da yeti ştirilmesinden önce yap ılan, bunun karşılığı nda al ıcının ilgili alandan elde edilecek ürününü
belirli bir fiyat üzerinden almay ı garanti etti ğini belirten yazılı bir sözleşme imzalamalar ı
olarak tan ımlanmaktad ır.
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Adana ilinde 1991 yılında yap ılan bir çal ışmada, 139 tane i şletmenin sözleşmeli üretim yaptığı ortaya konmuştur(9). Çok kaba bir hesap olmas ına rağmen bu rakam Adana'daki toplam tar ı msal işletmeler içindeki % 0.16111( bir pay almaktad ır. Yine ba şka bir çal ışmada Bursa ili Yeni şehir ilçesinde domates üreticili ğ'i yapan işletmelerin % 17.95'nin 10 yıldan
fazlad ır sözleşmeli üretim yapt ıkları açıklanm ıştır(10).
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, sözle şmeli üretim yapan çiftçilerin ve firmalar ın sayısı çok azd ır ve anla şmalar çoğunlukla, üreticinin de ğ il, firman ın belirledi ği esaslar üzerinde yap ılmaktad ır, Firmalar sermayesi fazla, arazisi kendine ait, büyük üreticilerle çal ışmak
istediklerinden, küçük üreticiler bu imkandan yararlanamamaktad ırlar(8). Bu durum özellikle fiyat belirsizli ğinden en çok zarar gören küçük çiftçi kesiminin, bu risk koruma arac ından
faydalanamamas ına neden olmaktad ır.
3.5. Allvre Satışlar
Fiyat istikrars ızl ığından korunabilmek amacıyla, özellikle çabuk bozulan ürünler ba şta
olmak üzere, sat ış garantisi sa ğlamak amac ıyla, çiftçilerin daha ürün yeti şme döneminde
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iken, alivre (götürü) sat ışlara yöneldiği gözlenmektedir. Bir ara ştırmada Akdeniz Bölgesi'nde
turunçgil ürünlerinin % 66's ının bu şekilde satıldığı ortaya konmuştur(11). Yine bu bölgede
karpuz, marul, so ğan, v.b. ürünlerin önemli bölümü götürü olarak sat ılmaktadır. Üreticiler,
götürü satışlarda satış anında tahmin edilen ürün miktar ının genellikle aleyhlerine oldu ğunu bildikleri halde, ürünün tamam ına satış garantisi veren ve hasattan önce bir miktar avans
alınmasını sa ğlayan bu sat ış şeklini tercih etmektedirler. Alivre i şlemelere ait sözle şmeler genellikle borsada tescil edilmemekte, al ıcı ve satıcı aras ında sözlü olarak yap ılmaktad ır.
3.6. Forward Satışlar
.0rün daha tarlada iken, al ıcı ve satıcının biraraya gelip, fiyat ı ve belirlenen tarihte teslimi üzerinden anlaşma yapmalarına Teslime Ba'ğ lı Vadeli işlemler (Forward Sat ışlar) denir.
Forward i şlemlerin alivre satışlardan fark ı, anlaşman ın bir borsaya tescil ettirilmesidir.
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Ülkemizde Izmir Ticaret Borsasrnda geçmi ş dönemlerde s ınırlı miktarda da olsa, forward işlemlerin yapıldığı görülmektedir. Bu i şlemlerin tarihi 1940'11 y ıllara kadar dayanmaktadır. Ancak 1960'lardan sonra gerçek alivre i şlemlerin hiç yap ılmaz oldu ğu gözlenmiştir. Bu geli şmeye hükümetlerin politik amaçlarla fiyatlara a şırı müdahale etmesi ve tüccarların ekonomik risklerin yan ında politik riskleri üstlenmek istememeleri, Türk Liras ının aşırı
değer kayb ı ve forward sözle şmelerde kontrat ı reddetmenin mümkün olmaması neden olarak gösterilmektedir. Günümüzde Türkiye'de forward i şlemler daha çok yabancı paralar üzerinde yap ılmaktadır.
3.7. Selem Senetleri

Ürünün fiyatının önceden belirlenmesi için uygulanan bir ba şka yöntem de, ülkemizde faizsiz bankac ılık faaliyetlerini yürüten bankalarca kullan ılan kredi araçlar ından biri olan
"selem (sipari ş) senetleri"dir. Bu senetlerle forward i şlemlerin ayn ı işleve sahip olduğu iddia
edilmektedir, Bu konuyu aç ıklığa kavuşturabilmek için kısaca faiz ile selemin fark ının açıklanrnas ında fayda görülmektedir. Faiz, kredili mal sat ışlarında malın önce teslim edilip, parasının geç al ınmasından dolayı , malın bedeline yapılan ilave; selem ise parayı önce verip
malı geç almaktan dolayı , mal ın bedelinde yapılan indirim olarak tarnmlanmaktad ır.
Bu senetlerin i şleyişini, buğday senetlerini örnek alarak aç ıklayalım: Devletin _bu ğday
üreticilerine kredi olarak da ğıtılmak üzere bu ğday senedi ç ıkard ığını varsayal ım. Çiftçi bu
senedi borsada satarak ihtiyac ı olan fona kavuşacak, tüccar bu senetleri borsadan sat ın alarak un fabrikas ına satacakt ır. Hasat dönemi sonunda çiftçi, bu ğdayı devlet ofisine teslim
edecek, un de ğirmen' sahibi de selem senedi ile bu ğdayı ofisten alacakt ır. Bu işlemler sırasında selem senetleri borsada ve borsa d ışında değişik fiyatlardan i şlem görecektir.
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Selem senetleri temanitl ıdır, Bankan ın çı kardığı selem senetleri, üreticinin geçmi ş yıllarda ödedi ği vergisi ile orant ıl ı olarak üreticilere kredi olarak da ğıtılmaktad ır. Çiftçi, vade
bitiminde mal ı teslim edemeyecekse, piyasadan ayn ı ürünün selem senedini alarak yükürnlülüğünden kurtulabilir. Bunu gerçekle ştiremedi ği takdirde selem senedine kar şılık gösterilen mal varl ığı na el konarak borç kapat ılmaktad ır, Farkl ı ihtiyaçları karşılayabilmek için toprak, demir, bu ğday, altın, mal ve i şletme senetleri gibi çe şitli selem senetlerinin mevcut bulundu ğu da bildirilmektedir(12).
Forward sözle şmelerle, üretimin finansman ı sözleşme d ışı bırakılmış ve gelecekte oluşacak fiyat farkl ılıklarına karşı bugünden önlem al ınırken, selem senetlerinde üretimin ya da
ticaretin gerçekle şmesi için gerekli finansman kayna ğı sa ğlanmaktad ır. Forward sözleşmelerde i şlemler iki tarafca yap ılırken, selem senedini banka ç ıkarmakta ve kredi olarak vermektedir. Selem senetlerini kullanabilmek için bankaya baz ı varl ıkların ipotek edilmesi gerekmesine karşın, forward sözle şmelerde teminat gereksinimi yoktur.

3.8. Makbuz Senetleri

a

Sınırlı sayıda tar ımsal ürünü kapsamas ı, çok az say ıda banka tarafından yapılması ve
çiftçiler tarafından yeterince tan ınmamas ı nedeniyle selem senetleri ülkemizde pek kullan ı lan bir araç de ğ ildir.
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Çiftçilere depolama hizmeti sa ğlayarak, düşen fiyatlardan korunma, yükselen fiyatlardan yararlanma olana ğı sağlayan yeni bir uygulama da tah ıllarda 1993 y ılında Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) taraf ından ba şlatılmıştır. Bu uygulamada çiftçiler taraf ından TMO şubelerine teslim edilen bu ğdayın cinsi, grup ve s ınıfı belirlendikten sonra çiftçiye teslim ayr ıntılarını da içeren bir makbuz senedi verilmektedir. Sevkedilen ürün en fazla dokuz aya veya gelecek ürün yılı na kadar depoda muhafaza edilebilmektedir. TMO bu hizmeti subvanse edilmiş fiyattan vermekte ve bunun kar şılığı olarak devletten görev zarar ı talep edebilmektedir.
Makbuz senetleri özel olarak al ını p satılabileceği gibi, ciro edilerek ürün borsas ında da
satılabilir. Her iki durumda da i şlemin borsada tescili gereklidir. Senet al ıcısı hububata sahip olabilir veya onu TMO'ya satabilir. Bununla beraber, TMO sadece yeni sahibi di ğer bir
çitfçi olursa hububat ı satın almaktad ır. Yeni mal sahibi ürünü TMO'ya satamaz. Bu durumda ürünü kendisi teslim almak veya makbuzu tekrar satmak zorundad ır. Hububatın sahibinin normal olarak depoland ığı TMO silosunda hububat ı teslim almas ı gerekmektedir. Bununla beraber, hububat ın ilk depoland ığı yerden farkl ı bir noktada teslim al ınması da mümkündür ve sahibi ilk depolama noktas ıyla yeni teslim noktas ı arasındaki nakliye masrafın'
ödemek zorundad ır. Eğer hububatın ayn ı standard ı mevcut de ğilse, hububat ın sahibi farkl ı
kalitedeki hububat ı kabul edebilmektedir. E ğer daha kaliteli olursa hububat ın sahibinin
farkl ı ödemesi gereklidir. E ğer daha dü şük kaliteli olursa TMO aradaki fiyat fark ını mal sahibine ödemektedir.
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Açıklanan bu sistem ile 1993 y ılında 105.000 ton hububat depolanm ıştır. Bunun %
90' ını bu ğday oluşturmaktad ır. 1994 yılında 300.000 tona yakın hububat ayn ı sistemle depolanabilmiştir(13). Bu al ım-sat ımların daha çok finansman güçlü ğü çekmeyen çiftçiler tarafından yapıldığı görülmektedir,
1993'de üçüncü taraflara ciro edilen makbuzlar depolanan miktar ın sadece %
oluşturmuştur. Bu miktar ın % 43'e yakını TMO'ya tekrar sat ılmış ve % 46's ı ise teslim edenler
tarafından geri al ınmıştır. 1994'teki uygulama TMO'ya h ızla geri sat ılan hububat miktarındaki artışla tammlanmaktad ır. Belirtilenlere göre çok az say ıda makbuz senedi ticareti gerçekleştirilmiştir. Sistem planlanan orjinal şekline benzemerni ş olup, TMO'nun yüksek düzeydeki finansman ihtiyac ına da çok az etkisi olmu ştur(13). 1994 yılından sonra bu senetlerle
satılan buğday miktar ı azalmış ve 1998 yılından itibaren uygulama sona ermi ştir.
3.9. Vadeli işlem Plyasalan
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Gelişmiş ülkelerde fiyat riskinden korunmak için yayg ın olarak kullanılan yöntemlerden biri de vadeli işlem plyasaland ır. Vadeli işlem piyasaları , sadece özellikleri standart kalı plara ba ğlanmış vadeli işlem sözleşmelerinin al ını p satıldığı ve temel olarak fiyat riskinin
transferi amac ıyla oluşturulmuş borsalard ır. Bu piyasalarda fiziksel mallar de ğil, bu malları
temsil eden vadeli i şlem sözleşmeleri al ını p satılmaktad ır. Bu sözleşmelerde, sözkonusu ürünün cinsi, kalitesi, miktar ı (lot), sözleşme ünitesi, teslim şekli, teslim edileceği yer, teslim tarihi-ve minimum fiyat değişikliği belirtilmi ştir. Tamamen standartlar üzerinden ve takas odasının güvenilirlik mekanizmas ı altında faaliyet gösteren vadeli i şlemler fiyat riskinden korunma imkan ı vererek, gerek gelecekte ürünü piyasaya sunacak üreticileri ve gelecekte piyasadan ayn ı ürünü alacak olan sanayici, arac ı v.b. kişileri ürün fiyatındaki düşme ve yükselme riskinden korumaktad ır. Bu riskten korunma i şlemine hedging ad ı verilmektedir. Gelişmiş ülkelerde vadeli i şlem piyasalar ının buğday, pamuk, m ısır, soya gibi depolanabilir tarımsal ürünlerde faaliyet gösterdi ği görülmektedir(14).
Vadeli işlem piyasalar ı ile üreticiler daha ürünün üretim karar ını almadan, ürünlerini
piyasaya sunacakları tarihteki fiyat ı öğrenebilmekte ve bu fiyat ı uygun bulmalar ı durumunda sözleşme al ım-sat ım yapabilmektedirler. Sözle şme tarihi geldi ğinde, vadeli piyasada geçerli olan fiyat ı kabul etmeleri durumunda üreticiler sözle şn'ie koşullarını yerine getirmek ya
da peşin piyasadaki fiyat ın daha uygun olmas ı durumunda, vadeli sözle şmelerini tam tersi
bir işlemle (al ım yapmışlarsa eşit miktarda sözleşme satarak, sat ım yapmışlarsa eşit miktarda sözleşme alarak) kapatmak konusunda serbestiye sahiptirler. Vadeli i şlem piyasalarında
işlem yapanlar ın, sürekli olarak bu i şlemlerini (pozisyonlarını ) peşin piyasadaki i şlemler ile
dengeleme zorunlulukları oldu ğundan, zarar etme riski ve kâr elde etme olanaklar ı bulunmamaktad ır. Bu plyasalar temel olarak ürünün üreticisi ve kullan ıcılarının (sanayict tüccar,
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ihracatçı , ithalatç ı ) üzerindeki fiyat riskini, bu piyasalara spekülasyon amac ıyla giren spekülatörlere aktarmak amac ıyla kurulmuştur.
Sigortacı lık ile vadeli i şlem piyasalar ı birbirini tamamlayıa işlev göstermektedir. Sigorta, üretim dönemindeki do ğal riskleri ortadan kald ırmaya yönelik bir faaliyetken, vadeli i şlem piyasalar ı fiyat riskini ortadan kald ırmaya yöneliktir, Bu bak ı mdan vadeli i şlem piyasaları için bir nevi fiyat sigortac ılığı denilebilir,
Türkiye'de pamuk üzerinde faaliyet gösterecek bir vadeli i şlem borsası nı n, İzmir Ticaret Borsas ı bünyesinde kurulma çal ışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu borsa faaliyete geçtikten sonra, pamuk d ışında uygun olan di ğer tar ı msal ürünlerin de bu piyasada i şlem görmesi mümkün olacakt ır.

4. Sonuç
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Tarım sektöründe ürün fiyatlar ında önemli bir istikrars ızlık ve belirsizlik görülmektedir.
Bu istikrars ızlığı n nedeni, tar ım ürünleri talebinin y ı l içinde nisbeten sabit kalmas ı na kar şı lık, arz ının kesikli (genelde y ılda bir defa) olmas ıd ır. Çiftçileri bu belirsizlik ve istikrarsızlıktan korumak için devlet, destekleme politikalan uygulamaktad ır. Ülkemizde uzun yıllardır,
geniş kapsamlı olarak sürdürülen bu politikalann kapsam ının hem yurt içinde kaynak kt ıllanım etkinsizliğine neden olması, hem de uluslararas ı tanmsal polifika geli şmelerinin efirislyle daralttimas ı bir zorunluluk haline gelmi ştir.
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Devletin destekleme politikalar ı yanında, fiyat riskinden korunmak için, çiftçilerin kendilerinin kulland ıkları bazı araçlar da bulunmaktad ı r. Bunlardan birincisi tasarruflard ır. Ancak Türk çiftçisi tasarruflar yoluyla fiyat riskinden korunmak pek mümkün görünmemektedir. Çünkü ülkemizde tanm kesimi genel olarak dü şük gelir elde etmektedir ve dü şük tasamıf eğilimine sahiptir. Bunun yerine Türk tanm ında ürün çeşitlendirmesi ile fiyat istikrarsulığından korunmak daha fazla yayg ındır.

Fiyat riskinden koruma sağlayan diğer araçlardan olan sigortac ılık, sözleşmeli üretim,
alivre ve forward sat ışlar ile faizsiz bankacılık sisteminin kullandığı selem senetlerinin kullanımı ülkemizde çok yaygın değildir.
TMO'nun hububat için uygulad ığı makbuz senetleri de toplam üretimin çok dü şük bir
oranını kapsamakta ve sınırlı kalmaktadır. Ancak bu sistemde gerekli düzenlemelerin yap ılması, Türk çiftçisine büyük yarar sa ğlayacakt ır.
Ülkemizde ilk kez pamuk üzerinde başlayacak olan vadeli i şlemler fiyat riskinin üretidden mali kesime aktanlmas ı konusunda en yararl ı araçlardan biridir. Bu borsalan kuran
ve etkin bir şekilde işleten gelişmiş ülkelerin deneyimleri, bu borsalarda faaliyet gösteren
ürünlerin fiyatının daha istikrarlı ve belirli olduğunu göstermektedir.
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Ancak bu borsa çe şidinin ülkemizde kurulmas ı ve çiftçilerin bu borsalara ilgi gösterip
katılması konusunda önemli hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Genel olarak piyasa mekanizması çok iyi gelişmiş ülkelerde bile çiftçilerin ancak % 10'u bu borsalara kat ılmaktadı r(15). Ülkemizde bu borsalara çiftçileri gerekli ilgiyi göstermeyece ği ve katılımın yeterli
düzeylerde olmayaca ğı konusunda ciddi endi şeler duyulmaktad ır. Bu nedenle bu borsalara
katılımı artırıcı eğitim ve tan ıtım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Bununla birlikte bu istikrar sa ğlayıa araçların önerilmesinde ve kullanılmasında ürün
ve üreticilerin özelliklerinin de gözönünde bulundurulmas ı gerekmektedir. Çünkü bu araçların herbirinin kullan ılabilmesi için gereken ko şulların dikkate alınması gereklidir.
KAYNAKIAR

cy
a

1. OECD. Tarım Politikaları ve Ticareti, ülke Raporu Türkiye. 1994.
2. Erkuş ve Ark. Tarım Ekonomisi. Ankara. Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi E ğitim, Araştı rma ve
Geliştirme Vakfı Yayınları No: 5. 1995.
3. DiE. Türkiye istatistik Yıllığı. Ankara. 1998.
4. Eraktan, G, Tarım Politikası-II, Ankara. Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ınları No: 38 Ders kitabı : 301. 1988.
5. DIE. Genel Tarım Sayın. Ankara. 1991.

pe

6. Kip, E. Kuzeydo ğ u Anadolu Bölgesi Tarımında Gelir Belirsizli ğ ini Azaltmak Amac ıyla ürün Çeşitlendirme. Erzurum. Atatürk üniversitesi Yay ı nları No. 370, Ziraat Fakültesi Yay ınları No. 174. Araştırma Serisi No. 105. 1974.
7. Tanrıvermiş, H. Tar ım Sigortaları . Matsa Bas ımevi, Ankara. 1994.
8. Tannvermiş, H. Türkiye'de Tarım Kesiminde Sigorta Sorunu ve Çözüm önerileri. Milli Reasürans
T.A.Ş .
9. Diker, Y. Adana ilinde Sözle şmeli üretim Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Yolları. Adana. Ç.ü. Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmam ış Yüksek Lisans Tezi. 1992.
10. Ergun, E„ Karalar, F. Türkiye'de Sözle şmeli Üretim Yapan ve Yapmayan i şletmelerin Temel Yap ısal
özellikleri. Türkiye 2. Tanm Ekonomisi Kongresi, Adana, 1996, Cilt. 2. S. 375-382.
11. Emeksiz, Ö.F. Die Erzeugung und Verrnarktung von Zitrusfrüchten in der Türkei und die Möglichkeiten zur Förderung des Exportes, Stuttgart. 1987.
12. Doğukanlı , H., Yeni Finansal Araçlar ve Türkiye'de Uygulanabilirli ğ i. Adana. Adana Sanayici ve I şadamları Derneği Yayınları Dizisi. 1994/1, 1994.
13. FA.O. Ürün Borsalar ı nın Planlanmas ı - Türkiye Yay ınlamış Ana Rapor. 1994.
14. Akbay. Ö., A. Vadeli işlem Piyasalar ı ve Tarımsal Ürün Piyasalar ında Fiyat istikrarı Oluşturma
Olanaklar ı , Adana, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Yay ı n No: 1229, 1997.
15. Carter, C. A., Loyns, R. M. A. Futures Markets As A Farm Management Tool In Canada. Canadian
Journal of Agricultural Economics. 1983, Vol. 31, Annual Meeting Proceedings, Truro, Nova Scotia,
Canadia.

KOOPERATİ FÇ İ L İ K

eayı : 126 ekim-kae ı m-aral ı k'99

."KOOPERATİFOLİX
SERBEST PIYASA EKONOMISINDE TÜKETIdNIN
KORUNMASI
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ABSTRACT
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Tam rekabet piyasas ı koşullarının geçerli olmad ığı, özellikle geli şmekte olan ülkelerde,
serbest piyasa ekonomisinde çok önemli toplumsal sorunlar ya şanmaktad ır. Çoğu zaman insan sağlığını tehdit eden olayların yan ında, çevre kirletilerek dünya ya şanamaz hale getirilmektedir. Bu kötü gidi ş karşısında, tüketicilerin dolayısıyla toplumun korunması zorunlu olmaktad ır. Tüketicilerin korunmas ında ise dünyada: devlet müdahalesi, e ğitim ve tüketicilerin örgütlenmeleri uygulamalar ı mevcuttur.

PROTECTION OF CONSUMER IN THE CONDMONS OF PURE COMPETITTON

pe

Important social problems are observed in developing countries in which conditions of
pure competition are not completely applied in most cases. The world becoming not livable because of environmental pollution addition to the phenomena threading human health. It is necessary to protect consumer because of the facts mentioned above: Government
intervention, education and organization of consumer are the common applications to protect consumers in the world.
1. GIRIŞ
Toplumların sosyal yap ılanmalarını belirleyen unsurlar, ekonomik ili şkilerdir. Ekonomik faaliyetlerin temeli ise üretim, da ğıtım ve tüketimdir. üretim ile dağıtım arz cephesini,
* Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölümü/Erzurum.
KOOPERATİ FÇ İ L İ K

sayı :126 ekim-1~-aral ı k'99

tüketim talep cephesini olu şturmaktad ır. Dolayısıyla toplum arz edenler ve talep edenler olmak üzere iki grupta incelenebilir. Ancak ço ğu zaman herhangi bir mal için arz edenler ba şka bir mal için talep edenler veya talep edenler arz edenler olabilmektedir. Kısacası, toplum-

da yaşayan fertlerin her biri herhangi bir aç ıdan tüketid olma durumundadırlar. Belirtilen
nedenle toplumda yaşayanlann hepsi tüketici, tüketicinin korunmas ı ise toplumun korunması olarak kabul edilebilir.
Alan Durning (1992) Dünya'da tüm sorunlar ın nüfus art ışı , hızlı teknolojik geli şme ve
tüketim olmak üzere üç büyük olgudan kaynakland ığını belirtmektedir. Bugün nüfus art ışı
ve hızlı teknolojik geli şmeye gereken önern verilip önlemler al ınırken, tüketim sorunu konusunda nispeten bir sessizlik olu şmaktadır. Oysa ki tüketim kaynaklar ın yok edilmesi ve kirletilmesi gibi sürekli gündemde olan konularla doğrudan ilgilidir.

Tüketicilerin;
a)Temel ihtiyaçlannın karşılanması,

c)örgütlenme,
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b)Sağlık ve gılvenlilderinin korunması,

d)Temsil edilme, eğilim, seçme, cayma, tazmin edilme,
e) Ekonomik gkarlannın korunması,

f)Sağlıklı bir çevrede yaşama haklan vardır.
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Ancak, ulaşım ağının hızla gelişimi, telekominikasyon olanaklarının artrrıası, teknolojideki hayret edici ilerlemeler, h ızlı nüfus artışı , uluslararas ı ticaretin artmas ı, dünyadaki bloktaşma hareketleri vb. de ğişimler tüketicilerin haklar ını koruyup kullanabilmelerini zorla ştırmıştır. Zira, bugün piyasalarda tüketicileri ilgilendiren milyonlarca ürün mevc ııttur. Ço.ğ u zaman en doğal şekliyle tüketilen ürünlerde bile tehlikeler söz konusu olmu ştur. Yakın geçmişte yaşanan Çernobil facias ı, Ingiltere'de ortaya ç ıkan deli dana hastal ığı toplum sağlığını
tehdit etmi ştir. Aynı zamanda lüks ürün ve hizmetler bir nesilden di ğer bir nesle geçildi ğinde zorunlu ihtiyaç haline gelmektedir. insanlann mevcut maddi varl ıklan ile çocuklannın

olanaklan layasland ığında, her nesil bir önceki nesilden daha fazlas ı ile tatmin olma ihtiyacı duyınaktadır. Kalkınmış ülkelerin şehirleri gezıldiğinde köşe başı bakkal ve manaval ığın
giderek tükendi ğini; bunun yerini süper, hiper ve zincir marketçili ğin aldığını gözlemek
mümkündür. Aynı zamanda, farkl ı ürün, bol çeşit stratejisi en ça ğdaş ve kârl ı pazarlama
stratejisi olarak gözükmektedir. Böyle bir yap ı içerisinde tüketicilerin piyasadaki mallar hakkındaki bilgileri yetersiz olmaya ba şlamakta ve dolay ısıyla tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri zorunlulu ğu ortaya çıkmaktad ır. Dünyanın çoğu ülkesinde amaçlanan serbest piKOOPERATiFÇIL İ K
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yasa ekonomisine gidi ş dikkate alındığında, tüketicilerin korunmasının önemi daha da artmaktadır. Gelir dağılımındaki dengenin korunmas ı, tasarruf e ğiliminin desteklenmesi ve sosyal katılımın artırılması açısından tüketicinin korunmas ı kavram ı dünyada önemli bir sosyalleşme aracı olarak görülmektedir,
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Serbest piyasa ekonomisi, tam rekabetin: üretici ve tüketicilerin birbirlerini etkileyemeyecek kadar çok say ıda olması (atomizite), malların homojenliği (homojenite) ve bölünebirliği (divizibilite), piyasa hakk ında zaman ında ve tam bilgi sahibi olunmas ı (şeffaflık), piyasaya giri ş ve çıkışın serbest olmas ı (serbestlik) ve üretim faktörlerinin serbest dola şı mı (mobilite) koşullarının sa ğlanabildi ği durumlarda, toplumun refah ı için en uygun sistemdir. Böyle bir yap ı içerisinde fiyat, kalite, sa ğlık ve güvenlik konular ında ma ğduriyetler azalmaktadır. Bu piyasada rekabeti belirleyici unsur tüketici tercihleri olmaktad ır, Dünyanın hiç bir ülkesinde tam rekabetin koşullan eksiksiz oluşturulamadığından, serbest piyasa ekonomisinde, tükenebilen kaynaklann a şın ve hor kullanımı, su ve hava gibi tükenmeyen kaynaklann
ise kirletilerek dünyanın yaşanmaz duruma getirilmesi, ço ğu tüketim mallannda tekelie şme
gibi çok önemli toplumsal sorunlar ya şanmaktadır. Böyle bir yap ı içerisinde özel kazanç ve
kayı plarla sosyal kazanç ve kay ıpları bir noktaya getirebilmek, monopol gücünü dü şürmek,
kendileri ve aileleri taraf ından desteklenmeyen ki şilere yard ımcı olmak amacıyla tüketicilerin korunmasında devlet müdahalesi gereklidir. Artık günümüzde tüketicinin kor ıınmasının
önemi ve gerekli olup olmadığı değil, tüketicinin korunmasmın en etkin şekilde nasıl ve kimler tarafından sağlanabileceği tartştimalıdır.
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Tüketicinin korunmas ı , mal ve hizmetlerin üretici ve sat ıcılarının karşısında, nisbi olarak daha zayıf durumda bulunan tüketicilerin pazardaki güçlerini artt ırmayı amaçlayan bir
sosyal hareket ya da ak ım olarak görülebilir(1).

II. DÜNYA'DA lûKETIEILERIN KORUNMASI VE 'TÜRKIYE'DEKI DURUM
1. Dünyada Tüketid Hareketi

Avrupa'da tüketici hareketinin ba şlang ıcı 19001ü yılların başına uzanmas ına ra ğmen,
asıl gelişme 1950'11 ve 1960'11 y ıllardan itibaren olmu ştur(2). ilk örgütlü hareket 1921'de
veç'te ve 1947'de Danimarka'da Tüketici Konseyi'nin olu şturulmasıyla başlamıştır. Almanya'da tüketici koruyan Tüketici Konseyi, Tüketici Komitesi, E şya Deneme Vakfı vb. devlet teşekkülleri yan ında, tüketiciler taraf ından kurulmuş Tüketici Dernekleri Birli ği, Tüketicileri
Kanunsuz Rekabetten Koruma Derne ği, Ev Ekonomisi i şbirliği Derneği, Milli Ekonomi Aydınlatma Komitesi, Alman Tüketici Şikayetleri Milli Te şkilatı vb. teşkilatlar da mevcuttur, ingiltere'de Ticaret ve Sanayi Bakanl ığı'nın tüketicilerin korunmas ında dolaylı hizmetleri olurken, 1974 yılında konuyla do ğrudan ilgili olan Fiyatlar ve Tüketicinin Korunmas ı Bakanl ığı
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kurulmuştur. Tüketiciler taraf ından kurulmuş Tüketiciler Birli ği, Tüketici Kongresi, Mahalli
Tüketici Grupları, Tüketici Gruplan Ulusal Federasyonu en önemli te şkilatlardand ır. Benzer
şekilde Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, Fransa ve Belçika'da devlet kurulu şları ile tüketiciler tarafından kurulmuş teşkilatlar, Italya ve irlanda'da ise sadece tüketiciler taraf ından
kurulan teşkilatlar tüketicilerin korunmas ı amacıyla faaliyet göstermektedir.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABDYnde tüketici hareketi 19. Yüzy ılda başlamıştır. özellikle 1850'1i yıllarda Amerika'da tüketici kooperatiflerinin kurulmas ı bunun ilk göstergesidir.
ABD'de tüketiciyi koruyucu ilk yasa ise 1872 y ılında çıkarılmıştır. 1980 yılında ticarette rekabeti engelleyici anla şma ve birleşmeleri önleyici Sherman Antitröst Yasas ı çıkarılmış ve
1871 yılında ise Tüketici Birli ği kurulmuştur. G ıda maddelerinin taze görünümünü sa ğlamak
için sağlığa zararl ı ve tehlikeli ilaç ve kimyasal madde kullan ıldığının (örne ğin, sebzelerin
yeşil görünmesi için üzerlerine bak ır sülfat püskürtülmesi) ortaya konulmas ıyla tüketicilerin
tepkisi artm ıştır. Gıda sanayinde 1906 y ılında Gıda Maddeleri-ilaç Yasas ı ve Et Denetim Yasası çıkarılmıştır. Genel olarak, ABD'de tüketici hareketi 1930'lara kadar ki dönemde; "özel
çıkarlara karşı insan" ternas ıyla tekellere, tröstlere ve kartellere kar şı yapılan mücadele ve
1927 yılında F.J. Schink adl ı bir ABD vatanda şının hileli satış ve reklamlar ın ardındaki gerçekleri konu alan "paran ızın değeri" adl ı eserin yayınlanması gibi iki gelişme belirtilebilir.
ABD'de tüketici hareketinin ikinci dönemi kabul edilen 1930-1960 y ılları arasında ise 1935
yılında Tüketiciler Birli ği'nin kurulmas ı, 1938 yılında Federal G ı da Maddeleri, Ilaç-Kozmetik
ve 1939 yılında Yünlü Mallar Etiketleme Yasalar ının çıkarılması önemli gelişmelerdir. 196011
yıllarda ise ABD'de tüketicilerin korunmas ı konusundaki çalışmaların bir bölümü Başkan
Kennedy'nin öncülüğünde yapılmıştır. J.F. Kennedy 15 Mart 1962'de Tüketici Haklar ının Korunması özel mesaj ında; "Tüketiciler tanım olarak hepimizi kapsar. Tüketidler ekonomimizdeki hemen hemen tüm kamu ve özel ekonomik kararlardan etkilenen ya da bunlan etkileyen en geniş gruphır. Ekonomideki harcamalann <Içte tüketidlerle yapılır. Fakat tilketidler ekonomimizde etken bir biçimde örgütlenmedi ği için sesini duyuramayan yegane
önemli gruptur diyerek tüketicilerin dört hakk ında söz etmi ştir. Bunlar; güvenlik hakk ı, haber alma hakkı , seçme hakkı ve sesini duyurma hakk ıdır. J. F. Kennedy'nin ünlü dört tüketici hakkını vurgulamas ıyla tüketici hareketi bir anlamda me şrulaşmış ve önemli ilerleme
kaydetmiştir(3). Bugün ABD'de tüm eyaletlerde ve yerel düzeyde çok çe şitli tüketici örgütlenmesi olmakla birlikte ülke düzeyinde en önemli iki kurulu ş Amerikan Tüketiciler Federasyonu ve Amerika Tüketiciler Birli ği'dir.
Yukarıdaki açıklamalardan, dünyan ın gelişmiş ülkelerinde tüketicilerin yasalar, e ğitim
ve örgütlenme olmak üzere üç şekilde korunduğu anlaşılmaktad ır. Tüketicilerin korunmas ı
konusunun yasalar veya mevzuatla ilgili yan ı devlet müdahalesidir. Eşit olmayan koşullarda, farklı görüşlere sahip, örgfitsfız, deneyimsiz, geçid ve idşisel hesaplar yapan tüketiciyi,
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sosyo-ekonomik açıdan güçlü, sürekli ve rasyonel hesaplar yapan firmalar kar şısında koruma gereği, sadece yasalarla mümkün değildir. Konunun bir de bilinçlenme ve örgütlenmeyle ilgili boyutlar ı vard ır. Nitekim, bir çok ülkede (Amerika, Avrupa, Japonya, Avustralya vb.)
tüketiciler tarafından kurulmuş çok çeşitli tüketici örgütleri (Dernek, Birlik, Federasyon biçimlerinde) bulunmaktad ır. Uluslararas ı Tüketici Örgütü de faaliyettedir. Birle şmiş Milletler
tarafından 1985 yılında Evrensel Tüketici Haklar ı duyurusu yap ılmış olup, ülkeler tüketici
haklarının tanınmasına ça ğrılmaktad ır, Batı ülkelerindeki tüketici örgütlerinin milyonlarca
üyesi bulunmaktad ır.
2. Türkiye'de Tüketidlerin Korunması Konusunun Gelişimi

a

Ülkemizde, Cumhuriyet döneminde tüketicilerin korunmas ına ait hükümler içeren yaklaşık 60 yasa ve bunlara dayal ı düzenlemeler yap ılmiştır. Tüketici hareketi ile önemli
gelişmeler olarak; 1954 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nün kurulmas ı, 1580 sayılı
Belediye Kanunu ile belediyelere vatanda şın sağlık, emniyet ve refah ını sağlamaya yönelik
bir çok görev verilmesi, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ile esnaf ve sanatkarlar kesiminin tüketicilerle ili şkilerinde dürüstlü ğü ve güveni ön planda tutmas ı , 20-22 Mayıs 1970
tarihinde TSE ile Ticaret ve Sanayi Odalar ı Birliği'nin müştereken tüketici sorunlar ı semineri
düzenlenmesi belirtilebilir.
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Tüketicinin korunmas ı 1982 Anayasas ında yer alm ıştır. 1982 Anayasas ının 172. Maddesinde "Devlet tüketiciyi koruyucu ve ayd ınlatıcı tedbirler al ır. Tüketicilerin kendilerini koruyucu giri şimlerini teşvik eder" denmektedir. Anayasan ın 167. Maddesi tüketicilerin ç ıkarlarını korumaya yönelik olarak. Devleti, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarm ın
sağlıklı ve düzenli i şlemelerini sa ğlamakla görevlendirmekte, piyasalarda fiili ve anla şma
sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmelere mani olmas ını istemektedir, Anayasan ın 171.
Maddesi ise Devlete, ekonominin yarar ına olacak üretimi artt ırmak ve tüketiciyi koruyucu
kooperatifçili ğin gelişmesini sa ğlama görevi vermektedir. 1984 y ılında Anayasan ın 172.
maddesine dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı tarafından tüketicinin korunması hakkında bir kanun tasar ısı hazırlanm ıştır(4). Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı'na bağlı olarak 1993 yılında Tükefidnin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ğü'nün kurulmasıyla tüketici meselesi yeni önlemler ve cifızenlemelerle ele al ınmıştır. "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" tüketicilerin;
a) Sağlık ve güvenli ğine ekonomik çıkarlarını korumak,
b) Ayd ınlatılmak, eğitilmek,
c) Zararlarını tazmin etmek,
d) Çevresel tehlikelerden korunmas ını sa ğlayıa önlemleri almak,
KOOF'ERATİ FÇ İ L İ K
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e) Kendilerini koruyucu geli şmeleri ozendirmek ve bu konudaki politikalar ın oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmek
amacıyla çıkarılmış, 08.03.1995 tarih ve 22221 say ılı Resmi Gazetede yay ınlanm ıştır. 8 Eylül 1995 tarihirıde yürürlüğe giren Tüketicinin Korunmas ı Hakkındaki Kanun ve kanuna ba ğlı olarak çıkarılan yönetmeliklerle tüketicilere yeni haklar tan ınmış ve hakların aranmasında
Tüketici Sorunlar ı Hakem Heyeti kurulması öngörülmüştür.
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Tüketicilerin korunmas ı konusunda tüketicilerin hareketi ise 1986 y ılında gazeteciler
ve gönüllü kad ın kuruluşlarının girişimleri ile Tüm Tüketicileri Koruma Derne ği'nin kurulmasıyla başlam ıştır. 1991 yılında kurulan Tüketici Hakları Derneği Ankara, İstanbul ve Izmir
başta olmak üzere Türkiye'nin baz ı illerinde çal ışmalarını yürütmekte, tüketicinin sesi olmak
ve onları temsil etmeyi amaçlamaktad ır. Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanl ığı , Hazine D ış Ticaret Müste şarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanl ığı, Tüketim Kooperatifleri, Türk Standartlar ı
Enstitüsü, Sa ğl ık Bakanl ığı , Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas ı, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk
Kooperatifçilik Kurumu, TEMA Vakf ı, basın yayın organlar ı vb. tüketicilerin korunmas ı konusunda çeşitli etkinliklerde bulunmaktad ırlar. Ancak, her şeye ra ğmen ülkemizde tüketicilerin haklarını koruyamad ıkları ve kullanamad ıkları bir gerçektir. Firmalar, i şletmelerin topluma hizmet amac ını saf dışı ederek, sadece kâr elde etmek amac ı doğrultusunda faaliyette
bulundukları için doğal kaynaklar çoğu zaman kalitesiz mallar ın üretimine tahsis edilmekte, çevre kirletilerek bedel biçilemeyen insan sa ğlığı tehdit edilmektedir. G ıda tüketimlerinde zehirlenmeler, sat ın alınan mamullerin defolu çıkması, pahal ılık, kalitesizlik, aldatılmak
vb. konular gündemde hiç eksik olmamaktad ır.

3. Tüketidlerin Korunmasında Eğitimin önemi ve örgütlenme
Ülkemizde, devlet konuya el atm ış olmasına ra ğmen tüketicinin korunmas ı hususunda
yaşanan tablo, konuyla ilgili eğitim eksikli ğinin önemini ortaya koymaktad ır. Hemen hemen
her alanda geli şme kaydedilmesinin temel unsuru e ğitimdir. Tüketicinin korunması gibi çok
yönlü bir konunun da, e ğ'itim çerçevesinden ayr ı ele al ınması düşünülemez. E ğitimle tüketiciye kazand ırılacak rasyonel davran ış sayesinde, tam rekabet ko şullarında piyasa mekanizmasının işleyişi mümkün olmaktadır. Böylece, piyasa mekanizması maksimum üretim, adil
bölüşüm ve maksimum refah fonksiyonunu gerçekle ştirebilmektedir.
Tüketici eğitimi;
a) Bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme,
b) ihtiyaçlarını giderme,
c) Pazarı etkileme gücünü artt ırmayı
KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ
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hedef alan bilgilendirme ve bilinçlendirme yat ırımı olarak tan ımlanabilir. Zira, tüketicilerin
korunması bilinçienmeyle ilgilidir. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi yüksek olduğu için tüketiciler daha kolay bilinçlendirilerek korunmaktad ırlar. Esas olan, tüketicinin eğitilerek bilinçlendirilmesi, kendi hak ve gkarlanna sahip gkacaklan seviyeye getirilmeleridir.
Tüketicinin eğitilme hakkı, sorumlu ve bilinçli tüketici olma yolunda; her seviyedeki
eğitim-öğretim kurumlarında, bunlar d ışında kalan kuruluşlarda sosyal organizasyonlar çerçevesinde aydınlatılma ve e ğitilme, televizyon, sinema vb. görsel yay ın araçlar ı ve bas ın-yayın aracılığıyla ilgili konularda kamunun bilgilendirilmesi ve ayd ınlatılması hususlarını kapsamaktad ır(5).
Bilinçli tüketici;
a) Mal ve hizmet sat ın alırken temel ihtiyac ını ön planda tutan,
b) Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sa ğlıklı olması konusunda araştırmada bulunan,

d) Çevreye karşı duyarl ı olan,

a

c) Firmalar aras ında güvenirli ği ön planda tutan,
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e) Ülkesini ve dünyan ın her köşestni kendi evi gibi düşünen,

f) Medyan ın ve reklamlar ın etkisinde kalarak davran ış göstermeyen,
g) Tüketimin nesnesi de ğil, öznesi oldu ğunu düşünen,
h) Her çeşit savurganl ık ve israfın karşısında olan,

O Tüketici haklarının yerleşmesi ve korunmasının, tüketicilerin birli ği, organize olmaları ve örgütlenmeleriyle sa ğlanabileceğine inanan kişidir(6).
Fransa, Almanya, ABD vb. geli şmiş ülkelerde, bilinçli tüketiciler yeti ştirmek amacıyla
kooperatif modeli, üretici ile tüketici aras ındaki arac ıları azaltarak mallar ın bedelini düşüren
bir araç olmas ından çok, tüketicileri güçlendiren ve onlara toplum düzeyinde ekonomik kurumlar üzerinde kontrol olana ğı veren araçlar durumundad ır. Ayrıca, bu ülkelerde tüketiciyi koruyan devlet teşkilatları eğitime öncelik vererek tüketicilerin bilinçlenmesini sa ğlamaktad ırlar. Söz konusu teşkilatların görevleri aras ında; tüketici ile meVzuat ın çıkarılması
ve uygulamas ını sağlamak, kamu ve özel sektör kurulu şlarını tüketici sorunlar ından haberdar etmek ve görüş bildirmek, tüketim konusunda ara ştırmalar yapmak, tüketici enformasyonu faaliyetlerini koordine etmek, tüketici görü şlerini temsil etmek vb. yer almaktad ır. Tüketiciler taraf ından kurulan te şkilatlarda da bilinçli tüketici olu şturma ilkesi ön plandad ır.
Tüketiciler tarafından kurulan birlik ve dernekler taraf ından, tüketicinin en iyi seçimi yapaKOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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rak ödedi ği paran ın karşılığını en iyi şekilde alması ve tüketiciye tasarruf imkân ı sağlamak
amacıyla dergi ç ıkarılmakta, ulusal radyolar, televizyon ve bas ın aracılığıyla bilgi aktarılmakta, günlük ya şamda karşılaşı lan sorunlar karşısında üyelere haber bültenleri ile bilgi verilmekte, bilgi ve dan ışma kampanyalar ı ve aktiviteleri ulusal düzeyde yayg ınla ştırılmakta,
yerel mahkemelerde tüketiciler temsil edilmektedir. ABD'de Tar ım Bakanl ığı 'na ba ğlı Tarımsal Pazarlama Birimi tüketicilere g ıda maddelerinin sat ın alınmasında yol gösterici rehberler ve broşürler hazırlayı p, düşük gelirli aileler için beslenme e ğitimi ve al ışveriş teknikleri
konusunda gerekli hizmeti vermektedir. Geli şmiş ülkelerde tüketici e ğiliminde devlet, firmalar ve tüketim örgütleri etkin rol oynamaktad ırlar. ABD, Norveç, Danimarka, Ingiltere vb. ülkelerde tüketicinin e'ğitilmesi konusunda eğitim çal ışmaları önem kazanmıştır.
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Ülkemizde ise tüketicilerin bilinçlenmesine yönelik olarak, son y ıllarda özellikle yazılı
basında tüketici meselelerine art ık köşe değil sayfa ayrılmaktad ır. Sayıları giderek artan
ekonomi sayfalar ında da genel olarak tüketici duyarl ılığı gözlenmektedir. Ayn ı duyarlılığın
TRT ve özel televizyon kanallar ı ile radyolarda gösterilmesi de tüketicilerin e ğitilmeleri ve
bilgilenmeleri açısından memnuniyet vericidir, Fakat, günümüzde toplumun refah ı amaçlaruyorsa tüketicilerin bilinçlenmeleri için e ğitim konusuna önem verilmelidir. Tüketidlerin
linçlenmeleri anaokulundan başlayıp, ölünceye kadar devam edecek eğitimle mümkün olabilir. Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki okullar ın ders programlarına Milli Eğitim Bakanl ığı tarafından gerekli ilaveler yap ılabilir, Ayrıca, tüketicinin e ğitilmesi ve ayd ınlatılması için kitap, mecmua ve bro şür çıkarılması na ve tüketicinin bilinçlenmesi için radyo
ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ili şkin usul ve esaslar belirlenebilir. Fakülte
ve Yüksekokul bünyelerinde tüketici e ğitim programlar ı açılması için çalışmalar yapılabilir.
Ekonomi biliminde: üretim, bölü ştim ve tüketim şeklindeki başlıca üç konudan biri olan tüketim teorisi kapsamında tüketicilerin rasyonel davranıp ile birlikte bilinçlendirilmesi gibi
çok önemli bir konu da incelenebilir. Sekiz yıllık kesintisiz e ğitim müfredatı içerisinde tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik konular yer alabilir. Tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için bilinçlenmeleri, e ğitilmeleri ve haklar ını aramalart gerekmektedir. Bu amaçla kamu ve özel kurulu şların konferans, panel gibi e ğitim çalışmaları, kitle iletişim araçlar ındaki
yayınlar ve her düzeydeki e ğitim kurumlarının etkinliklerinin çeşitli yayınlar aracılığıyla geniş tüketici kitlelerine ula ştırılması gerekmektedir. Medya; üretici ve tüketici faktörlerinin
(arz-talep) dengelenmesinde menkul k ıymetler konusunda oldu ğu gibi, borsa fonksiyonu
üstlenmelidir.
Yasa, eğitim ve örgütlenme şeklinde bilinçlenerek k ıt kaynaklar ını daha fazlas ıyla mal
ve hizmet elde edecek şekilde düzenlemeyi öğrenen rasyonel tüketicilerin geli ştiği bir toplumda üretimden maksimum verimlilik elde edilecektir. Gereksiz tüketim ortadan kalkacak
ve üreticiler ekonomik tüm sektörlerde en yararl ı mal ve hizmet üretimine yo ğunluk vereceklerdir.
KOOPERAT İ FOL İ
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111. SONUÇ
Tüketiciyi Koruma Derne ği'nin slogan ı;
a) "Çeşitli televizyon, gazete ve dergilerin yapm ış olduğu reklam, kampanya, tüketim
bombard ıman ının etkisinde kalarak yanl ış tüketime yönlendirilmek ve her gün aldatılmamak,
b) Sağlıklı, güvenli, kaliteli, ucuz mal ve hizmet tüketmek, keyfi zamlardan ve pahal ılıktan kurtulmak,
c) Tüketiciler olarak sesimizi duyurmak ve bizleri ilgilendiren her konuda temsil edilmek,
d) Kentleriyle, havas ıyla, suyuyla, denizleri ve göller', ormanlar ı ve yeşil alanlanyla
sağlıklı bir çevreye sahip olmak,

a

e) Yeme, içme, giyinme, bar ınma, sa ğlık, eğitim gibi temel gereksinmelerimizi kar şılamak,
f) Firma temsilcisi ve sahiplerinin onur k ırıcı söz ve davran ışlarıyla karşılaşmamak,
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g) Aldığımız mal ve hizmetlerin özellikleri ve kullan ımlanna ilişkin eksiksiz ve do ğru
bilgi sahibi olmak,
h) Bir tüketici ve yurtta ş olarak haklar ımız ve sorumluluklarımız konusunda ça ğdaş ve
demokratik bir e ğitim alabilmek,
i) Ekonomik çıkarlarımızı korumak ve zararlanm ızı tazmin etmek,

j) istediğimiz mal ve hizmeti daha ucuza alabilmek,
k) Tüketim toplumu olmaktan kurtulmak,

l) Ödedi ğimiz paranın karşılığını tam olarak alabilmek,.
m)Tekelci firmaların baskısından kurtulmak,

n) Devlet yard ımlarının ve harcamalar ının kaynak savurganl ığı ve çevre kirlili ği yaratmayan, bilimsel, doğru ve en ekonomik şekilde yaptırmak,
o) Yaşam düzeyimizi yükseltmek,
p) Sosyal adalet ilkelerini yerle ştirmek"
için güçlü bir tüketici hareketi olu şturulmas ına sahip çıkmallyız(7).
KOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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Tüketicinin korunmas ı :
a) Dünya'daki blokla şman ın d ışında kalmamak,
b) Kaliteli üretim neticesinde kaynaklar ın hor kullan ılmasını önlemek,
c) Çevrenin kirletilmesinin önüne geçmek,
d) Toplum sa ğlığı nın korunması ,
e) Toplumda kalite kültürünün olu şması ,
f) Tam rekabet ko şullarının sa ğlanmas ı ve dolayısıyla serbest piyasa ekonomisinde liberalleşmenin koşulu piyasa mekanizmas ının işleyişinin sa ğlanması bakımları ndan
önemlidir,

KAYNAKLAR
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Serbest piyasa ekonomisinin uyguland ığı ülkelerde fiyat mal ın üretim miktarı ve mala
olan talep tarafından belirlendiğinden, üreticiler, tüketicilere göre daha avantajl ıdır. Bu sebeple aşı rı fiyat, mal sat ış sözleşmelerinde üreticilerin sosyol ekonomik aç ıdan etkinli ği, malların kalitesiz ve kusurlu olmas ı vb. sorunlar daha da artaca ğından tüketicilerin korunmas ı
elzem olmaktad ır.
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'KOOPERATİF01,
TURIZMIN GELIŞMESI ILE ORTAYA ÇUKAN ÇEVRESEL
SORUNLAR1N ÇÖZÜMÜNDE IZLENMESI GEREKEN
POLITIKA1AR
Yrd. Doç. Dr. Yüksel 'ÖZTÜRK*
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Policies Available for Govrenment to Combat the Negative Environmental
Impact of Tourism

Abtract : The rapidly growing body of literature on the environmental impacts of to-

pe

urism has arisen with the recognition that tourist developments do not always bring benefits
to host areas. They may lead to the accentuation of existing problems and the creation of new
ones, Until recently most people accepted that mass tourism was a "good thing", but now
there is a lively controversy. Much of the damage done to the environment as a result of tourism is caused simply by the volume of visitors arriving at destinations which is not used to
supporting people such great numbers. This article discusses the policies available for government to combat the negative environmental impact of tourism. It is concluded that a
number of policies might be identified.

özet : Çevre bilincinin gelişmesine paralel olarak, turizm sektörünün olumsuz etkileri
artık günümüzde konuşulan konular aras ındad ır. Bunun do ğal bir sonucu olarakta, turizm
sektörünün geli ştirilmesi artık her zaman faydal ı olmayaca ğı düşünülmektedir. Zira turizm
faaliyetlerinin birço ğu, var olan do ğal problemlere yenilerini eklemektedir. Turizm sektörünün do ğaya verdi ği zararlar ın bir çoğunda, o bölgeye veya ülkeye gelen turist say ısı , taşı ma
kapasitesinden daha fazla olmas ı ndan kaynaklanmaktad ır. Bu makalede, hükümetlerin turizm sektörünün geli şmesi ile ortaya çı kan çevre sorunlar ının çözümünde izlemesi gereken
bazı politikalar tart ışılmaya çal ışılmıştır. Sonuç olarak, duyarlı poliükalar ve yönetimler turizmin oluşhırabileceği olumsuz etkileri ortadan kald ırabilir veya en aza indirebilir.
* Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm Eğitimi Bölümü Besevler-Ankara.
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1. Giriş
Günümüzde turizm faaliyetlerinin geli şmesine paralel olarak ortaya ç ıkan sosyal, kültürel ve çevresel sorunlar beraberinde bir çok tart ışmayı da getirmi ştir. Bugün art ık kabul
edilen görüş, turizmin geli ştirilmesi bölge veya ülkeye her zaman faydal ı olamayaca ğıdır.
Geliştirilen turizm çe şidine göre turizm aktiviteleri ülkede var olan problemleri art ıracağı gibi yeni problemleri de beraberinde getirecektir, On y ıl öncesine kadar, bir çok ki şi kitle turizminin çok faydal ı olduğu inancındayd ı ama artık bu düşüncede olan ki şilerin sayısı gittikçe azalmaktad ır.

Bugün bir çok ülkede var olan çevre sorunlann ın nedeni, ülkeye veya bölgeye gelen
ziyaretçi sayısının fazla olmasından kaynaklanmaktad ır. Bu durum sahip olunan tarihi ve
doğal değerlerin yok olmas ına veya zarar görmesine neden olmaktad ır.

a

Bu makalede, günümüzde turizmin. gelişmesine paralel olarak, ortaya ç ıkan çevresel
sorunlara değinilerek, bu problemlerin çözümünde ilgili kurum ve kurulu şların izlenmesi gereken baz ı politikalara yer verilecektir.
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kurum ve kurulu şların izlenmesi gereken politikalara geçmeden önce turizmin gelişmesi ile ortaya çıkan bazı çevresel sorunlara de ğinmekte fayda vard ır. Gerek do ğ'al gerekse de sonradan olu şturulan çevre turistlerin ilgisini çekerek onlar ı seyahate itmektedir. Turizmin geliştirilmesi ve ülkelerin turizmden elde etmek istedikleri ekonomik faydan ın elde
edilmesi için iyi bir do ğal çevrenin olmas ı gerekir. Bu bağ lamda turizm ve çevre birbiri ile
özdeşmiştir. Turizmden ekmek yiyen ülkeler turistik planlamalar ını iyi yapmak zorundad ırlar(1). Turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkileri bir çok ara ştırmacı tarafından önemle üzerinde durulması gereken bir konu oldu ğu vurgulanm ıştır(2, 3). Zira çevre olmadan turizm olmad ığı gibi geleceğimiz için de çevre çok önemlidir, İyi planlanmam ış turizm hareketleri beraberinde bir çok problemleri de getirir. Bunlar k ısaca değinmek gerekirse:
• Su kirliliği : Otel ve diğer turistik faaliyet gösteren i şletmeler için yeterli ve güvenli
bir kanalizasyon sistemi kurulmam ış ise bu işletmeler atık pis sularını denize veya
diğer su kaynaklanna bo şaltarak bu alanlann kirlenmelerine neden olacaklard ır(4).
Suların kirlenmesi bu yolla olabilece ği gibi turistler yatlarından attıkları çöplerle ve
motorin artıklar ile de kirletilebilinir.
• Hava kirliliği ; Turizm genellikle "temizlik endüstri" olarak kabul edilmesine ra ğmen, turizmin geli şmesi ile var olan hava kirliliği daha da artacakt ır(5). Zira turistik
bölgelere normalden fazla ta şıt girece ğinden hava kirlili ği de o oranda artacakt ır.
• Ses kirliliği : Turistik alanlara normal ta şıma kapasitesinin üstünde insanların ve
araçların gelmesi bu kirliliğe neden olurlar, Bunun d ışında bazı turistik faaliyetler
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örneğin, eğlence parklar ı , araba ve motorsiklet yar ışları da ses kirlili ğine neden olabilir. Aşırı ses kirlili ği gerek fiziksel gerekse de psikolojik olarak insan sa ğlığı nı etkilemektedir.

• Görsel kirlilik : Bu kirlilik bir çok formda olabilir, örne ğin turistik bölgeye uygun olmayan mimari yap ı ; kötü planlanm ış ticari i şletmeler; çirkin ve geli şi güzel yap ılmış
turistik işaretlemeler.
• Çöp kirliliği ; Turistik bölgeye olan aşırı talep sonucunda turistlerin ve yöre halk ının
çevreye saçt ıkları atık maddeler, art ık günümüzde normal kabul edilmektedir. Otel,
restorant ve di ğer turistik i şletmelerin atıklarının toplanmas ı iyi planlanmazsa hastal ıkların artmasına neden olabilece ği gibi bu yöreler çekiciliğini de kaybedebilir.
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• Ekolojik dengenin bozulmas ı : Yanl ış turistik politikalar ve planlamalar veya normal
taşı ma kapasitenin üzerinde turist kabul etme sonucunda ekolojik dengeler bozulabilir. Örneğin, iyi planlama ve kontrolün yap ılmadığı bölgelerde kamp turizmini geliştirmek, o bölgedeki a ğaçların ve bitkilerin zarar görmesine neden olacakt ır. Edwards' ın(6) yapt ığ.' bir araştırmaya göre İngiltere ve Galler'in baz ı kıyı bölgelerinde
reakrasyon amaçl ı ata binmelerin yerel bitki örtüsüne zarar verildi ğini ortaya çıkmıştır. Yine, ma ğaraların gereğinden fazla turistlerin ziyaretine aç ılması, ışıkland ırma, ziyaretcilerin ta ş ve kayaları beraberinde götürmes' de ma ğaraların doğal yapısını bozabilecektir.
• Tarihi ve arkeolojik alanların tahrip edilmesi : insanların turizm olayına katılmalarına etken olan tarihi alan ve arkeolojik kal ıntıların, yanl ış planlama ve kötü kullanılması beraberinde bir çok çevresel problemide getirmektedir.
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Yukarıda belirtilmeye çal ışılan çevresel problemlerin çözümünde ülkeler genelde iki temel politikadan birini veya herikisini kullanabilirler. Bu politikalardan ilki ma' kro düzeydedir di ğeri ise mikro düzeydeki politikalard ır(7). Makro düzeydeki politikalar genelde bir ülkedeki turistik faaliyetleri planlarken, mikro düzeydeki politikalar ise turistik alanlardaki ziyaretçilerin hareketlerini planlamaya yöneliktir.
2. Çevresel Sorunlann Çözümünde izlenmesi Gereken Politikalar
Yerel ve ulusal yönetimler turizmin olumsuz etkilerini turizm politika, planlama ve kanunlarla kontrol edebilirler. Aşağıda yerel ve merkezi yönetimlerin çevresel ve sosyal sorunların çözümünde kullanabilecekleri politikalar aç ıklanmaya çal ışılmıştır:

2.1 Tudstik Bölgeleme

Genel anlam ı ile bir ülkede var olan turistik potansiyellerin
bölgelere göre kullan ım alanlarının belirlenmesidir. Örne ğin İngiltere'de en büyük bölgeleme şehir kenarlar ındaki alanlar ın 'Yeşil Kuşak' adı altında sınıfland ırılmas ıdır. Bu alanların
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yerleşim ve sanayi alan ı olarak kullan ılmasına izin verilmez. Bölgeleme milli parklar ın korunması için de kullan ılabilir. Örnek vermek gerekirse, Kanada'da milli parklar be ş sınıfa dayalı bir bölgeleme sistemine dayand ırılmıştır. Bu sistemde milli park alanlar ının kullanım
önceli ğini belirler. Örne ğin, bu parkta birinci bölge koruma alt ında olmasına ra ğmen halkın
kullan ımına da aç ıktır. İkinci bölgeye gelince özel tabii çevreyi ihtiva eder(8).
Milli parkların korunmasına ilişkin başka örnekler vermek gerekirse, Norveç'te milli
parkların turizm amaçl ı olarak kullanılması teşvik edilmez. Norveç'lllerin görü şüne göre turistlere açılmayacak tek bir yer varsa o da onlar ın milli parklarıdır. Avusturalya da Norveç'liler gibi çevre konusunda çok duyarl ılard ır. Örneğin, Avusturalya'daki Kakudu Milli Park ının
içinde sadece üç otel yap ımı için gerekli izin verilmi ştir ve bireysel ziyaretleri de ho ş karşılamamaktad ırlar. Ad ı geçen milli parka ziyaretler genelde çok iyi organize edilmi ş turlarla
yapılabilmektedir(9). Milli parklar ın korunması hususunda, milli park planı içinde, milli
parklarla ilgili turizm politikalar ı açık bir şekilde tammlanmal ıdır. Bu politikalar milli park
yetkilileri ve bölgedeki turizm müdürlükleri taraf ından koordineli bir şekilde hazırlanmalı ve
yürütülmelidir.
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2.2 Alternatif Turizmin Te şvik' Yumuşak turizm, sürdürülebilinir turizm, ekoturizm
olarak da adland ırılan alternatif turizmi te şvik edici politikalar belirlenmelidir. Alternatif turizm, yerel halk ın kültürünü ve ya şadı ğ. I çevreyi dikkate alan küçük ölçekli bir turizm çe şididir(10). Gunn' ın(11) değimi ile alternatif turizm, turizm planlamac ılarına yeni ufuklar açm ıştır. Alternatif turizmin geli ştirilmesinde asıl amaç, kitle turizmini bir ülkenin veya bölgenin
belli başlı merkezlerinde toplamakt ır. Bu merkezleri seçerkende hali haz ırda geliştirilmiş veya çevrenin en az tahrip edilece ği alanların seçilmesi hedef olarak al ınır. Bu bağlamda Kanada turizmin olumsuz etkilerini en az indirebilmek için sürdürülebilinir turizm kurallar ı geliştirerek uygulamaya koymu ştur.
Doğanın korunması için yapılması gereken faaliyetlere turistik i şletmelerinde kat ılması hem ülke, hem de işletmeler açısından önem arz etmektedir. Bu ba ğlamda, Ramada Oteller zinciri ile Amerikan Expres şirketi 1990 yılında ortaklaşa bir kampanya ba şlatm ıştır. Bu
kampanyaya göre Ramada Otellerinde kalan ve Amerikan Expres kart ını kullanan herkes
için bir Amerikan Doları doğanın korunmasına ayrılmıştır. Toplanarı bu paraların bir kısmı
Asya Pasifik ülkelerinde do ğanın korunmasına yönelik program ın genişletilmesi için kullanılmıştır(12).

2.3 Yeşil Politikalar ın Teşviki Alternatif turizmin te şviki yeşil politikaların oluşturulması ile çok yakından ilgilidir. Yeşil politikalar sadece çevrenin korunmas ı ile ilgilenmez aynı zamanda çevrenin imarma da yard ımcı olur. Yeşil politikaların oluşturulmasında, toplumdaki çevre bilincinin geli şmesi ve çevreci gruplar ı n yerel ve ulusal düzeydeki politikaya katılmaları sayesinde olu şabilir.
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Şurası unutulmamal ıdır ki, yeşil politikalar çevresel problemlerin çözümüne hemen cevap verecek bir yap ıya sahip de ğildir. Bu politikalar ın başarıya ulaşabilmesi için uzun zamana gereksinim vard ır. Örnek vermek gerekirse, Kanada hükümeti "Weyerhaeuser" programının işlerlik kazanabilmesi için 20 yıllık bir dönemin gerekti ğini vurgulamıştır. Bu program rekreasyonel aktiviteler ve kereste elde etmek için ormanlar ın yetiştirilmesini içermektedir(7).

2.4 Yeni Çeldm Merkezlednin Olu şturulması : Bu politikanın temel amacı , çevre açı sından duyarl ı bölgelere olan turistik talebinin olu şturduğu baskıyı , turistik talebi yeni çekim
merkezleri oluşturarak azaltmakt ır. Bu politikaya örnek vermek gerekirse, nüfusun yo ğun olduğu yerlere yakın alanlarda bir rekreasyon park ının yapılmasını verebiliriz. Frans ız hükümeti bu politikayı en iyi şekilde kullanarak Paris'in d ışında Euro Disney'i in şa etmiştir.
Buraya kadar makro düzeydeki politikalar aç ıklanmaya çal ışıldı . Bundan sonraki bölümde ise mikro düzeydeki politikalar anlat ılmaya çal ışılacaktır.

2.5 Girişlerin Sm ırlandınlması : Bu politikan ın temel amac ı bir bölge veya ülkeye olan
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turistik talebin sınırlandırılmasıdır. Diğer bir ifade ile, o bölgeye gelecek turist say ısını kontrol altına alarak, olu şabilecek olumsuz etkileri azaltmakt ır. Bunun en güzel örneğini Bhutan'da görmemiz mümkündür. Bu ülke turizmden meydana gelebilecek olumsuz etkileri minimum seviyeye getirmek amac ı ile ülkesine gelen turistlerin say ısını sabit bir rakamda tutmaya çılaşmakta ve bu turistlerin sadece belli bölgeleri sadece grup halinde ziyaret etmesine müsade etmektedir. Bunlara ek olarak gruplar en fazla iki hafta kalabilmekte ve her gün
için belirli bir miktarda vergi ödemektedirler. Ayr ıca, Bhutan hükümeti turistlerin nas ıl davranması gerekti ğine ilişkin kurallar ı da belirlemiştir. Örneğin, turistlerin bah şiş vermesi kesinlikle yasaktır(13).
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2.6 Giriş Noktalann ın Kontrol Alt ında Tutulmas ı : Yerel yönetimler, tahrip edilmesi kolay olan yerlerin giri ş ve gkışlarını kontrol alt ında tutarak, o yerlerin tahrip edilmesini önleyebilir. Dünyada bu politikayı uygulayan bir çok ülke mevcuttur. Örne ğin, Yunan hükümeti
Lindos'ta araba ve otobüs park ını kasaban ın dışında bir yere in şa etmiştir. Turistler buraya
gelmek için iki seçeneğe sahiptir, ya yürüyerek gelecektir, ya da e şek sırtında buraya gelebilir(14). Yine Ingiltere'de Peak District'te Dove Dale gelen ziyaretçileri kontrol alt ında tutabilmek için bu bölgedeki araba park yerleri küçük yap ılarak ziyaretçilerin yürütülmesi planlanmıştır(7).
2.7 Yüksek Fryat Politikas ı : Yanl ış turizm politikalar ı sonucunda ülkenin veya turistik
bölgelerin normal ta şıma kapasitesinden daha fazla turist kabul etmesi beraberinde bir çok
büyük çevresel, ekonomik ve sosyal problemleri getirdi ğini belirtmi ştik. Bu problemlerin bir
çoğundan kurtulman ın en basit ve etkili yöntemlerinden birisi de fiyatlar ın o bölgede yükKOOPERAT İ FÇ İ L İ K

4Q6

asıı : 126 ekim-kaelm-aral ı k'99

sek tutulmasıdır. Böylelikle daha az ki şinin ziyareti sa ğlanarak turizmin getirece ği olumsuz
etkiler bir ölçüde önlenebilinir.

2.8 İşaretleme ve Bekçi Kullan ım: Sit alanlar ında uyarı levhalarm ın yerleştirilmesi
ve bölgenin korunmas ı ve turistlerin bilgilendirilmesi için güvenlik görevlilerinin çal ıştırılması uygun bir Politika olarak kullan ılabilinir. Görevliler vasıtası ile dağıtılacak broşür, el kitapçıkları ve benzeri yayınlar tarihi ve do ğal değerlerin körunmas ında faydalı olacaktır.
Yukarıda belirtilen makro ve mikro düzeydeki politikalara ek olarak, merkezi ve yerel
hükümetler gerek turistlerin ve gerekse yöre halk ının çevre konusuna bilinçlendirilmesi için
eğime önem vermeleri gerekir, Gerçekte, e ğitimden beklenen sonuçların kısa sürede al ınabilmesi zor olmasına rağmen, bu politikadan vazgeçilmemelidir(15).

3. Sonuç
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Çevre turizm için önemli bir kaynakt ır. Bu yüzden de çevrenin korunmas ı ve yönetimi
turizmin geleceği açısından hayati önem arzetmektedir. Bir bölgenin turizm alan ı olarak seçiimeden önce o bölgenin özelliklerine göre ta şıyabileceği turist kapasitesinin iyi hesap edilmesi gerekir. Örneğin, Yeni Zelanda coğrafi açıdan büyük olduğundan bir çok turisti çevresine zarar vermeden a ğırlayabilir, 13una kar şın, coğrafi açıdan küçük olan Singapur için bunu söylemek mümkün değildir.
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Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, turizmden elde edece ğimiz gelirler ile do ğal çevremizin korunmas ını bir denge içinde götürmemiz hem bizim, hem de gelecek ku şaklar için
önem arz etmektedir. Duyarl ı politikalar ve yönetimler turizmin olu şturabileceği olumsuz etkileri ortadan kald ırabilir veya en aza indirebilir,
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Tarım, doğal kaynakların bilinen en eski kullanım şeklidir. Başlangıçta çevre ile uyumlu bir ekonom'ik faaliyet olan tar ım, özellikle sanayi devrimi ve 20, yüzyılın ikinci yarısında
ortaya çıkan yeşil devrimin etkisi ile çevreyi kirleten bir nitelik kazanm ıştır. Tarımsal kirlenme, insan refahl ve çevre kalitesini olumsuz etkilemeye ba şlamıştır. Tarımdan kaynaklanan
kirliliğ in kontrolüne yönelik çevre politikalar ı ve sürdürülebilir tar ımsal kalkınma yaklaşımları 1980'll ve 1990'11 y ıllarda yoğun olarak tart ışılmış ve bu tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Böylece birçok ülkenin tar ım politikalarına çevre koruma ve sürdürülebilir
kalkınma amacı da zorunlu bir biçimde girmi ştir. Bu çal ışmada öncelikle tarihsel geli şim süreci içinde tarım-çevre ilişkileri, çevre koruma yaklaşımları, sürdürülebilir kalkınma ve tarım
yaklaşımları incelenmiş, bu kapsamda Karadeniz Bölgesi tar ımının temel özellikleri irdelenmiş ve tarımın sürdürülebilirli ği açısından al ınması gereken önlemler tart ışılmıştır.
AN ASSESSMENT OF THE BIACK SEA REGION'S AGRICULTURE FROM THE VIEW POINT OF
ENVIRONMENTAL CONSERVAT1ON AND SUSTA1NABLE DEVELOPMENT
ABSTRACT
Agriculture is the oldest known use of the natural resources. At first, it was an economic activity harmonized with environment but particularly after the industrial revolution and
1 4-5 Ocak 1999'da Samsun'da düzenlenen "Karadeniz Bölgesi Tar ım Sempozyumu'nda" sunulan

bildirinin, Sempozyumda yap ılan tartışmaların sonuçlarından da yararlanılarak gözden geçirilmiş ve
genişletilmiş şeklidir.
2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 06110 Dışkapı/ANKARA,
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green revolutiön which came into being at he second half of 20th century, agriculture began
to pollute the environment. Agricultural pollution has started to effect the human welfare
and environmental quality negatively. The environmental policies for the control of agricultural pollution and the approaches for sustainable agricultural development were discussed
during 1980's and 1990's and these debates are still going on. Thus, in the most of the countries had to put the aim of environmental conservation and for sustainable development
in their agricultural policies. In this article, first of all, the relationship between agriculture
and the environment in the historical development process, the environmental conservation
approaches, the sustainable development and agricultural approaches are examined, then
in this concept, the main characteristics of the Black Sea Region's agriculture are explained
and the measures that should be taken for sustainability of agriculture are discussed.

1. GIRIŞ
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insanlar ın yaklaşı k 9000 yıl önce doğadaki bitkileri toplayarak ve hayvanlar ı avlayarak ba şlattıkları tarımsal faaliyet, 20. yüzyıla kadar çoğunlukla do ğa ile uyum içinde yürütülmüştür. 20. yüzyılın başlarında makinala şmanın tarıma girmesi ile yeni tar ım alanları
üretime açılmış, daha sonra yeni teknolojik geli şmeler ile kimyasal girdilerin kullan ımı , üretimi miktar ve kalite yönlerinden yükseltmi ştir(1, 2). Sanayi devrimi ve 1950'lilerden itibaren yeşil devrimin etkisi ile yo ğun olarak kimyasal girdiler, mekanizasyon ve geli ştirilen yüksek verimli çeşitler ve ıslah edilen hayvan ırklarının üretimde kullan ılması , tarımsal üretimin
yapısını bütünüyle değiştirmiştir. Böylece tar ımın neden oldu ğ u çevre sorunlar ı , insan ve
çevre sa ğlığını olumsuz etkilemeye ba şlamıştır.
Türkiye'de h ızla artan nüfusun temel gereksinimlerinin kar şılanabilmesi için, tarımsal
üretim art ış hızının nüfus art ışına eşit veya üzerinde olmas ı gerekir. Son 15-20 yıl içinde işlenerek tar ımsal üretim yap ılacak alanların son sınırına ulaşılmış olması nedeniyle, birim
alan ve hayvan veriminin art ırılması ana hedef olmu ştur. Özellikle 1950'lilerden itibaren geleneksel tar ımın yapısında çok önemli de ğişiklikler olmuş, kimyasal gübre ve ilaç kullan ımı
artmış, monokültür üretim sistemleri a ğırlık kazanm ış ve toprak yo ğun olarak işlenmeye ba şlanmıştı r. Yüksek enerjili veya entansif tar ım yakla şımları , toprak erozyonunda art ış ve yenilenemeyen kaynaklarda azalrnaya neden olmu ştur. Bu nedenle alternatif tar ım yöntemlerinin tart ışı lması ve uygulanmas ı sürecine girilmi ştir. Istenilen üretim art ışının sa ğlanabilmesi, kirliliğin azaltılması ve ekolojik dengenin korunabilmesi için, doğal kaynak stokunu minimum seviyede etkileyebilecek yeni tar ımsal üretim yakla şı mlanna gereksinim bulunmaktad ır. 1980'de tart ışılmaya ba şlanan ve 1987'de "Ortak Gelece ğimiz" adl ı raporda kapsamlı olarak incelenen sürdürülebilir kalkınman ın (SK), yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde hem
kaynaklar ın korunması, hem de üretim art ışının sağlanması ve korunmas ı yönlerinden incelenmesi gerekmektedir. Bu çal ışmalar ve özellikle 1992'de Rio'da toplanan Çevre ve Kalk ınma Konferans ı 'nda onaylanan belgeler, geli şmiş ve geli şmekte olan ülkelerin ekonomi, tarım ve çevre politikalar ına zorunlu bir biçimde girmi ştir.
KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ K
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Bu incelemede öncelikle tarihsel geli şim süreci içinde tar ı m-çevre ili şkileri, çevre koruma yakla şımları , sürdürülebilir kalk ınma ve tarım yaklaşımları incelenmiş, bu kapsamda
Karadeniz Tar ım Bölgesi'nin (Giresun, Gümü şhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop,
Trabzon, Zonguldak ve Bayburt illeri) temel özellikleri irdelenmi ştir. Bazı tart ışmalarda ise
coğrafi bölge esas al ınmıştır. Bu amaçla Bölge tar ımının işletme yap ısı, girdi kullanımı , işletme bünyesinde bitkisel ve hayvansal üretimin dengesi, toprak üzerindeki nüfus bask ısı ve
alternatif istihdam olanaklar ı , fındık ve çay gibi monokültürlerin etkileri, erozyon, tar ımı etkileyen sanayi, hizmet kesimi ve kentsel kirlilikler ve bu kapsamda verimli tar ım alanlar ının
amaç d ışı kullanımı incelenmi ştir.
2. ÇEVRE KORUMA YAKIA,ŞIMIARININ GELIŞIMI VE TARIMSAL ÜRETIM
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insanlar tarihin ilk dönemlerinde toplay ıcılık, ilkel tarım, avcılık ve bal ıkçılık yaparak
yaşamlarını sürdürmüşlerdir(3). Bu dönemde genellikle küçük topluluklar halinde ya şayan
insanlar, bir bölgede kullan ılabilecek kaynaklar tükendi ği zaman baş ka bölgelere göç etmi şlerdir. Göçebelikten yerle şik düzene geçilmesiyle birlikte insan topra ğı çeşitli aletlerle i şlemeye, tohum ve fideden yararlanmaya ba şlamıştır. Yerleşik düzende yap ılan üretimin amacı, çiftçi ve aile bireylerinin beslenme ve giyinme gereksinimlerini kar şı lamaya yönelik olduğundan, bu üretim biçimine geçimlik tar ım ad ı verilmiştir. Oretimdeki art ış, çiftçilerin evde
tüketemedikleri ürünleri pazara arz etmelerine neden olmu ş ve sağ lanan gelir ile gübre, ilaç,
yem, tohum gibi üretim girdilerinin al ımı ve kullanımını teşvik etmiştir. Böylece pazara yönelik üretim, geçimlik üretimin yerini alm ış ve buna ticari tar ım denilmi ştir(4).
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Tarım, doğal kaynaklar ın bilinen en eski kullan ım şekillerinden biridir. insanlar tar ımsal faaliyetleri yürütürken k ırsal alanlar ı düzenlemişler ve tar ım' do'gan ın dengesini bozmadan uzun zaman yapm ışlard ır. Bu dönemde tar ım doğanın korunmas ı ve peyzaj ın biçimlenmesine önemli katk ılar yapmıştır. Bu olumlu katkı tarı mda kimyasal ilaç ve gübre gibi sermaye girdilerinin kullan ılmasına kadar sürmü ştür. Modern üretim yöntemlerinin uygulanması ile tarımsal faaliyetler de çevreyi kirletici bir nitelik kazanm ıştır(5). Ba şlang ıçta doğa
ile uyumlu bir faaliyet olan tar ım, özellikle sanayi devriminden sonra bilim ve teknoloji de
meydana gelen geli şmelerin tar ımda da uygulanmas ı ile doğa üzerinde önemli bir bask ı
oluşturmaya ba şlamıştır. 1967-1968 yıllarında Meksika, Hindistan, Pakistan ve Filipinlerde
ıslah edilmiş yeni tohumlar, kimyasal gübre ve ilaç gibi girdilerin kullan ımının büyük ölçüde teşviki ile üretimde çok önemli art ışlar sağlanm ış ve bu sonuç yeşil devrimin do ğmasına
neden olmuştur(6). Tar ımda teknik ve teknoloji kullam ının geçimlik tar ıma uygulanması ile
üretimde çok yüksek art ışlar sa ğlanmış ve birçok gelişmekte olan ülkede bu yolla açl ık sorunu kısmen de olsa çözümlenebilmiştir. Tarım bilimleri ve teknolojisindeki gelişmelerin tar ımsal üretime uygulanmas ı ile tarımda yığı n üretime geçilerek uzmanla şma ve işletmeler arasındaki entegrasyonlar artm ış ve birçok ülkede tar ım ve önemli noktasal olmayan
kaynağı haline gelmi ştir(2).
KOOFEKATİ FOLİ K
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Bütün ekonomik faaliyetler temelde do ğada bulunan kaynaklara dayanmaktad ır. 1940
ve 1950'1i yıllardan sonra ekonomik kalk ınmayı sürdürmek için yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ın yeterlili ği sürekli olarak tart ışılmıştır. Konu ile olarak 1972'de
Roma Klubü'nce yayınlanan "Büyümenin S ınırlanmas ı " adl ı raporda, verimli tar ım topraklarının miktarı , mineral kaynaklar ve enerji kaynaklar ıyla ilgili tahminlere göre, bunlar ın
ekonomik kalkınma için yeterli olmad ığı ve kaynaklar ın kıtlığı ile ölçütlerin gerçe ği
yansıtmadığı ortaya at ılmıştır(7). 1872'de toplanan Stockholm Konferans ı 'ndan sonra do ğal
kaynaklar ın kullanımı ve ekonomik büyümenin çevre üzerindeki etkileri ulusal ve uluslararası düzeylerde yo ğun olarak tart ışılmıştır. Bu çal ışmaların bir sonucu olarak dünyada do ğal
kaynaklar ve çevreye olan yakla şımlarda belirgin de ğişmeler ba şlam ıştır. Bununla birlikte
gelişmiş ülkelerde sanayile şme ve refah düzeyinin yüksekli ğinden kaynaklanan kirlilik ve
gelişmekte olan ülkelerde ise k ısa dönemde de devam etmi ştir. 1987'de Brundtland Raporu
hazırlanm ış ve 1992'de de Rio Konferans ı toplanmıştır. Dünyada çevre sorunlar ının yoğun
bir biçimde tartışıldığı, ancak bütün çevre sorunlar ının yoğun bir biçimde ya şanmaya devam etti ği bu dönemde en önemli değiş iklik; Stockholm'de kirlenme ve yenilenemeyen kaynakların tükenmesi konusunda sorun kaynakl ı bir yaklaşım geliştirilmiş iken, Rio'da do ğal
kaynaklara dayal ı sürdürülebilir ekonomik büyüme ve insan kaynaklar ının geliştirilmesini
amaçlayan entegre bir yakla şımın benimsenmiş olmasıdır. Rio'da onaylanan belgeler ve
özellikle Gündem 21, bu değerlendirmeyi desteklemektedir.
SK yaklaşımı çevresel, ekonomik ve sosyal amaçlar ın tam bir entegrasyonunu öngörmektedir. Bu kavram günümüz ku şağının gereksinimlerini karşılarken, gelecek ku şakların
doğal kaynaklara olan taleplerinin de dikkate al ınmasını öngörmektedir(8, 9). Bunun için
kuşaklar aras ında dayanışma esas alınmalı ve mevcut kaynaklar israf edilmeden kullan ılmalıdır. SK yakla şı mının tan ımında iki önemli nokta dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi, günümüz ve gelecek ku şakların temel gereksinimlerinin kar şı lanması ve ikincisi ise, çevresel kaynaklar ın kıt veya sınırlı olmasıdır. İnsanların temel gereksinimlerinden olan besin
maddeleri, s ınırlı çevre kaynaklar ı ile karşılanamayaca ğından ve besin maddeleri arz ı ile
nüfus artış hızı arasındaki denge daha da bozulacak ve yak ın gelecekte besin güvenli ğini
tehdit edebilecek boyutlara ula şabilecektir(10). SK, klasik mutlak k ıtlık kavram ını ortaya atmakta ve ekonomik büyüme olanaklar ının, hem doğal kaynaklar ın kalitesi, hem de çevrenin
özümleme kapasitesi ile s ınırlı olduğunu vurgulamaktad ır(11). SK ile tart ışmalar ekonomik ve ekolojik sistemlerin yönetimi üzerinde toplanmaktad ır(7). Bu kapsamda karar verme sürecinde ekosistemlerin küçük, lokal, bölgesel, ulusal ve hatta küresel düzeylerde incelenmesi ve ekolojik boyutun bütün ekonomi politikalar ına entegre edilmesi gere ği bulunmaktad ır. SK kavram ı= iki yönden incelenmesi gerekir. Birincisi, do ğal kaynaklar ın ve
yenilenemeyen kaynaklar ın tükenme h ızları ve ikincisi ise, kalk ınma düzeyine ba ğlı olarak çevre kalitesi ve kaynaklardaki bozulma veya kirlenme düzeylerinin bilinmesi ve
bunlara göre makro ve mikro ekonomik hedeflerin yönlendirilmesidir. ST için, bütün ülkelerde ve uluslararas ı düzeyde tar ım, çevre ve ekonomi politikalar ında önemli değişikliklerin yaKOOPERAT İ FÇİ L İ K
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pılması gerekir. Bu ise, kırsal kesimin, ulusal hükümetlerin, özel sektörün ve uluslararas ı toplumun işbirliğini gerektirmektedir(12).
Tarıma yönelik politikalar ve tar ım tekniklerinin çevresel bozulmalara neden oldu ğu
bilinmektedir. Mevcut tar ım politikaları ve bunlar ın uygulanmasında kullan ılan araçlar zaman içinde de ğişiklik göstermekle birlikte, uygulamada yayg ın olarak fiyat Ve pazar politikaları ve özellikle de girdi sübvansiyonlar ı ve destekleme al ımlan gibi yaklaşımlar kabul
görmüştür. Birçok ülkede devletin yo ğun bir biçimde destekledi ği entansif (yüksek enerjili)
tarımsal üretim sisteminin ba şlıca çevresel sonuçlar ı ; (i) yoğun toprak kaynaklar ı kullan ımı
ve kimyasal gübreler ile tar ımsal mücadele ilaçlar ının aşırı kullanımı nedeniyle toprak kalitesinin düşmesi ve verimliliğin azalmas ı, (ii) doğal çayır ve mer'alar ın, çalılıklann, doğal
parklar gibi koruyucu bitki örtüsünün tahrip edilerek arazinin tesviyesinin bozulmas ı ve
marjinal alanların işlenmesi, tarımsal üretime aç ılması ve (iii) yeraltı suyunun, girdi sübvansiyonlan ile desteklenen ve kullan ımı teşvik edilen azotlu gübrelerin a şırı kullanımı nedeniyle azot kirlenmesine u ğ'raması gibidir(10).
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ST, günümüz ku şağının besin maddeleri talebi kar şılan ırken, gelecek ku şakların söz
konusu gereksinimlerini kar şılama haklarını ellerinden almayacaktanm yöntemlerinin geli ştirilmesi ve uygulanmas ı olarak tan ımlanabilir. ST, biyolojik girdilerin kullan ılması ile tarım
dışı girdilerin kullanımının minimize edilmesi ve buna ba ğlı olarak doğal kaynakların bozulmasını önleyerek verimlili ğin artırılmasına yönelik bir stratejidir. ST'da tar ım dışı girdilerden
çok tarımsal kaynaklara yönelmek, üretim art ışını ve doğal çevrenin korunmasını ekonomik
ölçütler çerçevesinde gerçekle ştirmek amaçlanmakta ve bu kapsamda üreticilere ve ilgili kuruluşlara önemli görevler dü şmektedir. Bu yakla şım temelde tar ımın agronomik, çevresel,
ekonomik ve sosyal yönlerini dengelemeyi amaçlamaktad ır. Bunun için bir yandan tar ımın
insanların sürekli olarak çe şitlenen ve artan gereksinimlerini kar şılaması ve di ğer yandan da
söz konusu faaliyetlerin çevre ve di ğer canlılar üzerindeki kısa ve uzıın vadeli etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. ST, insanl ığın değişen gereksinimlerini kar şılayabilecek biçimde do'ğ al kaynakların tarımsal üretim için etkin bir şekilde yönetilmesi, kaynakların korunması ve çevre kalitesinin sürdürülmesi veya geli ştirilmesini ön planda tutmaktadır(13). ST sistemleri ekonomik yönden kabul edilebilen, gelecek ku şaklar için çevre kalitesi
ve doğal kaynaklar ı koruyarak bugünkü kuşağın güvenli ve yeterli g ıda gereksinimlerini
karşılayabilen yaklaşımlardır(14).
ST konusundaki ilk çal ışmalar ABD ve AB ülkelerinde yap ılmıştır(15). Günümüzde bu
çalışmalar geli şmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devam etmektedir. ST aray ışlannın öncelikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmasının nedenleri ise; bu ülkelerde üreticilerin tar ım kimyasalları kullanımı ile enerji talebinin ve masraflar ının göreli olarak çok yükselmesi, bu girdilere üretimde ba ğımlılığı n artması, erozyon ve bitki besin maddeleri kayb ı nedeniyle toprak
verimliliğin gittikçe azalmas ı, tarım kimyasalları kullan ımına bağlı olarak yerüstü ve yeralt ı
KOOPERATIFÇ İ L İ r:
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sularının kirlenmesi, g ıda maddelerinin kalitesi ile insan ve hayvan sa ğlığı na olan zararlar ı ,
tarım kimyasallarına karşı güvenlik önlemlerinin geli ştirilmesi, aile işletmeleri ve yerel tar ım
ürün pazarlar ının yava ş yavaş ortadan kalkmas ı gibidir(13).
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Günümüz dü şük girdili, biyolojik, organik, alternatif, eko-tar ım, biyodinamik tarım gibi birçok kavram ortaya ç ıkmıştır. Bunların hepsi düşük miktarda kimyasal kullan ımı , enerji tasarrufu ve kaynaklar ın korunması esasına dayanmaktad ır. Bunlar çevreye minimum zarar verebilen tar ım sistemlerini geli ştirmeye yöneliktir. Bu yakla şımlarda gübre, ilaç gibi tarım dışı girdiler kullan ılmamakta, bunlar ın yerine hastal ık ve zararl ılara dayan ıklı çeşitler
kullanılmakta veya biyolojik dü şmanlar ile mücadele yap ılmakta, gübrelemede doğal kaynaklar kullan ılmakta, yabancı otlarla kültürel veya mekanik önlemler ile mücadele yap ılmakta, işletmelerde tek bir üretim faaliyeti yerine bitkisel ve hayvansal üretime birlikte yer
verilmekte ve baklagillerinde içinde yerald ığı münavebe planlar ı uygulanmaktadır. Ancak
geleneksel tar ımdan organik tar ıma geçi ş için belirli bir sürenin (1-5 y ıl) geçmesi gerekmektedir. Organik ürünlerin birim alan verimi, -özellikle ilk y ı llarda-, geleneksel ürünlere oranla % 20-30 daha düşük olabilmektedir. Bununla birlikte dünya pazarlar ında geleneksel ve
organik ürünlerin fiyatlar ı arasında, organik ürünler lehine ortalama % 30 dolay ında fiyat
farkı olabilmektedir(16).
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ST' ın en önemli koşulu, rasyonel alan kullan ım planlaması ve rasyonel i şletmeciliktir.
ST' ın sağlanması için çeşitli eylem planları geliştirilmiş ve tartışılmaktad ır. Bu planlara göre
ST için öncelikli eylemler; (i) verimli topraklar tar ımsal üretim için korunmal ı , (ii) toprak ve
su kaynaklarını koruma çal ışmaları geliştirilmeli, (iii) marjinal araziler üzerinde tar ımın etkileri azalt ılmalı, (iv) bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin birbirine entegre olmas ı teşvik edilmeli, (v) kuru tarım bölgelerinde sürdürülebilirlik ve verimlilik yükseltilmeli, (vi) entegre tar ımsal mücadele uygulamalar ı yayg ınlaştırılmalı , (vii) tar ım kimyasallarının (ilaç,
gübre, büyümeyi düzenleyiciler gibi) kullan ımı kontrol edilmeli, (viii) tar ımın genetik kaynakları korunmal ı, (ix) küçük çiftçiler ve tar ım kesimindeki topraksız ailelerin tarım dışı işlerde istihdam ı artırılarak toprak üzerindeki nüfus bask ısı 1-çafifletilmeli ve (x) tar ı mda fiyat politikaları yerine koruma politikalar ına ağırlık verilmeli olarak saptanm ıştır(17).
Gelişmiş ülkelerde tar ıma verilen yüksek destekler, bitki örtülerinin tahribine ve çiftçilerin sulama suyu için ödedi ği ücretin suyun gerçek k ıtlık değerini yansıtmamas ı , gübre ve
ilaç gibi girdilerin fiyatlar ının sübvanse edilmesi, bunlar ın a şırı kullan ımına ve topra ğın
özelliklerinin bozulmas ına neden olmaktad ır. Türkiye'de de uygulanan tar ım politikalar ı doğal kaynakların etkin kullan ımını olumsuz etkilemektedir. 1960'11 y ıllarda çok yetersiz olan
kimyasal gübre kullan ımının artırılması için bu girdilerin sübvanse edilmesi tercih edilmi ştir. Günümüzde baz ı tarım bölgelerinde ekonomik optimumun çok üzerinde gübre kullan ılmaktad ır. Örne ğin, Manisa'da gübre tüketiminin ülke ortalamas ının 3,57 kat üzerinde olduğu, izmir'de pamuk üreticilerinin ortalama olarak saf azotta optimum dozun 2 kat ı ve Tokat'da ise, kuru ko şullarda bu ğday üretiminde saf azot olarak ekonomik optimumdan ortaKOOFERAT İ FOL İ K
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lama % 42 daha fazla gübre kullan ıldığı belirlenmiştir(18, 19, 20). Tar ımda aşırı nüfus baskısı ile bu kesimin çeşitli ekonomik ve sosyal özellikleri, üreticilerin do ğal kaynakları yenilenebilme yetene ğinden daha h ızlı kullanmaya yönelmelerine neden olmaktad ır. Tar ımda
kaynaklar ın yoğun kullanımı, toprak ve su gibi do ğal kaynakların tahribini h ızland ırrnaktadır. Toprak, yanl ış tarım tekniklerinin uygulanmas ı , amaç d ışı kullanım, iklim ve topografik
faktörler, tar ım, sanayi, kentsel kesim ve turizmin neden oldu ğu kirliliğe bağlı olarak tahrip
olmaktad ır. Ayrıca uygun olmayan yöntemler ile a şırı sulama yap ılması , su kirlili ği ve toprak özelliklerinin bozulmas ına neden olabilmektedir.
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Türkiye'de makro politikalara SK yaklaşımın entegre edilmesi e ğilimine girilmiştir.
Vl. ve VII: Planlar'da SK'ya,olanak verebilecek şekilde do ğal kaynaklar ın yönetimini sağlamak ve gelecek ku şaklara yaşanabilir bir do ğal, fiziki ve sosyal çevre b ırakmak temel ilke ve politika olarak belirlenmi ş olsa da, uygulamada ekonomi ve özellikle tar ım politikalarına çevre unsurunun entegre edilemedi ği ve tarımda sürdürülebilirli ği sa ğlayabilecek
stratejilerin belirlenip uygulanamad ığı görülmektedir(21). Tar ımsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından çeşitli çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlarla kar şı karşıya olan ülkemizde, SK yakla şımına uygun olarak yeni eylem planlar ının hazırlanmas ı ve bunların mümkün
olan en kısa sürede uygulanmas ı ile doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesinin sağlanması gereklidir. Kaynaklar ın korunması ve devamIll ığını sa ğlayacak önlemler, bu konuda görevli kuruluşların yeniden şekillendirilmesi veya yeni kuruluşların oluşturulması şeklinde olabilir.
3. ÇEVRE KORUMA VE SORDÜRÜLEBILIR KALKINMA YÖNÜNDEN KARADENIZ
BÖLGESI TARIMI
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Bölgede 1950'de 406.196 olan tar ım işletmesi sayısı 1991'de 643.794'e ula şmış ve ortalama işletme arazi geni şliği de 33,35 dekardan 27,97 dekara dü şmüştür. Işlenen arazi
1950'de 14.829.000 iken, 1991'de 18.008.048 dekara ulaşmıştır. 1950-1991 döneminde, işlenen alanda % 21,4'Iük art ış olmasına karşın, işletme sayısının % 58,5 oran ında artması , işletmelerin sürekli bölünerek parçalanmaya devam etti ğini göstermektedir (Çizelge 1).
Bölgede 49 da ve daha az topra ğa sahip olan i şletmelerin oran ı 1950'de % 8L4 iken,
1991'de % 85,9 olmu ştur. Bu i şletmeler işlenen alan ın 1950'de % 48,6's ına ve1991'de ise %
55,l'ine sahiptir. Bölge tar ımında küçük aile i şletmeleri a ğırlıklı yapıyı oluşturmaktad ır. Tarımın yapısını iyileştirmek ve verimlili ği artırmak ve korumak için, i şletmelerin ekonornik bir
yapı veya büyüklü ğe ulaştırılması gereklidir. Mülkiyete dayal ı küçük aile i şletmeleri a ğırl ıklı yapıyı oluşturmaktad ır. Ortalama parça say ısı 1950-1991 döneminde sürekli bir de ğişim
göstermekte olup, 1991'de ortalama 5,36'd ır. Bölgede sosyo-ekonomik yap ı ve yasal durum
nedeniyle tar ım işletmeleri sürekli olarak parçalanarak bölünmektedir (Çizelge 2).
KOOFEKATİ FO L İ K
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Çizelge 1 : Karadeniz Tanm Bölgesi'nde Tanm I şletmelerinin Faaliyet Alanlanna
Göre Dağılımı (22, 23, 24)
1950

1980

Faaliyet Alanı

Miktar

Oran

Miktar

Yalnız Bitkisel Üretim Yapanlar

155.845

38,37

1.346

0,33

Yalnız Hayvansal Üretim Yapanlar

1991
Oran

Miktar

Oran

35.950

6,08

113.607

17,65

4.343

0,74

6.646

1,03

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Yapanlar

249.005

61,30

550.784

93,18

523.541

81.23

Toplam işletme Sayısı

406.196

100,00

591,077

100,00

643.794

100.00

Değişim (%)

100,00

45,52

58,49

14.829.000

19.968.778

18.008.048

Toplam işlenen Alan (Da)
Değ işim (%)

100,00

34,66

21,44
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Çtzelge 2 : Karadeniz Tanm Bölgesi'nde I şletmelerin Sayı ve BılyBklük Grııplanna
Göre Dağılımıl(22, 23,24)
1950

işletme Büyüklü ğü (Da)
1-19
20-49
50-99
200-499
500-999

1000-2499
2500-+
Toplam

Işletme
Sayısı

işlenen
Alan (Da)

işletme
Sayısı

Işlenen
Alan (Da)

işletme
Sayısı

işlenen
Alan (Da)

217.200

2.265.000

206.715

1.978.348

321.217

3.163.706

144.600

4.942.200

256.007

7.731.383

231.919

6.755.997

62.400

4.454.400

99.327

6.341.870

67.483

4.258.569

18.129

2.246.756

4.659

1,110.656

18.600

2.542.200

26.983

3.381.795

L200

253.200

2.007

471.199

600

372.000

34

21.790

152

85.753

-

-

1

2.450

233

353.480

-

-

3

39.943

2

33.131

14.829.000

591.077

pe

100-199

1991

1980

444,600

19.968.778

643.794 18.008.048

Ortalama Arazi Geni şliği (Da)

33 35

33,78

27,97

Ortalama Parça Say ısı (Adet)

5,54

7,13

5,36

Çizelge 1. 2 ve 3'de 1950 ve 1991 y ı lları için verilen tar ı m i ş letmesi sayllar ındaki farkl ı lı klar. s ı n ıflandirmadaki tekerrtirlerden ileri gelmektedir.

Işletmelerin 1950'de % 83,4'ü ve 1991'de ise % 96,8'i yaln ız kendi arazi üzerinde tar ımsal faaliyet yapmaktad ır. Bu dönemde d ışarıdan arazi tutup ba şkasına arazi vermeyen i şletmelerin oran ı % 15,6'dan % 3,07'ye gerilemi ştir (Çizelge 3). Bölgede kirac ılık ve ortakç ılık ile
K.00 t'L F',AT İ FÇ IL İ
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arazi i şleme son derece dü şük düzeylerde kalmaktad ır. Bu durum özellikle toprak verimIlliğinin korunmas ı ve iyileştirilmesi yat ırımlarının yapılması yönünden oldukça önemli görülmektedir. işletme sayısı fazla, i şletmelerin ortalama geni şli'ğ i küçük, araziler çok parçal ı, dağınık ve eğ' imin fazla oldu ğu araziler makinal ı tarıma uygun olmamaktad ır.
Çızelge 3 : Karadeniz Tanm Bölgesi'nde Tanm i şletmelerinin Arazi Tasarrtıf
Şekillerine Göre Dağılımt(22, 23, 24)
1980

1950
Tasarruf Şeldlleri

Miktar

Miktar Oran (%) Miktar Oran (%)
619.900

96,83

83,43

550.781

93,87

15,55
0,36
0,55
0,11

32.137
1.575
223

3,07
19.663
40
0,01
437
0,07
134
0,02
0,34
6.646
100,00 646.910 100,00
5.48
0,27
0,04

cy
a

Yalnız Kendi Arazisini i şletenler
337.758
Başkasından Arazi Tutup
Başkasına Arazi Vermeyenler
62.935
Yalnız Kira İle Arazi i şletenler
1.447
Yalnız Ortakçılık Ile Arazi i şletenler 2.242
Diğer Şekilde Arazi i şletenler
468
Yalnız Hayvan Yeti ştiren i şletmeler 1.346
Toplam
406.196

Oran (%)

1991

-

100,00

2.018
4.343
591.077

-

pe

Bölge arazi varl ığının ancak % 21,451 olan 1.457.226 hektar ı , 1 1V. yetenek sm ıflarındaki tarım arazisidir. Bunun % 2,18'i sulanabilmektedir. DSI'ce sulamaya aç ılan,78.740 ha
alanın % 4'ü (3,184 ha), tesisler ekonomik ömürlerini tamamlamadan sanayi ve yerle şim alanına dönü şmüştür. Arazi kullan ırnındaki en önemli sorun, arazilerin yetenek s ınıflarma uygun kullan ılamamasıdır. Tarımsal üretim kayna ğı olmayan çal ı ve fundalar, V1-V11. s ınıflarda olması gereken orman arazileri, VI. s ınıf arazilerde yer almas ı gereken çayır ve mer'alar,
esas tarım yapılması gereken I-IV. araziler üzerinde bulunmaktad ır. Bölgede çok k ıt olan I1V. sınıf arazilerin % 23,34'ü bu biçimde esas amac ı dışındaki kullammlara ayr ılmıştır. Yerleşim alanı , sanayi, turistik ve askeri tesisler ile altyap ı yatırımları için 1-1V. arazilerin % 1,15'i
tahsis edilmi ştir. Buna karşın 1.186.732 ha kuru ve sulu tar ım arazisi VI V11. araziler üzerinde yer almaktad ır. V1-1111. araziler üzerindeki tar ım alanları, toplam tarım alanlarının %
51,59'unu ve toplam arazi varl ığının % 17,50'sini olu şturmaktad ır (Çizelge 4). Bu dengesiz
yapı ile tarım girdilerinin bilinçsiz, aşı rı ve kontrolsüz kullan ımı ile üretim tekni ğincleki hatalar birleştiğinde, bölgede erozyon ile olu şan kayıplar artmaktad ır.
-

-

Bölge arazi varl ığının % 0,04'ünde çorakl ık, % 4'ünde ya şlık, % 35,7'sinde ta şlılık ve %
89,7'sinde de çe şitli derecelerde olmak üzere erozyon sorunu bulunmalctad ır. Erozyon sorunu bulunan arazilerin % 17,7'si II-1V. s ımf ve % 82,3'ü ise VI V11. sınıf arazilerdir. Bölgede su
-
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Çizelge 4 Karadeniz Tanm Bölgesi'nde Arazi Kullanma Şekli ve Kabiliyet
Suuflamun Dağılum(25)

Arazi Kullanım Şekli

I

Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıflan (%)
11
111
IV
V
VI

Tarım Arazileri

5,97

10,96

11,69

Çayır ve Mer'a Arazisi

0,10

0,22

0,62

Orman ve Funda Arazisi

0,04

0,71

2,07

Tarı m D ışı Arazi

5,82

8,23

8,42

2,08

4,12

5,08

Kul.Şe.
Toplamı

31,88'

-

100,00

-

48,83

48,54

-

6,83

10,97

79,38

13,11

10.23

14,13

-

100,00

-

100,00

100,00

-

100,00

100,00

56,18

2,79

100,00

1,69

-

Sınıf Toplam ı (%)

VIII

20,01

Diğer Araziler
Su Yüzeyleri

VII

10,17

-

19,58

100,00
100,00

cy
a

erozyonu etkili olmakta, rüzgar erozyonu ise saptanamam ıştır(25). Karadeniz Bölgesi'nde
verimli ve tar ıma uygun araziler genellikle k ıyı şeridinde bulunrnakta ve bu arazilerde genellikle entansif tar ım yapılmaktad ır. Ancak Bölgede ana karayollar ın ın inşası ve geliştirilmesi çal ışmaları ile kıyı şeridi yer yer tahrip edilmi ş, yollar üzerinde h ızla yeni konutlar, i şyerleri, oteller ve fabrikalar kurulmu ş ve bu süreç devam etmektedir. Yak ın gelecekte -e ğer
yeterli düzenlemeler yap ılmaz ve uygulanmazsa- bölge için çok de ğerli olan bu küçük düzlüklerin önemli k ısm ı veya tamam ı amaç d ışı kullan ımlara tahsis edilebilecektir. Bölgede
özellikle Samsun ve Trabzon Illeri çevresinde bu tür amaç d ışı kullanımlar çok belirgin olarak gözlenmektedir(26). Tar ıma ayrılması gereken s ın ıf araziler tar ım dışı amaçlara ayrıl ırken, V.-VII. s ınıf arazilerin de tar ıma açılması çok önemli bir risk olarak görülmektedir.

pe

Tarım arazisinin önemli bir k ısmın ın işlemeye uygun olmad ığı ve mevcut uygulamalar
ile bir süre sonra üretim d ışı kalaca ğı bilinmektedir, Topra ğın sınırlı ve yenilenemeyen bir
doğal kaynak oldu ğu dikkate al ındığı nda, tarım d ışı kalmaları , tarımsal üretimde sürdürülebilirli ği olumsuz etkileyecektir, Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde verimli tar ım arazileri çok
kıt bir üretim faktörüdür. Verimli arazileri sa ğlıksız ve çarp ık kentleşme, sanayileşme, turizm,
karayollar ı gibi yatırımlarla tar ım d ışı kullanımlara ayr ılmaktad ır. I ve IV. s ınıf arazilerin kullan ım ve koruma dengesinin sa ğlanması gereklidir. Tar ım topraklar ının korunması Anayasa,
kanunlar (3202, 3083 ve 3573 say ılı Kanunlar ve 441 say ılı Kanun Hükmünde Kararname)
ve yönetmeliklerle düzenlenmi ştir. Meri mevzuata göre I.-1V. s ınıf araziler tar ıma uygun arazilerdir, Tarım topraklarının tarım dıSı amaçlarla kullan ılmasının esaslarını düzenleyen ilk
yönetmelik 1989'da çıkarılabilmiş ve bu yönetmelikte 1990 ve 1991 y ıllarında yap ılan değişiklikler ile verimli tar ım topraklarının korunmas ı için yapılan ilk düzenleme, esas amacını
bütünüyle yitirmi ştir. Bu değişiklikler Dan ıştay'ca 1995'de oybirli ği ile iptal edilmiştir. 26
Ağustos 1998'de Ba şbakanl ık Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğü'nce hazırlanan "Tar ım AlanKOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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larının Tarım Dışı Gaye ile Kullan ılmasına Dair Yönetmelik" yürürlü ğe girmiştir(27). Ayr ıca
2844 sayı lı Fındık Üretiminin Planlanmas ı ve Dikim Alanlar ının Belirlenmesi Hakk ında Kanunun uygulanmas ı ile ilgili yönetmelik 2.4.1990 tarih ve 90/339 say ılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir, Buna göre rak ımı en çok 750 metreye kadar olan yerlerde, e ğimi en
az % 12 ve arazi kullanma kabiliyeti IV. ve daha yüksek olan s ınıflardaki arazilerde fındık
üretiminin yap ılabileceği ve dolayısıyla sınıf arazilerin f ınd ık tanm ına aynlamayaca ğı
belirtilmektedir(28). iki Yönetmeli ğe göre, I-IV. s ınıf sulu ve ya ğışa ba ğımlı tarım yapılan III. sınıf araziler, tar ım d ışı amaçlar için kullan ılamayacak ve s ınıf kuru ve sulu arazilerde fındı k tarımı yapılmayacaktır,

cy
a

özellikle 1998 tarihli Yönetmelikle "sınıf tefik İ yap ılmaksızın" söz konusu arazilerin tarım dışı amaçlara tahsis edilebilece ği belirtilmiş olsa dahi, ülkemizde tar ım topraklarının detayl ı ve güncel etüd ve haritalamas ının çok yetersiz oldu ğu ve uygulamada arazi yetenek s ınıflannın belirlenmesinde genellikle objektif olmayan de ğerlendirmelerin yap ıldığı bilinmektedir. Bu durumda I. ve Il. s ınıf ya ğışa bağımlı tarım arazileri de fil. ve IV. sınıf olarak
değerlendirilebilir ve tarım d ışı amaçlara tahsis edilebilir, Bu bak ımdan herşeyden önce
mevcut tar ım topraklar ının tedayl ı etüd ve haritalarnas ının yapılması ve etkin arazi kullan ım
planlamasının yapılması gereklidir.

pe

Bölgede arazi varl ığı nın % 15,45'i çayır ve mer'a arazisidir. Çayır ve mer'a arazileri sürekli olarak azalmaktad ır. Hayvan populasyonundaki değişmelere paralel olarak a şırı otlatma ile bu alanlar ın verim ve kaliteleri dü şmüş, vetejasyon özellikleri bozulan ve tar ım arazilerine dönü ştürülen mer'a ve çay ırlarda erozyon sorunu artm ıştır. 1950'li yıllardan itibaren
tarımda mekanizasyon ve özellikle de çekigücü olarak kullan ılan hayvan ın yerine traktörün
ikame edilmesi, çayır ve mer'a arazilerinin aleyhine tarla arazilerinin giderek geni şlemesine
neden olmuştur. Işlenerek tar ım yapılabilecek arazilerin son s ınırına ulaşılmış ve hatta marjinal araziler de tar ıma açılmıştır. Bu durum doğal kaynakların sürdürülebilirliği yönünden
birçok sorunları da gündeme getirmektedir. 1998 tarih ve 4342 say ılı Mer'a Kanunu ile
mera, yaylak ve kışlaklara belirlenen miktarlardan fazla hayvan sokulamayaca ğı (Md. 23),
bu alanlardan yararlanan çiftçilerin yap ılacak bakım ve ıslah çal ışmalarına ilişkin giderlere
gerekli görülürse kat ılaca ğı (Md. 26) ve otlatma haklar ından yararlanacaklann her y ıl belirlenen miktarda ücret ödeyecekleri gibi düzenlemeler yap ılmış olması çok önemli görülmektedir. Böylece mer'alarda a şırı otlatma ve vejetasyon özelliklerinin bozulmas ı büyük ölçüde
önlenebilir. Ancak mer'a alanlar ının, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile ormanlarda olduğu gibi, turizm yat ırımlarına açılması çok önemli bir eksikliktir (Md. 14)(29).
işlemeli tarımın yap ılabileceği araziler % 8-15'den daha fazla e ğimli olmamalıdır. Bölgede e ğimin fazla ve genellikle verimli toprak derinli ğinin 20 cm'den daha az olmas ı, bitki
örtüsünün niteli ği, niceliği ve da ğılımı ile iklim ve ya ğış özellikleri tar ımın sürdürülebilirliği
için toprak koruma önlemlerinin al ınmasını gerektirmektedir. Üreticileri toprak koruma önKOOPERAT İ FOL İ K
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lemlerini almaya yöneltecek yasal ve kurumsal düzenlemeler yetersizdir. Tar ım topraklarının kullanımı ile ilgili özel mülkiyet düzeni ve buna hiçbir k ısıtlaman ın getirilmemi ş olması
nedeniyle zorlay ıa düzenlemeler yap ılmadan toprak kaynaklar ının korunması yeterli olmayacaktır.
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Bitkisel üretim a ğırlıklı işletmelerin sayısı, hayvansal üretim a ğırlıklı işletmelerin sayısından çok fazlad ır. Tarımda ihtisaslaşma düzeylerinde de değişiklikler olmaktad ır, 1950'de
işletmelerin % 61,3'ü ve 1991'de % 81,3'ü hem bitkisel, hem de hayvansal üretim yapmaktadır. Yaln ız bitkisel üretim yapan i şletmelerin oran ı aynı dönemde % 38,4'ten % 17,7'ye gerilemiş ve yalnız hayvancılık yapan işletmelerin oranı ise % 0,33'ten % 1,03'e yükselmi ştir (Çizelge 1). Tar ımsal üretim de ğeri içinde hayvansal üretimin pay ı yıllara göre % 30-40 aras ında değişmektedir. i şletme bünyesinde hayvansal üretime oranla bitkisel üretime daha fazla
ağırlık verilmektedir. Bölge tar ımında ihtisaslaşma özellikle fındık ve çay üretim bölgelerinde monokültür veya plantaj i şletmeleri belirginle şmektedir. Tar ımda uzmanlaşma derecesi
arttıkça, işletmelerdeki risk ve belirsizlikler de yükselmektedir. Risk ve belirsizlik ko şulları altında çal ışan ve sigota yapt ırma olana ğı bulunmayan küçük işletmelerin, uzmanla şmadan
kaçınması ve farkl ılaşmaya (işletmede birden çok faaliyete yer verme) giderek tar ımsal gelirlerinin azalma risklerini hafifletmeleri önerilmektedir(4). Ayr ıca bölge tarımında işgücü
tarzı, üretim faaliyetlerinin talep etti ğinden daha fazla oldu ğundan, farkl ılaşma ile mevcut
işgücünden daha iyi yararlan ılabilecektir.

pe

1960-1995 döneminde üretim deseninde önemli de ğişmeler olmu ştur. Toplam ekim
alan ı içinde tah ılların payı % 75,98'den % 50,89'a gerilemi ş, fındık ve çay dahil meywlerin
payı % 11,97'den % 33,37'ye ve sebzelerin pay ı da % 0,96'dan % 4,15'e yükselmi ştir. Koyun
ve sığır varl ığında önemli düzeyde gerileme olmu ş (Çizelge 5), buna karşın yerli ırkların kültür ı rkt ve melezleri ile ikame edilme oran ı da istenilen düzeye ç ıkarılamam ıştır(30).

Çizelge 5 Karadeniz Tanm Bölgesi'nde Bitkisel ürefim Alanlan ve Hayvan
Sayilan(30)
1960

Bitkisel üretim
Tab ıllar

1975

1990

1980

1995

Miktar (Ha) Oran Miktar (Ha) Oran Miktar (Ha) Oran Miktar (Ha) Oran Mikt8r (Ha) Oran
1.071.278

75.98

1.052.557

65,07

1.043.216

63,52

930.219

55.80

793.155

50,89

31.393

2.23

29.841

1,84

36.029

2,19

75.490

4,53

54.691

3,51

Endüstri Bitkileri

113.321

8,04

136.714

8,45

121.882

7,42

135.853

8.15

100.598

6.46

Meyveler

168.827

11,97

353.145

21.83

388.580

23.66

447.700

26,86

520.000

33,37

Yem Bitkileri

11.576

0.82

11.807

Q.73

15.888

0,97

30.005

1.80

25.274

1.62

Sebzeler

13.535

0,96

33.589

2,08

36.745

2,24

47.784

2,86

64.733

4,15

Toplam

1.409.930

100.0 1.617.653

100,0

L642.340

100,0 1.667.051

Koyun (Ba ş )

2.138.812

100,0 2.465.300

15,27

2.715.010

26,94 1.815.750 -15,10 1.438.050 -32.76

S ığır (Ba ş )

2.308.864 100,0 2.833.407

22,72

2.953.967

27.94 2.156.132

Baklagiller

100,0 1.558.451

100,0

Hayvansal Oreth

KOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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Tarıma yap ılan devlet müdahaleleri ile bölgede monokültür yo ğunlaşmış, girdi kullanım seviyesi yükselmi ş, fındık ve çay gibi bazı ürünlerde normal ekolojinin d ışına çıkılmıştır. Bu yap ı tarımda biyolojik dengenin bozulmas ına, hastal ık ve zararl ıların artmasına, yoğun kimyasal kullan ımına, hayvancılığın gerilemesine ve genetik kaynaklar ın hızla kaybolmasına neden olmaktad ır(2, 31). Bölgede monokültürün sa ğladığı ekonomik avantajlar ile
çevresel maliyetlerinin birlikte de ğerlendirilmesi gerekmektedir. Monokültür tar ım alanlarında kivi, ahududu, bö ğürtlen, ipekböceği yetiştiricili ği, arıcılık, kültür bal ıkçılığı ve özellikle
Rize'de narenciye gibi tar ımsal faaliyetler, da ğ ve yayla turizmi gibi alternatif ve sürdürülebilir turizm faaliyetleri, tar ımsal ormanc ılık ve el sanatlar ı gibi gelir kaynaklar ı geliştirilmesi ve bir ölçüde de olsa farkl ılaşmaya gidilmesi yararl ı olacaktır. Çünkü ekonomide çay, tütün ve fındık gibi Bölge'nin temel ürürılerinin talep ve gelir elastiklyetleri_ dü şük olarak tanımlanmaktachr(4, 32). Bunun için, bu ürünlerin fiyat ı düştükçe, tüketilen miktar ı , fiyattaki
düşme oran ında artmamakta veya gelir artt ıkça, bu ürünlerin tüketimi, gelir art ışı oranında
artmamaktad ır. Bu nedenle bu ürünlerin üretiminin art ırılması yolu ile üreticilerin, ülkede
sağlanan genel gelir art ışı veya refah düzeyindeki lyile şmelerden gittikçe artan oranda pay
almaları müknü olmamaktad ır. Bu durum Bölge'de tar ımsal gelirlerin toplam gelir içindeki
payındaki gerilemenin en önemli nedeni olmaktad ır.

pe

Verimi artırmak için kullan ılan tarım kimyasallarının bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı ,
insan ve çevre sa ğlığını olumsuz etkilemektedir, Günümüzde tüketicilerde besin maddeleri
üretim yöntemleri ve bu maddelerin içerdi ği çeşitli kimyasal kalıntı düzeylerinin insan sa ğlığına olan etkileri konusunda duyarl ılık göreli olarak artmaktad ır, Bölgede bu ğday işletmelerinin % 96,56's ı, arpa yeti ştirenlerin % 95,76's ı, m ısır üretenlerin % 91,70'1, çeltik yeti ştirenlerin % 97,24'ü, fasülye üretenlerin % 60,67'si, ayçiçe ği yetiştirenlerin % 97,53'ü ve patates
üretenlerin % 84,94'ünün kimyasal gübre kulland ığı saptanm ıştır(24). Bitki besin maddesi
olarak ülkemizde tüketilen kimyasal gübrenin y ıllara göre % 6,9-9,0'u bölge tar ımında kullanılmaktad ır. 1960-1996 döneminde bitki besin maddesi olarak gübre tüketiminde yaklaşık % 70'lik artış olmuştur. Bitki besin maddesi olarak 54 kg/ha gübre kullan ılmakta olup, bu
değer 120-130 kg/ha aras ında olan ülke ortalamas ından daha dü şüktür(33). Türkiye'de bitki besin maddesi olarak toplam gübre tüketiminin % 1,5'1 çayda ve % 2,51 de f ındık tarımında kullanılmaktadır, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 1960'11 y ıllardan 1990'11 yı llara kadar çay
topraklarında aşırı asitlik olu şmuş ve toprakların yaklaşı k % 85'inde asitlik kritik düzeyin
(pH=4,00) altına düşmüştür(34). Bu durum bitki ve toprak analizi sonuçlar ına bakılmaksızın Amonyum Sülfat gübresinin yıllarca gere ğinden çok fazla miktarda tek yanl ı olarak kullan ımından kaynaklanm ıştır. Nitekim çay i şletmelerinin gübre kullan ım düzeyinin Çay işletmeleri Genel Müdürlü ğü'nün önerisi olan 80 kg/da'dan daha yüksek oldu ğu saptanmıştır(35,
36).
Bölgede tarım ilacı ve büyümeyi düzenleyici maddelerin kullan ımı ile ilgili güvenilir
veriler olmamakla birlikte, entansif tar ımın yayg ınlığı na paralel olarak söz konusu kimyasalKOOPERAT İ FÇ İ L İ
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ların da kullanımının arttığı görülmektedir. Bölgede bu ğday işletmelerinin % 59,04'ü, arpa
yeti ştirenlerin % 36,78'i, m ısır üretenlerin % 23,151, çeltik yeti ştirenlerin % 95,45'i, fasulye
üretenlerin % 8,27'si, ayçiçe ği yetiştirenlerin % 56,72'si ve patates üretenlerin % 55,14'ünün
kimyasal ilaç kulland ığı belirlenmiştir(24). Örne ğin, fı ndık tarımında ortalama 1,40 kg/da
mücadele ilacı kullan ılmakta(37) ve çayda ise hiç kullan ılmamaktad ır. Bolu'da sözleşmeli
Amerikan tipi tütün üretiminde, fidelik haz ırlığında methyl bromide adl ı fümigasyon ilacı
kullan ılmakta, bu işlemin mutlaka fümigasyon operatörü kontrolünde yap ılması gerekti ği ve
bu amaçla kullan ılabilecek ilaçlar ın seçiminde Tarım il ve ilçe Müdürlüklerinin görü şlerinin
alınmas ı gerekti ği halde, uygulamada buna dikkat edilmedi ği belirlenmi ştir. Methyl bromide'nin farelerde kanser yap ıcı etkileri oldu ğu saptanm ıştır. Ayrıca dünyayı çevreleyen ozon
tabakas ın ın incelmesinde temel etken olan klor-flor-karbon (CFCs) biletiklerinin atmosfere
yayılmasının önlenmesini amaçlayan, 16 Eylül 1987'de kabul edilen ve Türkiye taraf ından
da onaylanan Ozon Tabakas ını incelten Maddelere ili şkin Montreal Protokolü, methyl bromide'nin atmosferik ozon tabakas ına zararl ı etkileri oldu ğu için, gelecek yüzyılda bu maddenin kullan ımının durdurulmasını öngörmü ş olması dır. Toprak fümigasyonu dışında üretim
döneminde tütün tar ımında 7 defa ilaçlama yap ıldığı ve preparat olarak 1.453,63.g/da ilaç
kullan ıldığı saptanm ıştır(38). Ecevit vd (1999) taraf ından yap ılan bir ara ştırmada ise, bölge
tarımında yaklaşık 3.019.982 kg pestisid kullan ılmakta, bunun % 84'ünü insektisid, %
herbisit ve % 5'ini ise fungusitler olu şturmaktad ır(39). Çal ışmada büyük firmalar ın bölge müdürlüklerinin kayıtları esas al ınmış olup, bölgede faaliyette bulunan bütün kurulu şlar dikkate al ınırsa, bu de ğer biraz daha yüksek olacakt ır. Buna göre bölgede ortalama 168 g/da pestisid kullan ılmaktad ır.
Bölge tarım işletmelerinde kimyasal girdilerin kullan ımı yönünden de i şletmeler arasında önemli farkl ılıklar bulunmakta ve ikili bir yap ı gözlenmektedir. i şletmelerin bir kısmı
kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan ve hayvanal ı kta kesif yem ve büyümeyi düzenleyici
kimyasal madde kullanmadan üretim yaparken, di ğer önemli bir k ısmı da gerek bitkisel ve
gerekse hayvansal üretimde bütünüyle denetim ve kontrolden uzak biçimde bu maddeleri
kullanmaktad ır. Üreticilerin ilaçlar hakk ında yeterli bilgiye sahip olmad ıkları ve ilaçlama
yapmadan önce ilaç ambalajlarm ı dikkatli okumad ıkları , etikette sadece ilaç dozuna bak ıldığı , ilaçlama ile hasat aras ında geçmesi gereken süre, son kullanma tarihi, k ılllanılırken
dikkat edilecek hususlar ve ilaç ambalajlar ının çevre için risk olu şturmayacak biçimde kontrol altına al ınması gibi konulara dikkat etmedikleri belirlenmi ştir(39). Karadeniz k ıyısında
avlarıan deniz bal ıklarında klorlu hidrokarbon kal ıntılarına rastlanmas ı , bölgenin tarım ilaçları ile kirlenmeye 14a şlad ığı nı göstermektedir(26). Pestisidlerin deniz, göl, akarsu ve yeraltısularına karışmas ı, bu ortamlar ı n ekosistemlerinin bozulmas ına ve canl ıların bundan zarar
görmesine neden olmaktad ır. Ayrıca bu Kimyasallar do ğrudan veya dolayl ı olarak topra ğa
ulaşmakta, toprak ve g ıda kirlenmesi gibi önemli sorunlara neden olmaktad ır(40).
Bölgede da ğınık yerleşim şekli ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalk ınmayı
olumsuz yönden etkilemekte ve altyap ı hizmetlerinin maliyetini yükseltmektedir. Bu tip yerROOPERATİ FÇ İ Lİ K
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leşimlerde ürünlerin pazarlama organizasyonunun kurulmas ı çok güç olmakta, örgütlenme
ve işbirli ği olanaklar ı da zayıflamaktad ır. Di ğer yandan Bölge tar ımındaki aşırı nüfus baskısı= azaltılması gerekmektedir. Tarımda önemli gizli işsizlik sorunu bulunmaktad ır. Bölge
illerinde toplam nüfus içinde tar ım nüfusunun payı % 54,7 ile % 65,2 (Giresun'da % 56,1, Gümüşhane'de % 65,2, Kastamonu'da % 64,9, Ordu'da % 59,4, Rize'de % 61,8, Samsun'da %
54,7, Sinop'ta % 64,5, Trabzon'da % 61,9, Zonguldak'ta % 61,7 ve Bayburt'ta % 61,5) aras ında değişmekte olup, bu oranlar oldukça yüksektir(41). Tar ımda çal ışanların emek verimliliği de son derece dü şüktür. Bölge illeri net göç vermekte, ancak Samsun ve Trabzon gibi bazı illerde iç göç nedeniyle kısmen yığılma vardır. Bölgede tanm ında aile işgücünün % 3653'ünün at ıl kaldığı , buna karşın işletmelerde fiilen kullan ılan işgücünün % 17-25'inin yabancı işgücü olduğu belirlenmi ştir(42, 43, 44). Bölgede i şsizliğ' in genel bir olgu olmaktan
çok işletme tipine ba ğlı olduğu vurgulanmaktad ır(45). Buna göre Bölgede do ğal ve insan
kaynaklar ının etkin kullan ım planlaması= yapılamad ığını göstermektedir.
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin ekolojik olarak üretimi, alternatif bir üretim faaliyeti olmanın ötesinde, do ğal dengeyi korumak ve bozulan dengeyi yeniden olu şturmak, daha sa ğ lıklı gıda maddeleri üretmek, marjinal alanlar ı ve yöreleri de ğerlendirmek ve yeni istihdam
olanaklar ı sağlamak gibi yararlar ı sağlayabilmektedir. Sürdürülebilir tar ım, Bölgede üreticilerin belirli ürünlere olan ba ğımlılığını azaltabilir ve yeni gelir kayna'ğ' ı sağlayabilir. Yüksek
enerjili tar ıma uygun olmayan, verimlilik ve karl ılığın düşük oldu ğu yörelerde, sürdürülebilir tar ıma destek ve te şvikler verilerek geli şmesi sa ğlanabilir. Böylece özel ürünlerin üretimine yönelinebilir veya üretim deseninde istenilen de ğişiklik sağlanabilir. 1999'da Bölge'de
Ordu, Samsun, Bolu ve Zonguldak illerinde, 1.155 çiftçi ailesi taraf ından 3.745 ha alanda,
2.288 ton ekolojik fındık üretimi yap ılmış ve üretimin önemli kısmı ihraç edilmi ştir(46). Ülkemizde kimyasal kullan ım düzeyi, genel olarak geli şmiş ülkelere oranla daha dü şük olduğundan, özellikle geli şmiş ülkelerde tüketicilerin taleplerini kar şılamaya yönelik ürün tedariki için, yabanc ı sermayeli firmalar ın temsilcilikleri ve Türk firmalannca sözle şmeli tarı m
modeli ile ekolojik üretim yap ılmaktad ır.
Çevre sorunlarının kaynaklar ından biri olan tar ım, aynı zamanda birçok çevre sorunlarının da ma ğduru durumundad ır(47). Bölge özellikle Samsun ve Trabzon illerinde sanayi ve
çeşitli yörelerde maden i şletmecili ği önemli çevre kirletici faaliyetler olup, bunlar tar ımsal
faaliyetin sürdürülebilirli ğini ürün çeşidi, miktarı ve kalitesi yönlerinden olumsuz etkilemektedir(48). Bölge'de sanayi kurulu şları içinde Gökta ş (Murgul) Bakır Fabrikas ı izabehane bacasından atmosfere verilen SO2 gaz ının çevredeki 11.000 da alanda bitki örtüsünü tamamen
yok etti ği ve 43.000 da alanda ise, bitki örtüsünün zarar gördü ğü, orman, tar ım ürünleri ve
toprak üzerindeki zararl ı etkilerin önemli bir düzeye ç ıktığı saptanmıştır(49). Di ğer bir örnek
ise, Samsun-Tekkeköy'deki Samsun Gübre Sanayi A. Ş. ve Karadeniz Bak ır işletmeleri A. Ş.dir.
Bu iki kurulu ş, bölgede önemli ölçüde kirlili ğe neden olmakta, böylece tar ım ürünleri ve ormanlarda kükürt düzeyinin normalin çok üzerine ç ıktığı , materyaller ve insan sa ğlı ğ' ının da
oluşan kirlilikten olumsuz etkilendi ğ'i saptanm ıştır(48).
KOOPERAT İ FÇ İ L İ K-
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Bölge biyolojik çeşitlilik açısından çok zengindir. Ancak 1960'lardan sonra büyük miktarlarda ihracat ı yapılan bazı geofitler, h ızla yok olan bitki türleri aras ında yer almaktad ır.
Çiçek soğanları ve orman tali ürünlerinin do ğadan topland ığı başlıca iller; ArNin, Bolu, Giresun, Samsun ve Trabzon'dur. Özellikle nesli tehlike alt ında olan geofitler ve orman tali
ürünlerini korumak için aşırı ve erken söküm engellenmeli, sökümde münavebe yap ılmalı ve
bunlardan mümkün olanlar üretime al ınmalıdır. Do'ğ ada çok fazla tahrip olmu ş olan bazı endemik türlerin toplanmas ı ve ihracat ı yasaklanmal ıdır. Bölgede arazi varl ığının % 3,5'i milli
parklar, tabiat koruma alanlar ı , tabiat parklar ı ve yaban hayat ı koruma alanlar ı olarak belirlenmiş ve koruma altına al ınmıştır.
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Marjinal tarım arazileri (Vi.-V11, s ınıf) üzerindeki i şletmelerin emek yo ğun olduğu, sabit ve özellikle döner sermayelerinin genellikle yeterli olmad ığı , ekonomik üretim birimi olmaktan uzak, küçük, da ğınık ve organize olmam ış bir yapıya sahip olduklar ı bilinmektedir.
Bu işletmelerin durumlar ının iyileştirilmesi amaçland ığında, bitkisel ve hayvansal üretim,
ormancılık ve diğer üretim alternatiflerinin kombine edilmesi gerekir(50). Marjinal arazilerde toplum ormanal ığı veya tarımsal ormancl ık gibi kat ılımcı yaklaşımlar benimsenerek gelir artışı ve dolayısıyla yaşam standard ı yükseltilebilir. Marjinal arazilerde tah ıl, çay, fındık,
tütün gibi ürünlerin yeti ştirilmesi ve bunlara yönelik desteklemeler, mer'a ve ormanlar ın
tahribi ve erozyona neden olmaktad ır. Bu alanlarda h ızl ı gelişen türler ile özel orman alanları kurulmal ı ve bu teşvik edilmelidir. Nitekim Türkiye Kalk ınma Vakfı , FAO ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak 1991'de Sinop-Dura ğan'da Türkiye'de Uygun Toplum Ormanc ılığı Metotlarının Geliştirilmesi Projesi'ni uygulam ış, proje ile do ğal kaynaklar ın sürdürülebilir yönetimi açısından özellikle gelir art ışı , entegre yakla şım, yöre halk ının katılımı ve kad ın
konularında önemli gelişmeler sa ğlanmıştır(51). Benzer çal ışmalar Bölgede di ğer yörelerde
de uygulanabilir ve bu konuda ilgili kurumlar ın deneyimlerinden de yararlan ılabilir.
4. SONUÇ VE ÖNERILER

Günümüzde bütün faaliyetlere çevre koruma amac ının entegre edilmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Tarıma yönelik politikalar ın amaçlarından biri ve en önemlisi, kaynak
kullan ım etkinli'ğ ini artırmak ve kaynaklar ın sürdürülebilir kullan ımı nı sa ğlamaktır. Bu gereklilik özellikle beslenme ve giyinme gibi insan ya şam ının kalitesini doğrudan etkilemesi
nedeniyle tar ımda özel bir önem arz etmektedir. Türkiye'de do ğal kaynakların korunması ve
ekonomik kalkınman ın sürdürülebilirli ği açısından, çevre ve ekonomik kalk ınmanın birbirine makro ve mikro düzeylerde entegre edilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle ulusal
düzeyde çevre koruma ve SK stratejileri b.elirlenmell ve bunlar ın uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlanmalıdır. Uygulama planlar ı sektöre' düzeyden çok bütüncül bir anlay ışa yönelik olmal ı ve uygulamalar mikro ölçekten makro ölçeğe doğru yönelmelidir. Bu kapsamda ST stratejilerinin ulusal tar ım politikalarına entegre edilmesi ve tar ımsal kalkınma
yaklaşımını n yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. ST stratejilerinin uygulanabilmesi
KOOPERAT İ FÇ İ L İ
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için, öncelikle tar ımı destekleme politikalar ının yeniden düzenlenmesi, çevre koruma amaçlı alternatif tar ım yaklaşımlarının teşvik edilmesi, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve çiftçi e ğitimi ve yayım programlar ına çevre koruma amac ının dahil edilmesi yararl ı olacakt ır. ST'a
yönelik eylem öncelikleri ile ilgili olarak yap ılabilecek ba şlıca öneriler a şağıda sıralanm ıştır:

• Verimli topraklar tanmsal üretim için korunmand ır. Devlet verimli tar ım topraklar ının etüd ve haritalamas ınt çok hızlı ve modern yakla şımlarla yapmal ı ve verimli alanlardaki kayıpları azaltabilecek politikalar ı saptamak ve uygulamal ıdır. Yerel kurulu şlar da saptanan makro politikalar ı yerel düzey'cle en iyi biçimde uygulayabilmelidir. Sulanan veya sulanabilecek 1.-1V. s ınıf ve yağışa bağımlı tarım yapılan 1.-111. sınıf arazilerin tar ım için korunması amacıyla tarımsal sit alan ı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Tar ımsal sit ve arazi
kullanım planlamasını gerçekleştirecek "Tar ım Arazilerinin Korunmas ı ve Kullan ılması Kanunu'nun" çıkarılması ve bunun uygulanabilmesi için gerekli kurumsal örgütlenmenin olu şturulması gereklidir.
• Toprak ve

Sil kaynaklanm koruma çal

ışmalan geliştiıilmelidir. Rasyonel işletmeci-
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lik toprak kayı plannın azaltılması ve tar ımsal üretim ortam ının koşullarının iyileştirilebilmesi çin gereklidir. Üreticiler; arazileri yeteneklerine uygun olarak kullanmak, tar ım topraklarının verimliliğini korumal ı (organik madde içerikleri yekseltilmeli, toprak yüzeyindeki bitki
örtüsü korunmal ı, ekim nöbeti uygulanmal ı ve rasyonel gübreleme yap ılmalı ), yağışlardan
en iyi biçimde yararlanmak, yüzey ak ışı ve olumsuz etkileri azalt ılmalı, doğal bitki örtüsü
korunmalı ve geliştirilmeli, teknik ve uygulayıcı kuruluşlar ile üreticiler ve örgütleri aras ındaki ilişkiler geliştirilmelidir.

• Malinal araziler üzerinde tanm ın etkileri azalt ılmandm Bu alanlarda tar ımsal ormancılık geliştirilmeli, orman içi ve kenar ı yerleşimlerin çevrelerindeki ormanlar korunmal ı
ve bu yörelerde ya şayan ailelerin tanm ve orman d ışı gelir kaynakları artırılmalı ve bunların toprağa aşırı bağımlılıklan azaltılrnalıdır.

• işletmelerde bitldsel ve hayvansal üretim faalbietlerinin birbirine entegre olmas ı teşvik edilmelidir. Düşük girdili veya ST, ancak bitkisel ve hayvansal üretimin ve hatta kültür
bal ıkçılığının birbirilerine entegre edilmesi ile sa ğlanabilir. Böylece çiftlik gübresi do ğal
gübre olarak bitkisel üretimde kullan ılabilecek ve bitkisel ana ve yan ürünler de hayvanalıkta değerlendirilebilecektir.
kimyasallann kullan ımın çok yüksek çevresel maliyet
getirdi ği veya uygun olmad ı ğ' ı hassas ekosistemlerde, böyle bir yakla şım büyük avantajlar
sağlayacakt ır. Bunun için yerel tar ımsal uygulamalar konusunda büyük deneyime sahip
olan üreticiler, bu amaçla yürütülecek tar ımsal ara ştırma önceliklerinin belirlenmesi ve yeni
tekniklerin adaptasyonu çal ışmalarında dikkate al ınmalı, hatta bu çal ışmalar, mümkün olduğunca üreticilerin de kat ılımı ile yapılabilmelidir.

• Kuru tanm alanlannda st ırdıkalebilirlik ve verimlilik ytikseltilmelidir. Gıda arzını
yükseltmek ve nı arjinal araziler üzerinde tar ımın olumsuz etkilerini azaltabilmek için, kuru
KOOF'ERATİ FÇ İ L İ K
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tarım bölgelerinde, ya ğışa ba ğımlı tarımsal üretim için özel işletmecilik tekniklerinin geli ştirilmesine gerek vard ır, Bunun için toprak ve su korunmal ı , bu bölgelerin ko şullarında yüksek verim sa ğlayabilen çeşitler geli ştirilmeli ve kullan ılmalı, geleneksel ekim nöbeti iyile ştirilmeli, toprakta ya ğışa bağımlı olarak oluşan nemden rasyonel olarak yararlan ılmalı, yapılacak bitki ve toprak analizlerine göre özellikle eksik olan besin maddelerini kar şılamak için
uygun miktarda gübrenin, uygun zamanda ve uygun yöntemler ile topra ğa verilmesi sa ğlanmal ıdır.

• Entegre tanmsal mücadele uygulamalan yaygmla ştınlmandır. Entegre mücadelenin amacı , zararl ı populasyonunun olu şturdu ğu kayı pların ekonomik yönden kabul edilebilir düzeyde tutulmas ı ve bunun da çevre ile uyumlu bir biçimde yap ılmasıdır. Bunun için biyolojik kontroller (predatörler, parazitler ve patojenler gibi zararl ıların doğal düşmanlar ı ),
kültürel kontroller (yabanc ı otların elle mücadelesi, ürün çe şitlemesi ve münavebe, hastal ık
ve zararl ı lara dayan ıklı çeşitlerin kullan ımı ) ve kimyasal kontrollerin (belirli ve zararl ılarda
ba ğışı klık gelişimine neden olmayan pestisidlerin minimum miktarlarda kullan ımı ) birlikte
kullan ılması teşvik edilmelidir.

a

• Tanm Ifimyasallann ın (ilaç, gübre, büyümeyi düzenleylciler gibi) kullan ımı kontrol
edilmelidir. Tarım kimyasallarının kullan ımında yeni düzenlemelere gereksinim vard ır. Bu
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düzenlemeler ve te şvikler ile kimyasallar ın kullan ımı azaltılabilir ve alternatiflerinin kullan ım ı teşvik edilebilir. Bunun için öncelikle; çevre koruma amaçl ı kamu ve sivil kurulu şlarınca,
gıdalar ve içme sular ında kirleticilerin kabul edilebilecek kal ıntı düzeyleri belirlenmeli, kimyasal kullan ım ının kontrolünde, bunlar ın kirletici özellikleri esas al ınarak uygun ekonomik
araçlar kullan ılmalı (vergi, harçlar, depozito geri ödeme gibi) ve kimyasallara uygulanan
sübvansiyonlar Yeniden gözden geçirilmelidir.

• Tarımın genetik kaynaktan korunmand ır. Bunun için nesli tehlikede olan bitki ve
hayvan türleri korumaya al ınmal ı , ulusal bitki ve hayvansal gen kaynaklar ı merkezleri kurulmal ı ve bu giri şimler ulusal ve uluslararası kaynaklar ile finanse edilmelidir. Ayr ıca doğal
çiçek soğanları ile tali orman ürünlerinin toplanmas ı , ticareti ve de ğerlendirilmesi yeniden
düzenlenmelidir. Batakl ıklar ve sazl ıklar do ğal kültür alanlar ı olarak korunmal ı , kurutularak
tarıma aglmamal ıdır. Akarsu, göl ve deniz k ıyılarının doğal yapılarının korunması sa ğlanmal ıdır.

• Küçük çiftçiler ve tanm kesimindeki topraks ız ailelerin bulunduklan yerlerde tanm
dışı işlerde istihdam ı olanaklan art ınlarak toprak üzerindeki nüfus baslus ı hafitletilmelidir.
Tarımda işgücünün fiilen çal ışmadığı dönemlerde; bunlar a ğaçlandırma, toprak ve su kaynaklarını geliştirme ve koruma, sulama ve içme suyu şebekelerinin in şası ve işletilmesi gibi
kalkınma için gerekli olan kamu yat ırımlarında çal ıştırılabilmeli, kırsal kesimde fazla arazi
talep etmeyen, kı rsal sanayi ve sürdürülebilir turizm gibi tar ım dışı faaliyetler geli ştirilerek,
tarımdaki açık ve gizli işsizlere yönelik alternatif istihdam olanaklar ı artırılmal ıdır. Tarım
KOOPERATİ FOLiK

g6›.

eayı :126 eklm-kaelm-aral ı k'99

ürünlerini işleyen, tarım, orman, su kaynaklar ı ve inşaat kesimleri için gerekli olan girdileri
üreten kırsal sanayiler teşvik edilerek, kırsal kesimdeki nüfusun oldu ğu yerde yaşam koşulları iyileştirilmeli ve kentlere sürekli ve düzensiz göç önlenmelidir.

• Tarımda fiyat polltikalan yerine çevre korumaya yönelik politikalara a ğırhk verilmelidir, Tarımda uygulanan fiyat ve destekleme politikalar ı; bir yandan yo ğun toprak ve kim-
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yasal kullan ımı ile toprak kalitesinin dü şmesi ve verimliliğinin azalmasına neden olmakta,
doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi ve marjinal alanlar ın tarıma açılması sürecini h ızlandırmakta ve su kaynaklarının kirletilmesine neden olmakta ve di ğer yandan da üreticileri
daha fazla üretim yapma konusunda te şvik ederek endüstriyel tar ıma geçilmesine çok
önemli katkılar yapmıştır. Devlet tar ımda fiyat politikalar ı yerine; marjinal alanlar ın tarım
dışı kullanımlara ayr ılmasına yönelik girişimleri teşvik etmeli, fiilen tar ım yapılan ve yapılmayan, ancak sahip oldu ğ'u yönünden önem ta şıyan ekosistemleri koruma alt ına
almalı, tarım politikalarına çevre yönetiminin geleneksel, ekonomik ve mali araçlar ını entegre etmeli, bölgede ürün çeşitlendirmesini te şvik etmeli. monokültüre ayrılan alanlar ,ile bunlann etkilerinin azalt ılmasını sa ğlamaı', organik veya ekolojik üretimi te şvik etmeli, tarım
kimyasallar ı ticareti ve kullan ımını yeniden düzenlenmeli ve üreticilere bu konuda verilmesi gereken dan ışmanlık hizmetlerini yeniden organize etmelidir. Ayr ıca tarımsal yatırımların
ve kırsal kalkınma projelerinin çevresel etkilerinin de ğerlendirilmesi, tar ım ürünlerinin ekolojik etiketlenmesi ve ekolojik ürünlerin pazarlamas ının geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
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OOPERATİNİL
TOPLAM KALITE YÖNETIMI ILE ÖĞRENEN ORGANIZASYON
VE BENCHMARK1NG ILIŞKISI ÜZERINE DÜŞÜNCELER
Yrd. Doç. Dr. Irfan ÇAĞLAR*
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Küreselle şme, bir taraftan Pazar rekabetini art ırırken, di ğer yandan da kaliteyi, mükemmelliği ve yaratıcılığı Pazar rekabetinin olmazsa olmaz ko şulu durumuna getirmektedir.
Böylece, müşteri merkezli yorumlar, günümüzde i şletmelerin önüne baz ı kavramlar ı ve onların uygulamalarını koymaktad ır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Ö ğrenen Organizasyonlar
ve Benchmarking (K ıyaslama) gibi. Bütün bu uygulamalar ın ortak hedefi mü şteri mutluluğunu temin etmeye yöneliktir. Bunu yapabilmek için de i şletmeler; bir taraftan kaliteyi yükseltmek, maliyeti dü şürmek ve üretimde h ızı gerçekleştirmek isterlerken, öte yandan da, katılımalığı sağlamak, kendilerini sürekli üretken bir konumda tutan ö ğrenen merkezli davranmak ve kendinden mükemmel olanla kendisini kar şı laştırarak yenilenme çabalar ını sürdürmek zorundad ırlar. Artık dünya işletmecili'ğ i bu uygulamalara yöneldi. Bu yönelimlerle
Pazar sorunlar ına çıkış arayan i şletmeler dünyadaki Pazar rekabetini belirleyen bir konuma
geldiler. Ülkemiz işletmeleri de kaliteye yönelik bu uygulamalara girerek; hem kendilerini
yenilemeli, hem üretkenliklerini ve yarat ıcılıklarını güçIendirmell ve hem de dünya pazarları ile bütünleşmenin yollarını aramal ıdırlar.
SUMMARY

Globalization boosts the market competition, on the other hand, makes the quality,
perfectness and creativeness a necessary entity. In this way, customer-centred comments put
some terms and it, practises for the companies. Such as total quality management, learning
organizations and comparison (Benchmarking). The common purpose of these practises to
* Gazi Üniversitesi Çorum IMF Öğretim Üyesi,
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actualize the customers' satisfaction. ln order to do this, companies, on one hand, should increase the quality and decrease the cost, but on the other hand, they have to provide the participation and to act in the position of learning-centred and continue the efforts of renewing
themselves. By comparing their positions with the ones better than them. Nowadays, the
world act in that way. By puttir ıg them into practice. By these tendencies, the companies, seeking alternative, for the market problems, have become the organizations being an important factor in the field of market competition. Our country's companies, by applying these
practises, should not only renew themselves but also strengthen their productivity and creativity and also should seek the ways for the integration of the world markets as soon as possible.
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1. GIRIŞ
Küreselleşme, dünya pazarlar ındaki rekabeti giderek art ırmaktadır. Artan rekabetin
sonucu olarak i şletmeler, küresel pazar ko şullarının baskısını daha çok hisseder hale gelmektedirler. I şletmelerin pazar pay ı üzerinde s ınırlayıcı etki yapan bu fiili durum, i şletmeleri pazar pay ını artırıcı yönde farkl ı arayışların içine sokmaktad ır. Arayışların doğal sonucudur ki, i şletmeler, müşteri konusunda daha hassas davranmaya gayret etmektedirler. Mü şteri merkezli bu yorumlar, günümüz i şletmecilik hayatında bazı kavramlar ı daha da anlamlı kılmaktad ır, Örneğin; Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Ö ğrenen Organizasyon ve Benchmarking (kıyaslama) gibi. Bunlara ba şkaları da eklenebilir.
Eklenebileceğl ifade edilen yakla şımların içinde yukarıda belirtilen üçünün birbiriyle
ilişkisi daha bir özeldir. Çünkü. birbirlerini şekillendirme ya da tamamlamada çok yakın ilişki içerisinde olan bu kavramlar, uygulamada di ğerlerine oranla daha a ğır basmaktad ır. Zira, işletmelerin sürekli artan rekabet kar şısında varl ığını devam ettirebilmeleri, salt mü şteri
tatmini ile de mümkün olmamaktad ır, Bunun yanında işletmeler, kaliteyi yarat ırken ayn ı zamanda düşük maliyeti de sağlamak zorundad ırlar. Söz konusu bu zorunluluk, i şletmeleri
TKY uygulamasına götürmektedir. TKY anlay ışı yapısı gereği mükemmelli ği esas almaktad ır.
Mükemmelliğin yarat ılması , işletmeleri sürekli ö ğrenerek yenilenme ve sürekli kar şılaştırma
yaparak alan ın en iyisi olma eylemi ile karşı karşıya bırakmaktad ır(1).
Son yıllarda daha yo'ğ un bir biçimde gündeme gelen Ö ğrenen Organizasyon ve Benchmarking yakla şımları, TKY'nin bizatihi kendisi de ğildir. Belki bir sonucu olarak kabul edilebilir. Zira, bu yakla şımlar, TKY anlayışının bir ya şam biçimi haline geldi ği işletmelerde güncelleşebilmektedir. Yani TKY uygulamas ı, diğer iki yakla şımın serpilip büyüdüğü verimli
alan olarak işlev görmektedir. Hatta söz konusu yakla şımlar için TKY uygulamas ını olmazsa
olmaz koşulu olarak değerlendirenler de vard ır. Bütün bunlar; bir yandan TKY ile di ğer yaklaşımları özdeşleştirirken, öte yandan da en azından bu kavramlar aras ında sıkı bir ilişkinin
varlığının da inkar edilemeyece ğini ortaya koymaktad ır.
KOOPEKAT İ FÇ İ L İ
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bilgileri sa ğlaBu çal ışma ile üç şey amaçlanmaktad ır. Ilk olarak; yakla şımlarla
mak, onlarla ilgili zihinlerde yeterli bir bilgi birikimi olu şturmak, ikinci olarak; bu bilgi birikiminin ışığı altında kavramlar aras ı ilişkileri ortaya koymak, üçüncü olarak da; bu kavramlar aras ında olumlu korelasyonlann kurulup kurulamayaca ğını test etmektir. Böylece, söz
konusu yaklaşımların, ülkemiz işletmeciliğine kazand ırabilecekleri noktas ında bir konsensüsün oluşturulabilmesine katkı sağlanmış olacaktır.
2. TOPLAM KALITE YÖNETIMI
2.1. TOPLAM KALITE YÖNTEMI ILE ILGILI KAVRAMLAR VE TANIMIARI
2.1.1. Kalite

a

"Kalite" sözcü ğü, 19701i yıllarda pek ço ğumuz için "lüks", "az bulunur" ve "pahal ı"
kavramları ile eş anlamlı bir kelime iken, bugün, içinde yaşadığımı z rekabet ekonomisine
dayal ı dünya-da ayakta kalabilmenin şifresi haline gelmiş bulunmaktad ır. iş dünyasının, önde gelen kuruluşları, daha çok sat ış ve daha çok Kar ın artık kaliteye bağlı olduklarını bilmektedirler(2),
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uzman, bilim adam ı, yazar ve baz ı kuruluşlar tarafından
Kalite kavram ı konuyla
aşağıda ifade edildi'ğ i
tan ımlanmaktad ır(3):
1. Kalite, bir mal veya hizmetin belirli bir gereklili ği karşı layabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. (ABD Kalite Kontrol Derne ği - ASQC)
2. Kalite, bir mal ın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir. (Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu - EOQC)
3. Kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir. (P. Crosby)
4. Kalite, kullan ıma uygunluktur. (James M, Juran)

5. Kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden oldu ğu minimal zarard ır. (G. Taguchi)
1SO Kalite sözlü ğünde kalite, tan ımlanan veya talep edilen ihtiyaçlar ı tatmin etme yeteneğini gösteren özellik veya karakteristiklerin toplam ı olarak tanımlanmaktad ır(4).
Günümüzde kazand ığı önem itibariyle kalite; i şletmeler açısı ndan bir ürünün performansı, nitelikleri, güvenirli ği, standartlara uygunlu ğu, dayarukl ılığı ve alg ılanabilirli ği olarak kabul edilmektedir(5).
işletme Yönetimi açısından ise kalite; sadece basit bir teknik yöntem olmay ı p, işletmenin müşterilerini memnun etmeye ve i şletme içinde tüm birimlerin optimizasyonunu sa ğlamaya yönelik bir i şletme yönetimi arac ı olarak görülmektedir(6).
KOOPEKAT İ FOL İ K,
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Kalitenin klasik tan ımı yukarıdaki tan ımlardan da anla şılacağı üzere; "Standartlara
uygunluktur". Ancak bugün bu tan ım gelişmeleri tam-anlam ıyla karşılayamadığından kalite; "mü şterilerin ihtiyaçlar ına uygunluk" olarak dü şünülmektedir(7).
2.1.2. Kalite Güvencesi
Bu kavramın değişik tan ımlarını yapmak mümkündür.
1S0 8402 Kalite sözlü ğünde Kalite Güvencesi (KG); ürün ya da hizmetin kalite için belirlenmiş özellikleri karşı lamaya yönelik yeterli güveni sa ğlayacak planl ı ve sistematik faaliyetlerin tümüdür(8).
Bir di ğer tan ım ise, Kalite Güvencesi (Kalite Güvenli ği - Quality Assurance: QA), müşterinin hatal ı hiçbir ürün almamasını garanti etmek için ürünün kontrolüne de ğil, projenin
kontrolüne yönelik faaliyetlerdir şeklinde yap ılmaktadır(9).

a

2.1.3. Kalite Kontrolü
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Kalite kontrolünün Amerikan Standartlar ında (ANSI / ASQC) kullan ılan tanımı şöyledir,
Kalite kontrolü, ürün ya da servisin verilen tatmin edici kalite de ğerlerine ula şması için kullanılan operasyonel teknikler ve aktiviteler ve bu teknik ve aktivitelerin kullan ılması olayıdır(10).
Meşhur kalite uzman ı Feigenbaum'da kalite kontrolünü şöyle tanımlamaktadır. Kalite
kontrolü; bir örgüt içindeki çe şitli gruplar ın kalite geli ştirme, kalite devaml ılığı ve kalite artırımı çabalar ını birleştiren, müşteri memnuniyetini en ekonomik düzeyde üretim ve hizmet
sunarak sa ğlayan etkin bir üretim sistemidir(11).
2.1.4. Kalite Politikası

Kalite politikas ı, üst yönetimin kalite ile ilgili genel misyon ve,hedeflerin formel (biçimsel) ifadesidir. Kalitenin yarat ılması, geliştirilmesi ve kal ıcı kılınması noktas ında izlenecek
yol ve yöntemler bütünüdür(12),
2.1.5. Kalite Yöntemi (KY)
Kalite Yönetimi de, firman ın kalite politikas ını yorumlayan ve uygulayan genel fonksiyonudur. Stratejik planlama, kaynak tahsisi ve özellikle kaliteye ili şkin konulara yönelik i şletme faaliyetleri de kalite yönetimi kavram ı içerisinde de ğerlendirilmektedir. Her ne kadar
firmanın kalite misyonunun gerçekle ştirilmesi organizasyondaki herkesin kat ılımına ve verdiği desteğe bağlı ise de, kalite yönetimi üst yönetimin sorumlulu ğundad ır(13).
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2.1.6. Kalite Çemberled veya Kalite Kontrol Çemberlert (Kg)
Kalite Kontrol Çemberlerini Japon Bilim Adamlar ı ve Mühendisleri Derne ği (JUSE) şöyle tarif etmektedir. "Bir kalite Çemberi, ayn ı yerde çal ışan, kalite yönetimi faaliyetlerini gönüllü olarak yerine getiren i ş görenlerden oluşmuş küçük çal ışanlar grubudur"(14).
Fransız Kalite Çemberleri Derne ği ise kalite Çemberlerini daha geni ş olarak şöyle tanımlamaktad ır. "Bir Kalite Çembe ıt ayn ı organik ünitede (atölye, büro, ofis, labaratuvar, satış bürosu v.s.) çal ışan ve ortak profesyonel u ğraşılara sahip 5 ila 10 gönüllüden olu şan homojen ve daimi bir küçük çal ışma grubudur"(15).
2.1.7. 1SO 9000 Standard ı
Basit olarak 1SO 9000 imalat ve hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için kurulmu ş,
kapsaml ı bir standartlar kümesi olarak tan ımlamaktad ır. 1S0 9000 serileri, bir firman ın kalite sistemini geliştirmesini, belgelemesini ve çal ıştırılmasını istemektedir(16),
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2.2. TOPLAM KALITE YÖNETIMININ GELIŞIMI

TKY bir takım dönemsel gelişmelerin sonucu gerçekleşmiş tir. Bu dönemler ve özellikleri sırasıyla şu şekilde ifade edilebilir(17).
1) 1960'11 yıllarda; 2. Dünya Sava şının yaralarını saran sanayileşmiş ülkeler, giderek
yoğunlaşan bir rekabet ortam ı yaratt ılar. Korumacılığın azalmas ı, ekonomilerin liberalle şmesi ve uluslararas ı ticaretin yayg ınlaşması ile işletmeler de artan ölçüde global stratejiler
izlemeye başlad ılar.
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2) 1970'llyıllar; teknolojinin yayg ınlaştığı ve 3. Dünya ülkelerine de girdi ği bir dönemdir. Maliyetle rekabet dönemi olarak tan ımlanabilecek 70'1i y ıllarda, pekçok Bat ılı firma üretimlerini geli şmekte olan ülkelere kayd ırmışlar ve bunun sonucu olarak ucuz i şçilikten de yararlanarak ekonomik zenginliklerini art ırmışlard ır.
3) 1980.1i yıllar ise; rekabete kalite boyutunu getirdi. Pek çok yönden tatmin olan kitleler artık ucuz ve bol ürünlere doymuştu. Bu kitleleri ancak kaliteli ürünler tatmin edebilirdi ve öyle oldu. Kaliteli ürünlere talep bat ıdan oluşmasına karşı n, kalite olgusu do ğuda yani Japonya'da geli şti. Bu gelişimin temelin de yatan gerçek, Japon toplumunun sosyo-kültürel de ğerleri ve mükemmelli ğe yatkın ruhsal yap ısıdır.
TKY'nin yukarıda belirtilmeye çal ışılan dönemlerdeki geli şmelerine katkı sa ğlayan bilim adamlarının listesi şu şekilde verilebilir(18).
1931 W. SHEWHART ISTATISTIKSEL KALITE KONTROLÜ

(ABD)

1940 STANFORD SEMINERLER1

(ABD)
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1950 E. DEMING' İN SEM İNERLERI

(JAPONYA)

1951 "DEM1NG" KALITE ÖDÜLÜ

(JAPONYA)

1952 "KALITE KONTROL" DERGISI

(JAPONYA)

1954 P. DRUCKER: HEDEFLERLE YÖNETIM

(ABD)

1954 J. JURAN "KALITE YÖNETIMIN SORUMLULU ĞUDUR"

(ABD)

1954 ULUSAL RADYO ILE JAPONYADA "KALITE" E ĞITIMI YAYINLAR1 (JAPONYA)
(ABD)

1960 G. TAGUCH1: ISTATISTIKSEL DENEY TASARIM1

(JAPONYA)

1961 K. 1SHIKAWA: FORMENLER IÇIN KALITE KONTROL DERGISI

(JAPONYA)

1962 K. ISHIKAWAO KALITE ÇEMBERLERI

(JAPONYA)

1969 KOBE STEEL: QUALITY LOSS FUNCTION

(JAPONYA)

1970 S. SH1NGO: POKE-YOKE

(JAPONYA)

1970 G. TAGUCH1: QUALITY LOSS FUNCTION DEPLOYMENT

(JAPONYA)

cy
a

1957 A. FEIGENAUM: TOPLAM KALITE KONTROL

1976 T. OHNO: TOYOTA JUST IN TIME SISTEMI
1980 G. TAGUCHI: ROBUTS DES1GN

(JAPONYA)

1990 VE ÖTESI YARAT1LAN KALITE

(JAPONYA)
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Söz konusu bu liste, TKY Sürecinin yakla şık 70 yıllık bir geçmişe sahip oldu ğunu göstermektedir. 60'11 y ıllara kadar olan döneme kalite bilincinin olu şma dönemi denilebilir. 60'11
yıllardan itibaren ise gönüllerde ve kafalarda olu şan bu bilinç üretime, üretim sistemlerine
ve pazarlara yans ıyarak yaşanılır hayat haline dönü şmüştür.
2.3. TOPIAM KALITE YÖNTEMININ TANIMI VE ILKELERI

TKY'ni tan ımlamadan önce, yönetimi şekillendiren anlay ışın ne oldu ğunun ortaya konması gerekir. TKY anlayışı , tüm bireyler için bir ya şam felsefesi olduğ u gibi, örgütler için de
bir yönetim anlayışıdır. Örgütsel bazda bu yönetim anlay ışının temelinde; e ğitim çabalar ına
ağırlık verilmesi, insan kaynaklar ının yönetimi ile kurumsalla şmanın sa ğlanması ve çal ışanların kendilerini yönetmesi gibi hususlar yer almaktad ır.
Japonlar Edward Deming ve James Juran' ın uyarılarını dikkate alarak, kalite olgusunu
klasik muayene ve deneme anlay ışından kurtararak sistem anlay ışına kavuşturmuşlardır.
Buna göre kalite ile ilgili sistem anlay ışının ana hatları şu şekilde ifade edilebilir(19):
1. Kalite kontrol kusurlu mallar ın muayene ve ayıklanmas ı yerine, kusurlu üretimin nedenlerinin ortadan kald ırılmasına yöneliktir.
KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ
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2. Kaliteyi sa ğlamak ve geliştirmek, örgütteki herkesin sorumlulu ğu ve görevidir.
3. Bir üründe olmas ı gereken kalite, mü şteri isteklerinden ba şlayı p, tasarım, üretim,
montaj, sevkiyat ve sat ış sonrası hizmetler gibi çok geni ş kapsaml ı ve zincirleme çabalar ın
bileşenidir.
TKY anlayışı fazlasıyla bölümlere aynlm ış ve emir ve talimatların katı hiyerarşi içerisinde verildiği bir bürokratik yap ıda gelişemez. Çünkü böyle bir yap ıda katılımal ık sağlanamadıği gibi, yarat ıcılık da sa ğlanamaz. Bu yüzden bölümlerin ortadan kald ırılması çok şeyi değiştirebilir. Duvarlar bir kez çöktükten sonra, ileti şim daha etkin olur ve insanlar hangi bölümde olursa olsunlar ayn ı hedef için çal ıştıklann ın farkına varırlar. Bunun doğal sonucu da
işletme açısından birlik, katılımcılık ve motivasyondur(20).
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TKY, Japonlar ın iyileştirrne anlay ışını yakalamaya yönelik ba şarılı bir girişimdir. Bilindiği üzere, Bat ılıların "iyileştirme" kavram ından anlad ıkları üzere kusurlar ın giderilmesidir.
Japonlar ise, hiç kusur olmad ığında bile, alanı daha da geli ştirmeye yönelik iyileştirme içinde olmaktadırlar. Kalite Yönetimi, insanlar ı daha fazla motive etmenin ve yapt ıkları işe olan
ilgilerini art ırmanın mükemmel bir yolu olarak görülmektedir. Bu yönde herkesin k-at ılabileceği programlar, iş tart ışma grupları , kalite çemberleri ve di ğer grup etkinlikleri söz konusudur(21).
Buraya kadar yap ılan açıklamalar, TKY anlayışını el yordamıyla tanımlamaya çal ışan
açıklamalardı . Oysa TKY olgusunu sistematik bütünlük içerisinde aç ıklamak taşların yerine
oturması açısından fevkalâde önemlidir. Bu tan ımlamayı TKY açısından kilometre ta şı olarak
kabul edilebilecek olan Masaaki lmarye göre şöyle yapmak mümkündür. "TKY; Bir örgütte
her düzeyde performans ın iyileştirilmesine yönelik, tamamiyle bütünleşmiş çabalarla yöneticilerden i şçiye kadar tüm örgüt çal ışanlarını kapsayan düzenli faaliyetler dizisidir(22).
Bir başka tan ım ise şöyledir. TKY; bir kurulu şun tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeyi hedefleyen, böylece her a şamadaki muhtemel hatalar ı önleyen, tire, ıskarta, ikinci kalite
ürün, gereksiz stoklar, zaman kay ı pları, teslimattaki gecikmeler gibi tüm olumsuzluklan ortadan kald ıran ve bütün bunlar ın sonucunda maliyetlerin dü ştüğ'ü ve müşteri beklentilerinin
tam anlam ıyla karşı lanclığ' ı bir sistemdir(23).
Detayl ı olarak açıklamaya çal ışılan ve buna ba ğlı olarak tan ımı verilen TKY anlayışını
şekillendiren ilkeleri a şağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür(24):
1) Sürekli geli şme (Kaizen)
2) Katılımcılık
3) Müşteri odakl ılık
KOOF'ERAT İ FÇ İ Ii K.
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4) Muayene değil önleme
5) Yüzde yüz kalite
6) Sıfır hata ya da mükemmellik.
Yukarıda sıralanan ilkelerin sa ğlanabilmesi için örgütsel anlamda şunlar yap ılmalıdır(25):
• Kuruluşun kalite amaç ve politikalar ı iyi belirlenmelidir.
• Çal ışanların tümünün müşteri tatminine öncelik vermesi sa ğlanmal ıdır.
• Çal ışmalar ın ileriye yönelik, bilinçli bir şekilde programlanmas ı.
• Sürekli eğitim faaliyetlerinin gerçekle ştirilmesi.
• istatistiksel metotlar ve proses kontrol çal ışmalarının yapılması .
• Kalite kontrol çemberlerinin kurulmas ı ,
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• Prodüktivite art ırma çalışmaların gerçekleştirilmesi,
• Kalite Maliyetlerinin hesaplanmas ı .
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• Planl ı bakım çalışmalarının sa ğlanması .

• Tedarikçilerle iyi ve s ıkı ilişkilerin kurulmas ı .
• Kalite denetimine h ız verilmesi. .

Bu hususlar gerçe ğe yakın bir şekilde yerine getirilebilirse, TKY'den beklenen sa ğlanabilir. Aksi takdirde bu anlay ış işletmeler için bir lüks olarak kalmaya mahkumdur.
2.4. TOP1AM KALITE YÖNETIMININ KMAND1RABILECEKLERI
TKY uzun soluklu bir süreçtir. Hemen sonuç al ınaca ğı düşüncesine sahip olmak yanl ıştır. Çünkü TKY uygulamas ı henı örgütün yap ısını değşitirmekte ve hem de örgüt yönetimi ile
birlikte, örgüt çal ışanlar ının da felsefesini değiştirmektedir. Değişimin zor ve uzun vadeli bir
süreç oldu ğu düşünülürse, uygulaman ın zorlu ğu kendiliğinden ortaya çıkar.
TKY anlayışının uygulanmas ı örgütlere baz ı şeyler kazand ırabilir ya da onlar ı diğerlerine karşı avantajl ı kılabilir. TKY anlayışının kazand ırabilecekleri konusunda söylenebilecekleri aşağıdaki başlıklar altında sıralamak mümkündür(27):
1) Yeni bir örgütsel iklirn yarat ır.
2) Örgüt yapısını birleştirerek yal ın hale getirir.
.KOOF'ERATİ FOL İ K
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3) Örgütteki tüm çal ışanları sisteme dahil ederek, kattl ımalığı yaygınlaştırır.
4) Eğitim faaliyetlerini ve e ğitimin önemini art ım.
5) Çalışanların kişisel ve mesleksel kariyerini geli ştirir.
6) Düşünce yap ısında köklü değişiklikler meydana getirir.
7)Yönetimde ve üretimde yeni fikir, teknik ve yöntemler geli ştirilmesine zemin haz ırlar.
8) Bilgi ve beceriyi işe tatbik eder.
9) Takım çal ışmasını esas al ır.
10) Çalışanların yaptıkları işe sahip çıkmasını sağlar.
11) Örgütsel davran ışları değiştirir.
12) işlerin ve sistemlerin standartlar ını sürekli geliştirir.
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13) İç ve dış müşterilerin mutlulu ğ' unu en üst seviyeye ç ıkarır.
Bunlar örgütsel anlamda TKY'nin kazand ırabilecekleridir. Birde bireysel ya da toplumsal anlamda kazand ırabilecekleri vard ır. Bunlar da şu şekilde sıralanabilir:
a) Kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretimi ile ekonomik refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunur.
b) Araştırma - geliştirme faaliyetlerine yo ğunluk kazand ırarak teknolojik geli şmeye
olanak sa ğlar.
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c) Kalite ve mükemmellik bilincini gönüllere yerle ş tirerek temiz toplum erdemine güncellik kazand ırır.
d) Katılımalığı teşvik ederek, demokratik teamüllerin toplumsal hayatta ve toplumun
yönetiminde a ğırlık kazanmasını sağlar.
e) Ekonomik ve toplumsal anlamda kaynak israf ını önler,
3. ÖĞRENEN ORGANIZASYON1AR

3.1. TEMEL KAVRAMLARIN GELI ŞME SORECI, TANIMI VE BOYUTU
3.1.1. Öğrenme

Öğrenme olgusu ki şinin doğasında vardır. Çünkü insanlar hayat ı ö'ğ renme yoluyla kavrayabilir ya da anlaml ı hale getirebilirler. insanlar kendilerini ö ğrenme sayesinde geli ştirebilirler. Yine sorunların çözümünü de öğrenme yoluyla sa ğlayabilirler, Bu durum bireysel anKOOPERAT İ FOL İ K
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lamda böyle oldu ğu gibi örgütsel anlamda da ayn ıdır. Yani bireysel ö ğrenmeden bahsedilebileceği gibi örgütsel ö ğrenmeden de bahsedilebilir. Bireyler gibi örgütler de ö ğrenmeyi çevreleriyle olan i ş ilişkileri ve çevre ile yak ınlık kurmak için seçtikleri yöntemlerle gerçekle ştirirler(27).
Bireysel öğrenmede planl ı bir öğrenme eylemi yoksa, ö ğrenme olayı deneme yan ılmalara dayan ır, Hatalardan yola ç ıkılarak öğrenmeye geriye dönük ö ğrenme denir. Bu ö ğrenme şekli kazara gerçekle şir. Ancak öğrenme deneyimi planland ığı nda bu, ileriye dönük öğrenmenin temelinde yatan şeydir. Bu tür öğrenmede ki şi belirli bir kişisel amaç ortaya koyar
ve nasıl bir öğrenmenin istendi ğini baştan belirler(28).
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Öğrenme tek yönlü ö ğrenme ve çift yönlü ö ğrenme olarak ikiye ayr ılır. Tek yönlü öğrenme, örgütün bilinen amaçlar ını gerçekleştirmek yönündeki kapasitesini geli ştirmeye yöneliktir. Rutin ve davran ışsal bir ö ğrenmedir. Bu tip ö ğrenmede örgüt iç ve d ış çevredeki hataları sezinledikten sonra örgütün temel yakla şımlarında bir değişikliğe gitmeksizin ö ğrenir.
Çift yönlü ö ğrenmede ise, örgütün do ğası, amaçları, değerleri ve inançlar ı yeniden de ğerlendirilir. Bu öğrenme tipi örgütün kültürünü de ğiştirmeyi içerir(29).
Örgütlerde olu şan de'ğ işme ve gelişmelerin bir ço ğu öğrenmeye dayan ır. Örgüt üyeleri sürekli olarak örgüt hakkındaki düşünce ve duygular ını değşitirdikleri gibi uygulanan kurum ve sistemlerde de de'ğişiklik yaparlar. Bu noktada "örgütsel ö ğrentne"den söz edilir. Hemen belirtmekte yarar vard ır ki, yukarıda kısaca açıklanan ki şisel öğrenme ile örgütsel ö ğ renme aras ında sıkı bir ilişki söz konusudur. Ki şisel ö'ğ renme örgütsel öğrenme için gereklidir fakat yeterli de ğildir(30).
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Hem bireysel açıdan ve hem de örgütsel açıdan önemli olan öğrenme olgusunu: davranışta bir değişme veya yaşantı ürünü ve nispeten kal ıcı izli bir davran ış değişmesi olarak
tan ımlamak mümkündür.
Bu tan ımdan öğrenme sürecinin üç önemli özelli ği olduğu anlaşılmaktad ır(31):
1) Öğrenme olumlu ya da olumsuz bir davran ış değişikliğidir.
2) Bu değişiklikler deneyim ya da e ğitim sonucu gerçekleşir.
3) Değişikliğin öğrenme olabilmesi için süreklilik göstermesi gerekir.
sıralanan öğrenme süreci be ş aşamada gerçekle şir. Bunlar sırasıyla şu şekilde ifade edilebilir(32):
• Dış uyarıcı ve onun özellikleri.
• Örgütün öğrenme kapasitesi ve motivasyonu. KOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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• ilk öğrenme sonucu meydana gelen de ğişme sonucundaki değişiklik.

• Değişen davran ışların sonuçları .
• Bu sonuçların örgütü geri beslemesi.
Bu aşamalardan geçen ö ğrenme, kişilerin ve örgütün yap ısında ve dünyaya bakış açısında önemli değişiklikler meydana getirir. Böylece süreç belli bir süre için tamamlanm ış
olur.
Insanları öğrenmeye iten değişik faktörler vard ır. Bunlar; merak, kendini koruma (güvenlik), bir amac ı gerçekleştirme, ya da kazanç elde etme iste ği, olumsuz deneyimler, e ğlence saiki, kar şılanmayan beklentiler, gelece ğe hazırlıklı olma, zorunluluklar ve keyif şeklinde
sıralanabilir(33).

11.2. Organizasyonel (örgütsel) ö ğrenme
3.1.2.1. öğrenen Organizasyonun önemi;

cy
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Organizasyonel ö ğ' renme her zaman önemliydi. Ancak günümüzün hiper rekabetinde
geometrik olarak artan zorluk, karma şa ve hız onu daha bir önemli hale getirmektedir. Ölçek ve hız artık herkeste olmas ı gereken şeylerdir. Bu durumu Citibank' ın eski genel müdürü Walter Wriston şöyle dile getirmektedir; " İnsanların dehasını nasıl ortaya çıkaracağını keşfeden ki şi rekabette ba şarılı olacaktır". Bunu Yapacak olan da öğrenen organizasyon sistemidir(34).
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Organizasyonlar aç ısından öğrenmenin neden önemli oldu ğunu Japon İşletme P'rofesürü Ikujiro Nonara şöyle açıklıyor: "Kesin olan tek şeyin, hiçbir şeyin kesin olmaması olan
bir ekonomide, sürekli rekabetin güvenli kaynaklar ından biri de bilgidir. Pazar de ğiştiğinde,
teknoloji ilerledi ğinde rakipler ço ğaldığında ve ürünlerin bir gecede modas ı geçti ğinde başarılı şirketler, bilgi yaratan, bunu şirkete yap ı p yeni teknoloji ve ürünlere çabucak dönü ştürenler olacakt ır". Kısacası, başarılı şirketler organizasyonu etkin bir şekilde öğrenenler olacaktır(35).
Öğrenen örgüt yap ısı; bireyin kendine yönelmesi, kendi eksiklerinden yola ç ıkarak başka sorumlular aramamas ı , kişinin sistem içersindeki yerini ve rolünü s ık sık gözden geçirmesi, tüm ya şam ında daha iyi olmak için gereken çabay ı göstermesi eskiyen bilgilerini yenilemesi ve bilgi üretimine katk ıda bulunması açısından da önemlidir(36).
Yine pazar unsurlar ının sürekli değiştiği, yeni teknolojilerin çok k ısa aralıklarla ortaya
çıktığı, ürünlerin çok k ısa sürede demode oldu ğu, rakiplerin h ızla çoğald ığı günümüzde bir
işletmenin başarılı olabilmesi, yeni bilgiyi yarat ı p tüm organizasyona yaymas ı ve bunu uygulayı p yeni ürünler geli ştirmesinde" bilgi-yaratan (knowledge-Creating)" birimler haline
gelmesi ile mümkündür(37).
KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ K
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Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçi ş ile birlikte bilgi, işletmelerin ve toplumların ba şarısında temel faktör rolü oynamaya ba şlamıştır(38). Bu yüzden önemli hale gelen
bilgi ve öğrenme günümüzde güçlü bir rekabet unsuru haline gelmi ştir. Böylece ö ğrenen organizasyonlar bugün daha yo ğun bir şekilde telaffuz edilmektedir.
3.1.2.2. öğrenen Organizasyonlann Tan ımı
Ça ğı mızın sosyal, ekonomik ve kültürel gerçe ği haline gelen rekabet, h ız, bilgi ve değ işimin dayattığı ve mükemmeli yakalaman ın olmazsa olmaz koşulu olarak kabul edilen bireysel ya da organizasyonel ö ğrenmenin önemi yukar ıda vurguland ı . Işletmeler için bu kadar önemli hale gelen "organizasyonel ö ğrenme nedir?
Bu sorunun farkl ı ve çok çeşitli cevaplarını vermek mümkündür. Ayn ı zamanda ö ğrenen organizasyonlar ın tan ımını da içeren bu cevaplar ı farkl ı kişiler açısından yaparak konuyu daha anla şılır hale getirmek doğ' ru bir yaklaşı m olacaktır.
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Garvin'e göre ö ğrenen örgütler; bilginin yarat ılması , elde edilmesi ve transferi konusunda uzmanlaşan, elde etti ği yeni bilgi ve anlayışlar doğrultusunda davran ışlarını değiştiren örgütlerdir(39).
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Senge'ye göre ise ö ğrenen organizasyonlar şöyle tan ımlanmaktadır: "Bu organizasyonlarda kişiler; gerçekten istedikleri sonuçlar ı yaratmak için kapasitelerini durmadan geli ştirirler. Buralarda yeni ve co şkun düşünme tarzlar ı beslenir. Kollektif özlemlere gem vurulmaz ve insanlar nas ıl birlikte öğreneceğ'ini sürekli olarak ö ğrenirler"(40).
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Armstrong'da ö ğrenen organizasyonu; "bütün üyelerin ö ğrenmesini kolayla ştıran ve
onlara bu olana ğı° sağlayan ve kendini sürekli olarak yenileyen ve de ğişen organizasyonlar"
şeklinde tammlanmaktad ır(41).
Bir başka tan ım ise şöyledir. "Öğrenen organizasyon (veya i şletme) ve kavram ı, bir işletmenin sürekli olarak, ya şadığı olaylardan sonuç ç ıkarması, bunun değişen çevre koşullarına uymakta kullan ılması personelinin geli ştirici bir sistem yaratmas ı ve böylece de ğişen,
gelişen kendini yenileyen dinamik bir organizasyon olmas ını ifade etmektedir(42).
Yukarıdaki tüm tanımların bazı ortak noktalar ı vard ır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir(43).
1) Çevresindeki de ğişikliklerin zaman ında farkına varmak,
2) Bunları öğrenerek (yorumlayarak) kendi kendini e ğitmek,
3) Her olaydan ders almas ını bilmek,
4) Problem (sorun) çözme yetene ğini geliştirmek,
KOOFERATİ FÇİ L İ
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5)Yeniliklere ayak uydurarak ilerlemek,
6) Bu faaliyetleri kurumsalla ştırmak
Bütün bunların çal ışma hayatının genel ilkeleri olarak geli ştirip örgütsel kültür haline
dönüştüren ve sisteme ba ğlayan örgütler gelece ği şekillendirmekte ve gelece ğin fırsatlarından yararlanmakta daha avantajl ıdır.

3.123. öğrenen Organizasyonlann

Süred

Bir örgütün ö ğrenen organizasyon durumuna gelebilmesi gerekir.Bu a şamaların; bilen
örgüt anlayan örgüt ve dü şünen örgüt şeklinde üç grupta incelemek mümkündür(44).
1) Bilen örgütlerde her i şi yapman ın bir tek en iyi yolu vard ır. Bu yolda kitapta yaz ılıdır. Çal ışmaların yeni fikirler getirmesi ve yarat ıcı olması söz konusu değildir. Bu örgütler sistematik çal ışmaları sayesinde ba şarılı olabilirler.

a

2) Anlayan örgütlerde ki şiye biraz daha önem verilmektedir. Bu örgütlerde yaz ılı kurallardan çokkurum kültürü önemlidir. Örgütler kurumsalla şmış bu kültür sayesinde de ğişikliklere karşı direnebilmektedirler. Bu örgütlerde "yönetici mit" inanc ı hakimdir.
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3) Düşünen örgütler sorunun çözümü üzerine yo ğunlaşmaktadır. Sorun çıktığı zaman
herkes bir araya gelir ve sorun çözülür. Kat ılımalık ve insancıllık esastır.
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Ö ğrenen organizasyonlar ise, di ğerlerinden tamamen farkl ıdır. Yani bunların ötesinde
bir anlayışa sahiptir. Ö ğ'renen örgütler, "d ışarıda bir şeyler de ğişsin, biz ona bakarak anlaşalim" anlayışın' günümüzün rekabet ko şullarına uygun bir anlayış olarak görmemektedir.
Öyle bir yapı oluşturulmal ıdır ki; çal ışanlar yarat ıcı , inisiyatif alabilen ve sürekli geli şen bireylerden olu şsun, böylece tüm yenilikler örgüt yap ısı içinde çıksın.
Buradan da anla şılacağı üzere bir örgütün ö ğrenen örgüt a şamasına gelebilmesi hiçte
kolay değildir. Çünkü ö ğrenen organizasyon a şaması, tamamen geleneksel ve kal ıplaşmış
örgüt aşamasından farkl ı bir olayd ır. Burada de ğişimi Okuma ve ona tepki koyma, yarat ıcılık, inisiyatif kullanma ve yenilikçilik hakimdir. Böyle bir organizasyonel yap ının oluşması
için beş temel disiplinin birlikte ve ba şarıyla uygulanmaS ı gerekmektedir(45);
a) Sistem Düşüncesi: Dünyay ı örgütleyen olaylar görünebilen ya da görünemeyen yanları itibariyle birbirleriyle ilişkilidirler. Bu ili şki o.gusunun kavranabilmesi bütün olaylar ın bir
sistem bütünlü ğü içersinde ele al ınmasıyla yakından
b) Kişisel Hakimiyet: Kişisel hakimiyeti, ki şisel görme ve kişisel ustal ık olarak alg ılayabiliriz. Kişisel ustal ık; ufkumuza sürekli olarak aç ıklık kazand ırma ve onu derinle ştirme,
enerjimizi odakla ştırma, sabrımız' geli ştirme ve gerçekli ği objektif olarak görme disiplinidir.
KOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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c) Zihni Modeller: Zihni modeller, zihnimizde iyice yer etmi ş, kökleşmiş varsayımlar,
genellemeler, hatta resimler ve imgeler olarak dünyay ı anlayışımızı ve eylemlerimizi etkilerler. Bir öğrenen örgüt kurabilmek için olu şmuş zihni modeller su üstüne ç ıkarılmalı ve değiştirilmelidir.
d) Paylaşılan Görme Gücünün Olu şturulmas ı: Herkesin payla şılan bir vizyona sahip olması ve herkesin peşinden gitmeyi onaylad ığı amacın bulunmasıdır.
e) Takım Halinde Öğrenme; İş dünyasında, tak ımın zeka düzeyinin takımdaki bireylerin zeka düzeyini a ştığı ve tak ımların eşgüdümlü eylem için ola ğanüstü kapasiteler geli ştirdiği noktalarında çarp ıcı örnekler vard ır. Modern organizasyonlarda temel ö ğrenme birimi
bireyler değil, takımlardır. Bu, lasti ğin yolla bulu ştuğ unoktadır; takımlar öğrenmedikçe organizasyonlar da öğrenemez.

3.12.4. öğrenen Organinsyonlann

a

Öğrenen organizasyonlar di ğer klasik ya da geleneksel organizasyonlardan farkl ıdırlar, Bu farkl ılığı doğuran öğrenen organizasyonlar ın sahip olduklar ı ve diğerlerinde bulunmayan özellikleridir. Bunlar a şağıdaki gibi sıralanabilir(46):
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1) Öğrenme, insanlar ın yapt ıkları her şeyin içine dahil edilmi ştir.
2) Öğrenme, anl ık bir olay de ğil bir süreçtir.
3) Tüm ilişkilerin temelinde i şbirliği vardır.

4) Bireyler, kendileri gelişirken kurumu da değiştirirler.
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5) Öğrenen organizasyon yarat ıcıdır; bireyler kurumu yeniden yarat ırlar.
6) Kurum kendisinden de bir şeyler öğrenir; çal ışanlar kurumu etkililik, kalitenin yükseltilmesi ve yenilikler konusunda e ğitirler.
7) Öğrenen bir organizasyonun parças ı olmak keyifli ve heyecan vericidir.
Aslında bu sıralanan özellikleri üç temel madde etraf ında yoğunlaştırarak vermek de
mümkündür. Bunlar(47):
a) Öğrenen örgütler bilgiyle ili şki içindedirler.
b) Kendilerini yenileyen bir sistemsel mekanizmaya sahiptirler.
c) Dış dünyaya açıktırlar. Böylece d ış dünya da onlara kar şı duyarl ı ve yan ıt vericidir.
Calvert ve arkada şları da öğrenen organizasyonlar ın genel olarak özelliklerini şu şekilde maddeleştırm ışlerdir(48):
KOOF'EKAT İ FÇ İ L İ K
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• Öğrenen organizasyonlar tak ım ruhu ile açık ve sınırları aşan bir anlayışla öğrenirler.
• Ne ö.ğ renildiği değerlendirildi ği gibi, nasıl öğrenileceği de değerlendirilir.
• Endüstrinin öğrenme e'ğ ilimi çizelgesinin başında yer almaya yönelik yat ırım yaparlar.
• Rakiplerinden daha h ızlı ve ustaca ö ğ'renerek onlara kar şı üstünlük sağlarlar.
• Verileri, doğru yerde ve zamanda, h ızlı bir şekilde, yararl ı bilgiler haline dönü ştürürler.
• Her tecrübe; gelecekteki ö ğrenmeye yard ımcı olur.
• Zayıf ve dikkate al ınması gereken yönlerin ve başarılı ya da hatal ı ö'ğ renmenin neler oldu ğ'unu ö'ğ retirler.
• Örgütlerin temel unsurlarını tehlikeye atmadan risk al ırlar.
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• Yüzeysel ve deneyime dayal ı öğrenmeye yat ırım yaparlar.
• Yeni projeler ö ğrenmeye istekli tak ımları ve çal ışanları desteklerler.
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• Kararların ve bilgilerin paylaşılmasından dolayı bireyleri ya da gruplar ı cezaland ırmayı p öğrenmeyi politika haline getirirler.
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Yukarıda özelliklerini detaylar ı ile sıralamaya çal ıştığ' ımız öğrenen organizasyon olgusuna farkl ı bakış açıları söz konusudur. Bazılarına göre, organizasyonel ö ğrenme uzıın vadede bilgi ile performans ı birleştiren bir süreçtir, baz ılarına göre de çalışanların davranışlarında değişiklik yapmak olayıdır. Diğer bazılarına göre ise, öğrenen organizasyon kavram ı
bir felsefe ya da dü şünce sistemidir.
Bu düşünce sistemi ya da felsefenin özünde; sistematik sorun çözme, yeni yakla şımları deneme, geçmiş deneylerden ö ğrenme, bu' i şi iyi yapanlar ın tecrübelerinden yararlanma
ve bilginin hızlı ve etkin kullanımı vardır. Nitekim günümüzün hızla değişen, globalleşen ve
artan rekabet ortam ında, en uygun yakla şımın "öğrenen organizasyon" yakl ışımı olduğu ileri sürülmektedir(49).
4. BENCHMARKING (KWASLAMA)
4.1. BENCHMARKINGİN ÖNEMI VE TANIMI

Globalleşme, dünyada h ızla artan rekabet koşulları, işletmelerin önüne yepyeni ba şarı
kriterleri çıkarmıştır. Rekabetin global düzeyde oluşu, hedeflerin de dünya çap ında en iyi olmaya yönelik olmasını gerektirmi ştir. Bu da World-Class olarak adland ırılan, dünya çapında
lider işletme haline gelmenin hedef olarak seçilmesine yol açm ıştır(50).
KOOVE_FAT- İ FÇIL İ K
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Benchmarking'in bir yönetsel araç olarak kullan ılmaya başlanmasının altında yatan
felsefe Uzak Do ğu kökenlidir. Bu dü şünce Japonya'da "Dantatsu" (en iyinin en iyisi olmak)
anlamını veren bir kavramla ifade edilmektedir(51). Bu sadece "iyi" olman ın değil "en iyi"
olmanın gerekli oldu ğu, en iyiye yürüyerek de ğil, belki koşarak ulaşabileceği gerçe ğini yansıtmaktad ır. Söz konusu ilişki, yürümeyi ifade eden "kaizen" ile, ko şmayı ifade eden "Benchmarking" yöntemlerinin birbirini tamamlayan süreçler olarak ortaya ç ıkmalarına neden olmuştur(52).
Benchmarking sürekli bir prosestir, bir defal ık bir olay de ğildir. Basit bir kopyalama ya
da taklit değil diğerlerinden ö ğrenme sürecidir. Disiplinli çal ışmayı gerektiren, zaman al ıcı
bir süreçtir. Bu yüzden geçici bir heves olmay ı p, hemen her i ş faaliyetini iyileştirmek için yararl ı sonuçlar veren bir çal ışma olarak kabul edilebilir. Burada önemli olan süreklilik ve uzun
vadeli olabilmektir.
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Batıdaki başarılı firmaların çoğu göreceli olarak kısa vadeli kâr güdüsüne odaklanm ışlard ır. Buna kar şılık Japon frimalar ı ise, ne kadar yat ırım yapmaları gerekti ğine karar verirken kesintisiz geli şme görü şünü temel almaktad ırlar. Kaizen felsefesi, kesintisiz bir biçimde
herhangi bir şeye, önem vermek anlam ını ifade eder. Japon ve Bat ılı işletmeler aras ındaki
temel fark, i şte bu sonuç yönelimli yönetim ile süreç yönelimli yönetim aras ındaki farktır(53).
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Kıyaslama asl ında bir verimlilik ve kaliteyi geli ştirme yakla şımıdır. Her i şletmenin kendi içinde veya d ışında iyi durumda bulunduğu yönlerine ait bilgilerini payla şarak, hayata
geçirerek en iyiye ula ştırabilecekleri bir tekniktir. Bu bir pazar analizi tekni ği veya başlayı p
bitecek bir proje de ğildir. TKY, metodlar ı ve süreçlerini destekeleyen, süreklili ğ i olan bir yaklaşımd ır, Planlama, ara ştırma, gözlem, analiz, uyarlama ve iyile ştirme: kıyaslama projesinin
adımlandır(54).
Günümüzde işletmeler için Pazar rekabeti, iyile ştirme, mükemmellik aç ısından fevkalade önemli olan kıyaslama yöntemi konusunda pek çok tan ım yapılmıştır. Bu tanımlardan
bazılarını konu hakkındaki düşünceleri belirginleştirmek için vermek faydal ı olacaktır.
Kıyaslama bir i şletmenin kendi performans ını yükseltebilmek için, üstün performans ı
olan diğer işletmeleri incelemesi, bu i şletmelerin i ş yapma usulleri ile kendi usullerini k ıyaslaması , bu kıyaslamadan çıkard ığı sonuçları uygulaması olarak tan ımlanabilir(55).
Redhouse'da Benchmarking kavram ının "Bencmark" sözcü ğünden geldi ği belirtilmekte,Bencmark' ın kelime anlam ının "sabit noktayı" ifade etti ğinden bahsedilmektedir. Bu kavram ın bir ölçüyü sonradan hat ırlayabilmek için kullan ılan işaret anlam ını taşıdığı da söylenmektedir(56). Benchmark, arazi üzerinde çal ışma yapanlar ın bir kaya, duvar ya da bina üzerine yaptıkları nirengi işaretidir. Bu i şaret, ölçüm yapanların sonraki ölçümlerinde referans
olmaktad ır(57).
KOOF'ERAT İ FÇ İ L İ K
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Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi (APQC) ise Benchmarkingi; "Dünyan ın her tarafında lider i şletmelere karşı kendi işletmemizi kıyaslamak ve ölçmek üzere uygulanan ve edinilen bilgileri işletmemizin performans ını artırmak için kulland ığı= sürekli bir süreç" olarak tanımlamaktadır(58).
Bir başka tanım da şöyledir. "kıyaslama temel yakla şım itibariyle bir i şletmenin sürekli olarak ve bilinçli bir şekilde, kendi dallarında ve sektörlerinde en iyi (ba şarılı) olan işletmelerin belirli işleri nas ıl yaptıklarını araştırmas ı , incelemesi, kendi usulleri ile kar ştlaştırarak sonuç ç ıkarması , çıkard ığı bu sonuçları bir uygulama plan ı çerçevesinde uygulayarak
daha yüksek bir ba şarı düzeyine ulaşma çabalar ını ifade etmektedir"(59).
Uluslararas ı Benchmarking Takas Odas ı (1BC)n ın tanımı ise şöyledir. "Benchmarking,
başka birinin bir yönde sizden daha iyi olabileceği gerçe'ğ ini kabul etme mütevazili ğini gösterip, onu nas ıl yakalayıp geçebilece ğinizi öğrenme ve deneme ustal ığı na sahip olmaktır"(60).
Bu tan ımların ortak noktalar ı şu şekilde s ıralanabilir:.

a

1) Kendi işletmemizin performans ını yükseltme amac ı .
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2) Bu amacın sağlanabilmesi için üstün i şletmelerin performans ının incelenerek belirlenmesi.
3) Rakip veya öteki i şletmelerin i ş yapma usullerinin incelenerek kar şılaştırılması .

4) Elde edilen performans ölçülerinin veya i ş yapma tekniklerinin uygulamaya konularak ilerlemenin sa ğlanmas ı .
4.2.1. Benchmarkingrin Geli şim Süreci

Son yıllarda yeni kavram ve yakla şımların arasına, "kıyaslama" ya da "i şletmelerarakarşılaştırmalar" olarak adland ırılabilecek "Benchmarking" kavram ı da girmiştir. Esasında bir işletmenin, kendi faaliyetlerinin çe şitli yönlerini veya ula ştığı sonuçları, belirli alanlar
veya ölçütler içinde ba şka işletmelerle, endüstri dal ı ortalamalar ı ile, eğer hiç biri olmazsa
işletmenin önceki yıllar değerleri ile karşılaştırması yeni bir durum de ğildir. Bu anlamda en
çok bilinen uygulamalar, karşılaştırmal ı bilanço analizleri ve finansal analizlerdir(61).
• Kwaslama olarak nitelendirilen bu yönetim yakla şımı da, esas ında aynı amacı gütmekte, fakat konuya çe şitli boyutları olan değişik bir çerçeveden bakmaktad ır. Bu boyutlardan
birisi, kıyaslama yap ılacak işletmenin en azından o endüstri dal ındaki en ba şarılı işletme olmasıdır(62).
Kıyaslaman ın belirli bir sistem dahilinde ve bir süreç olarak ele al ınması, yararl ı sonuçlar elde etmek aç ısından gereklidir. Tipik bir k ıyaslama sürecinin ba şlıca safhaları şunlardır(63):
KOOPE KATİ FÇ İ L İ K
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1) Kıyaslama konularının belirlenmesi.
Kıyaslama, ba şarıya ulaştıran spesifik konu ve uygulamalar üzerinde odaklanmay ı öngörür. Yani belirli konu, uygulama ve metodlar incelemeye tabi tutulmal ıdır.
2) Kıyaslama yap ılacak i şletmenin belirlenmesi.
Başarılı rakipler. endüstri dal ı liderleri veya ba şka sektörlerdeki ba şarılı, üstün performanslı işletmeler kıyaslama yapacak grubu olu şturur. Burada önemli olan husus, k ıyaslama
yapılacak i şletmenin en ba şarılı işletme olmas ıdır,
3) Data tophlama yönetimini belirlemek ve data toplama.
Bu veriler; basın haberleri, i şletmenin faaliyet raporu vs. gibi yayınları, mesleki toplantılardaki konuşmalar, yap ılan gözlemler, ilgililerle yap ılan mülakatlar, yay ınlanm ış istatistikler, şirket personeli ve tedarikçilerden elde edilen bilgiler, istihbarat bilgileri, mü şterilerden elde edilen bilgiler yoluyla sa ğlanabilir.
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4) Kıyaslama yapmak ve farklar ı bulmak.
Bu safhada, kıyaslama yapılan konularda nelerin nas ıl yapıldığı karşılaştırılır ve farklar tespit edilir.
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5) Performans hedefi belirlemek ve uygulama plan ı hazırlamak,
Performans ını geliştirmek amacı ile kendisini, yani i ş yapma usulünü v.s.yi de ğiştirmek
isteyen işletme, ulaşmak istediği hedefleri belirleyerek bunlara nas ıl ulaşılacağı ile uygulama planlan hazırlar. Böylece, değişimin gereklili ğini kendi çalışanlarına anlatır.
6) Uygulamak, sonuç almak ve yeniden k ıyaslama yapmak.
Kıyaslama sürecinin son safhas ında, iyileştirme ile ilgili olarak hazırlanan planlar uygulanır, elde edilen sonuçlar önce plan hedefleri ile kar şılaştırılır; daha sonra bu sonuçlar yeniden kıyaslamaya tabi tutulur.
Görüldüğü gibi, kıyaslama sürekli bir aray ışın ifadesidir. Bu arayış daima daha iyi, daha kaliteli, daha ucuz ve daha' çabuk yapma, bunun için bu i şin en başarılı olanların' örnek
alma yönündedir. Bu aray ış çabalarının sonuçlar vermesi bazı koşullara bağlı olduğu gibi,
bu çabaların tipik bazı sorunları da vardır. Bu konulardaki sorunlar şöyle sıralanabilir(64):
a) Kıyaslaman ın başarılı olabilmesi her şeyden önce i şletmelerin de'ğ işimin gerekliliğini kabul etmelerine ba ğlıdır.
b) Başanlı bir kıyaslama için "kıyaslanacak bir şeyler"in olması gerekir.
c) Kıyaslamada sonuç rakamlar ı üzerinde değil. fakat ilgili iş e ait süreçler, metodlar
yani esas üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
KOOPEFATI FÇILI
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d) Kıyaslamayı sadece çal ışılan endüstri dal ı ile sınırlamamak gerekir.
e) Kıyaslamanın başarısı yönetimin buna inanmasına ve hazır olmasına da bağlıdır.
f) Kıyaslam asonucu ortaya ç ıkan değişim mesajının alını p uygulanması gerekir.
g) Kıyaslama için başırılı işletme ve buna ait veri bulma zorlu ğu gözden kaçırılmamalıdır.
Benchmarking kavram ı yıllar içinde ürün ve hizmetlerden süreçlerin geli ştirilmesine
oradan da alan ı gittikçe genişleyen iş stratejilerine ve rekabet taktiklerini kapsayacak şekilde genişlemektedir. Benchmarking uygulamas ı yayılmakta olup, toplam kalite örgütleri bunu temel bir araç olarak de ğerlendirmektedir. Baldridge ödülünü kazanan i şletmelerin çoğu
benchmarking çal ışmaları yapmaktad ır.
Benchmarking prosesinin yap ısı genellikle ad ım ad ım izlenen bir süreç şeklindedir. Bu
sürecin aşamalarını genel olarak beş maddede toplamak mümkündür(65):
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• Benchmarking sürecinin belirlenmesi: Bu a şamanı n en önemli iki sorunundan birisi
müşterinin kim oldu ğunun belirlenmesi, di ğeri ise, kritik başarı faktörlerinin tan ımlanmasıdır.
• Benchmarking ekibinin olu şturulması: Ekip; bilgili, tecrübeli mü şteri ihtiyaçlarını
anlamış, tavsiyeleri uygulanabilecek yetkilere sahip ki şilerden oluşmalıdır. Ekip büyüklükleri ikiden sekize kadar de ğişebilir.
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• Benchmark ortaklarm ın belirlenmesi: Bu aşamada ortaklar ın belirlenmesinde, uygulamaları "en iyi" olan kuruluşların belirlenmesi önemlidir.
• Benchmarking bilgisinin toplanmas ı ve analizi: Bu ad ım, seçilen hedeflerden bilgi
toplama, şirket ziyaretleri ve şirket ziyaret sonuç raporunun olu şturulması için plan
yapılmasını kapsar.
• Uygulamanın gerçekle ştirilmesi: Benchmarking'in nihai amac ı iyileştirici uygulamaların yürürlüğe konulmasıdır.
4.3. BENCHMARKINGİN ÇEŞITLERI

Kıyaslaman ın izlenebilecek dört ayr ı türü oldu ğu genel kabul görmüş bir düşüncedir.
Bu türlerin her birinin kendine özgü hedefleri bulunmaktad ır(66).
1) iç Kıyaslama
iç süreçlerinizi bir kez betimledi ğiniz zaman, art ık elinizde süreçlerinizi ve süreçlerinih.00E-'1 F"'ATIFOL
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kıyaslama ölçünüz olur. Bir çoklar ı gibi, siz de, yaln ızca kendi firman ız içindeki benzer süreçleri k ıyaslamakla yetinebilirsiniz.
2) Rekabetçi Kıyaslama
Bu kıyaslama biçiminde önemli olan kendi firman ızın dışına bakmaktır. İlk bakılacak
yer de, do ğrudan bir rakip kurulu ştur; özellikle de, o rakibin ayn ı pazar içinde sizden daha
iyi iş yaptığı görülüyorsa, Bir rakibin iç süreçleri hakk ında anlaml ı bilgiler elde etmek kolay
değildir. Ama rekabetçi luyaslama size rakibiniz hakk ında ve onun konumu noktas ında son
derece önemli bilgi verir.
3) işlevsel (Rekabet D ışı ) Kıyaslama
Bu kıyaslama biçiminde, rekabet içinde olmad ığınız, başka pazarlarda üretimlerini
sürdüren, ama organizasyonlar ı içinde sizinkilerle benzeşen bir ya da birden fazla süreç uygulayan firmalara bakmak vard ır,
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4) Türdeş Kıyaslama
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izlenebilecek dördüncü yöntem ise, kendi s ınıfının en iyisini, bir başka deyişle, sizin de
uygulad ığı nız bir süreci sizden farkl ı bir biçimde uygulayan, ama bu konuda ün kazanmış , başarılı olduğu kabil edilen kuruluşları incelemektir. Bu yöntemin hedefi, sizinle ayn ı
alanda rekabet etmeyen ama kendi sektörlerinin lideri olan kurulu şların, sizinkilerle bire bir
karşı laştırılabilecek süreçlerini irdelemektir.
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Yukarıdaki kıyaslama şekillerinin tamam ında genellikle; mü şteri memnuniyeti, nakit
yönetimi, kuruluş süresini kısaltmak, e ğitimin geliştirilmesi, tam zaman ında teslim, ürün tutarl ılığı, doğru faturalama, servis h ızı , yenilik, fiyatland ırma w sat ınalma, hammadde yönetimi ve kontrol yönetimi gibi konular ya da süreçler yer almal ıdır.
4,4. BENCHMARK1NT IN AMAÇIAR1 VE YARAR1AR1

Benchmarking'in en temel amac ı işletmenin nerede bulundu ğu ve nerede bulunmas ı
gerekti ği konulanyla ilgili olarak rehber bilgi sa ğlamaktır. Çünkü firmalar art ık kendi
ne dönük olmayı ve varl ıklarını sürdürebilmek için salt kendi kollektif, zihinsel kaynaklar ına
güvenmeyi göze alamamaktad ırlar. Mutlaka d ışarıya bakmaları ve küresel piyasada rekabet
güçlerini korumalar ı gerekiyorsa, öbür firmalar ın en iyi uygulamalarını da gözönünde bulundurmak durumundadırlar.
Firmalar ı benchmarking uygulamas ında bulunmaya zorlayan ba şka nedenlerde vardır. Bu nedenleri (benchmarking amaçlar ını ) aşağıdaki ba şlıklar altında toplamak mümkündür(67):
KOOPERAT İ FOL İ K
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1. Müşteriler nezdinde sizinle rakibiniz aras ındaki farkı ortaya koymak.
2. En yüksek olası standartları belirlemek.
3. Kuruluşun amaç ve hedeflerinin saptamas ına yard ımcı olmak.
4. Kendi sınıfının en iyisinden ö ğrenmek.
5. Hedef ve amaçlara ula şmak için en iyi uygulamalar ı saptamak.
6. Hedef ve amaçların uygulanmasını kolaylaştırmak.
7. Düşüncelerin sinerjisini yaratmak.
8. Performans üzerinde odaklanmak.
9. Çalışanlarda yüksek motivasyon gücü olu şturmak.
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Yukarıda belirtilen amaçlar ın yönlendirdi ği ve şekillendirdiğ i benchmarking uygulamasının, işletmelere kazand ırabilecekleri konusunda da a şağı daki tespitler ifade edilebilir(68):
a) Müşteri isteklerini en iyi biçimde kar şılamak.

b) Gerçekleştirilebilir amaç ve hedeflerin belirlenmesine yard ımcı olmak.
c) iç piyasadaki rekabette güçlü olmak.

d) En üstün uygulamalar ı gerçekleştirmek.

e) Çal ışanlar ın motivasyonunu yükseltmek.
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f) Ürünlerin teslim süresini azaltarak finansal performans ı artırmak.
g) Işletmeler bazında veya ülke düzeyinde uluslararas ı rekabet gücünü yükseltmek.
h) işletmelerin kendi d ışlarına yönelerek "i şletme körlü ğün"den kurtulmalar ını sağlamak.

i) Her kurulu şun kendi içinde h ızlı değişimi ve sürekli geliş meyi daha kısa sürede gerçekleştirmesine yard ımcı olmak.
j) En iyi uygulamalar ın ve teknolojilerin hızla transferinin sa ğlanarak, "endüstri turizmi" denilen karşılıklı endüstriyel etkileşimin oluşturulmasını gerçekleştirmek.
k) Kuruluşlar açısından genel bir tak ım işletmecilik sorunlar ının çözümünde yard ımcı
olmak.
Bu ve buna benzer ba şkaca faydalar ilave edilebilir. Gerçek olan şu ki; Benchmarking,
bilgi toplumu düzeyine ula şmış ve bilgi teknolojisini yoğun olarak üretebilen ve kullanabiKOOPERAT İ FÇ İ L İ K
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len işletmelerin bugün ba şvurdu ğu önemli yaklaşımlardan biridir ve i şletmecilik dünyas ına
değişik konularda pek çok katk ılar sağlamaktad ır.
4.5. BENCHMARKINGİN BAŞARI ŞARTIARI
Benchmarking uygulamas ından umulanların elde edilmesi bir takım ilkelerle uyumlu
olunmasına bağlıdır. Bunlar ayn ı zamanda benchmarking uygulamas ında dikkat edilmesi
gereken hususlar ı da içermektedir(69):
1) Benchmarking, "planlama sürecinin" parças ı haline getirilmelidir.
2) Benchmarking hedefleri dikkatle seçilmelidir.
3) Kritik başarı faktörlerinin seçiminde dikkatli olunmal ıdır.
4) Ost yönetim bu konuda samimi olmal ı ve desteğini sonuna kadar sürdürmelidir.
5) işletme kendi süreçlerini anlamal ı ve bunları takip etmelidir.

cy
a

6) Süreçler, o süreçleri uygulamak durumunda olanlarca ba şlatılmalıdır.
7) Gerekli ve yeterli yetki göçeriminde bulunulmal ıdır,

Ş ) Bireysel karar alma gücü art ırılırken kollektif karar alma (kat ılımcılık) yetene ği de
geliştirilmelidir.
9) Liderlik sağlanmal ıdır.

10) işgörenlerin ve tak ımların eğitimine a ğırlık verilmelidir.
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11) Değişim mühendisliğinin kavram, teknik ve olanaklar ından da yararlan ılmalıdır.
12) Benchmarking süreci sürekli izlenmelidir.
13) Başarılı benchmarking çabalar ı izIenerek ödüllendirilmelidir.
Yukarıdaki hususlara uyularak benchmarking çal ışmaları organize edilirse, umulan
sağlanabilir. Takdir edilir ki; bütün bunlar ı aynı anda ve e şit a ğırlıkta sağlamak zordur. Zaten benchmarking uzun soluklu bir süreçtir. i şletmeler başarılı olmak istiyorlarsa, dikkatli bir
şekilde ısrarcı ve takipçi olmak durumundad ırlar.
5. TOPLAM KALITE YÖNETIMI ILE Ö ĞRENEN ORGANIZASYON VE BENCHMARKING
TKY mal ve hizmet üretiminde müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Bunu da kaliteli mal ve hizmet üretimi sayesinde gerçekle ştirmektedir. Kalite, belirli bir zaman süreci sonunda mükemmellik olgusunu ön plana ç ıkarmakta, bu da geri besleme yoluyla daha büKOOPERAT İ FÇIL İ K
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yük oranda kalite olarak tekrar üretime geri dönmektedir. Mükemmelli ğin sağlanması nda;
takım organizasyonu, tam zaman ında ve sıfır hatal ı üretim, öneri sistemi, kaizen (sürekli yenilenme) gibi araçlara ba şvurulmaktad ır. TKY'nin bir ya şam felsefesi haline dönü şmesi, sürekli olarak eğitimle desteklenmelidir. E ğer böyle yapılırsa; canl ı, düşünen, kaliteyi ve mükemmelli ği üreten bir i şletme yap ısı oluşturulabilir.
Öğrenen Organizasyon yakla şımı da temelde geli şmeyi, müşteri memnuniyetini ve mükemmelliği esas almaktad ır. Üretimde kalite olgusunun süreklili ği ancak öğrenrneyle temin
edilebilir, Öğrenmeyen kurumlar zaman içerisinde entropi (bozulma)ye u ğrarlar. Müşteri gereksinimlerinin takip edilmesi, hatta onun önüne geçilerek mü şteri ad ına bazı şeylerin düşünülrnesi ve ona uygun olarak üretilmesi ö ğrenen organizasyon olmayla mümkündür.
Ancak öğrenen organizasyonlardan, i şletmeler ad ına, pazarlardan umulan sonucun elde edilmesi kurumsalla şmaya ba ğlıdır. Anlamayı , bilmeyi ve düşünmeyi öğrenmeye dönü ştüren ve onu pratik hayata aktaran irade, ö ğrenen organizasyonlar ın işletmelere kazand ırdıkları güçtür. Bu gücün anlam ifade edebilmesi kurumsalla şma ile doğrudan ilgilidir.
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Benchmarking yakla şımının hedefi de yakla şık aynı şeyleri ifade etmektedir. i şletmelerin ya şama irade ve isteklerini, hedeflerini ve rekabet güçlerini d ışarıdaki başarılı işletmelere bakarak tanzim etmesi, ona göre kendisine yön tayin etmesi de bir ölçüde mükemmelliğe yönelinrnesidir.
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işletmeler benchmarking uygulamas ı ile Pazar rekabeti sa ğ'lamakta, kendilerini yenileme ve geliştirmede güç kazanmakta, böylece kaliteyi yaratarak mü şteri memnuniyetini
sağlamaktad ırlar. Müşteri istekleri, benchmarking kullan ılmadığı takdirde ancak geçmi şe
bakılarak, önseziler ve ara ştırmalar sonucu elde edilen tahminlere dayamlarak yap ılabilir.
Oysa benchmarking ile pazarın gerçekleri daha kolay görülür ve objektif de ğerlendirmeler
yapılabilir(70).
Benchmarking ayn ı zamanda bir öğrenme faaliyetidir. Onunla rakiplerin bizim bilmediğimiz hangi hususlar' bildi ğini, bizim yapamad ığımız hangi uygulamalara sahip olduklarını öğrenebiliriz. Bunlar ı uygulayarak da kurumsal anlamda kendimizi a şma imkan ını elde
ederiz. Örneğin; maliyetlerin nasıl düşürülebilece ği, verimliliğin ne şekilde artınlabileceği,
kalite yükseltilmesi yollar ı, yaratıcılık yeteneğinin geliştirilme biçimleri ve motWasyon art ırma yöntemleri vb. hususlar ancak benchmarking uygulamalar ı ile sa ğlanabilir(71).
Sonuç olarak, ili şki konusunda, "bu üç yakla şımın birbirini" tamamladığı , di ğer iki
yaklaşımın TKY ile aynı şey olmadığı , fakat TKY'nin gerçekle şme şansını artırdığı , bunlarla
TKY'nin güncelleş me imkanlarına sahip oldu ğu ve hatta TKY uygulamas ının ça ğın ihtiyaçlarına uydurulmas ında önemli destek görevi yapt ıkları söylenebilir. Yani TKY'nin bilgi ça ğındaki yeni ama son olmayan versiyonland ır Öğrenen Organizasyonla, Bechmarking.., Bu yaklaşı mların arasında çok boyutlu ve kaç ınılmaz bir ilişki vard ır,
KOOF'EKAT İ FOL İ K
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Yakla şımlar arasındaki ilişkileri ortak genel ba şlıklar alt ında şu şekilde s ıralamak
mümkün olabilir;
1. işletmelerde etkinlik ve verimlili ğin gerçekleştirilmesi,
2. Mal ve hizmet üretiminde daha yüksek kalitenin elde edilmesi,
3. Müşteri memnuniyetinin sa ğlanması ,
4. işletmelerin geli şime ve değişime ayak uydurabilmelerinin temin edilmesi,
5. Yeniliğin ve geli şmenin sürekli olarak güncelle ştirilmesi,
6. işletmelerin yarat ıcılığının arttırılması ve çözün-1 bulma gücünün olu şturulması ,
7. Global pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi,
6. SONUÇ
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Günümüz i ş dünyas ında, iç ve d ış ticarette rekabet giderek t ırmanmaktad ır. Böyle or,
tamlarda i şletmelerin mevcut durumlar ını korumalar ı ve Pazar paylar ını artırmaları kaliteli
mal ve hizmet üretimi ile sa ğlanabilmektedir. Kalite, geli şmekte olan ülkelerin d ış ticaret sorununun çözümünde olmazsa olmaz koşuludur. Bu durum özellikle ülkemiz aç ısından fevkalâde önemlidir. Kalitenin üretimi bir kültür meselesidir. Kaliteyi üretecek toplumun öncelikle zihinsel ve ruhsal anlamda kaliteli ve temiz toplum olmas ı gerekir. Çünkü bireysel ya da
toplumsal anlamda kalitenin önemi kavranamam ışsa, çabalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Kalite, bir ya şam felsefesi ve biçimidir. Kalite yarat ılmaz üretilir, Ayn ı zamanda kalite,
TKY Anlayışının bir sonucudur.
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Ö ğrenen organizasyon olma iste ği, günümüz işletmecili ğinde giderek önem kazanmaktad ı r. Çünkü kalitenin temelinde ö ğrenme vard ır. Bu öğrenme; klasik anlamda belli şeylerin tekrar ı değil, düşünme, anlama, yaratma ve uygulama eylemlerini birlikte ele alan bir
öğrenme faaliyetidir. Organizasyonel ö ğrenmede süreklilik ve beraberinde nedensellik söz
konusudur. Yani birey ve organizasyon sürekli yeni şeyler ö ğrenme peşindedir. Ancak bir taraftan da bu şeyleri neden ö ğrenmesi gerekti ğ inin fark ındad ır. Organizasyonel ö ğrenme, bireylere ve organizasyonel sisteme sorgulay ıcı bir tavırla niçin öğrenmesi gerekti ği anlayışın ı kazand ırır. Hep ayn ı şeylerin ayn ı yöntemlerle tekrarına değil, gelişimin ya da değişimln,
organizasyonlar ın önüne koyduğu gereksinim çerçevesinde ama geli şerek, de ğ işerek ve
farkl ı biçimlerde yap ılması na yöneliktir. Böylece organizasyonlar çevrelerinde gerçekle şen
değişimi daha kolay okuyacaklarchr.
Benchmarking de bir nevi bir ö ğrenme faaliyetidir. Bu ö ğrenmede, ba şarılı rakiplerin
ya da ortaklar ın nasıl çalıştıkları sorgulan ır. Ya da başarı kriterleri çerçevesinde i şletmemiKOOPERAT İ FÇ İ Lİ K
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zin yeri, düzeyi ve ba şarı durumu belirlenmeye çal ışılır. Bilinmeyenler ö ğrenilir. Yanl ış uygulamalar saptanarak bertaraf edilir. i şletmenin sistemati ğinde ya da yönetimindeki yetmezlikler ortaya konularak, yeniden yap ıland ırma faaliyetlerine ba ş vurulur. Bütün bunlar ın
amacı; organizasyonel anlamda kârl ılık, kalite, mükemmellik, mü şteri mutlulu ğu ve global
rekabet ortam ında kal ıcılığı sağlamaktır.
TKY anlayışı uzun dönemli ve zor çabalar ı gerekli kılar. Önce bu konuda yönetimsel iradenin ortaya konmas ı gerekir. Bu irade bir taraftan kalitenin öneminin kavranmas ına yardımcı olurken, öbür taraftan kaliteli mal ve hizmet üretimine ortam haz ırlayarak olay ı sözden fille (eyleme) dönüştürür. Kaliteyi ve kalitenin sonuçlar ını gı5ren insan unsuru, e ğitimle
de takviye edilirse beklenen sonuç kısa zamanda elde edilebilir. Konuyla ilgili olarak, toplumsal tiklerin ve hassasiyet alanlar ının da önemli olduğunu yani uygulamayı zorlaştırabileceği gibi, kolaylaştırabileceğini de ifade etmeliyiz.
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KAYNAKLAR
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Yukarıdaki paragraflarda özetle ifade edilen Benchmarking ve ö ğrenen organizasyon
gibi uygulamalar ın uygun ortamlarda geli şebileceği söylenebilir. Söz konusu konular için
uygun ortamlar TKY uygulamas ının geçerli oldu ğu konumlardır. Bu yüzden TKY uygulaması yapan kurum ve i şletrnelerin sayısı artırılmalıdır. TKY'nin yayg ınlığı işletmeleri konularla
ilgili olarak bilgilendirmekle sa ğlanabilir. Öte yandan küreselle şme yolundaki engellerin
kald ırılması da bu tür uygulamalar ın ülkemiz işletmecili ğinin gündemine daha kolay girmesine ön ayak olabilir. Bir tak ım desteklerin alt ında piyasayı piyasaya b ırakmak, modern işletmecilik yönetim modellerinin geli şmesi açısından önemli bir ç ıkış yolu olabilir. Bu yüzden
Öğ renen Organizasyon ve Benchmarking modellerinin toplumun gündemine daha yo ğun bir
şekilde getirilmesinde fayda vard ır.
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