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OOPERAT İ FOL İ K
BAŞ YAZI
TREN HANGİ PERONDA?
Yavuz KOCA
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Yaklaşık 40 yıldır Avrupa trenine binme hayali, sevinci, korkusu, kısaca düşüncesiyle yaşaya gidiyoruz. Türkiye mevcut ve şimdiye kadar olagelen duru şuyla kapıyı hiçbir zaman tam zorlamad ı. Daha doğrusu kapıyı zorlamas ına Avrupa tarafından müsaade edilmedi. Sadece iç popülizme yönelik zaman zaman girdik-giriyoruz söylemleri oldu o kadar. Türkiye'nin duru şu Avrupa'ya göre biraz diktir ve fotoğrafa s ığmamaktadır.
Bugün onbeş, çok yakında yirmibeş ve bilahare yirmiyedi üyeli olacak Avrupa
Birliği, bırakın yeni girecek oniki ülkeyi Türkiye mevcut üyelerin bile bir ço ğundan
daha önce Avrupa anla şmasına göz kırpmıştı. Kaldı ki, Malta ve Kıbrıs Rum Kesimi
hariç yeni üye olacaklardan 10'u 1990'11 y ıllarla birlikte demokrasinin D'sini duyan,
Avrupa'nın, Amerikanın ve hatta dünyanın önemli bir kısmının siyasal rakip olarak
gördüğü, doğu bloku'nun mensuplanydı. Avrupa hiçbir zaman Türkiye'ye kar şı samimi olmadı. Gerçek düşüncelerini aç ıkça belirtmedi. Yemin ederken bile bir ayağı havadaydı. Çantasında Türkiye'yi tenkit edebilecek ve ev ödevi olacak sorular
yedekleriyle birlikte hep haz ır oldu.
Oysa, Türkiye dosyas ında yazılı olan gerçek nedenler görünürde olanlardan
çok farkl ıydı. Onbeş üyeli Avrupa Birliğinin toplam nüfusu 377 milyon, yüzölçümü 3.2 milyon kilometre kare, sat ın alma gücü 22.000 dolar, istihdamda tar ımın payı 0/0 5 ve enflasyon % 10.7'dir. Bu ortalama verilere Türkiye aç ısından baktığımızda, nüfus olarak Almanya'dan sonra Türkiye en büyük ülkedir ve 15'li AB'nin %
18'ini bulmaktad ır. Alan (yüzölçüm) olarak AB'nin yakla şık 0/0 25'ine, istihdamda
tarımın payı yönünden ise yedi kat ına tekabül etmektedir. Bu üç kriter yönünden
Türkiye AB'ne birkaç numara büyük gelmektedir. Sat ın alma gücü ve enflasyon
açısından ise.maalesef birkaç numara küçük gelmektedir. Büyüklük AB'nin arzula* Ziraat Yüksek Mühendisi
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madığı yani küçük olmas ını istediği, küçüklük te yine AB'nin görmek istemediği
yani büyük olmas ını istediği kriterlerdir. Nüfus AB parlamentosunda temsilin, enflasyon ve satırı alma gücü ise AB kasas ından ç ıkacak paranın göstergesidir. Buyu. run düşünün. Oylamalarda kalkan Türk parmaklar ı ile Türkiye'ye doğru uçuşan
Eurolan bir bütün olarak değerlendireliM.
Madalyonun diger yüzünde ise yeni üyeler/Adaylar (adayc ıklar) var. Ikinci perde oyuncuları Bulgaristan ve Romanyanın nüfus toplamı Türkiye'nin yarısından az
iken, birinci perde oyunculann ın (on ülke) toplara.nüfusu ise hemen hemen Türkiye kadardır. Yani on ülke bu parametre aç ısından ancak bir Türkiye edebiliyor.
Onbeş asıl üyeden yedisi Anayasal Monarşi, birisi Federal Cumhunyet, yedisi
de Cumhuriyetle yönetilen AB, yirmiyedi say ıya resmen ula ştığında bugün verilen
sözlerin aksine zorluklara gebedir. Muhtemeldir ki, zorluklar eski üyelerden ziyade başta Kıbrıs Rum Kesimi olmak üzere yak ın komşularımızdan gelecektir. NeoLiberalizim, Neo-Avrupac ılık gibi Neo-Milliyetçilikler de doğacak gibi görünüyor.
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Türkiye ekonomik yapısı itibariyle, son onbe ş yılda üç kriz, iki büyük deprem
ve çok sayıda diger doğal felaketlerle sars ılmasına rağmen mevcut adaylar ın tamam ından 3 ile 66 kat daha büyüktür. Hatta onbe ş artı onikili gurup içinde bile altınc, büyüklüğe sahiptir. Bunlar kimsenin umurunda de ğil. NGO (Non-govermental
• rganizations)lar vas ıtasıyla oluşturulan kamuoyu, K ıbns'ta Denktaş'a istifa diye' ı iliyorsa ve bu sözler oralarda birilerince alk ışlanworsa bugün kimsenin kahra:nanlık yapmasına gerek yok. Madem ki, Kahramanl ıklar çok kolay unutulabiliyor.
Bugün yapılanlar da unutulacak demektir,. Ama hay ır. Günübirlik ve hatta hipermetrop düşünmek Türk Milletine yakışmamalıdır. Kıbns, toprak, millet, tarla-tapan-tırpan çok önemli değil ise sormak lazım "Fas, Akdeniz'de ytrleşim olmayan
bir Ispanyol adac ığına asker ç ıkarıp (12 kişi), buraya sadece kendilerinin de ğil Ispanyanın da bayrağını diktiğinde, Ispanya ve Avrupa Birli ği bu durumu neden şiddetle protesto etti?" Ve bayra ğı indirdiler.
Tren hangi peronda? Asl ında tren, Türk Milletinin kendine güvendiği peronda.
Kendisine, Milletine, Devletine ve sorumluluk bilincine dürüstlü ğü peronunda.
Çalışkanlığı peronunda. Çok üretip, ucuza mal edip, çok satt ığı peronda. Uzun ve
şerefli tarihinin sislerle kapl ı peronunda. Zaten bunlan ba şardığı takdirde AB'ne ihtiyaç kalmaz denilecektir. Hay ır Türkiye her halükarda AB'nde olmal ıdır. Çünkü
AB illa bir yere üye olmak demek değildir. Bugün AB, insan haklarına saygı,
demokrasi,kültür, medeniyet, zenginlik demek ise ve Türk milletinin de bu umdelere şimdikinden daha fazla hakk ı olduğuna inamhyorsa ki inanmal ıyız, onun
için AB'nde olmalıdır diyorum. Bunlar ı başardıktan sonra fiili giri ş olmayabilir de.
Ihtiyaç ta kalmaz belki.
Son söz: Bir gün evli evine köylü köyüne dendi ğinde evsiz ve köysüz
kalınabileceği unutulmamalıdır.
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EKOLOJİK ÜRÜN VE EKOLOJİK
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YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA*
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Doç.Dr.Sanem ALKİBAY**
Arş.Gör.Arzu KİLİÇLAR***

Bu araştırmanın amac ı ekolojik ürünlere karşı tüketicinin ilgi düzeyini belirlemek
ve bu ürünlere yönelik bir iç pazar ın oluşum olanaklarını araştırrnaktır. Söz konusu amaç çerçevesinde Ankara ilindeki Çankaya ve Alt ındağ ilçelerinde alışverişe çıkan 18 yaş üzerindeki 1074 tüketiciye anket uygulanm ıştır.

Araştırma sonucunda, tüketicilefin g ıda maddesi satın alırken ürünün suni veya
kimyasal katk ı maddesi veya hormon içerip içermemesini önemli bir faktör olarak
değerlendirmedikleri belirlenmi ştir. Ayrıca eğitim ve gelir düzeyi yüksek tüketicilerin ekolojik yöntemlerle üretilen ürünleri sat ın alma potansiyeline sahip oldukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Tarım, Ekolojik Ürün, Tüketici Davran ışı
ECOLOGIC PRODUCT AND A RESEARCH ON THE APPROACHES OF
CONSUMERS TO ECOLOG İC PRODUCTS
ABSRACT

The aim of this study is to determine the degree of consumers' interest on eco• Bu ara şt ımıa Gazi Üniversitesi AraSt ırma Fonu tarafından desteklenmi ştir.
** Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi
••• Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E ğitim Fakültesi
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logic products and also to search for the possibilities of creating an intemal market. Accordance with the scope of this aim questionnaries were aplied to 1074 consumers over 18 years of age at two districts of Ankara, Çankaya and Alt ındağ .
The results of the study showed that consumers do not evaluate whether food
products include artifıcial or chemical ingredients in their purchasing decision process as a significant factor. In addition it is found that higher educated and high-income levet consumers are potential buyers of ecological products.
Key Words: Ecologic Agriculture, Ecologic Product, Consumer Behavior
1.Ekolojik Tanm ve Ekolojik Ürün

pe
cy
a

Ekolojik tarım, ekosistemde hatal ı uygulamalar sonucunda kaybedilen do ğal
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, sentetik-kimyasal ilaç ve gübreleri yasaklayan, organik ve ye şil gübreleme,
münavebe, topra ğın muhafazas ı , bitkinin direncini artırma, parazit ve predetörlerden yararlanmayı tavsiye eden, ürünün miktar ını değil kalitesini artırmayı amaçlayan bir üretim sürecidir (Akgüngör ve di ğ.,1999:3-4). Ekolojik yönterr ılerle üretilen
tanmsal ürünler ise literatürde; çevre dostu, ekolojik, organik, biyolojik gibi isimlerle anılmaktadırlar (Aksoy ve Altındişli,1996).
Ekolojik ürün ifadesi, üründen çok ilgili ürünün üretim sürecini öne ç ıkaran bir
anlayış içermektedir. Uluslararas ı Gıda Kodeksi tanımına göre, ekolojik tarım; "topraktaki biyolojik hareketi, biyolojik dönü şümü ve biyolojik çeşitliliği de içeren tarımsal eko sistem sa ğlığını artıran bir üretim ve i şletim sistemidir"(K ızılarslan,2001).
Diğer bir tanımlamaya göre ekolojik tanm, "üretimde tamamen veya olabildi ğince yapay üretim girdilerinin kullan ımını ortadan kaldıran, bunun yerine ekim nöbeti, ürün art ıkları , hayvan gübresi, ye şil gübre ve tanm d ışı organik atıklar kullanan, hastal ık, zararlılar ve yabancı ot mücadelesinde biyolojik mücadele yöntemlerini kullanan, toprak verimliliğini artırabilmek amacıyla topraktaki organizma faaliyetini artırmaya yönelen bir üretim sistemidir"(Türk-koop Ekin,2001:41). Alt ındişli ve Ilter'e göre ekolojik tar ım ; zirai ilaçlar, hormon ve kimyasal gübreler kullanılmadan üretimden tüketime kadar her a şaması konturollü ve sertifikal ı tarımsal
üretim biçimidir (Alt ındişli ve Ilter,1999:24-29). Ekolojik ürün ise, üretimde sentetik girdilerin kullan ılmadığı, toprağın doğal zenginliğini arttıran bir ekim nöbetinirr
esas alındığı, insan ve çevre sağlığı üzerine zararl ı etkileri olmayan doğal girdilerin
kullanıldığı üründür (Kızılarslan,2000). Günümüzde ekolojik tarım, Avrupa Birliği
ve FAO tarafından alternatif bir üretim yöntemi olarak kabul edilmi ştir (Bülbül ve
Yüce1,2001:1).
1924 yılında Almanya'da, 1930'1u y ıllarda Isviçre'de ba şlayan ekolojik tar ım
1950'den sonra ABD'nin Marshall yardımıyla önemini yitirmiş ancak 1970'lerde bo-
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zulan doğal denge sonucu tekrar gündeme gelmeye ba şlamıştır. Özellikle 1980
sonrası, tüketicilerinde bask ısıyla konvansiyonel tarıma alternatif bir üretim sistemi
olarak ekolojik tarım yeniden ortaya ç ıkmaya başlamıştır (Altındişli ve Ilter,1999:24-29). 1992'de Avrupa Birli ği Çevre-Tarım pogramı ile devam eden ekolojik tarım için, 2001 yılında BSC(deli dana) hastal ığının tehlike boyutlarının artması sonucu ekolojik tanm konusunda aksiyon plan ı hazırlamıştır (Bülbül ve Yücel,
2001: 2). Ekolojik üretimin amac ı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden,
çevre, insan, bitki ve hayvan sa ğlığını korumaktır. Genel olarak ekolojik olmayan
metodlann çeşitli konularda insan ve do ğaya zararl ı yanlan olduğu ifade edilmekteclir (Gündüz, 1991: 6). Bunlar, toprak yap ısını- bozması, çevreyi kirietmesi, gıda
maddelerinde sağlığa zararl ı kalıntılar bırakması, gıda kalitesinde bozulmaya neden olması, enerji yoğun bir sistem olmamas ı, hayvancılıkta doğaya uygun olmayan uygulamaları desteklemesi, gerek üretici, gerekse tüketici aç ısından masraflı
bil- sistem olmas ı, mikroorganizmalann, toprak flora ve faunas ırun, bitki ve hayvanların yardımı ile biyolojik devri daimi sa ğlamaması, toprağın uzun dönemde verimliliğini azaltması, mümkün olduğu kadar yenilenebilir kaynaldardan yararlan ılmaması, organik madde kullanımı açısından birbirini tamamlayan unsurlardan yararlanılmaması, hayvanlara normal doğa koşullanndaki yaşamlarına uygun bir ya şam
tarzı sağlamaması, doğayı kirletecek metotlann uygulanmas ıdır.
Konvansiyonel tarımda yaygın olarak kullanılan bazı pestisit kalıntılannın çok
düşük bir miktarı bile, canh organizmay ı olumsuz olarak etkilemektedir. B ıı nedenle, gıdalarla al ınan pestisidin, insanlara do ğrudan etkisi sonucu ortaya ç ıkan zehirlenmeler genellikle uzun dönemde kanserojen, mutajen (genlerde de ğişiklik), teratojen (ana karn ında yavrunun anormalli ği ve sakatlığı) ve allerjen etkiler göstermektedir. Bu etkilerin d ışında kısa dönemde, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tespitlerine göre sadece geli şmekte olan ülkelerde her y ıl yaklaşık 500 bin kişi tarım
ilaçlarından zehirienmekte ve 5 bin kişi de hayatını kaybetmektedir (Ç ınar ve Yapraldı, 2001:62).
Belirtilen olumsuzluklar karşısında özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere,
pek çok ülkede gelir seviyesi yüksek ve bilinçli tüketiciler, konvansiyonel tar ım
ürünlerine karşı tepkiler göstermişler ve sağlığa zararlı olmayan ürünler talep etmişlerdir. Tüketici tepkilerini algılayan birçok uluslararas ı kuruluş, ekolojik ürün
pazarına girrniştir. Nitekim Novartis, ekolojik üretimde' girdi sa ğlarken, Hipp tüm
bebek ve çocuk mamalarında tümüyle, Nestle ise kısmen ekolojik ürün kullanmakta, Mc Donalds Isveç'teki şubelerinde ekolojik süt satarken Swissair, Zürih ba ğlantılı tüm uçuşlarda ekolojik mönü sunmaktadır (Çınar ve Yaprakl ı, 2001:62).
Modern tarım tekniklerinin yukar ıda bahsi geçen bütün olumsuz etkilerini minimize etmek için çaba harcayan ekolojik tar ımla ulaşılmak istenen amaçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Olhan,1997:75);
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• Üretim planlamas ı ile maksimum değil yeter miktarda ve yüksek kalitede g ıda
maddesi üretmek,
• Doğaya hükmeder biçimde değil, doğa ile uyum içinde çal ışmak,
• Toprak verimlili ğini uzun dönemde korumak ve geliştirmek ,
• Bitki besin maddesi ve organik madde bak ımdan mümkün olduğunca kapal ı bir
ortamda çal ışmak,
• Tarımsal faaliyetten kaynaklanabilecek her türlü kirlili ği önlemek,
• Üreticilere güvenli bir çevrede çal ışma ve yeterli gelir sa ğlamak,
. • Tarımsal üretimde mümkün oldu ğunca bölgesel kaynaklan kullanmak,
• Bitkisel üretim ve hayvansal üretimin beraber yap ılmasıyla bunların, birbirlerini
desteklemesini sa ğlamak,
• Tarımsal üretimin sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutunu birlikte dü şünmek,
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• Doğadaki bütün canlıları ve bitkileri koruyarak genetik çe şitliliğini devam ettirmek.
Kısaca vıırgulamak gerekirse, ekolojik tar ımın felsefesi öncelikle çevreyi korumaktır. Çünkü çevrenin bir eleman ı olarak kabul edilen insan da bu şekilde otomatik olarak korunmu ş olacaktır. Bu yönüyle ele al ındığında ekolojik tarım yalnızca bir üretim biçimi olmaktan çok bir felsefe, dü şünce veya inanç biçimidir.
1.1. Ekolojik Tarımı Modern Yetiştiricilikten Ayıran Özellikler

Ekolojik tarım aslında modem tanm tekniklerini kullanan bir sistemdir. Ancak
yetiştiricilik ilkeleri yönünden baz ı faklılıklan bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Türk-Koop Ekin,43-44:2001);
• Ekolojik tar ım, modem tanmdan farkl ı olarak ekstansif bir tar ım sistemidir.
• Ekolojik tarım kontrollü bir yetiştiricilik sistemidir. Üretim, ekolojik tar ıma uygun alanlarda yap ılır ve ürünün ekiminden tüketicinin eline geçinceye kadar
olan tüm a şamalarında teknik elemanlar ın kontrolü alt ındadır.
• Ekolojik tar ımda verim, modern yöntemlere göre daha dü şüktür. Kalite belli bir
düzeye kadar ikinci derece dü şünülür. Çünkti,i)urada esas olan ürünün rengi,
parlaklığı, albenisinden daha çok, üretiminde insan sa ğlığı için zararl ı kimyasalların kullanılmadığına ilişkin garantiye sahip olmas ıdır.
• Ekolojik tarım yapan işletmelerde enerji dönü şümü ve kendine yeterlilik esast ır.
Yani üretimde kullan ılan girdilerin öncelikle i şletme içerisinden sağlanması he-
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deflenir. Bu nedenle i şletmelerde genellikle hayvanc ılık ve bitkisel üretim bir
arada yap ılır.
• Ekolojik tarımda yetiştiricilik modeli birden çok ürünün bir arada yeti ştirilmesi
yani polikültür yeti ştiriciliktir. Modern yeti ştiricilikte ise tek ürün (mono kültür)
modeli hakimdir.
• Ekolojik ürün yetiştiriciliğinde .doğal kaynaklardan sağlanan üretim girdileri
kullanılır.
• Ekolojik tarımla yetiştirilen ürünler tescilli ürünlerdir. Ekolojik olduklar ı onaylanır tescil edilir. Ekolojik oldu ğu tescil edilmiş ürünlerin etiketinde ekolojik olduğu yazılıdır.
• Ekolojik olarak üretilen ürünlerde verim daha dü şüktür. Ancak üretimde yapay
kimyasal madde kullan ılmadığı için ürünün satış fiyatı diğer ürünlerden %10-20
daha fazladır.
1.2. Ekolojik Tarım Sisteminin Yararlar ı
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Sistemin ekolojik denge yada insan sa ğlığı için birçok faydas ı olmakla birlikte,
özellikle ekonomik aç ıdan dikkat çeken çeşitli yararları vardır (Gündüz 1991: 14).
Öncelikle üretici geliri ürüne ba ğlı olarak ortalama %10 artmakta ve üreticinin tüm
ürününün al ınması garanti edilmektedir. Ekolojik ürünlerin ihraç fiyat ı diger ürünlere nazaran %10-20 oran ında daha yüksek belirlenmektedir. Ayr ıca ekolojik ürün
ihracatı ile ülkemiz tarım ürünleri ihracatı için ilave bir kapasite yarat ılmaktadır.
Dolayısıyla ihraç edilen her ton daha önce ula şılamayan tüketici kitlesine gitmektedir. Önemli bir toplumsal yarar ı da, özel bilgi isteyen ekolojik tarım modeli, ziraat mühendisleri için yeni istihdam sahalar ı yaratmaktadır.
1.3. Dünyada ve Türkiye'de Ekolojik Tar ım

Ekolojik tarımın dünyada ve Türkiye'deki geli şim süreci, arz ve talep yap ısı ile
bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
1.3.1. Dünyada Ekolojik Tar ım

Ekolojik tarım metodu yeni bir üretim metodu de ğildir. Ekolojilç tanm modeli
1930'lardan başlayarak günümüze kadar birçok ülkede uygulanmaktad ır.1970%
yıllara kadar her ülke ekolojik tar ım çalışmalarını kendi koşullarına göre sürdürmüştür. 1972 yılında dünyadaki ekolojik tarım hareketlerini bir çat ı altında toplamak ve düzenlemek amac ıyla IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu) kıırulmuştur (Olhan,1997:79).
Danimarka, Ingiltere ve Isviçre Avrupa'da ekolojik tar ımın temellerini atan ülkelerdir. A.B.D., Kanada, Avustralya, Japonya ve Avrupa Birli ği ülkeleri gibi gelişmiş
9
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ülkelerde ekolojik ürünlere kar şı iç pazar sürekli bir art ış trendi göstermektedir.
Ekolojik ürünlerin üretimi bu ülkelerin yan ısıra gelişmekte olan ülkelerde de gerçekle ştirilmektedir. Ancak geli şmekte olan ülkelerde ekolojik üretimin yap ısı farklılık arz etmektedir. Üretim iç pazar ın talebini karşılamak amac ıyla değil, ihracat
amac ıyla yapılmaktadır.
1997 yılı itibariyle dünyada 10.455 milyon dolar tutar ında olduğu belirlenen ekolojik ürün perakende sat ışlarının %50'sinden fazlas ı Avrupa ülkelerinde gerçekle şmiştir. Avrupa'da en geli şmiş ekolojik gıda ve içecek pazar ına sahip olan ülkeler
Almanya, Fransa, Italya ve Ingiltere'dir. 1997 y ılındaki satışların yaklaşık 0/040'1
ABD'de, %10'u ise Japonya'da yap ılmıştır (Kızılarslan, 2001).
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1998 yılında Avrupa Birli ği ve EFTA ülkelerinde 85.337 tar ım işletmesi 2 milyon
hektar arazide ekolojik üretim gerçekle ştirmiştir. Sözkonusu ülkelerde tarımsal üretimin %1.4'ü, tarımsal işletmelerinin ise %1.1'i ekolojik tar ıma geçmiştir. 2000 yılı itibariyle dünyada ekolojik tar ım açısından %25 oranında bir artış kaydedilmiş olup
üretim yapılan alan 4 milyon hektara, çiftçi say ısı da 140.000'e ulaşmıştır. Günümüzde büyük ekolojik ürün pazarları ABD, Avrupa ve Japonya'd ır. Dünyada ekolojik ürün pazarı 13.4 milyar $ seviyesini a şmıştır. Bunun 9.4 milyar $'1 Avrupa Birliği ve EFTA, 4 milyar $'111( kısmıda Al3D pazar ıdır. Tahminlere göre 2010 y ılına dek
Avrupa ülkelerinde ekolojik ürünlerin pazar paylar ının %30'lara ula şması beklenmektedir (Bülbül ve Yüce1,2001:2) Avrupa'daki ekolojik ürün sat ışlarına ilişkin bilgiler Tablo l'de sunulmuştur.
Tablo 1: Avrupa'da Ekolojik Ürinderin Perakende Sat ışları (2000 Yılı)
Ülke

Almanya
Italya
Fransa
Ingiltere
Isveç
Hollanda
Danimarka
Avustralya
Isveç
Toplam

Ciro
Milyar $

Toplam G ıda
Satışında Payı %

Yıllık Beklenen
Büyüme Oran ı To

1.2-2.4
1-1.05
0.75-0.8
1-1.05
0.43-0.45
0.23-0.28
0.35-0.375
0.25-0.3
0.123-0.15
7

1.2-1.5
1.0
1.0
1.0
2-2.5
0.75-1
2.5-3
2.0
1.0

10-15
15-20
15-20
25-30
15-20
10-20
10-15
10-15
20-25

-

-

(Kaynak:http://vvvvw.organic.aber.ac.uk )
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Ancak, ekolojik tarım ürünlerinin,ekolojik olmayan ürünlere göre pahal ı üretilmesi ve satılması , ekolojik tarım işletmeciliğine geçişin belirli bir zaman ı gerektirmesi, ekolojik üretimin sertifikayla belgelenmek durumunda olmas ı ve ekolojik
ürün ve pazarlarla ilgili ara ştırmaların sınırlı olması gibi faktörler ekolojik ürün ticaretinin yayg ınlaşmasının önündeki en önemli engeller olarak gösterilmektedir
(Kızılarslan, 2001)
Gelecekte ekolojik tar ımın, konvansiyonel (modern) tar ım aleyhine ne kadar genişleyeceğinin, iki temel faktörün etkisi alt ında şekilleneceği düşünülmektedir.
Bunlardan birincisi, sa ğlığı için ve çevre ad ına özel çaba harcanarak üretilmi ş ürüne daha fazla ödeme yapmaya istekli tüketicilerin talebidir. Ikincisi ise, kimyasal
girdi kullanılmaksızın ekonomik olarak üretim yapabilen ve bunun için özel şartlar talep eden üretici say ısıdır.
1.3.2. Türkiye'de Ekolojik Tarım
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Dünyadaki olumlu gelişmelere paralel olarak ülkemizde ekolojik tar ım konusunda ki ilk çalışmalar 1985-1986 yıllarında başlamıştır. Ancak, bu çal ışmalar gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi çiftçi baz ında değil, Avrupa'da faaliyet gösteren firmalar ın
Türkiye'den ekolojik ürün talep etmeleri ve ekolojik üretimi tamtmalanyla ba şlamıştır. Ekolojik üretimin ba şlamasıyla birlikte yabanc ı kontrol, dan ışmanlık ve sertifika kurulu şları sistemin gereği olarak ülkemizde faaliyet göstermeye ba şlamıştır
(Gündüz 1991: 10).
Ülkemizde ekolojik olarak üretilen ilk ürünler çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir
ve kuru kayısıdır. Üretilen ekolojik ürünler ba şlangıcından günümüze kadar tamamen ihracata konu olmu ş, mevcut tarımsal ihracat ımıza ilave kapasite yaratm ıştır.
Ekolojik tarım son yıllarda Türkiye'de gerek alan ve üretim ve gerekse ürün yelpazesi aç ısından büyük bir ivme kazanm ıştır, ancak ya ş sebze ve meyve üretiminde
hala tatmin edici bir düzeye ula şılamamıştır. Ekolojik üretim örtüaltı ürünlerini ise
hiç kapsamamaktad ır (Tüze1,2001:50).
Türkiye'de 35 milyar $ olan g ıda pazarında 3 ile 5 milyon $'11k bir ekolojik ürün
pazarı mevcuttur.1990 da 1037 hektar arazide, 313 üretici, 8 ürün ile ekolojik tar ıma başlanmış ve başta kuru üzüm, kuru kayısı ve incir olmak üzere de ihracata geçilmiştir. 2000 yılında ise 35 ilde, 16.000 çiftçi kanal ıyla yapılan ekolojik tanm sonucunda 210.000 ton üretim gerçekle şmiştir. Türkiye'nin ihracat ı halen yaklaşık 22
milyon $ civanndad ır (Bülbül ve Yücel, 2001:3).
11
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Tablo 2. Türkiye'de Ekolojik Tarım Yapan işletmelerin Gelişimi
Ekolojik Ürün
Göstergeleri

1990

1992

1994

1996

1998

1999

2000

90-99 0/o
değişim

Ekolojik Ürün
Üretici Sayısı

313

1780

1690

4034

8302

12435

16000

5111

Ekolojik Ürün
Üretim Alanı
(Hektar)

1037

6077

5156

16000

25303

44552

50000

4821

8

23

20

37

65

92

92

5150

Ekolojik
Ürün Sayısı

(Kaynak: Bülbül ve Yüce1,2001:3)
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Tablo 2 1990-2000 y ıllan aras ında Türkiye'deki ekolojik ürün göstergelerini vermektedir. Tablo 2 incelendi ğinde, 1990-1999 döneminde üretici sayısının %5111,
üretim alan ının o/04821 ve ürün say ısının da % 1150 oranında amığı dikkati çekmektedir. Ayrıca 1999 yılı itibariyle Türkiye'deki ekolojik üretimin %61'i kurutulmu ş
meyve,% 21'i tarla bitkisi, W05'i üzümsü meyve, % 2'si%2'si ya ş meyve ve Wsi t ıbbi

3. Türkiye'nin ekolojik ürün ihracat ı (1996-2000)
Satış Hacmi$

1996

3,678

8,032,358

1997

5,705

13,513,694

1998

8,028

17,840,608

1999

11,679

23,562,000

2000

12,047

20,837,000
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(Kaynak: Bülbül ve Yüce1,2001:5)

bitki ve %7'si de diğer ürünlerdir (Bülbül ve Yücel, 2001:3-4).
2000 yılı itibari ile 20 ülkeye kuru meyve a ğrılıklı ekolojik ürün ihracat ı gerçekleştirilmektedir. İGEME 2001 yıllar itibari ile ihraç edilen ekolojik ürün miktar ı ve
tutan Tablo 3'te verilmektedir. Tablo 3 incelendi ğinde 1996 yılında 3,678 ton ile
8,032,358 $ olan ekolojik ürün ihracat ı 2000 yılında 12,047 ton ile 20,837,000 $'a
ulaşmıştır.
Türkiye'nin ekolojik ürün ihracat ı gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde ise, ilk
sıraları ağırlıklı olarak Mmanya (%35.9), Hollanda (%17.9), Isviçre (%12.9) ve İngiltere (%10.2) 'nin ald ığı dikkati çekmektedir (Tablo 4)
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Tablo 4. Türkiye'nin Ekolojik Ürün ihracat ının Ülkelere Göre Da ğılımı

Ekolojik Ürün ihracatı
Yap ılan Ülkeler

Almanya
Hollanda
Isviçre
Ingiltere
Fransa
Danimarka
Italya
Avusturya
Belçika
Isveç
ABD
Toplam

E'kolojik Ürün
ihracatı (Ton)

Ülkelerin Ekolojik
ibracatım ızdaki Payı (%)

3,690
1,840
1,330
1,042
777
298
182
151
95
60
478
11,679

35,9
17,9
12,9
10,2
7,6
2,9
1,8
1,5
0,9
0,6
4,7
100,0

(Kaynak: Gündüz 1991)
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Türkiye'de 42 firma ekolojik tar ım yapmaktadır. Bu firmalardan 8 tanesi ihracat ı
geliştirme merkezi kay ıtlarına göre üretici ve ihracatç ı olarak görülmektedir. Halen
ihracat yapan firma say ısı ise 31'dir. Ekolojik üretim yapan i şletmelerin illere göre
dağılımı; Izmir 32, Muğla 1, Trabzon 2, Ordu 2, Eskişehir, Malatya, Mersin, Antalya
ve Afyonda ise 1'dir (www.bides.com.tr/htmls/uretimright.htm).

pe

Türkiye'de ekolojik olarak üretilen ürün say ısı 92'dir. Söz konusu ürünler temel
olarak 10 grup alt ında sınıflandırılmıştır. Ekolojik ürün üreten işletmelerin %35,6's ı
kuru meyve üretimi yapmaktad ır. Bunu 0/016.9 ile kabuklu ekolojik ürünler izlemektedir. Buğday- baklagil- ya ğlı tohum üreten i şletmelerin oran ı 0/010.2, taze konseye, dondurulmu ş sebze-meyve üretenlerin oran ı %8.5, zeytinyağı ve orman ürünü üretenlerin oran ı ise %6,8 dir (Bülbül ve Yücel 2001:6).
Ülkemizde ekolojik ürün yetiştiriciliği 1994 yılında ç ıkarılan yönetmelik kurallar ı
dikkate al ınarak yap ılmaktadır. Ekolojik ürün yeti ştiriciliği sözleşmeli ve sertifikal ı
bir üretim şeklidir. Diğer bir ifadeyle, üretimin her a şaması kontrol altındadır ve yetiştiricilik sonunda ekolojik ürün sertifikas ını alabilen ürünler satışa sunulabilmektedir.
Genellikle ekolojik ürün yetiştiriciliği, ithalatçı ve ihracatçının talebi üzerine yapılmaktadır. Ülkemizde ithalatç ı işletme ile anlaşma yapan ihracatç ı işletme, ekolojik ürün yetiştiriciliğine uygun ekoloji, alan ve ithalatç ı firmanın kabul edece ği
kontrol firmas ını belirlemekte ve ithalatç ıya bildirmektedir. Kontrol firmas ı, yetiştiricilik alanlarının ekolojik ürün yetiştiriciliğine uygun olup olmadığını kontrol etmekte ve koşullar uygun ise üretici ve ihracatç ı firma arasında sözleşme yapılmak13
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tadır. Bu sözleşmede üretici, kontrol kurulu şunun istekleri doğrultusunda üretim
yapmayı, ihracatç ı da teknik yardnın ve ürünün tümünü alaca ğı konusunda garanti vermektedir. Her iki taraf veya taraflardan biri gereldi ko şulları sağlayamadıklarında taahütlerini yerine getirmemi ş sayılmaktadırlar.
Ilk kez ekolojik tar ım yapılacak tarlalarda kontrol 2 y ıl süreyle devam etmekte,
kontrol kurulu şunun denetimleri ithalatç ı firmanın uygun bulduğu sertifıka kuruluşu tarafından da onaylan ırsa, başarılı bulunan tarla ve üreticilere ekolojik ürün yetiştirebileceklerine ve ürettikleri ürünün ekolojik oldu ğuna ilişkin bir sertifika verilmektedir. Sertifikal ı ürünler etiketlenmekte ve sat ışa sunulmaktadır.
Ülkemizde ekolojik ürün yeti ştiriciliği yapan üreticilere sertifika verebilecek kuruluşlar, Tarım ve Köyişleri Bakanl ığı'na bağlı Ekolojik Tarım Komitesi (E'FK) tarafından belirlenmektedir. Sertifika verme yetkisini ald ıktan sonra, bunun gereklerini yerine getirmeyen firmalann yetki belgeleri ETK taraf ından geri al ınabilmektedir. şu anda ülkemizde sertifika verme yetkisine sahip 7 kurulu ş bulunmaktadır.
2. Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Sınırları
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Bu araştırmanın amacı, ekolojik ürünlere yönelik bir iç pazar ının yaratılma olanaklannın araştırılmasıdır. iç pazarın yaratılmasındaki temel etkenlerden birisi tüketici eğilimleridir. Dolayısıyla araştırmada, ekolojik ürünlere kar şı tüketicinin ilgi
düzeyi belirlenmeye çal ışılmıştır. Son yıllarda hem çevre bilincinin artmas ı, hem de
sağlıklı yaşam için tüketicilerin daha fazla çaba harcamalan farkl ı ürünlerin pazara
sunulmasına neden olmaktad ır. Yapılan ara ştırmalar, eğitim düzeyi yüksek tüketicilerin hem kendi sağlıklanna hem de çevreye duyarl ı olduklarını ortaya koymaktadır (Titterington ve di ğ. 1996:50-56:Ford 1996:70). Dolay ısıyla Türkiye'de gün
geçtikçe yeni finnalann pazara girdi ği ekolojik ürün pazarında, potansiyel bir talebin varlığını ortaya koymak, aynı zamanda da söz konusu potansiyel talebin tüketici profilini belirlemek bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
Söz konusu araştırmada aşağıdaki hipotezler test edilecektir.
Hi: Ekolojik ürün kullanma ile cinsiyet aras ında ilişki vardır.

H2:Ekolojik ürün kullanma ile yaş arasında ilişki vardır.
H3:Ekolojik ürün kullanma ile e ğitim arasında ilişki vardır.
H4:Ekolojik ürün kullanma ile gelir arasında ilişki vardır.
H5:Ekolojik ürün kullanma ile oturulan ilçe aras ıında ilişki vardır.

H6:Ekolojik ürünlere benzerlerine nazaran daha fazla oranda para ödeme ile cinsiyet aras ırıda ilişki vardır.
H7:Ekolojik ürünlere benzerlerine nazaran daha fazla oranda para ödeme ile ya ş
arasında ilişki vardır.
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H8:Ekolojik ürünlere benzerlerine nazaran daha fazla oranda para ödeme ile e ğitim arasında ilişki vardır.
H9:Ekolojik ürünlere benzerlerine nazaran daha fazla oranda para ödeme ile gelir aras ında ilişki vard ır.
to: Ekolojik ürünlere benzerlerine nazaran daha fazla oranda para ödeme ile
oturulan ilçe aras ında ilişki vardır.
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Yukarıda sayılan hipotezlerin test edilmesi, tüketicilerden anket yöntemiyle der'ellen birinci el verileri gerekli kılmaktadır. Bu nedenle veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket yöntemi kullan ılmıştır. Anket formunun olu şturulmasında literatürden ve söz konusu ürünleri satan i şletme yöneticilerinden yararlan ılmıştır.
Oluşturulan anket formu anket yap ılarak smanmış , tüketicilerce yanl ış anlaşılan
sorular düzeltilerek ankete son şekli verilmiştir. Anket formu iki bölüm sorudan
oluşmaktadır. Birinci bölümde, tüketicilere ili şkin kişisel bilgileri toplamaya yönelik sorular yer al ınaktadır. İkinci bölümde ise ekolojik ürünlerle ilgili sorular bulunmaktadır. Anket formu hem kapal ı uçlu soruları hem de önem derecesine göre s ıralama yap ılması istenen sorular ı içermektedir. Ara ştırmada önem derecesine göre
cevaplandınlması istenen sorular da a ğırlıklandırmaya başvurulmuştur.
Araştırmanın evrenini, Ankara ilindeki Çankaya ve Alt ındağ ilçelerinde alışverişe
çıkan 18 yaş ve üzerindeki tüketiciler olu şturmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü, %97 güven s ınırında, %3 hata payında ve cevapların %35' inin bilindiği varsayımıyla 1011 kişi olarak bulunmas ına rağmen 1100 kişiye anket uygulanmıştır(*). Anketlerin 1097 adeti de ğerlendirmeye al ınmış, 23 adet anket formu değerlendirmeye uygun bulunmam ıştır. Sonuç olarak 1074 adet anket de ğerlendirme kapsam ına alınmıştır.

(*)

ax= '■)(p).(1-p)

n

Standart= ■)Varyans
hata
<Örnek çap ı

0.015= (0.35).(0.65)
'N1 n

0.0152= 0.2275

n=
0.2275
n 0.000225n

n= 1011
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Veri tabanının oluşturulmasında SPSS paket program ından yararlanılarak aritmetik ortalama ve ki-kare analiz teknikleri kullan ılmıştır.
Araştırmanın Çankaya ve Alt ındağ ilçeleriyle sınırlandırılmasının 2 nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, anket çal ışmasının Ankara geneli için yüksek maliyet gerektirmesi ve zaman k ısıtıchr. İkinci neden ise, Ankara ilini temsilen' sosyo-ekonomik ve kültürel aç ıdan farklı iki ilçe olmalandır. Araştırmada her iki ilçenin alışveriş semtleri belirlenmi ş, bu semtlerde ankete kat ılacak tüketici oranlarının belirlenmesinde tesadüfi örnekleme yöntemlerinden zümrelere göre örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Her semtteki tüketicilerin seçiminde ise, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemi tercih edilmi ştir. Araştırmaya
katılımda gönüllülük ilkesi temel al ınmış ve deneklerin sorulara gerçekçi ve içten cevap verdikleri kabul edilmi ştir.
3. Araştırma Bulgulan ve Değerlendirme
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Araştırmaya katılan tüketiciler demografik özellikler aç ısından incelendiğinde
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmışur. Ankete cevap verenlerin % 50.8'i kad ın, % 49.2'si
erkektir. Ya ş bazında ele alındığında ise ağırlığın (% 51.6) 18-35 yaş grubunda olduğu görülmektedir.
Ankete katılanların % 19.8'i ilkokul-ortaokul mezunu, % 31.3'ü lise mezunu,
e/048.9'u ise üniversite mezunudur. Ayl ık toplam gelir baz ında tüketiciler incelendiğinde; %43'ünün 400 milyon TL. ve daha az gelire sahip olduğu, 0/031.3'ünün 401700 Milyon TL. ve %15.5'inin ise 701-1 milyar TL. gelir elde ettikleri belirlenmi ştir.
1 milyar ve üzeri grupta yer alanlar ise örneklemin % 10.1'ini olu şturmaktadır (Tablo 5).
Araştırmaya katılanlara gıda maddesi satın alırken öncelikli olarak hangi faktörlere dikkat ettikleri sorulmu ştur. Verilen yanıtlar incelendiğinde, tüketicilerin gıda
maddesi satın alırken öncelikle ürünün tazeli ğine dikkat -ettilderi (%27.1), bunu s ırasıyla ürünün fiyat ı (%25.6), kalitesinin (V018.8), besin de ğerinin (%10.3) ve lezzeti (cY06.6)'nin takip ettiği görülmektedir. Ürünlerin suni ve kimyasal katk ı maddesi
veya hormon içerip içermedi ği ise tüketiciler aç ısından diğer faktörlerle k ıyaslandığında önemli bir faktör olarak de ğerlendirilmemektedir (% 5.8) (Tablo 6).
Çalışmamızın konusunu oluşturan ekolojik (organik) ürünlerin en önemli özellikleri suni katkı maddelerini içermemeleri, do ğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde üretilmiş olmalandır. Ancak araştırmaya katılan tüketicilerin g ıda
maddesi satın alırken öncelikle tazeliğe ve fiyata önem veriyor olmalar ı, buna karşın ürünün hormon yada kimyasal katk ı maddesi içerip içermediğinin onlar için
önemsiz bir faktör olmas ı çarp ıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak
Ankara, Istanbul ve İzmir'i kapsayan bir ara ştırmada, tüketicilerin g ıda alışverişi yaparken fiyattan çok, ürünlerin besin de ğeri ile çeşitli katkı maddeleri ta şımaması gi16
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Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellilderinin Dağılımı
f

0/0

Kadın
Erkek

546
528

50.8
49.2

18-35
36-50
51>

554
375
145

51.6
34.9
13.5

Ilk-Orta okul
Lise
Üniversite

213
336
525

19.8
31.3
48.9

< 400
401 - 700 milyon
701-999 milyon
1 milyar>

462
336
167
109

43.0
31.3
15.5
10.1

1074

100.0

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

pe
cy
a

Toplam

TOPLAM

bi özelliklere birinci derecede önem verdikleri sonucuna ula şılmıştır (Akgüngör,
1999:47). Ayr ıca Erzurum'da yap ılan başka bir ara ştırma sonucuna göre ise tüketicilerin gıda maddesi satın alırken öncelikli olarak arad ıkları özelliklerin başında
ürünün hormonsuz olmas ı ve besin değerinin yüksek olmas ı gelmektedir (Ç ınar ve
Yapraklı, 2001:70). Dolayısıyla, bizim ulaştıgımız sonuçlarla, söz konusu iki ara ştırma sonucu birbiriyle örtü şmemektedir.
Tüketicilere ekolojik ürün kavram ını daha önce duyup duymad ıkları sorulmuştur. Ekolojik ürün kavram ını duyanlar ömeklemin % 49'unu olu şturmaktadır. Duymayanların oranı ise %51'dir.
Ekolojik ürün kavramını duyup duymama ile cinsiyet degişkeni aras ında (a= 0.05
anlamlılık düzeyinde) ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile test edilmi ş ve ilişkinin
olduğu saptanmıştır (SD=1, x2 = 5.722).
Elde edilen tablo de ğerleri incelendiğinde, kadınların erkeklere nazaran ekolojik
ürün kavramına daha aşina oldukları görülmektedir.
Aynı şekilde ekolojik ürün kavramını daha önce duyup duymama ile yaş değiş17
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Tablo 6: Tüketicilerin G ıda Maddesi Satmalma Davranışlarını
Etkileyen Faktörlerin Önem S ırasına Göre Dağılımı

ı

Ap'irl ık
Toplam*

Önem Derecesi
2
3

önem Derecesi
96

Fiyat

339

188

233

1626

25.6

Kalite

193

230

160

1199

18.8

3

Besin Değeri

80

134

148

656

10.3

4

Lezzet

37

87

134

419

6.6

5

Marka

44

79

79

369

5.8

6

Tazelik

328

271

199

1725

27.1

1

Hormon

60

61

68

370

5.8

6

TOPLAM

1081

1050

1021

6364

100.0 .

pe
cy
a

*Ağırlildı Toplam= "1. Derece Frekans ı V 3+2. Derece frekans ı Y 2+3. Derece frekans ı V 1"
şeldinde hesaPla ınnıştır (Kaynak: Zeisel, 1982: 67-68: Pmar ve Ateş, 1983).

keni arasında (a=0.05 anlaml ılık düzeyinde) iliş ki olup olmadığı ki-kare analizi ile
test edilmiş ve
ilişkinin olduğu saptanm ıştır (SD=2, x2= 23.770). Söz konusu ilişkinin hangi doğrultuda olduğunu belirlemek amacıyla verilere bakıldığında, genç tüketicilerin (1835 yaş grubu) diğer yaş grubundaki tüketicilere göre ekolojik ürün kavram ını daha
yüksek oranda duyduklarını ifade ettikleri görülmektedir.
Ekolojik ürün kavramını daha önce duyup duymama durumu ile e ğitim düzeyi
arasında ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile test edilmi ş ve a=0.05 anlarnl ılık düzeyinde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (SD=2, x.2 = 277.036).
Elde edilen tablo de ğerleri incelendi ğinde, eğitim düzeyi artt ıkça ekolojik ürün
kavramını duyma oran ının da artt ığı dikkati çekmektedir. Özellikle üniversite mezunlarının % 73.9'u ekolojik ürün kavram ını duyduklarını belirtirken bu oran ilköğretim mezunlar ında % 12.7 gibi dü şük bir orandır.
Araştırmanın evrenini Ankara'daki farkl ı sosyo-kültürel düzeydeki iki ilçe olu şturmaktadır. Çankaya ilçesi, sosyo-kültürel düzeyi yüksek semt, Alt ındağ ilçesi ise
Çankayaiya nazaran sosyo-kültürel düzeyi daha dü şük ilçe olarak ifade edilmektedir.
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Araştırmada ekolojik ürün kavram ını duyma durumunun ilçeler baz ında farkl ılık
gösterip göstermediği incelenmiştir. Yapılan ki-kare testi sonucuna göre, ekolojik
ürün kavram ını duyma durumu ile oturulan ilçe aras ında a=0,005 anlamlılık düzeyinde istatistiksel anlamda bir ili şki vardır (SD=1, = 16.320). Tablo de ğerleri incelendiğinde, sosyo-kültürel düzeyin yüksek olduğu Çankaya ilçesindeki tüketicilerin ekolojik ürün kavram ına Altındağ ilçesinde oturanlara nazaran daha a şina oldukları dikkati çekmektedir. Dolay ısıyla, eğitime ilişkin olarak ara ştırmada elde
edilen söz konusu iki bulgu, diger ara ştırma sonuçlarını da destekler niteliktedir
(Akgüngör 1999: 62).
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Ailenin gelir düzeyi ile ekolojik ürün kavram ını duyup duymama aras ında ilişki
olup olmadığı (a=0.05 anlaml ılık düzeyinde) ki-kare analizi ile test edilmi ş ve anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmü ştür (SD=3, =96.460). Gelir düzeyine ilişkin
elde edilen tabloya göre, gelir düzeyi dü ştükçe ekolojik ürün kavram ının duyulma
oranı azalmakta buna kar şın gelir düzeyi yükseldikçe ekolojik ürün kavram ını duyma oran ı artmaktad ır.
Sonuç olarak ankete kat ılan tüketicilerin ekolojik ürün kavram ını duyma durumJan; cinsiyete, ya şa, gelire, eğitim düzeyine ve oturulan ilçeye göre de ğişmektedir.
Ekolojik ürün kavramının özellikle kadınlar tarafından daha çok duyuldu ğu görülürken, gençlerinde söz konusu kavrama daha a şina oldukları dikkati çekmektedir.
Ayrıca gelir ve e ğitim düzeyi arttıkça ekolojik ürün kavram ını duyma oranı da artmaktadır.
Ekolojik ürünler bünyesinde hiçbir kimyasal ve sentetik kal ıntı maddesi içermeyen ürünlerdir. Ara ştırmada tüketicilerin bu konudaki bilgileri s ınanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, tüketicilerin yakla şık % 60'1 ekolojik ürünlerin kimyasal ve sentetik kalıntı maddesi içermediğini bilmektedirler. Konu hakk ında bilgisi olmayanların oranı % 17.1, yanlış bilenlerin oran ı ise % 23.6'd ır.
Ekolojik ürünlerin kimyasal yada sentetik kal ıntı maddesi içerip içermediğinin bilinmesi durumu ile cinsiyet, ya ş eğitim ve gelir değişkenleri arasında a=0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak bir ili şki olup olmadığı ki-kare analizi ile test edilmiştir. Sonuçta cinsiyet (SD=2, = 8.468) ve e ğitim (SD=4, = 22.492) de ğişkenleriyle anlamlı bir ilişkinin olduğu, buna karşın yaş ve gelir de ğişkenleriyle anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı saptanmıştır.
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Tablo 7: Ekolojik Ürünlerin Kimyasal ve Sentetik Kahntt İçerip
kermedigini Bilme Durumunun Cinsiyete Göre Da ğılımı

Içerebilir
Kadın

56

Içeremez

Fikrim yok

187

46

19.4
45.2
Erkek

68

64.7
59.9

Toplam

124

312

(SD=2, x2

=

54.9
237

18.6
48.9

52.7
40.1

23.6

289
15.9
51.1

44

125
28.7
54.8

Toplam

45.1
526

90

100.0

17.1

59.3

8.468)
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Tablo 7'inin degerleri incelendiğinde, kad ın tüketicilerin (% 59.9) erkek tüketicilere (% 40.1) nazaran ekolojik ürünlerin özelli ği hakkında daha fazla bilgiye sahip
olmaları dikkat çekmektedir.

Tüketiciler egitim durumuna göre incelendiğinde ise, üniversite mezunlar ının
çoğunun (%79.5) ekolojik ürünlerin kimyasal ve sentetik madde içermedigini bilTablo 8: Ekolojik Ürünlerin Kimyasal veya Sentetik Kal ıntı kerip içermediğini Bilme Durumunun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Içerebilir
5

İlköğretim

Lise

Üniversite

Içeremez
33.3
2.6

45.8
12.2

33
29.2
26.6

56
49.6
17.9

24
21.2
26.7

86

124

(SD=4, x2

=

113
21.5

14.1
61.1

63.8
79.5
312

23.6

4.6

389

55

248

Toplam
24

11

8

20.8
4.0

22.1
69.4
Toplam

Fikrim yok

526

90
59.3

22.492)
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74.0

17.1

100.0

dikleri görülmektedir. Diger bir ifadeyle, e ğitim düzeyi artt ıkça konu hakkında sahip olunan doğru bilgi düzeyi de artmaktad ır (Tablo 8).
Araştırmaya kat ılan tüketicilere ekolojik ürün kavram ını tanımlayan çeşitli cümleler verilmiş ve bunlardan hangisinin doğru olduğu sorulmuştur. Al ınan cevaplara göre, ekolojik ürünlerin suni gübre ve tar ımsal ilaç içermeyen ve çevreye duyarlı ürünler oldu ğunu bilen tüketici oran ı örneklemin % 81.7'sini olu şturmaktadır.
Ekolojik ürünlerin çevreye duyarl ı olduğunu bilme durumunun cinsiyet, ya ş,eğitim ve gelir değişkenleri ile ilişkisi olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan ki-kare testi neticesinde (a=0.05 anlaml ılık düzeyi) eğitim değişkeni ile istatistiksel anlamda
bir ilişkinin olduğu (Tablo 9), cinsiyet, ya ş ve gelir de ğişkenleri ile ise anlaml ı bir
ilişkinin olmadığı saptanmıştır.Tablo 9'a bakıldığında eğitim düzeyi yükseldikçe
söz konusu kavramları dogru bilme oran ının da arttığı dikkati çekmektedir.
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Çevresel kirlenmeyle birlikte ekolojik ürün arz ının artması, söz konusu ürünler
hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesini gündeme getirmi ştir. Pazarlama ileti şimini sağlayacak bilgi kaynaklarını belirlemek amac ıyla çalışmada ekolojik ürün kavramını duyan tüketicilere ekolojik ürün kavram ını nereden duyduklar ı sorulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde; tüketicilerin % 42.6's ının bilimsel dergi ve yayınlardan ekolojik ürün kavram ını duydukları ve konu hakkında bilgi sahibi oldukları
görülmüştür. Ardından sırasıyla radyo ve televizyon (% 25.7), e ş-dost ve akraba (%
15.8), gazete ve dergi (% 14.2) ve internet (% 1.7) gelmektedir (Tablo 10).
Tablo 9: Ekolojik Ürün Kavramını Dogru Bilme Durumunun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
'

İlköğretim

Yüksek verimli
ürünlerdir

Suni gübre
ve tarımsal ilaç
kullanımı yoğun
ürünlerdir

pe

Eğitim Durumu

4

6

14.3
10.3

Lise

15

9

20

Toplam

42

7.4

4.2
88

5.3
112

78.6
20.5
324

10.9
73.7
57

39

64.3

8.0
15.8

5.2
51.3

Toplam

28

18

21.4
10.5

13.4
38.5

Üniversite

Çevreye duyarl ı
ürünlerdir

21.3
386

83.9
75.3
430

10.8

(SD=4, x2 = 14.898)
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73.4
526

81.7

100.0

Tablo 10:

Tüketicilerin Ekolojik Ürün Kavram ını Duyduldarı İletişim
Araçları

%
25.7
42.6
15.8
14.2
1.7
100.0

f
135
224
83
75
9
526

Tv-Radyo
Bilimsel Dergi ve Yay ın
Eş, Dost, Akraba
Gazete, Dergi
Internet
Toplam
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Ulaşılan bu sonuçlara göre, tüketicilere ekolojik ürün hakk ında bilgi ulaştıran etkili iletişim araçlarının bilimsel dergi ve yay ınlar ile televizyon ve radyonun olduğu dikkati çekmektedir (%68.3). Ekolojik ürünleri duyanlar ın ve konu hakkında
bilgi sahibi olanların yüksek eğitim görmüş kişiler olduğu araştırmamız sonucu ulaşılan bir bulgudur. Dolay ısıyla söz konusu konu hakkında bilimsel dergi ve yay ınlardan bilgiye ula şılması da gerçekçi bir sonuç olarak de ğerlendirilebilir.
Çalışmada ekolojik ürün kavram ını duyan tüketicilere ekolojik ürün kullan ıp kullanmadıkları sorulmu ş ve % 55.1'inin kulland ığı belirlenmiştir. Ekolojik ürün kullanmayanların oranı ise % 44.9'dur. Ekolojik ürün kullanma durumunun cinsiyet,
yaş, eğitim ve gelir düzeyi ile ilişkili olup olmadığı ki-kare analizi ile test edilmi ştir.
a=0.05 anlaml ılık düzeyinde ekolojik ürün kullanma ile e ğitim (SD=2, x2 = 6.196)
ve gelir düzeyi (SD=3, x2 = 17.065) aras ında istatistiksel olarak bir ili şkinin olduğu
görülmüş olup H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmi ştir.
Ekolojik Ürün Kullanım Durumunun Eğitim Düzeyine Göre
Dağılımı

pe

Tablo 11:

Eğitim Durumu
Ilköğretim

Evet

12

62.5
8.5

223

49.5
22.9
162

290

20.7
385

42.1
68.6

57.9
76.9
Toplam

6.1

109

54

55

50.5
19.0

Üniversite .

32

20

37.5
4.1

Lise

Toplam

Hayır

44.9

55.1
(SD=2, x2 = 6.196)
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73.2
526

236

100.0

Tablo 11 analiz edildi ğinde, ekolojik ürün kullananların büyük bir çoğunluğunun (% 76.9) üniversite mezunu olduklar ı görülmektedir. Ayrıca ilköğretim mezunları kendi içersinde değerlenclirildiğinde, % 62.5'inin ekolojik ürün kullanmad ıkları dikkati çekmektedir. Lise mezunlar ında ekolojik ürün kullanmama oran ı % 49.5
iken bu oran üniversite mezunlar ında % 42.1'e dü şmektedir.
Gelir değişkeni ele alındığında ise, bir milyar ve üstünde gelire sahip olanlar ın %
66.3'ünün ekolojik ürün kulland ığı, 701 milyon-1 milyar aras ı gelir elde edenlerin
de yine %66.4'ünün söz konusu ürünü tercih ettikleri görülmektedir. Gelir düzeyi
düştükçe ekolojik ürün kullanma düzeyi de dü şmektedir (Tablo 12).
Elde edilen veriler ışığında araştırmaya katılan tüketicilerin eğitim ve gelir düzeyleri artt ıkça ekolojik ürün kullanma oran ının da arttığı söylenebilir.
Yapılan ki-kare testi sonucuna göre; ekolojik ürün kullanma ile cinsiyet ve ya ş
değişkeni arasında a=0.05 anlaml ılık düzeyinde istatistiksel anlamda bir ili şki bulunamamıştır. Dolayısıyla H1 ve H2 hipotezleri reddedilmi ştir.

Tablo 12:
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Üzerinde durulması gereken önemli bir konuda oturulan ilçe ile ekolojik ürün.
kullanma durumu aras ında bir ilişki olup olmadığıdır. Yapılan ki-kare testi sonucuna göre; a=0.05 anlaml ılık düzeyinde, oturulan ilçe ile ekolojik ürün kullanma arasında istatistiksel anlamda bir ili şki bulunamamıştır (SD=1, x2= 0.549). Diğer bir ifaEkolojik Ürün Kullanma Durumunun Gelir Düzeyine
Göre Dagıbmı

Eğitim Durumu

123-400 milyon

Evet

76

79

51.0
27.2

401-700 milyon

79

93

40

79

172
32.7
119

33.6
16.9

27

53

66.3
18.3
Toplam

29.5

54.1
39.4

66.4
27.2

1 milyardan fazla

155

49.0
32.2

45.9
27.2

701 milyon 1 milyar

Toplam ..

Hayır

22.6
80

33.8
11.4

290

236

526
44.9

55.1
(SD=3, x2 = 17.065)

23

sayı : 138
ekim-kas ım-aralık 2002

15.2
100.0

deyle, Çankaya ve Alt ındağ ilçeleri sosyo-kültürel ve ekonomik düzey aç ısından
farklı tüketicilerin oturduklan ilçeler olmas ına rağmen, tüketicilerin ekolojik ürün
satın alma eğilimleri değişmemektedir. Dolay ısıyla H5 hipotezi red edilmi ştir.
Araştırmada ekolojik ürün kullananlara ekolojik ürün tercih etme nedenleri sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, ekolojik ürünlerin birinci derecede tercih
edilme nedeni; diğer ürünlere göre daha sa ğlıldı olduğunun düşünülmesidir (%
48.1). Bunu sırasıyla, çevreye zarar vermemesi (%37.4), prestij unsuru olmas ı (%
8.9) ve diğer nedenler izlemektedir (Tablo 13).
Ayrıca çalışmada ekolojik ürün kavramını duymuş ancak söz konusu ürünleri
kullanmayanlara, neden kullanrnad ıklan sorulmuştur. Literatür k ısmında da değinildiği üzere, ekolojik ürünler üretim maliyeden nedeniyle pahal ı ürünlerdir. Araştırma sonucunda ekolojik ürünlerin pahal ı olmaları nedeniyle alınamadığı belirlenmiştir. Tüketiciler ekolojik ürünlerin pahal ı olmasını birinci derecede sat ınalmama
nedeni olarak belirtmi şlerdir (% 37.7). Bunu ekolojik ürün hakk ında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları için almamalan takip etmektedir (% 31.8). Tüketicilerin
üretici veya satıcılara inanmad ıklan için satın almadıklan, diger bir ifadeyle, ekoloTüketicilerin Ekolojik Ürün Kullanmalaruun
..
Önem Strasma Göre Datilunt (n= 290)
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Tablo 13:

,

Çevreye zarar vermeleri
Daha sagl ıklı olması

Ekolojik ürün kullanmaları=
önem derecesi
1. derece 2. derece
3. derece
72
165
10

Prestij unsuru olarak görmek
Diger

2°6

43

10

7
16

11
5

89
25

Toplam

Tablo 14:

%
37.4
48.1
8.9
5.6
100.0

Toplam
556
714
132
83
1485

Önem
Sırası
(2)
(1)
(3)
(4)

--■

Ekolojik Ürün Kullanmayanlarm, Kullanmama Nedenlerinin Öncelik Strasma Göre Da ğılımı (n= 236)

Pahalı olması

Suni gübre, ilaç hormon
içerebilecegi dü şüncesi

1. derece 2. derece
101
28
303
56

36

43

108

Yeterince bilgi sahibi
olunmaması
Diger

Ağırlık

86
44

204

88

63

18

21

Ağırlık

3. derece
15

Toplam
374

%
37.7

Önem
Sırası
(1)

14
24

208
316

21.0
31.8

(3)
(2)

24

316

31.8

(2)

14

95

9.5

(4)

993

100.0

Toplam
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jik ürün adı altında satılan ürünlerin de suni giibre, ilaç yada hormon içerebilece ği
düşüncesinde olanlar ömeklemin % 21'ini olu şturmaktadır. Diğer çe şitli nedenlerle
ekolojik ürün satın almadıklarını belirtenlerin oran ı ise % 9.5'dir (Tablo 14).
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Ekolojik ürünler do ğaya zarar vermeyen, suni gübre ve l ıormon gibi zararlı kalıntılar içermeyen ürünlerdir. Dolay ısıyla üretim ve pazarlama (sertifikasyon) maliyetlerinin Yüksek olmas ı işletmelere ekstra maliyet yükleyebilmekte, bu maliyetler
ürününün fiyat ına yansıtılarak tüketicilerden destek beklenmektedir. Almanya'da
yapılan bir ara ştırmaya göre, üretici fiyatlar ı olarak geleneksel metodla üretiler ılere göre, ekolojik (organik) metodla üretilen bu ğdayın fiyatı % 123, çavdarın fiyatı,
% 145, patatesisn fiyatı, % 100 ve sütün fiyat ı % 10 daha yüksektir (Heissenbuber
ve Ring 1992). Genel olarak ifade etmek gerekirse, fiyat fark ı genel olarak % 24-65
arasında değişmekte olııp, bazı ürünlerde % 100'e kadar ç ıkabilmektedir (Tozan ve
Ertem, 1996). Zaten toplumda da "Çevre Dostlu ğu ve İnsan Sağlığı" tüketiciler tarafından ek birer fayda olarak alg ılandığından, ekolojik ürünlerin benzerlerinden daha pahalı olacağı şeklinde bir kan ı mevcuttur. Bu yaklaşım çerçevesinde tüketicilerin çevreyle dost baz ı ürün gruplarına fiyat fark ı ödemeye razı oldukları yönünde bulgular vardır (Ford 1992:79; Titterington ve di ğerleri 1996:52-55; Ottman
1999:2; Freeman 1989:66; Rice 1990:5; Alkibay 2000:5). Ayr ıca tüketicilerin çevreyle dost ürün mesaj ı veren dürüst, samimi, dikkatli, kredibilitisi ve imaj ı yüksek işletmelerin ekolojik ürünlerine olan talebininde artt ığı bilinmektedir (Hussain
1997:130, Simintiras 1999:81, Shrum ve diğerleri 1995:81).
Genel olarak tüketicilerin yukar ıda sözü edilen e ğilimlerini belirlemek üzere
araştırmaya katılan deneklere ekolojik ürünler için % kaç daha fazla ödeme yapabilecekleri sorulmu ştur. Verilen yan ıtlar incelendiğinde, tüketicilerin yakla şık %
60' ının, %20-%40 daha fazla ödeme yapabilece ği bulunmuştur. Bunu %40-60 daha
fazla ödeyebilirim seçene ği izlemektedir (% 17.5). Ekolojik ürünlerde benzerlerine
nazaran daha fazla ödeme yapmam diyenlerin oran ı ise % 15.4'dür (Tablo 15).
Yapılan ki-kare analiz test sonucuna göre (a=0.05 anlaml ılık düzeyinde) eğitim
(SD=8, x2 = 31.595) ve gelir (SD=12, x2 = 63.684) de ğişkeniyle ekolojik ürünlere
benzerlerine göre daha fazla para ödeme oranlar ı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla araştırma sonucunda H8 ve H9 hipotezleri kabul
edilmiştir. Ekolojik ürünlere benzerlerine nazaran daha fazla ödeme iste ği gelirle
doğru orantılı olması Akgüngör ve di ğerleri (1999)'nin ara ştırma sonuçlanyla .da
paralellik göstermektedir.
Araştırmada cinsiyet ve ya ş değişkeniyle ekolojik ürünlere benzerlerine göre daha fazla para ödeme yapma oranlar ı arasında bir ilişki olup olmadığı test edilmiş ve
istatistiksel anlamda bir ili şkiye rastlanamam ıştır. Dolayısıyla H6 ve H7 hipotezleri
red edilmiştir. Ayrıca ekolojik ürünlere benzerlerine nazaran daha fazla oranda para ödeme ile oturulan ilçe aras ında istatistiksel anlamda bil- ilişki saptanamam ış
(SD=4, x2 = 7.426) olup H10 hipotezi red edilmiştir.
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Tablo 15:

Ekolojik Ürünleri Satmalmak İçin Benzerlerine Nazaran
Daha fazla Ödeme Yapma Durumunun Da ğılımı
%

Hiç Ödemem
% 20-40
% 41-60
o/061-80
%81-100
526

81
312
92
19
22
100.0

15.4
59.3
17.5
3.6
4.2

SONUÇ ve ÖNERILER
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Günümüzde insanoğlunun çevresine dikkat etmemesinden kaynaklanan rahatsızlıklar giderek artmaktad ır. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörii Dr.Hiroshi Nakajima'run "dünya bedelini insan sa ğlığı ile ödeyece ği çevre krizine doğru yönelmiştir"şeklindeki ifadesi, çevre kirlenmesinin boyutunu yeterince gözler önüne
sermektedir. Hava kirlili ği, küresel ısınma, suların kirlenmesi yanında deniz ve okyanusların ısınması iklimsel değişikliklere yol açmakta, toprak yitimi yetersiz beslenme sorununu gündeme getirmektedir. Özellikle toprak kirlenmesi insanlar ın
zehirlenmesine yol açmaktad ır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda sanayi ve tarımsal
alandaki üretimin temiz ve sağlıklı yapılması için toplumsal bilinç oluşturulmaktadır. Günümüzde tarımsal ilaçların yarattığı çevre kirliliği besin zinciri yoluyla canlılara ulaşmaktadır. Bu karamsar tablo içerisinde yava ş yavaş hem çevre bilincinin
oluşması, hem de sağlıklı yaşam için tüketicilerin daha fazla çaba harcamalan, farklı ürünlerin pazara sunulmas ına ve talep edilir hale gelmesine neden olmaktad ır.
Gün geçtikçe dünyada üretiminin ve tüketiminin h ızla arttığı ekolojik ürünler için
iç pazardaki tüketici eğilimlerinin belirlenmesi, işletmelerin pazarlama stratejileri
geliştirmeleri için gereldi görülmektedir. Bu noktadan hareketle, tüketicilerin ekolojik ürünlere karşı yaklaşımlannı belirlemeye yönelik olarak yaptığımız çalışmada
aşağıdaki sonuçlara ula şılmıştır.
• Tüketiciler gıda maddesi sat ın alırken öncelikli olarak önem verdikleri faktörlerin başında ürünlerin tazeliği, fiyatı ve kalitesi gelmektedir. Ürünün besin de ğeri tüketicilerce dördüncü s ırada önemli faktör olarak görülürken, ürünlerin suni
ve kimyasal katkı maddesi veya hormon içerip içermedi ği ise en önemsiz faktör
olarak işaret edilmektedir.
• Ekolojik ürünler kimyasal ve sentetik kal ıntı maddeleri içermeyen ürünlerdir.
Araştırmaya katılanların yaklaşık % 60'1 ekolojik ürünlerin söz konusu özelli ğini
bilmektedir.
kadınlann ve eğitim düzeyi yüksek olan tüketicilerin ekolojik ürünlerin özelliklerini bilme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
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• Araştırmaya katılan ve ekolojik ürün kavram ını duyan tüketicilerin yar ısından
fazlası ekolojik ürün kullannaaktad ır (°/o 55.1). Ara ştırma bulgular', iç piyasada
özellikle eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan tüketici gruplar ının ekolojik yöntemlerle üretilen ürünleri sat ınalma potansiyeline sahip olduklar ını göstermektedir. Ancak oturulan ilçe ile ekolojik ürün kullanma aras ında istatistiksel anlamda bir ilişkiye rastlanamam ıştır.
• Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin ekolojik ürün kullanmalar ının
nedeni daha sa ğlıklı olması düşüncesidir. Bunu çevreye zarar vermeyen yöntemle üretiliyor olmas ı takip etmektedir.
• Ekolojik ürün satmalmayan tüketicilerin saunalmama nedenlerinin ba şında,
ürünlerin benzerlerine nazaran pahal ı olması gelmektedir. Ikinci s ırada ekolojik
ürünlerle ilgili yeterince bilgiye sahip olmama, üçüncü s ıı-ada ise, ekolojik ürünlerin iddia edildiği gibi olmayıp suni gübre, ilaç ve Mrmon içerebilece ği düşüncesi gelmektedir. Di ğer bir ifadeyle, ara ştırmada tüketicilerin güven konusundaki algıladıkları risk yüksek bulunmu ştur.
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Bu sonuçlar doğrultusunda, ekolojik ürünler için iç pazar olu şturulup geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki önerileri geliştirebiliriz.
• Araştırmada ekolojik ürün kavramını orta yaş ve üzerindeki tüketicilerin daha az
duydukları saptanm ıştır. Oysa dünya genelindeki e ğilim 50 yaş ve üzerirıçleki tüketicilerin sa ğlıklarma daha dü şkün oldukları yönündedir. Yurt içi pazarda 36
yaş ve üzerini ekolojik ürünler için pazar haline getirmek amac ıyla söz konusu
yaş grubuna yoğun reklamlar yaparak bilgilendirine yoluna gidilebilir.
• Araştırmada, ekolojik ürünlerin kimyasal ve sentetik kal ıntı maddesi içermeyeceği yönündeki temel özelli ğini, erkek tüketicilerin ve e ğitim düzeyi dü şük tüketicilerin bilmedi ği saptanmıştır. Iç pazarda erkeklerin ve e ğitim düzeyi dü şük
(üniversite dışındakiler) tüketicilerin potansiyel pazar haline getirilebilmeleri
yönünde yoğun bilgilendirme programlar ı hazırlanmalidır. Özellikle ekolojik
ürün etiketlerinde ürünün özelli ği detaylı bir şekilde aç ıklanmalıdır.
• Çalışmada ekolojik ürünlerin duyurulmas ında ve tanıtılmasında etkili olan iletişim aracının bilimsel dergiler ve yayınlar olduğu belirlenmiştir. Bilgilendirmede
ve reklamda radyo-televizyon, dergi ve gazetelerin daha etkin hale getirilmesi
• Ekolojik ürünlerde hedef kitle, e ğitim ve gelir düzeyi yüksek tüketiciler oldu ğu
için onların alışveriş yaptığı mekanlarda ihtisas ma ğazaları açmak veya ma ğaza
sayısını arturnnak, mağazalarda konu hakk ında uzman nitelikli satış elemaru görevlendirmek, bu yolla ürünler hakk ında tüketicilere bilgi verilmesini sa ğlamak
* Ege eniveritesi Ziraat Fak. Tanm Ekonomisi Bölümü, Bomova - İzmir.
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yararlı görülmektedir.
• Tüketicileri ekolojik ürünleri sat ınalmaya yönlendiren faktörler, daha sa ğlıklı olmaları ve çevreye zarar vermemeleridir. Dolay ısıyla tüketicilerle kurulacak pazarlama iletişiminde söz konusu iki kavram iizerinde yoğunla şılmalı ve tüketiciler bilinçlendirilmelidir.
• Azımsanmayacak oranda bir tüketici kitlesi (%21) ekolojik ürünlerin suni gübre,
ilaç veya hormon içermedi ği iddiasına inanmamaktad ır. Işletmeler marka imajlarını yükselterek tüketicinin güvenini kazanmal ı, ayrıca ekolojik ürünlere sertifika veren kurulu şlar bu konuda tüketicileri sürekli olarak bilgilendirmeli, güçlü
kanıtlarla birlikte tutarl ılık içinde hedef kitleyi ikna edebilmelidir. Sektör üniversite işbirliği çerçevesinde sempozyum ve paneller düzenlenerek tüketiciler bilinclendirilmelidir.
• İç Pazar talebi do ğrultusunda ekolojik tarım devlet tarafından desteklenmeli ve
çiftçiler ekolojik tar ım üretimi konusunda özendirilmelidir.
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ÖZET

Finansal hareketlerin önemli bir k ısmını piyasa işlemleri oluşturmaktadır. Finansal anlaşmalar, kolayca çözümlenmeyen ilave etik problemleri de artt ırmaktad ır. Finansal anla şmalarda her işlem ve durum tam olarak belirlenmediginden uygulamalarda boşlukiar doğmaktadır.
Finansal anla şmalarda (sözle şmeler) kesinlik olmasına rağmen fırsatçı tavırlar ortaya çıkar. Eksik (hatal ı ) sözleşmeler müşteri ve banka ili şkilerini tam olarak tan ımlayamaz ve olas ı sonuçlar planlanamaz.
Finansal hizmetlerde, mü şteriye açıklık, işlem prosedürlerinin iyi tan ımlanması,
müşterinin çıkarın' ve kendi kurumunun ç ıkarım gözetme sorumlulu ğu ve profesyonelin bu ilişkilerde iyi bir hakem görevi üstlenmesi gerekmektedir.
Finansal piyasalarda etik, içeriden haber alma, bankalar ın durumu ile ilgili asılsız
haberler yayma ve kar şı bankaya sahip olma isteginin kanun d ışı yollara ba şvurmaması demektir.
* Trakya Üniversitesi IMF I şletme Bölümü Ö ğretim Üyesi, EDIRNE
** Trakya Üniversitesi IIBE I şletme Bölümü Öğretim Üyesi, EDIRNE
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Btı değerlendirmeler gerçe ğinde, sermaye sahipliği, ortakların aşırı kazanç isteklerinin kontrolü, şirketin sosyal sorumlulu ğu ve çal ışanlara tanınan hakların uyum
içinde olması gerekir.

SUMMARY
The market transactions are an important portion of the financial actions. The financial agreements increase the ethic'problems that can not be solved. Since the
financial agreements can not define all the transactions and the position accurately,
there exists undefined situations.
Although the financial agreements are accurate, the speculative actions always
exist. The agree ı nents may explain the wrong situations and they can not define
the customer and bank relations correctly. Therefore, the expected results can not
be planned.
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In the financial services industry, the transparency, the well-defined transaction
procedures, the responsibility of keeping the institutional rights at first are the essential works of the professional employers. In addition, they have to act as an arbitrator for the client and institutional relations.
The ethics in finance should stop the insider trading, the wrong information that
is supplied about the banks' financial position and the control of the other banks
illegally.
In an institution, the ownership and the control of their extraordinary profit wishes should be in accord with the company's social responsibility and the employee rights.
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1. GİRİŞ

Piyasa işlemleri, finansal hareketlerin büyük bir bölümünü olu şturmaktadır.
Menkul kıymetler borsas ı, mal piyasalan, future ve option piyasalar ı , para piyasalarında tek zamanlı ticari işlemler olarak organize al ışverişlerde yer al ırlar. Piyasa
işlemlerinde görülen haks ız ticari uygulamalar, sahtekarl ık ve manipülasyon olarak
eşitsiz bilgi ve diğer eşitsizliklerden doğar. Ayrıca finansal hareketler, bireylerin ve
organizasyonların ödev ve yükümlülükleri ile fiktif i şlemlere ve acentalar ın sorumluluğuna dönüştüğü uzun dönemli ilişkilerdir.
Finansal anlaşnıalar, kolayca çözümlenemeyen ilave etik problemleri artt ırmaktadır. Anlaşmaların standart modelinde, anla şmanın koşulları, 'tarafların gerekli hareketleri ve uyu şmazlık için alınacak tedbirler belirtilir. K ısaca, iyi yaz ılmış bir anlaşmada küçük bir uygulama bo şluğu vardır. Bununla birlikte, finans ve di ğer alanlardaki sözle şmelere dair ili şkiler ideal seviyeye ula şmamıştır.
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Asıl sözleşmeler genellikle anla şılmaz, belirsiz, tamamlanmam ış veya problemlidir. Düzenlemelerin etik kurallar ına uygun olarak yapıldığı görüşü kesin değildir
ve bu konuda uyuşmazlık vardır.
2. FİNANSAL HİZMETLER ENDÜSTRİSİ

Finansal hizmetler endüstfisi bireylere, firmalara ve hükümete geni ş ölçüde finansal hizmet ve ürün sa ğlar. Finansal hizmetler endüstrisi öncelikle bankalar ı, aracı kurumları, yatınm ve kalkınma bankalarını, yatırım ortakları ve emeklilik fonlarını, finansal planlamacıları ve sigorta şirketleri gibi başlıca finansal kurumlar ı kapsar.
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Finansal hizmetler endüstrisi içinde yer alan firmalar pek çok i şlemi yerine getirirler. Bireylere, i şletmelere, hükümetlere tasarruf yapma, borç alma, yat ırım yapma, kaza sigortalar ı, şirket birleşmesi, kar elde etme gibi konularda öngörü sa ğlar
ve yardımcı olurlar. Finansal hizmetler endüstrisi de ğişik gelirlerin yaratılmasına
yardımcı olarak da yararlar sa ğlar. Örneğin, sigorta işlemleri rizikoyu azaltma hizmeti sunarlar. Yatınm fonları bireye çeşitlendirilmiş portföy tutma imkan ı sağlarken, para piyasalan küçük yat ırımcıların büyük ölçekli yatırım yapmalarına imkan
sağlar. Para ve sermaye piyasalar ı, nakde kolay çevrilemeyen geliri likit hale dönüştürürler.
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Finansal hizmetler endüstrisi içinde yer aları şirketler, bu hizmet ve ürünleri sa ğlarken öncelikle finansal arac ı gibi hareket ederler ve serrnayelerini kendi namlanna yatırım veya ticaret yapmaktan çok yukanda say ılan hizmetleri desteklemek için
kullanırlar. Ömeğirı, bankalar gelirlerinin bir kısmını müşterilerden aldıkları komisyonlardan sağlarlar. Piyasalarda aracı olarak faaliyet gösteren finansal hizmet şirketleri, finansal sözle şmeler ve piyasa i şlemlerinin bütün etik problerpleriyle yüzyüze gelmektedirler. Finansal hizmetler mü şterilere sözleşmelerle sağlandığından,
hizmetten yararlanan birey yada i şletmeler, finansal hizmet şirketlerinin müşterilerine getirdikleri yükümlülüklerle yak ından ilgilenmektedirler. Di ğer yandan, müşteri edinmedeki baz ı uygulamalar etik kurallanna uygun de ğildir ve hatta kanuna
aykındırlar. Her finansal sözle şme uygulamasında taraflardan biri e şitsizlikten zarar görür ve uygulaman ın sonucunda finansal hizmet şirketi yönetiminin kabul edilebilir veya edilemez hatalar ı kolayca belirlenemez.
2.1. Bireysel Müşteri Hizmetleri

Bazı finansal hizmet şirketlerinin bireysel mü şteri hizmetleri bölümü çal ışanları,
etkili satış taktikleri, yanl ış veya aldatıcı satış yöntemleri kullanarak bilinçsiz yat ıHayvan hayat sigortalannda, hayvan ı n ölümünden son ıra kalan et, deri,
doğumla ilgili ülümlerde canl ı kalan buzağı değeri, anc ı l ıkta kovanlardan elde
edilen bal, vb. de ğerler tazminat hesab ında dikkate al ınarak, ödenecek tazminattan dü şülmektedir. Bu şekilde hesaplanan değere sovtaj denilmektedir.
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rımcılara şüpheli değerde menkul kıymet satmaya çal ışmaktad ırlar. Saygın broker
ve arac ı kurumlar bu tür uygulamalardan kaç ınmaktad ırlar ve nitelikıi elemanlar
çalıştırmaktadırlar. Likit manipülasyon ya da kaynatma denen i şlemlere karşı etik
itirazlar olacağı açıktır.
2.2. Yanlış ve Yanıltıcı iddialar

Müşterilerin etik kurallar ına uygıın işlemler talep etmeleri, sat ıcıların bütün ilgili
bilgileri doğru, anla şılır ve yanıltıcı olmayan tarzda aç ıklamalarını gerektirmektedir.
Bir gözlemci, brokerlerin, sigorta acentalar ının ve diğer finansal hizmet sat ıcılarının
açıklama getirmekten çok, şaşırtıcı tavırlar içinde olmalar ından şikayetçi olmu ştur.
Yanlış ve yanıltıcı hizmetler, mü şteriye sat ış acentalarm ın kendi istedikleri ürünü
satması halinde ortaya çıkmaktadır.
Satıcılar, gelirlerinin kaynağı komisyonlar olmasına rağmen, komisyon hakk ında
konuşmaktan kaç ınmaktadırlar. Bir sigorta şirketinin acentas ı, hayat sigortas ı poliçelerini emeklilik plan ı olarak gösterip, depozito olarak sigorta ucretine ba şvurabilmektedir (1).
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2.3. Aldanma

Aldanma, bir yorum sorum ıdur. Bireysel mü şteriler, bir finansal al ım işleminde
belgelere kolayca ula şabilse bile yanl ış ve yanıltıcı iddialar kan ıtlanamayabilinir.
Fon yöneticileri tarafindan, fonla ilgili eski performans kriterleri seçilebilir ve yan ıltıcı bir izlenim verecek şekilde ortaya konabilir. Aldanma, gerekli bilgiler ortaya
konmadığında da meydana gelebilir. Nitekim, sat ış giderleri fonun yıllık giderleri
içinde önemli bir yer tutabilir ve rakiplerin giderlerinden daha yüksek olabilir.
Beklenen gelir, bir takım giderler aç ıkça belirtilmediğinde yüksek görünebilir ve
yatırımcı aldatılabilir. Bazen doğru iddalar bile tipik bir yat ırımcıyı yanlış kanaatlere sürükleyebilir. Bu nedenle bir finansal hizmet sat ın almayı planlayan bir yatırımcı çok çabuk karar vermemeli, daha fazla ara ştırma yapmalıdır.

2.4. Bilginin Gizlenmesi

Finarısal hizmet mü şterisine nas ıl bilgi verilmesi gerekti ği tartışma konusudur. Finansal hizmet satıcıları her ürün için ayr ıntıların hepsini sağlamakla yükümlü değildirler. Müşterilerin kendi kendilerine bilgi edinmek gibi baz ı sorumlulukları vardır. Bütün finansal hizmet sat ıcı ve al ıcı ilişkilerinde gizliliğin bozulmas ı hakkında
araştırmalar yap ılmakta ve birçok farkl ı yönteme başvurulmaktadır.
2.5. Gereksiz işlemler, Uygunluk ve Risk

Bir finansal hizmet satıcısının, aldatmaktan kaçmma ve yeterli bilgi sa ğlama yükümlülüklerine ek olarak, finansal hizmet endüstrisinde çal ışanların başka ek yükümlülükleri de vard ır. Bu yükümlülüklerin en önemlileri; finansal hizmet şirketine komisyon sağlayan ama mü şteriye yarar sa ğlamayan a şırı ticaretten sak ınmak,
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müşteriye yaln ızca uygun yat ırımları önermek ve risk seviyesi hakk ında bilgilendirmektedir.
Bir finansal hizmet şirketinde, daha fazla komisyon sa ğlamak amac ıyla çeşitli finansal hizmet ticaretine ya da brokerlerle gereksiz i şlemlere girişilebilir. Ayrıca bir
sigorta acentesi, bir poliçe sahibi için önemli tutarda bir komisyon alaca ğı zaman,
müşteriye eski hayat sigortas ı poliçesini yenisiyle değiştirmesini önererek gereksiz
işlemlere girişebilir. Gereksiz i şlemlerin yasal ve etik aç ıdan hataları kolaylıkla. tespit edilebilmesine ra ğmen, gereksiz işlemlerin tan ımı çok açık değildir. Çok finansal hizmet ticareti yapan ve zararlar ı olan müşteriler, hesapların gereksiz işlemlerle doluluğundan şikayetçidirler. Ancak kar eden mü şterilerin, brokerlerin yapt ığı
işlemlerden şikayetçi olduklar ı ender görülmektedir. Bir brokerin belirli bir şekilde
komisyon için ticaret yapt ığına ya da mü şterinin zaranna sonuçlar veren sald ırgan
ticaret yaptığına karar vermek çok zordur.
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Uygunluk ve risk açıklaması birbiriyle yakından ilgilidir. Müşteriye yalnızca uygun yatırımı önerme yükümlülü ğü, diğer pek çok faktörün yan ında uygun risk seviyesi lıükmünü de içerir. Brokerlerin, acentalar ın ve diğer finansal hizmet sat ıcılarının, müşteriyi yatırırnın riskleri hakk ında bilgilendirme yükümlülükleri vardır.
Her iki yükümlülük de en az üç sebepten dolay ı tartışmal ıdır.
İlk önce; bu ilişkinin sadece alıcı-satıcı ilişkisi mi yoksa acenta-finansal hizmet
şirketi ilişkisi mi olduğunu açıkça ortaya konulabilmelidir. Bir mü şteri, brokere belirli bir hisse senedinden belirli miktarda almas ı için sipariş verdiğinde, brokere siparişi yerine getirmesi için para ödeyecektir. Broker, yat ırımın uygunluğunu sorgulamak ya da bu yat ırımın risklerini aç ıklamak zorunda değildir. Diğer yandan, brokerin müşteriye yat ırım tavsiyesinde bulunması durumunda, broker sadece uygun
olan yatırımları önerme ve içerdiği riskleri açıklamakla yükümlüdür.
Ikincisi, bu yükümlülüklerin ne kadar geni şleyebileceğidir. Eğer bir broker mü şterisine uygun olmayan bir yat ırım tavsiye etmemiş ve yatırımın önemli riskleri
hakkında önerilerde bulunmuşsa, brokerin yükümlülüğünün ne kadar olaca ğı tartışmalıdır. Broker tarafından al ırrıı yapmayı reddetmek ve bu al ım işleminde mü şteriyi kendi hatal ı kararından dolayı korumaya çal ışmak babacan (paternalistik) bir
tavır olacakt ır. Insanların özgürlüklerinin kendi ç ıkarları için kısıtlanması olarak tanımlanabilen paternalizm kuşkulu bir kavramdır ve haklı çıkarılma gereksinimindedir. Nitekim insanların sosyal güvenlik kurumlanndan emekli olabilmeleri için
tasarruf yapmalar ını ve aidat ödemelerini istemek, insanlar ın yatırım kararlarına karışmak olarak kabul edilmekte ve ele ştirilmektedir. Ancak birçok ki şinin tasarruf
disiplininden yoksun olduğu bahanesiyle, sistem yürürlükte tutulmaktad ır. Diger
yandan yasalla ştınlmış kumar, insanların yaşam garantilerini Las Vegas'ta rulet masalarında lıavaya atmas ına izin vermektedir (2).
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Üçüncüsü, risk ve uygunluk hükümlerinin yoruma aç ık oldugudur. Yat ırımın
müşteri için uygun olup olmamas ı, müşterinin finansal hedefine ve risk tercihine,
yatırımın toplam risk ve karına ve diger yatırım firsatlanyla kar şılaştırılmasına bağlıdır. Bazı yatırımlar herhangi bir mü şteri için aç ıkça uygun olmamas ına ra ğmen,
diğer yatırımlar olası bir anlaşmazl ığı zararl ı bir duruma dönü ştürebilir.
2.6. Ürünlerin Doğrulugu

Finansal hizmet şirketlerin mü şterilerine sunduğu finansal ürünler, belirli doğruluk standartlarını karşılamalıdır. Şirketler ürünleri, sadece do ğru bir şekilde sunmakla kalmayıp, diğer bir deyi şle şirketler yanl ış , aldatıcı ya da yanıltıcı iddialardan
sakınmakla ve risk seviyesini içeren ilgili bilgileri aç ıklamakla kalmayıp, ayrıca adil
bir şekilde fiyatland ırmalı ve gerçeğe dayanan dep,erler önermelidirler.
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Günümüzde finansal hizmet şirketleri tarafindan grup şirketlerine fon aktar ıldığı
görülmekte ve bu uygulamalarla ilgili baz ı iddialar bulunmaktad ır. Bunlar; gayrimenkul kıymetlerin ve şirketin şüpheli degerde olması, bu şirketlerin de ğerlerinin
gayriresmi olmas ı ve diger gizlenen uygulamalardır. Baz ı şirketler ortaklık hissesi
adı altında yatırımcıların sermayelerinin gelirleriyle, para kaybeden baz ı şirketlerin
ödemelerini gerçekle ştirmekle suçlanmaktad ırlar. Böylece yüksek riskli şirketleri
güvenli yatırımlar olarak sunmak gibi kanunsuz sat ış uygulamalarında yer almakla, halk için şüpheli Prıansal gelir de olu şturulmuş olmaktadır.
3. FİNANSAL KURUMLARİN YÖNETİMİ

Finansal hizmet şirketleri bir işletmedir ve bu nedenle yöneticileri ile aralar ında
tipik iş problemleri oluşur. Yatırım fonu ve emeklilik fonu gibi kurum yat ırımcıları , büyük holdinglerin davranışları yüzünden, yat ırım kararları konusunda etik sorunlarla daha fazla kar şı karşıya kalmaktadırlar.
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3.1. Kurumsal Müşteriler

Finansal hizmet şirketlerinin bireysel mü şterilere olan yükümlülükleri, ku ı-ıım
müşterileri için de uygulan ır. Kurum mü şterilerinin genellikle daha karma şık alımsatım işlemleri konusunda bilgili olmas ına ve kendi çıkarlarını daha iyi koruyabilecek durumda olmas ına rağmen, onlar da doğru ve güvenilir hizmet almaya ihtiyaç
duymaktad ırlar.
Kurumsal yatırımcılar bile karma şık alım-satım belgelerini anlayamazken, bireysel yatırımcıların daha kolay aldanacaklan aç ıktır. Finansal hizmet al ımı için başvuran ancak mali dur ınnu kötü göründü ğü için ek teminat istenen şirketler nedeniyle finansal hizmet şirketlerine daha fazla gelir elde etme imkan ı doğmaktadır (3).
3.2. Menfaatlerin Uyu şmazhki.

Finansal hizmet şirketlerindeki türlü menfaat uyu şmazlık örneklerinden ikisi
belirtmeye degerdir. Birincisi; brokerage (komisyon) ve yat ırım bankacı-
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lığı şirketleri için çal ışan araştınna analistleri ara s ıra ara ştırrnalannın doğruluğu ve
muhtemel sonuçlan ile şirketin ilgi alanı arasında kalırlar. Komisyon şirketleri bir
alım önerisini tutarak ya da (daha kötüsü) satarak güçlü mü şterilere karşı hata yapmak istemezler. Müşteri stoğunun fiyatında düşüşe neden olabilecek uygun olmayan bilgiyi ortaya çıkaran analistlere şirketleri tarafından arasıra baskı uygulanmaz;
yoksa bu durumdan sonra macera pe şinde koşan şirketler tarafından misillemeyle
tehdit edilirler. Bir yazar ın gözlemine göre, "Haberi vereni v ıır sendromundan dolayı bir analizci için olumsuz rapor vermek her zaman riskli olmu ştur. O bayan ya
da bay, yatırım bankerlerince zorlanabilir ya da şirketle kesilebilir"(4).
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İlk halka arzları (IPO) sigortalayan şirketlerde analizcilerin de ğerlendirmeleri,
anonim şirketlerin finans bölümlerinin ve şirketin yatırım bankacılığı gruplarının
değerlendirmelerinden genellikle daha dü şüktür. IPO sigortalayan bir şirket ilk yirmibeş gün içinde stoklar üzerine öneri veremez ama, bu sakin dönemden sonra
araştırma bölümünün yardımcı hamle olarak bir satın alma önensi vermesi beklenir. Dürüst şirketler ara ştırma analistlerini haksız baskılardan korumaya çal ışırlar
ama araştırma sonuçlanyla sigorta şirketlerinin menfaat uyu şmaılıklan kaçınılmaz
bir gerilim kayna ğıdır (5). Menfaat uyu şmazlıklannın ikinci bir örneği de fon yöneticilerince yapılan kişisel ticaretle ilgilidir.
3.3. Denetin' ve Arbitraj
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Haksızlık, birçok organizasyonda meydana gelebilir. Denetim yöneticisi, astlar ının şirket yararına olan ama etik olmayan finansal hizmet sat ışı uygulamalarını
onaylayıp göz yumabilir. Şirket kuralların: ihlal eden bu ki şiler için denetimler yetersiz olabilir. Finansal hizmet şirketinin ödüllendirme politikaları ve diğer teşvikleri etik olmayan hatta yasad ışı sayılabilecek davran ışları içerebilir. Bir şirketin denetim yöneticisi konumundaki bir ki şinin yasal yükümlülüğü, astlarını gözetmeye
gereken önemi vermektir denilebilir.
Birçok endüstride ma ğdur duruma dü şenlerin başhca sığınağı yargıdır. Örneğin,
kusurlu ürünlerden zarar gören ki şiler, kayıplar: için dava açabilirler. Di ğer yandan, yatırımcılar finansal hizmet şirketi tarafından, tahvil değerlerine dava açma
hakkından vazgeçmeye ve arbitraj sonuçlan ıncaya kadar i şlemlere devam etmeye
zorlanırlar. Bu sistemin amac ı, anlaşmazlıklan çabuk, adil ve masrafs ız bir şekilde
çözmektir. Uygulamada, tasarrufiar ını herhangi bir şekilde, dürüst olmayan ve beceriksiz brokerlere kapt ırmış olan bazı yatırımcılar, herhangi bir tavizi kabul etmezler. Uygulaman ın diğer bir şeklinde ise yöneticiler, ilgili yasalaiı bilmek ya da takip
etmek zorunda olmayan, önemli belgeleri sa ğlamakta genelde ba şarısız olan ve geçersiz bilgileri işleme dahil eden piyasa üyesi arbitratörleri görevlendirirler. Çünkü,
arbitratörlerin aç ıklamak zorunda olmadıklan kararları nedeniyle yatırımcılar tarafından yargıya başvurulamaz (6).
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Müşteriler, bankalara ipotek verenlere, sigortac ılara ve dip,er finansal hizmet sa ğlayanlara dava açma haklar ını büyük ölçüde kaybetmektedirler. Mü şterilerin çoğu
dava açma hakk ını kaybettiğinin bile fark ında değildirler. Zorunlu arbitraja itiraz
edenlere, şirket tarafından sonucu kabul etmeleri ya da i şlemi bırakmaları söylenmektedir. Zorunlu arbitraj, finansal hizmet şirketleri için de bir sorundur.
3.4. Kurumsal Yatırımcılar

Günümüzde finansal piyasalardaki ticarete yat ırım fonları, sigorta şirketleri,
emeklilik fonlan ve vakıflar gibi kurumlar hükmetmektedirler. Bu büyük yat ırım
portföylerinin yöneticilerinin görev alanlar ı oldukça geniştir ve bu görevler özel
yasayla verilmiştir.
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Kurumsal yatırımcılar, sadece finansal faktör prensiplerine dayanarak yat ırım kararı vermemeli, ayn ı zamanda sosyal amaçl ı olarak istenen kriterleri de gözönünde
bulundurmalıdır. Sermaye yönetimi konusunda ba şarının boyuttan, daha karmaşık, şirket performans ının geleneksel ölçülerine daha az ba ğımlı, geçmişe göre günümüzde daha güvenli hale gelmi ştir. Bilanço verilerinin ölçüm zorlu ğu, analistlerin şirketlerle ilgili verileri biraz daha dikkatli ve ayr ıntılı olarak incelemelerini gerektirmektedir (7).
Bazı kurumsal yatırımcıların yatırımları, sosyal sorumluluk yat ırımcılığına girmektedir. Sosyal sorumluluk yat ırımcılarının amacı, yatırım stoğunu, yalnızca işÇilerine iyi davranan, çevreyi koruyan, sosyal kurumlara yard ım eden, güvenli ve yararlı ürünler üreten, genelde sosyal sorumlulu ğu uygulayan şirketlerle sınırlı tutmaktır. Bütün sosyal sorumluluk yat ırımcıları özellikle tütün, alkol ve kumar (günah stoğu denen) sektöründeki şirketlerin, baz ı savunma taahhüdü, nükleer enerji, yabancı ve ezici yönetimlerle i ş yapan paravan şirketlerin stoklanndan kaç ınırlar. Sosyal sorumluluk fonlar', vicdan ı rahat olarak paralar ının nereye gitti ğini ve
nasıl yatınmlarda kullanıldığını bilmek isteyen kişilere imkan sağlar. Sosyal kurumlar ve üniversiteler gibi kurumlar yat ırım kararlarının, savunduğu değerlerle tutarl ı
olmasını isterler. Fon yöneticilerinin, sosyal sorumluluk yat ırımcılığında yer almaları, ilgili gruplarca amaçlarının anlaşıldığı kanısına varıldığı ve kabul edildiği sürece sorun değildir. Nitekim, iştirakçilerin sosyal sorumluluk ve sözle şmeye ait stok
fonları arasında seçmekte özgür olduklar ı emeklilik planları, etik endişeler yaratmaz. Ancak bir tek fonu olan emeklilik plan ı yöneticisinin ilgili tüm yatırım aracı
stoklannı reddetmeye hakk ı olup olmadığı tartışmalıdır. Fon yöneticilerinin sosyal
sorumluluk için etkili bir şekilde arac ılık yapıp yapamayacağı ve sosyal sorumluluk fonlannı n tatminkar gelir üretip üretemeyecekleri önemli konulard ır.
* Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ı m Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi - Erzurum
* Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Ö ğrencisi - Erzurum
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Kurumsal yat ırımcılar, birçok şirketin hissedarı olarak bu şirketlerin yönetimlerinde nas ıl bir rol oynayacaklar ına karar vermelidirler. Bireysel yat ırımcılar, yatırımlarının getirisinden tatmin olmad ıkları zaman stoklarını satma ve ba şka bir şirkete yatırım yapma olanağına sahiptirler. Kt ı rumsal yatırımcılar ise sık sık bir yatırımda kilitlenirler ve büyük de ğişikliklere giri şmekten ba şka şansları kalmaz.
3.5. Organizasyonlarda Bireyler ve Organizasyonel Baskılar

Finansal hizmet sektöründe bireyler aç ısından ortaya ç ıkan etik ikilemler, bütünüyle mesleğin karşısına çıkan tipik sorunlar değildirler. Bir sat ış uygulamasının
yanıltıcı olup olmadığı ya da üyenin yapt ığı alım- satım işleminin adil olup olmad ığı gibi durumlar, buna örnek olarak verilebilir. Bu durumlar, ki şinin kendi değerlerini, ahlaki inançlarını ve organizasyonda çal ışmaktan doğan doğru harekete
olan taahhütlerini test ederler.
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Iş hayatının en zor ikilemlerinden baz ıları , bireyler diğerlerinin şüpheli davranışlarını farkettikleri zaman ya da kendilerinin bu davran ışlar içerisinde yer almalar ı
konusunda bask ı uygulandığı zaman meydana gelirler (8).
3.6. Organizasyonlarda Liılerlik ve Etik

Bireylerin kendi davran ışlarından dolayı bir takım sorumluluklar ta şımaları gibi,
şirket yöneticileri ve yönetici konumundaki di ğer kişilerin de yönetimin ahlak d ışı
uygulamalar ının olduğu bir ortam için sorumluluklar ı bulunmaktad ır (9).

Finansal hizmet şirketlerinde çalışanların karekterlerinden kaynaklanan hatalar,
kötü yönetilen şirketin kötü yönetildi ğini nadiren tam olarak aç ıklayabilmektedir.
Ahlak dışı meslek uygulamalar ı açıkça ortaya konamasa bile şirketin itibarmın düşmesi yine de söz konusudur. Uygun liderlik sa ğlamada ve etik aç ıdan yönetimi kolaylaştıran sistemler olu şturmada ba şarısız olan yöneticiler, hatal ı işlemin yapılmasından bilerek yarar sa ğlayanlarla, bu i şlemi gerçekleştirenlerle ve yapmay ı düşünenlerle ayn ı sorumluluğu payla şırlar (10).
Finansal hizmet sektöründe eti ğe uygun davran ışların seviyesi, bireyin kendi kişisel doğruluklarının karmaşık ve karşılıklı etkilerine, sorumluluk pozisyonundaki
kişilerin etiğe uygun yönetim anlay ışlarına ve finans alan ında oluşan etik durum
anlayışına dayanmaktad ır. Bu ifade öncelikle, finans alan ındaki doğru ve yanlış yönetimler hakkındaki soruları tespit etmek için anla şılması gereken etik durumlarla
ilgilidir. Finansal işlemlerin nas ıl yönetilmesi gerekti ğini bilmek, finansta yüksek
seviyede etik sağlamanın ilk adımıdır. Ama bu bilginin kişisel doğruluk ve etik liderlik olmadan çok az yarar ı olacağı açıktır.
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4. FİNANSAL SÖZLEŞMELERIN ETIK PROBLEMLERE NEDEN OLDUĞU
ALANLAR
Finansal sözleşmelerdeki uygulama sonuçlar ının, yazılı kurallardan farkl ı bir şekilde ortaya çıkıp toplumun bunları değerlendirmesi a şağıdaki dört ana grııpta incelenmiştir.
4.1 Kesin Sözlestneler
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Sözleşmelerin temel şartlan yazılı veya sözlü olarak belirtilmektedir. Anla şmanın
nasıl detaylandınldığı önemli değildir. Buna rağmen bazı şartlar hala belirtilmeden
kalmışsa, bunlar aç ıklanmalıdır. Kanun, yazılı veya sözlü sözle şmeleri kesin olarak
tanımaktadır ve tüm yasal yerine getirilebilir anla şmaların yöntemini içermektedir.
Neyin yasal ve yerirıe getirilebilir olmas ının ötesinde, sözleşmede yasal ve kontratsız olarak yapılan şartlar var ise bunlar ahlaki ve yasal de ğilse, zorurılu olarak tammlarur. Eğer sözleşmede tüm işlemler aynntılı bir şekilde belirtilmiş ise finansal
konular ve işlemler genellikle imkans ız hale gelir. Daha fazla kesinlik, zorunluluk
değildir. Kesin sözle şmeler iki türlü etik problem kayna ğı ortaya çıkarırlar. Birincisi yorum ve uyuşmazlıklann farklılığına konu olmakta iken, di ğeri de hukuken yürütülmesi imkansız olduğundan kendiliğinden hükümsüz kılınması olmaktadır.
Finansal kurulu şlar ve bankalar, işçilerle, mü şterilerle ve diğer sermaye sahibi
gruplarla birçok kesin sözle şme yaparlar. Böylece firmalar i şçileri iş garantisi sözü
ve müşterileri de teminatlar ve diger garantiler ile etkilemektedirler. Bankalar genellikle kişilerin çıkan için verilen teminatlar nedeniyle önemli bir toplumsal destek kazanmaktad ırlar. Çal ışanlann örgütleri ve onlar ın işverenleri, güvenliğinin
çeşitli garantilerini aç ıklayarak, işten gkarılanlara verilen kesin söze uyulaca ğını
vurgularlar. Türkiye'deki uygulamalarda, Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) fona geçen baz ı bankalarda işten çıkardığı bazı yöneticilere tazminatlannı tam olarak öderken, baz ılarına sebepsiz yere ödememesi güven unsurunu zedelemiştir.
I3enzer olarak, mü şteriler bankalar ı hizmet kusurundan dolayı suçlayabilirler.
Yasal sonuçlar olmaks ızın, sözleşmeler bozulabilir veya kesin sözle şmeler fırsatçı
tavırları kolaylaştırabilir. Ayrıca, hedef banka çoğunlukla fazla sayıda çalışandan
oluştuğundan ve fırsatçılar sözleşmenin değerini kavradığı zaman, düşmanca tavırlar içinde olanların kesin sözleşmeleri kötüye kullandıkları iddia edilmektedir. F ırsatçılar, önceki yöneticilerin belirli taahhütlerini inkar etmezler ama yeni yönetimi
bu taahhütlerle s ınırlamaya da çal ışmaktad ırlar.
4.2. Eksik ve Hatah Sözlesmeler

Mevcut koşullar altında en iyi pazarlık gücüne sahip olmaya çal ışan sözleşmenin
tarafları, doğal smırlamalardan dolayı çoğunlukla başansız olurlar. Bu smırlamalann en önemlileri, tamamlanmam ış bilgi, yetersiz mantık ve gelecekteki olas ılıklar-
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la
eksik bilgidir. Sözleşmenin tarafları ihtiyaç duyulan bilgiye nadiren sahiptir:
Onlar bilgiye gerekli oldu ğu anda ilıtiyaç duyarlar ve hiçbirisi olas ı sonuçları planlamamaktadır.
Eksik sözleşmelerin bir diger problemi, taraflar ın kendilerine azami yarar sa ğlamadaki görüşmede başarısız olmalarıdır. Diğer bir problem ise baz ı durumlarda
sözleşmenin şartlannın açıkça belirtilmemesidir. Çünkü ili şki çok karmaşıktır ve iyi
planlama için şartlar belirsizdir. Her iki problem de, yönetimin ortaklar ın çıkarlarına hizmet için güvene bağlı görevlerindeki anla şmazlıklar' ortaya ç ıkarmaktadır.
Çalışanlar, mevduat ve kredi mü şterileri ve diğer kişiler, tahmin edilebilir sonuçları olan kesin sözleşmeler yapabilirler. Banka ortaklan bu yakla şıma göre kesin sözleşmeler yapamazlar ve idareye ait önemli sa ğduyunun, ortakların beklentilerine
hizmet etmesi gerekmektedir (11).
4.3. ihlallere Karşı Çözümler

Sözleşmeler iki unsur içerirler:
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a) Öngörülen türiı durumlar ile ilgili ilişkilerin planlanmas ı,

b) Bir tarafın kontrattaki şartları yerine getirememesi durumunda ihlallerin belirtilmesi.
Bireylerin ve firmaların, ilişkileri dikkatlice planlad ıklarına ilişkin bazı kanıtlar
vardır ama ihlaller konusu ihmal edilmi ştir. Sonuçta birçok etik ve yasal itirazlar,
mevcut ihlallerle ilgilidir (12). Örneğin, kesin sözleşme ile iş güvenliği garantisi veren bir işveren banka, bir grup i şçiyi üç aylığına işten çıkarmış olsun. Eğer kesin
sözleşme tazminat ödemeye ilişkin koşulları içermiyorsa, yöneticiler çal ışanlan tam
olarak yönettiklerini hissettikleri s ırada, iş çiler yetersiz tazmin ile ilgili olarak nas ıl
şikayette bulunabilirler? Etik sonuç, "Aç ık tazminat" tan ımlamasıdır. Herhangi bir
sözleşmeli anlaşmanın yokluğunda genel etik, kurallarda baz ı standartlar aranmasıdır.
Son bir problem de performans için standartt ır. Ihlaller sadece bir taraf anla şmaya uymazsa gerçekle şir ama ihlal gerçekle ştiğinde itirazlar olabilir. Eğer sözleşmenin şartları tam olarak belirtilmemi şse, itirazlan sonuçland ırrnak kolaydır. Fakat daha fazla detayl ı durumlar için, sözleşmeler spesifik durumları içermezler. Bu durumda taraflar anla şamazsa, hangi hareketin kabul edilece ği ve optimallik üzerine
tartışmalar devam edecektir (13).
4.4. Rekabetçi Çıkarların Dengelenmesi
Finansal karar vericilerin, fiktif görev gibi belirli kimselerin hisselerini sunmak
için tanımlanmış yükümlülükleri vard ır ve bu yükümlülük, di ğerleri hakkındaki kararların etkilerini içermemektedir. Bu sorumlulu ğu genişletmek tart- ışmaya açıktır.
Eğer kurumun finans görevlisinin asıl yükümlülüğü, örneğin ortaklann ç ıkarlarına
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uygun işlemler yapmak ise, gerçek karar çal ışanlan işten çıkarmak yada hileli kayıtlar oluşturmak olmamal ıdır. Finansal yöneticiler için, net finansal hükümlere
vaı-mak zordur ve çok zor olan ç ıkarların dengelenmesi görevini diğerlerine birakırlar. Ancak, sorumlulu ğun bu şekilde bölüştürülmesi her zaman mümkün de ğildir. Bu durum Türkiye'deki finans sektöründe fiktif karlann olu şmasına yol açmış
ve devletin de bunlar ı gözardı etmesi ile makyajlı bilançolar ortaya ç ıkmıştır.

a

Finansal kurumlar ayr ıca halka ve toplumumuzdaki s ınırsız güce hizmet etmektedirler. Finansal kurumlar, faaliyetleri sonucunda baz ı sosyal zararlara neden olabilmektedirler. Son yıllarda, bazı bankalann kara para aldamalan ve verdikleri kredilerin geri dönmemesiyle ilgili olaylar, finansal haberlerde yer alm ıştır. Üretim işletmelerinin, faaliyetleri s ırasında çevreyi kirletmemek gibi yükümlülükleri vard ır.
Benzer şekilde, finansal kurumlar da faaliyette bulunurlarken, taraflar ı zarara u ğratmamaya dikkat etmelidirler. Finansal kurumlardan normal faaliyetleri s ırasında,
rekabetçi ç ıkarların dengelenmesi istenmekte olup, bu istem karlann ve zararlar ın
dağıtımı ile sınırlı kalmamaktadır. Daha önemlisi, finansal risklerin payla ştırılması
gerekmektedir. Bu durumlarla ilgili kararlar al ınırken, kimlerin ç ıkarlarının hesaba
katılacağı ve rekabetçi ç ıkarların nasıl uzlaştınlacağı kararla ştınlmalıdır.
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Işletmelerin, üretim faaliyeti s ırasında toplum üzerinde yaratt ığı birçok zararlar
ve dışsallıklar bulunmaktadır. Örneğin, çevre kirliliği üretimden kaynaklanah ortak
bir dışsallıktır. Finansal aktivitelerde de i şlem dışsallıkları ortaya çıkmaktadır. Tüm
finansal aktiviteler ve yat ırım kararlan, zararl ı sosyal sonuçlar için büyük bir potansiyeldir. Örneğin, bankaların kredilendirme uygulamalarının toplumun kalkınması
üzerinde etkileri bulunmaktad ır. Imkanlar elverdiğince, bankalar kredi kararlar ında birleşmektadirler. Ancak bankadan kredi almak isteyen yat ırımcıların bankaya
verdiği teminatlanrı banka tarafından yeterli bulunmayıp kabul edilmemesi durumunda yatınmcılar kredi alamayacak ve yeni yat ırunlar yapılamayacaktır. Bankalar
ayrıca kredi onayı sürecinde de farkl ı çıkar gruplarının yönetiminde ayr ımcılıkla
suçlanmaktadırlar. Uluslararası ölçekte ise çokuluslu bankaların ve özellikle Dünya Bankas ı'nın uygulamaları, az gelişmiş ülkelerde güçlü etkisini ortaya koymaktadır. Bu tür bankaların yüksek derece sorumlu yöneticilere ihtiyac ı bulunmaktadır.
5. SONUÇ VE ÖNERILER

Finansal etiğin teorik değerlendirmesinde, işlem gören değerin verimli ve adil olması, piyasa düzenlemelerine uygun olması, eşit bilgi ve pazarl ık gücü oluşması,
etkili fiyatın oluşması ve manipülasyona yer verilmemesi önemlidir. Finans profesyonelleri aç ısından da çıkar çatışmasının önlenmesi, gizlilik prensiplerine uyulması ve acentalarla problem ya şanmaması gereklidir.
Finansal hizmetlerde, mü şteriye açıklık, işlem prosedürlerinin iyi tan ımlanması,
müşterinin çıkannı ve kendi kurumunun çıkarım gözetme sorumlulu ğu ve profesyonelin bu ilişkilerde iyi bir hakem görevi üstlenmesi gerekmektedir.
41
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Yatırım kararlarında, bankalar ın verdiği kredilerde mü şteri adaleti sap,lanmas ı ve
müşteri baz ında ayırım yapılmaması , şirketin yönetiminin herşeyden üstün olduğunu hatırlama, işlemlerde etik değerlerin üstünlüğünü aç ıklar.
Finans piyasalarındaki etik, içeriden haber alma, bankalar ın durumu ile ilgili as ılsız haberler yayma ve rakip bankaya sahip olma iste ğinin kanun d ışı yollara ba şvurmamas ı demektir.
Bu değerlendirmeler ışığında, sermaye sahipli ği, ortaklann aşırı kazanç isteklerinin kontrolü, şirketin sosyal sorumlulu ğu ve çalışanlara tan ınan hakların uyum
içinde olması gerekmektedir.
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HESAPLAR S İSTEMİNE KATILABİLME
OLANAKLARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR
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Ekonomik sistem ye çevre kalitesi birbiri ile çok yak ından ilişkilidir. 20. yüzyılda
ekonömik büyüme kavram ı , çevre üzerindeki olumsuz etkileri dikkate al ınmadan
büyük önem kazanm ıştır. Hızlı büyüme ve dolayısıyla sanayile şme, çevre değerlerinin ve kaynaklar ın aşırı şekilde tüketilmesine ve çevre sorunlar ının giderek artmasına neden olmu ştur. Çünkü ekonomik büyüme Gayrisafi Milli Has ıla
(GSMH)'daki art ışı ifade etmekte olup, bu gösterge çevre üzerinde artan olumsuz
etkileri içermemektedir. Ekonomik büyümenin hesaplanmaS ından vazgeçilemeyeceğine göre, bu göstergenin ölçümünde çevre sorunlar ının da dikkate al ınması gerekecektir. Bu amaçla çevrenin ekonomik sisteme entegre edilmesi gerekir. Bu entegrasyon doğ al kaynak muhaebesinin (DKM) olu şturulması ile sağlanabilir. Bu
makalede ülkemizde milli muhasebe sistemine (MMS) do ğal kaynaklar ve kirliliğin
entegre edilebilme olanaklar ı kısaca tartışılacaktır.
ANAHTAR KELIMELER: Milli Muhasebe Sistemi, Do ğal Kaynaklar, Çevre Kirliliği,
Doğal Kaynak Muhasebesi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölümü, 06110 Dışkapı/A_NKARA.
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THE POSSIBILITIES OF INTEGRATION OF THE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL
POLLUTION TO THE MACRO ECONOMIC
ACCOUNTS AND A MODEL
PROPOSAL FOR TURKEY
S UMMARY
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There is a close relationship between the economic system and the environmental quality. The concept of economic growth has gained great importance without
considering the negative impacts on environment in the 20th century. The intensive use of environmental resources and the increase of environmental problems are
caused by rapid economic growth and industrialization. As the economic growth
means the increase in gross national product (GNP), this indicator does not cover
the increasing negative impacts on environment. It is impossible to give up the calculation of economic growth; there is a necessity of taking into acc (Km the environmental problems for this indicator measurement. For this aim, theTnvironment
should be integrated to the economic system. This integration can be succeeded
by the natural resources accounting. In this paper, the possibilities of this integration between natural resources and pollution to the national account system in
Turkey will be discussed briefly.
KEY WORDS: National Account System, Natural Resources, Environmental Pollution, Natural Resource Accounting

1.G İRİS

Çevre ve doğal kaynaklar gibi kavramlar hemen hemen ayn ı anlamda kullanılmaktadır. Günümüzde dünya çe şitli çevre sorunları ile karşı karşıya olup, bu sorunlar, insanın yapay olarak doğaya yaptığı aşırı müdahaleler ve ekonomik faaliyetler sonucunda olu şmaktadır. Düzensiz ve plans ız şehirleşme, hızlı sanayile şme,
yoğun turizm ve tar ımsal kalkınma hedefleri, çevre duyarl ılığı= yeterince gelişmemesi, daha fazla üretme ve tüketme e ğilimleri, çevreye duyars ız yöntemlerle
üretimin yap ılması gibi nedenler kirliliğin boyutunu arttırmaktadır. Aslında çevre
sorunları yeryüzünde insan ya şamının başlangıcından beri oluşmakla birlikte, söz
konusu sorunların insanlar tarafından algılanması veya hissedilmesi ise 20. yüzyılda olmuştur. Kirliliğin olumsuz etkilerini azaltabilecek yeterli önlemler al ınamadığında toprak, su ve hava gibi ortamlann kalitesi bozulmakta ve sonuçta bütün ekonomik faaliyetlerin temel yürütücüsü ve çevresinin ürünü olan insan ın yaşamı ve
besin güvenliği de tehlikeye dü şmektedir. Insan ya şamının kalitesi, ekonomik fa-
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aliyetler ve çevre de ğerleri ile çok yak ından ilişkili olduğundan, kirlilik de ya şamın
kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle dünyada özellikle 1970'lerde ekonomik büyümenin sınırlanması ile öneriler gündeme gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeden va ıgeçilmemekle birlikte, a.rtan çevre kirliliği ve toplumsal duyarlılık, çevre ve ekonomik sistemin birlikte de ğerlendirilmesine gereksinim oldu ğunu ortaya ç ıkarmıştır.
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20.yüzyılın başında ekonomik büyüme kavram ı, çevre üzerindeki olumsuz etkileri dikkate al ınmadan büyük önem kazanm ıştır. Özellikle II.Dünya Sava şından
sonra, savaştan etkilenen toplumlarda h ızlı ekonomik büyüme ve refah art ışının
sağlanması temel hedef olmu ştur. Hızlı büyüme ve dolayısıyla sanayileşrrie, çevre
değerlerinin ve kaynakların aşırı şekilde tüketilmesine ve çevre sorunlar ınırı giderek artmasına neden olmu ştur. Çünkü ekonomik büyüme, gayrisafi milli has ıla
(GSMH)'daki art ışı ifade etmekte olup, bu gösterge çevre üzerinde artan olumsuz
etkileri kapsamamaktad ır. 1980'lerden sonra hem pazar, hem de merkezi planlamalı ekonomilerde çevre kirlili ği ve doğal kaynak sorunlarının büyük önem kazanmasının nedenlerinden biri de budur. Bu noktada ya ekonomik büyümenin hesaplanmasından vazgeçilecek veya bu ölçümde çevre sorunlar ının da dikkate alınması gerekecektir(1). Ekonomi politikalann ın yönlendirilmesi ve ba şarısının değerlendirilmesinde kullanılan temel gösterge olan GSMH yerine, çevre ve do ğal kaynakların nitelik ve niceliklerindeki de ğişmeleri de yansıtabilen redaf ölçütlerinin
kullanılması yönünden artan giri şimler bulunmaktadır. Bu girişimlerin temel dayanağı ise, çevre kalitesindeki azalma ve kirlenmenin etkilerinin de ğerlendirilmesi ve
bunların ekonomik faaliyetlerin perfomanslann ın ölçümü ile ilişkilendirilmesi konusu üzerinde odaklaşmaktadır.
1970% yıllardan önce çevre, ekonomistlerce, insan gereksinimlerine oranla bol
miktarda bulunması ve kullanılmasının herhangi bir fedakarl ık gerektirmemesi nedeniyle serbest mal olarak de ğerlendirilmiştir(2). Günümüzde çevre kaynaklar ı birçok yerde giderek k ıtlaşan ve arzı talebinden az olan ekonomik bir mal haline gelmiştir. Kirlilik, başkalarının faaliyetleri sonucu olu şan, istenmeyen ve zarara neden
olan değişmeler olduğuna göre, negatif d ışsallıktır. Karşılığı ödenmeden ba şkalarına maliyet yüklendiğinde veya karşılığı alınmadan başkalarına fayda sağlandığında, bu tür dışsallık olu şur(3). Bu kapsamda endüstriyel, rekreasyonel ve kentsel
kalabalıklaşma, lıava, su, toprak, gürültü ve koku gibi kirleticilerin neden oldu ğu
kaynak yıpranmalan de ğerlendirilmelidir(4). K ıt çevresel kaynakların uygun bir fiyatının olmaması, orılann aşırı kullanımına yol açar. I3u nedenle mallar ın pazar fiyatları, söz konusu malların gerçek sosyal maliyetlerini yans ıtrnamaktad ır. Bu durum piyasa hatas ı olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bir sanayi i şletmesi atıklarını
çevreye vererek kıt kaynakları kirletrnektedir. Bu i şletme, dışsal maliyetlerini kirli
çevrede ya şamak zorunda kalan kimselere yüklemektedir. Çevre kalitesindeki bozulmalann esas nedeni ise, k ıt çevresel kaynakların pazar fiyatlar ının bulunmama45
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sıdır( 5,6). Çevreyi kirleten birim, ba şka kişi veya kurumları etkilemekte, ama bu etki piyasa ekonomisi araçlar ı ile -gerekli düzenlemeler yap ılmamışsa- giderilememektedir. Negatif d ışsallik söz konusu ise, piyasa ekonomisi kurallar ı bu sonuçların giderilmesinde yeterli olmadığından, zarara bütün toplum katlarur. Bu nedenle
hükümetlerin firmalar ın özel ve sosyal maliyetlerini e şitleyici önlemleri almaları gerekli olacaktır (6,7,8).
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Çevre sorunları üretim ve tüketim faaliyetleri ile çok s ıkı ilişkili olduğundan, milli gelir ile de bağlantılı olacakt ır. Çevre ve ekonomik sistem direkt olarak birbirilerini etkilemektedir. Bir ülke, ekonomik kalkınmasını sağlamış olsa bile, eğer çevre
kalitesi bozulmuşsa, bu ülkenin kabul edilebilir bir büyüme içinde oldu ğunu söylemek hatalı olacaktır. Bu bakımdan ekonomik gelişme bir sebep, çevre kirlenmesi ise bir sonuçtur. Bu nedenle ekonomik faaliyetler ile ekolojik denge aras ındaki
ilişkilerin iyi bir şekilde tanımlanması ve kontrol edilmesi ile kirliliğin zarar verici
boyutlara ulaşması engellenebilir. Çünkü kirlili ğin neden oldu ğu zararların maliyetlerini telafi etmek için, bu tür giderleri ayn ı oranda mal piyasas ına fiyatlar yoluyla yansıtmak da kolay olmamaktadır(1). Çevre ve ekonomik sistemin entegrasyonu için öncelikle kirlilik kontrolüne yönelik politikalar ın maliyetleri ve faydalann ın
ölçülmesi ile bu ölçümde kullan ılabilecek kriterlerin belirlenmesi gerekli olacakt ır.
Çevre sorunları zaman içinde biriken ve etkileri uzun süreli olan sorunlard ır. Bu
sorunlara gelecekte çözüm getirilmesi dü şüncesi, maliyetleri art ıracakt ır. Ekonomik faaliyetlerin k ısa dönemde kalkınmanın sağlanması amacına yönelik olması
nedeni ile çevreye verilen zararlar, 1970'lere kadar ço ğunlııkla ekonomik değerlendirmelerde dikkate al ınmamış ve bu tarihlerden sonra ekonomik faaliyetlerin
sağladığı faydalar ile yap ılan harcamalar kar şılaşurılırken, çevresel zararlar ın da
dikkate alınması gerekliliği ortaya ç ıkmıştır(6). 1992'de Rio'da düzenlenen BM
Konferansı'nda yayınlanan Gündem 21 ile 2000% y ıllara kadar ve daha sonra, çevre ve ekonomiyi etkileyen alanlarda hükümetlerin, ulusal ve uluslararas ı kuruluşlarının ve ba ğımsız kurulu şların yapması gereken faaliyetler tan ımlanmış ve bu çerçevede ülkelere Do ğal Kaynaklar Muhasebesi (DKM)'ni olu şturmak için çalışmalar
yapması önerilmiştir. Türkiye'de çevre örgütlenmesi büyük ölçüde tamamlanm ış
olmasına karşın, çevresel kaynaklar ın envanteri ve muhasebele ştirilmesine yönelik
çal ışmalann büyük ölçüde ihmal edildi ği görülmektedir. Ülkemizde de kirlilik zararları ile doğal kaynakların değerlerinin belirlenmesi ve çevre ve ekonomik muhasebenin entegre edilmesi ile ilgili çal ışmaların yapılmasına gereksinim bulunmaktadır(1).
Bu çalışma, doğal kaynaklar ve kirlili ğin makro ekonomik yönü ile ilgili olup,
Türkiye için tümüyle yeni bir konu olan Milli Muhasebe Sistemi (MMS)'ne do ğal
kaynaklar ve kirliliğin de dahil edilmesini içermektedir. Geçen 20-30 y ılda geleneksel hesaplardan farkl ı olarak, MMS'nin geliştirilmesi yönünde bir gereksinim ortaya çıkmıştır. Bu çal ışmalar çok say ıdaki ülke tarafından yürütülmekte ve BM,
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OECD, Dünya Bankas ı, ulusal ve uluslararas ı çevreci kurulu şlar, ekonomi ve çevre arasındaki ilişkileri de bütünüyle kapsayacak muhasebe sistemlerini geli ştirmek
ve bu sistemlerin bütün ülkelerde uygulanmas ını sağlamak için giri şimlerde bulunmaktadır(9). Bununla birlikte do ğal kaynaklar ve kirlilik zararlar ının değerlerini
takdir etmek ve bunlar ın ekonomik büyümenin ölçülmesinde kullan ılması oldukça yenidir. Ülkemizde kirlilik zararlar ı ile ilgili olarak daha çok teknik nitelikli ara ştırmalar yapılmıştır. Dolayısıyla kirlilik zararları ve doğal kaynakların değerlerinin
biçilmesi ve DKM'nin geli ştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştı rmalar da büyük ölçüde yetersizdir(1). Bu çal ışmada çevre kirlili ği zararları ve doğal kaynakların değerlerinin belirlenmesinde dünyada çe şitli ülkelerde kullanılan yöntemler de dikkate alınrak, DKM'nin olu şturulmasına yönelik yakla şımlar ile bunlann uygulamaları kısaca incelenmi ş ve ülkemiz koşullarına uygun bir modelin geliştirilebilme
olanakları tartışılmıştır.
2. DOĞAL KAYNAKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKONOMİ
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Ekonomik sistem ve çevre kalitesi birbiri ile çok yak ından ilişkilidir. Insanların
yaşamı ve faaliyetlerinin çevre üzerinde önemli etkileri bulunmaktad ır. Ekonomi
ile çevre arasırıdaki karmaşık sistemde, çevrenin sa ğladığı ka,naklar ve enerji ekonomik sistemin süreklili ğini ve büyümesini sağlarken, mal ve hizmetlerin üretimi
ve tüketimi sonucu olu şan maddeler ve enerji, çevre kalitesinde de ğişime neden
olmaktadır. Çevre, üretim sonucunda olu şan atıklar için de bir depo görevi yapmaktadır. Bu süreç doğal ve mimari estetiği değiştirerek, ya şamı bütünüyle etkilemektedir. Mal veya hizmet üretmek içir ı, doğal kaynaklar kullan ılmakta ve bunlar
sürekli ve yoğun kullanımla yıpratılmaktadır. Doğal kaynak stoklarındaki azalma,
ekonomik sistemin sürekliliğini ve büyümesini s ınırlar (1,15).
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Bir ülkenin ekonomik refah ı , belirli bir süre veya genellikle bir y ıl içinde üretti ği
mal ve hizmetlerin toplam de ğeri olan GSMH ile ölçülmektedir. Her y ıl reel olarak
artan GSMH, o ülke ekonomisinin olun ılu yönde geliştiğini gösterir. Diğer yandan
GSMH negatif yönde geli şme gösteriyorsa, bu ekonominin durgun oldu ğunu veya
giderek gerilediğini göstermektedir. Bu sistemin temelini ekonomik büyüme olu şturmaktadır. Kişi başına düşen milli hasılanın artışı, genellikle ekonomik verimliliğin artışı ve ekonominin giderek daha sa ğlıklı bir yapıya dönüştürülmesi anlamına
gelmektedir(11,12,13). Toplumsal refah ın bir göstergesi olarak kullan ılan ekonomik büyümenin ölçülmesin' de genellikle GSMH'daki reel art ışlar dikkate al ınmakta olup, bunun ya şam kalitesi üzerindeki olumsuz etlçileri, 1980'den sonra ekonornistler taraf ından yoğun olarak tartışılmıştır. Ekonomik büyüme ve GSMH
artışı, özellikle politik alanda bir geli şmişlik göstergesi olarak hala kullan ılmaktadır. Büyüme modelinin ba şansı, mal ve hizmetlerin tüketiminin artmas ına bağlıdır.
Bunun anlamı, ortak özelliği tüketici olan ulusun artan miktarda nı al ve hizmet tüketmesidir (1,14).
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Ekonomik büyüme için giderek artması istenilen mal ve hizmetlerin tüketimi ve
özellikle de daha fazla üretim için gerekli olan hammadde ve enerjinin artan oranda kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gereksinirrıleri mevcut talebe göre belirleyen ekonomik sistem, gereksinim yerine daha çok istekleri kullanmaktad ır.
Bunu ispatlayan en belirgin örnek ise, dünya nüfusunun açl ık tehlikesi ile mücadele etmesidir. Bu, insanlar ın taleplerinin ve gereksinimlerinin olmamas ı anlamına
gelmektedir( 15). Burada en önemli sorun, kaynaklar ın kalkınma ve sanayile şme ile
tüketilmesi ve kirletilmesi ve h ızla artan nüfusun kaynaklar ı bütünüyle tahrip etmesidir. Günümüzde çevre üzerindeki bask ılar ve aşın kullanımlar, baz ı doğal kaynakların tükenmesine veya üretim masraflar ının oransal artışma neden olmuştur
(16). Bu durum uluslararas ı ekonomik ilişkileri de etkileyebilecektir.
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Ulusal refah açısından önemli bir unsur olan çevre kalitesindeki de ğişmeler,
GSMH'nin tespitinde dikkate al ınmamaktadır. Bunun üç önemli nedeni bulunmaktadır(17): (i) Ekonomideki büyümeyi gösteren GSMH, ölçülebilen bir gösterge
olup, bazı ölçülemeyen unsurları içermemesi önemli bir eksikliktir. Kirlenme ve
çevre kalitesi gibi kavramlar ı sayısal olarak ölçmek ve GSMH hesaplar ına eklemek
çok güç olup, bunun için yoğun bir çalışmanın yapılması gerekir. (ii) GSMH'daki
büyüme toplumsal refah art ışını gösteren bir araç iken, kaliteli çevre toplumsal refah için doğrudan bir amaç olmaktad ır. (iii) GSMH, ekonomide piyasaya sunulan
ve belirli fiyatlarla al ınıp satılan mal ve hizmetleri kapsamakta, oysa toplumsal refahı (kaliteli bir çevrenin insan sa ğlığına olumlu etkiler gibi) piyasada i şlem görmeyen mallar ve hizmetler de etkilemektedir.
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Ekonomik büyümenin üretim ve tüketim esas ı üzerine dayanmas ı ve GSMH'n ın
artınlmasına yönelik olması , sürdürtilebilir kalk ınma (SKYn ın temelini oluşturan en
önemli öğelerden biri olan ya şam kalitesi yerine maddesel yaşam standartı kavramı üzerinde yoğunlaşmayı gerekli kılmaktadır. SK ve dolay ısıyla yaşam kalitesinin
yükseltilmesi, öncelikle mevcut kaynaklar ın israf edilmeden kullan ımı ile olanaklıdır. Ancak tasarruf ve ya şam kalitesinin dü şüşüne yönelik birçok faaliyet, GSMH'da
azalmaya yol açmaktad ır. Örnegin, motorlu taşıtlarla ula şıma oranla daha az kaynak tüketen bisiklet ve trenle ula şım, GSMH'ya daha az katk ıda bulunmaktadır. Ancak toplu ta şıma veya bisiklet gibi ulaşım olanakları, özellikle çevre sorunlar ının
yoğun olduğu kentlerde birçok sorunu hafifletebilecektir (18,19). Di ğer yandan
kirlilik yaratan sanayinin geli şimi, kirlilikten doğan sağlık masraflannın artmas ı, trafik kazalarındaki artışlar vb. GSMH'yı da yükseltecektir. l3u nedenlerle ya şam standart' yerine ya şam kalitesi kavram ının esas al ınması hemen hemen olanaks ızdır.
Bu durum; ekonomik sistemde durgunluk, kriz ve i şsizliğe neden olacaktır. Kısaca
ekonomik büyüme modeli ile 1980'lerde gündeme gelen SK kavram ı birbiri ile çelişmektedir(10,14). Gereksinimleri ve özellikle de istekleri kar şılamak üzere, yeryüzünün s ınırlı kaynaklar ını giderek artan miktarda kullanmay ı sürdüren ekonomik
anlayış , gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini kar şılama haklarını ellerinden al48
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maktadır ( 20). Bu nedenlerle ekonomik modelde baz ı değişikliklerin yap ılması ve
toplumlann daha fazla üretme ve tüketme e ğilimi yerine gereksinirnleri kar şılayacak ve doğal kaynak stokunun rasyonel kullanımını sağlayacak yeni bir ekonomik
anlayışa gereksinim bulunmaktad ır. SK amacına ulaşılabilrnesine yard ımcı olmak
ve toplumsal kalkınmanın sağlıklı olarak ölçülebilmesi için, doğal kaynaklar ve kirliliğin makro ekonomik sistemlere entegre edilmesi ve buna göre ulusal ölçütlerin
hesaplanma yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir (1).
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Doğal kaynaklar; insan yap ımı olmayan ve miktarlan de ğiştirilemeyen (hava, yeraltı ve yerüstü suyu, ıslak alanlar gibi), üretilemeyen veya kendili ğinden üretken
olmayan (veya mevcut doğal kaynak stokunun zamana ba ğ,h olarak artmlarnaması ), kamu malı niteliği taşıyan, özel mülkiyetten çok toplumun ortak mülkiyetinde
olan ve bütün bireyler tarafından genellikle bedel ödemeden ve yoğun olarak kullanılan (yollar, su, hava, parklar gibi) kaynaklard ır. Ayrıca doğal kaynaldar birindl
mallar olmadıklanndan üretimde girdi olarak kullan ılmakta, kullanıma bağh olarak
kaynaklar tükenmekte ve ayn ı zamanda kullan ılmadan kalan kaynak stoku veya
miktarı azalmaktad ır. Bu kapsamda özellikle yenilenemeyen kaynaldara önem verilmelidir. Çevre alanında yapılan tartışmalar ise; genellikle dop,a1 kaynaklarm çoğunlukla toplumun ortak mal ı olmaları, çevre sorunlarının çözümü için genellikle
mülkiyet haldarmın aynmında değişikliklerin yapılmasının gerekmesi, doğal kaynakların kullanımının geri dönüşümsüz olması, kullanım düzeyine bağlı olarak
kaynakların tükenmeleri ve bu sürecin önlenememesi, kaynak stoklar ının genellikle direkt olarak toplum refah ını etkilemesi, belirli tiplerdeki faaliyetlerin çevresel
etkilerinin kümülatif olması ve bu etkilerin gelecekte belirli bir zaman diliminde
fark edilebilecek düzeye ula şması ve ekonomik faaliyetlerin çevresel sonuçlar ının
birçok belirsizlik içermesi gibi konularda odakla şmaktadır.
Dünyanın en önemli sorunlar ından biri haline gelen çevrenin korunmas ı ile ilgili zirve toplantılarının yapılmasının temelinde, 20.yüzyıla kadar uygulanan ekonomi politikalannın olumsuz etkileri vard ır. Bu aç ıdan günümüze değin kullan ılan
muhasebe sisteminin yanl ış bilgi verdiği veya çevresel konularda yeterli olmad ığı
açıktır. Günümüzde hemen bütün dünyada kullan ılan MMS'nin göstergelerinden
biri GSMH'dır. GSMH hesab ında, mal ve hizmetlerin parasal de ğefieri toplamından
eskime payları (amortismanlar) çiltarılmaktadır. Ancak verimli tar ım topraklarının
erozyon ve amaç d ışı kullanım ile kaybolmas ı , asit yağmurları ve diger nedenlerle
ormanların, bitki ve hayvan türlerinin kaybolrnas ı, canlılan koruyan stratosferik
ozon tabakasınırı incelmesi gibi çevresel kaynaklann eskime pay ı, bu sistemde dikkate al ınmamaktadı r. Bu nedenle devletlerin mevcut sistemleri, ülkelerin durumlannı olduklarından daha iyi göstermektedir. Gerçekleri yeterince yans ıtmayarı bu
sistem, çevreyi tahrip edecek ekonomik faaliyetlere geçerlilik kazand ırmaktadır.
Mevcut MMS, ülkelerin sahip oldu ğu yenilenebilen ve yenilenemeyerı kaynak stoku ve bunlardaki kirlilik düzeyleri hakk ında yeterli ve detayl ı bilgi de vermemek-
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tedir. Ancak ulusal ara ştırmalar ve uydulardan al ınan bilgiler; birçok ülkede ormanların gittikçe azaldığını, çayır, otlak ve meralar ın tahrip edildi ğini ve verimli tarım topraklarının gittikçe azaldıgını göstermektedir. Ekonomik aç ıdan temel i şlev
lere sahip olan toprak, ormanlar, bitkiler ve hayvanlarla ilgili ulusal ve uluslararas ı
veri toplama ve de ğerleridirme sistemi de etkin olarak kurulamam ıştır.
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Mevcut ekonomik sistem, doğal kaynakların dayanma sınırlarının aşılması halinde, karar organlar ını bilgilendirememektedir. Örnegin, s ıgır sayısının çok olduğu,
çayır, otlak ve meralar ın verimsizleştiği, ormanların hızla azaldığı, avcılann yeterli
veya hiç balık bulamamaları halinde balık stokıınun azalt ıldığı ve kullanma sınırlarının çok fazla a şıldığı algılanabilmektedir. Kaynakların dayanma sınırları bilinmediginden, ülkeler bu kaynaklar ın kullanımlarını genellikle serbest b ırakmışlar, böylece kaynaklar ın zaman içinde tahrip olmalar ına neden olmu şlar ve hatta bu e ğilimi bir ölçüde de olsa te şvik etmişlerdir. Ekonomik muhasebe, çevrenin ekonomiye sağladığı destek sistemlerinin tahrip edilmesi ile ilgili bilgileri karar organlanna
ulaştıramamaktadır. Ayrıca birçok işletme çevreye verdi ği zararları ödemedip,i için,
çevreyi tahrip etmenin maliyetini topluma yüklemekte ve böylece i şletmeler karl ılık düzeylerini maksimumla ştırma eğilimlerini sürdürmektedirler. Kirletici ekonomik faaliyetler; bugün tar ım, ormanlar, çayır ve meralar ile denizlerden al ınabilecek normal ürün verimini azaltmış, zehirli atıkların biriktirildiği alanların göreli olarak daha yüksek maliyetle temizlenmesine, hastal ıkların tedavisi için daha fazla
sağlık harcamalar ının yapılmasına ve yoksulluğun daha fazla yayılmasına sebep olmuştur (18,19).
Dünyada son 20-30 yıldan beri GSMH'daki büyümenin olumsuz sonuçlann ın algılanmasıyla birlikte, insan mutlulugu ve refah ını maddi üretim dışında etkileyen
birçok faktörün daha oldu ğu ve bunların şimdiye kadar ekonomik davranışlarda
hesaba kat ılmadığı kavranmaya ba şlanmıştır. Sağlıklı toplumsal yapı, insan ilişkilerinin düzeyi ve güvenirliği, gelir dağılımındaki eşitlik, doğal, kültürel ve estetik
çevre gibi faktörler, insan refah ını etkileyen unsurlardan baz ılandır. Örneğin, çevre tahribine neden olan enerji üretimindeki art ışın, refah ı ne derecede art ırabileceği tartışılmaktadır. Yine kültürel düzeyi giderek dü şen, okunan kitap, dergi ve gazete sayısı gittikçe azalan toplumlarda video veya renkli televizyon üretimindeki
artışın GSMH'yı artırsa bile, toplumsal aç ıdan bunun bir gelişme sayılamayacağı
açıktır. Günümüzde h ızla artan çevreci hareketlerin de büyük katk ısı ile yaşamın
niteliginde bozulmaya neden olan faaliyetlerin GSMH'da yaratt ığı artış , sanayileşmiş ülkelerde bir gelişme olarak görülmemektedir. Bu ko şullarda özellikle 1980%
yıllarda dünya gündemine yerle şen SK yaklaşımı, nicelik ve nitelik olarak geli şmeyi birlikte ele alan bir yakla şım olmuş ve böylece çevreyi dikkate almayan bir büyüme, gelişme olarak de ğerlendirilmemektedir.
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1950'lerclen itibaren çevreyi dikkate almayan üretim art ışları ve büyüme, gelecekte beşeri ve doğal kaynaklarda nicelik ve nitelik yönlerinden azalmaya
neden olmaktad ır. Bu durum insan mutluluğu ve refah ında düşmelere yol açacak,
belki de yaşamı tehlikeye düşürebilecek ve bunun yan ında üretim olanaklar ını
azaltarak ekonomik büyümede h ızlı düşmeye neden olabilecektir. Diger yandan
insanların özellikle yoksulluk ve açl ıkla mücadele, eğitim ve sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesi, güvenliğin sağlanması ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesi gibi gereksinimlerinin karşılanabilmesi için, üretime veya ekonomik büyümeye gerek bulunmaktadır. Ayrıca kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunmas ı ve kirliliği önleyebilecek teknolojilerin geli ştirilmesine yönelik çal ışmalar da kaynak kullan ımını gerektirmektedir. Di ğer bir ifade ile iyi bir çevre için daha çok kaynak yarat ılması gerekmekte olup, bu da ancak ekonomik büyüme ile sa ğlanabilir.
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Milli gelir hesaplannda, doğal kaynakların miktan ve bu miktarda oluşan değişmeler dikkate al ınmamaktadır. Milli gelir, ülkeyi daha kötü duruma dü şürmemek
koşulu ile belirli bir dönemde tüketilebilen gelir olarak tan ımlanmaktadır. Halbuki
milli gelir hesaplarında, sadece fiziki sermayede olu şan aşınma, yıpranma, eskime
ve demode olmadan dolayı amortisrnan olarak ayr ılan fonlar dikkate al ınmaktadır.
Amortisrnanlar yeni yapılan yatırımlardan büyük olursa, ekonomide baz ı gerilemelerin görülmesi do ğaldır (7). Milli gelirin hesaplanmas ında fiziki sermaye unsurlar ı
için izlenen yöntem doğal kaynaklar için geçerli de ğildir. Diğer bir ifade ile milli
gelir hesaplarında, gelecekteki potansiyel üretimi azaltabilecek faaliyetlere kar şılık
bugünkü gelirde herhangi bir düzeltme yap ılmamaktadır. Kısaca milli gelir hesaplarında sadece doğal kaynakların yıllık üretim miktarları= değeri görülrnekte,
mevcut kaynakların tükenme ve yıpranmalan milli gelire yans ıtılmamaktadır (21).
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Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik faaliyetler büyük ölçüde do ğal kaynak varlığına bağlıdır. Bu ülkeler ekonomik büyümelefini h ızlandırabilmek için, doğal
kaynak stoklarını bunların herhangi bir fonksiyonel değeri yokmu§ gibi hızla tüketmektedirler. Milli gelir hesaplar ında, doğal kaynak stoklarındaki değişmelerin ve
kirliliğin yarattığı refah kaybının gerçek maliyetinin de gözönüne al ınarak düzeltmelerin yapılması gereklidir. Milli gelir hesaplannda, belirli bir dönemde üretilen
mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlar ı ile hesaplanan değerleri veya herhangi bir şekilde fiyatlandınlarak bulunan değerlerinin toplamı dikkate alınmaktadır. Ancak bu
yıl için üretim ve tüketim faaliyetlerinin neden oldu ğu kirliliğin etkileri hiçbir şekilde gelire yans ımamaktad ır. Kirliliği azaltmak veya temizlemek içir ı yapılan harcamalar ise, bu hesaplarda gözönüne al ınmaktadır.
Türkiye'de ve dünyada son yıllarda çevre kirliliği ve korumasına yönelik giderek
artan bir bilinçlenme vard ır. Toplumların doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere olabildiğince kaliteli bir doğal çevre bırakma çabalar ı, varolan ekono-
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mik ve sosyal örgütlenmelerin sorgulanmas ına ve yeni çevre koruma politikalar ının oluşturulmas ına rehberlik etmektedir. Bu çerçevede SK'n ın sağlanmasına yardımcı olacak yeni politikalar ın oluşturulması ve özellikle de çevre ve ekonomik
muhasebenin entegre edilmesine gereksinim olacakt ır.
3. DOĞAL KAYNAKLAR VE KIRLILIĞIN MAKRO EKONOMIK HESAPLARA KATILMASI

Kirlenme, ekonomik faaliyetler sonucunda ortaya ç ıktığından, bu faaliyetlerin
özel maliyetlerine çevresel maliyetlerin de eklenmesi gerekir. Bu maliyetler, çevrenin özümleme veya ta şıma kapasitesi a şılmadığı sürece ortaya ç ıkmamaktadır. Ancak üreticiler ve tüketicilerin çevresel girdileri fiyat ödemeksizin kullanmalar ı, üretim ve tüketim süreçlerinde olu şan ve istenmeyen (at ıklar gibi) malları doğrudan
çevreye vermeleri, bunlann da milli muhasebeye dahil edilmesini gerektirmektedir. Klasik MMS'nde üretim ve tüketimin de ğer artırıcı veya tüketici özelli ği üzerinde odakla şmanın ve fiziksel al ışverişlerin ihmal edilmesinin önemli bir eksiklik olduğu bilinmekte olup, bu özellikle 1970'lerden itibaren tart ışılmaktadır(1).
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Ekonomik refah, bir ekonomide k ıt kaynakların kullanımı ile elde edilen haz ve
tatmin hisleri toplam ının parasal ifadesidir. Milli gelir ise, ülke ekonomisinde belirli bir süre içinde yarat ılan safi hasılanın parasal değerleri toplamıdır. Tüketiciye haz
ve tatmin hisleri sağlayacak olan maddi kaynaklar ve araçlar bu has ıla içinde yer
aldığından, ulusal has ıla ekonomik refah ın ölçüsü olarak kullan ılmaktadır (11).
Milli gelirin hesaplanmas ında; üretim, gelir ve harcama yöntemleri kullan ılabilmektedir (11,12,22,23). Ülkemiz ko şullarında GSMH'nın üretim yönteminde diğerlerine oranla daha do ğru olarak saptanaca ğı bildirilmektedir (11). Ancak her üç
yönteme göre ayrı ayrı hesaplanan GSMH'nın birbirine eşit olması gerekir. Verilerin yetersiz olmas ı nedeniyle ülkemizde GSMH'nın hesaplanmas ında bu üç yöntemden her biri tek ba şına kullanılamamakta, mevcut üretim ve gelir verilerinden
de yararlan ılarak karma bir yöntem kullan ılmaktadır (12). Ayrıca üç yönteme göre
GSMH hesabında da kirlilik zararları ile kaynakların aşırı kullanımı ve oluşan yıpranma dikkate al ınmamakta ve böylece ekonomik sistemin performans ı olduğundan daha yüksek gösterilmektedir (1).
GSMH'nın belirlenmesinde, mal ve hizmetlerin pazar fiyatlar ı ile belirlenen değerleri kullan ılmaktadır. Hava, su gibi kaynaklar toplumun ortak mülkiyetinde olduğundan, bunlar ın faydaları= pazar fiyatlar ı ile ölçülmesi oldukça güçtür. Bu
bakımdan kirliliği azaltıcı/önleyici çal ışmaların sağladığı faydalar da GSMH hesaplarına katılmamaktadır. Kirlenme ve bozulmalann piyasa fiyatlar ının olmaması,
bunların MMS'nde ihmal edilmesine neden olmu ştur. Çevre ekonomistleri bu sisteme çe şitli eleştiriler yöneltmektedir. Hesaplamalarda insanlar ın doğal çevreden
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sa ğladığı kaynaklar, al ışveriş konıısu olmad ığından işlemlere kat ılmamakta ve böylece toplumlanrı çevresel tatmini hemen hemen hiç gözlenememektedir. Çevreyi
oluşturan doğal kaynaklar, do ğal biçimleri ile milli gelir hesaplar ında hiç dikkate
alınmazIar iken, bunların tahribi ve yok edilmesi bir üretim say ılmakta ve gelir hesaplarına pozitif değerler olarak girmektedir. Örne ğin, orman varl ığı MMS'nde görülmemesine kar şın, kereste, odun ve orman tali ürünleri ulusal has ılaya yansırnaktadır. Doğal çevredeki tahriplerin yaln ızca ortaya ç ıkan ürün aç ısından dikkate
alınması, ülkenin üretim olanaklanndaki azal ışı gösteren amortisman de ğerlerinin
eksik hesaplanmasına ve bu nedenle de safi has ıla değerlerinin normalden daha
yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Ekonomik sistemin yaratt ığı pozitif değerler
hesaplanırken, ürünlerin üretim ve tüketimlerinin çevreye etkileri, çevre dostu olması gibi konular, piyasa mekanizmas ınca çok yetersiz veya hiç dikkate al ınmadığından, bulunan de ğerler son derece çarp ık olmaktadır (1,5,6,23).
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Yukarıda açıklanan nedenlerden dolay ı mevcut MMS'nin toplumların uzun dönemde büyüme ve kalk ınması ile ilgili objektif göstergeleri sa ğladığı söylenemez.
Bu hesaplar, doğal çevre ve kirlenmeyi de kapsayacak biçimde geni şletilip yeniden gözden geçirilmedikçe, MMS'nin rakamlar ı ekonomik büyüme ile ilgili çok genel göstergeler olmaktan ileriye gitmeyecektir (23). Çünkü bunlar günürr ıüz insanını ön plana ç ıkarmakta ve gelecek nesillerin yararlar ını tamamen ihmal eden bir
yaklaşımla lıesaplanmaktadır. Aksine kısa dönemde büyüme h ızını maksimize
eden politikaların uzun dönemde zararl ı etkilerinin görülmesi, mevcut do ğal kaynak stoku ve nüfus ilişkileri dikkate al ındığında, doğal bil- sonuç olmaktad ır. Kaynakların yok edilmesi ve kirlenmesi dikkate almmadan k ısa vadeli hızlı büyüme
sağlanabilir, ancak bunların uzun vadede ekonomik büyümeyi tümüyle negatife
dönüştürebileceği de unutulmamalıdır.
3.1. Doğal Kaynakların ve Kirliliğin Muhasebeleştirilmesi

Fiziksel kaynaklar; bitkiler, hayvanlar ve insanlar için ya şam ortam ı sağladıkları
gibi, üretim faaliyetleri için de enerji ve hammadde sa ğlamaktadır. Ekonomik aç ıdan üretimde do ğrudan hammadde olarak kullan ılan maddi kaynaklar ile üretime
dolaylı olarak katkı yapan ve canl ı yaşamını direkt olarak etkileyen çevresel kaynaklar arasında bir ayrım yapılabilir. Diger yandan özellikle do ğal kaynaklann hem
parasal, hem de fiziksel büyüklükler olarak envanterlerinin ç ıkarılması ve muhasebeleştirilmesi gerekli görülmektedir. Günümüzde birçok ülkede fiziki ve parasal
doğal kaynak muhasebesi ile ilgili çal ışmalar yap ılmaktadır. Özellikle Avusturalya;
Japonya, Finlandiya, Fransa, Norveç, Ispanya, Avusturya, Isveç, Kanada, Endonezya, Papua Yeni Gine, Meksika, Hollanda ve ABlYnde DKM ile ilgili çal ışmalar yapılmıştır (6,9,24,25,26,27). Bununla birlikte özellikle geli şmekte olan ülkelerde
DKM'nin oluşturulması ile ilgili çalışmalara a şama aşama geçilebilmektedir,
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3.1.1. Fiziksel Doğal Kaynak Muhasebesi

DKM, ekonomi ve çevre aras ındaki etkileşimi açıklamak amac ı ile çevrenin durumu ve gelişimi hakkında makro seviyede bilgi üretmektir. DKM'nin olu şturulmas ının asıl amacı, ekonomik faaliyetlerin çevreye olan etkisini incelemek ve böylece
çevresel ve ekonomik verileri ayn ı kavramsal çat ı altında birleştirmektir. DKM ile
sağlanabilecek veriler; ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik aras ındaki ilişki gösterilebilmekte, kaynak stoku ve de ğişimine dayalı ekonomik kalk ınma ile ekolojik
değişim açıklanabilmekte, kaynak kullan ımının insan refah ına etkisi, faydaları ve
zararları incelenebilmekte ve SK'n ın uygulanmasına yardımcı olunabilmektedir. Ayrıca DKM ile temin edilecek veriler kaynaklar ın rasyonel yönetilebilmesini sağlayacaktır. Doğal kaynakların rasyonel kullan ımı; yoksulluğun azaltılması, ekonomik
gelişrrienin sağlanması ve nüfusun artmas ına karşın, sağlıklı bir ortamda ya şamın
sürdürülmesi ve politik ve ekonomik dengenin kurulmas ını sağlayacakt ır (1).
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Çevresel düzeltimli makro ekonomik ölçütlerin belirlenebilmesi için öncelilde
çevresel kaynaklar ın mevcut olan stoklar ı, bunların ekonomik örnürleri ve kirlilik
derecelerinin belirlenmesi gerekir. Noktasal ve noktasal olmayan kaynaklara göre
kirlilik ölçümleri yapılarak, hava, su toprak gibi ortamlardaki kirlilik dereceleri saptanmal ı ve gelecek dönemler için (10, 20, 30 y ıl vb.) kirlilik projeksiyonlar ı yapılmalıdır. SK açısından doğal kaynakların bugünkü ve gelecekteki kullan ım durum.0
en önemli unsurdur(1). Bu amaçla haz ırlanan DKM'nin ana amaçları; doğal kaynakların stoku ve kullan ılan miktarlarının tespit edilmesi (stok, kullan ım miktarları, hangilerinin azalmakta ve artmakta oldu ğu, mevcut stoklar ın karakteristiği, stokların yerleşimi ve gelecekte ne kadar kaynak arz ı ve talebinin olacağı), ulusal üretimde doğal kaynakların kullanım düzeyinin belirlenmesi (çe şitli sektörlerde kaynak kullanımı, hammadde ve yak ıt olarak kullanım yoğunluğu, ithalat ve ihracatı,
kaynakların bozulmas ı, kirlenmesi ve tükenmesinin maliyeti), kaynaklar ın kullanım verimliliğinin belirlenmesi (girdi-ç ıktı ilişkisi, termodinamik verimlilik, malzemelerin ve enerjinin geri kazan ımı, üretim i şlemleri sonucunda at ık oluşumu, üretim ve tüketimde teknoloji, sermaye ve emek ili şkisi) ve atıkların ve etkilerinin
(oluşan atıkların miktarları ve bileşimi, etkileşim zamanı ve atıkların arıtma yöntemleri ve bunların fayda ve maliyetleri) saptanmas ı olarak ifade edilebilir(1).
Fiziksel muhasebede hem DKM, hem de kaynak bütçelemesi yap ılmaktadır. Bu
amaçla doğal kaynak hesapları, maddesel akım hesapları ile üretim ve tüketim faaliyetlerinin atıklarını gösteren at ık akım lıesaplarının yapılması gerekir. Örneğin,
Norveç muhasebe sisteminde kaynaklar; maddesel ve çevresel olarak ikiye ayr ılmıştır. DKM amac ı ile kaynakların fiziksel ve ekonomik yönlerden s ınıflandırılması farlZl ı biçimlerde yap ılabilmektedir (Çizelge 1). Burada do ğal kaynaklar; maddesel ve çevresel kaynaklar olarak ikiye ayr ılmış olsa bile, gerçekte söz konusu kaynaklar aras ında kesin bir ayırım yapılamamaktadır. Örneğin, rüzgar gibi akışkan
kaynaklar ile hava gibi statü kaynaklar ı arasında çok sıkı bir ilişki olacaktır. Ilke
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olarak çevresel kaynaklar üretim i şlemlerinde kullan ılmaktadır. Bunların en önemli özelliği ise, kaynakların kalitesi değiştiğinde, diger kullan ımlar için çevresel kaynakların uygunluğunun da değişmesidir.
Maddesel kaynaklar; madenler ve biyolojik kaynaklardan olu şmaktadır. Geliştirilen muhasebe sisteminde maddesel kaynaklar için miktar (kullan ılan, stoklar ve
başka maddelere dönü şen miktarlar vb.) ve çevresel kaynaklar için ise kalite
önemli ölçüt olarak belirlenmiştir. Çevre kalitesi ile ilgili olarak emisyon hesaplar ı
(hava, su ve topra ğa verilen emisyonlar gibi) ve durum hesab ı yapılır. Durum hesabı ile periyodik aral ıklarla çevrenin durumu ve olu şan değişiklikler izlenmektedir. Bunun için önce muhasebe kay ıtları yapılacak alan, kirlilik parametrelerinin
yoğunluğu açısından bölgelenmektedir (5). Yap ılan fiziksel DKM'nin amac ı ise, geleceğe yönelik kaynak kullan ım planlaması ve toplumun nüfus art ış trendine paralel olarak enerji, iskan, beslenme gibi kaynak taleplerini tahmin etmek olarak belirtilmdctedir (1).
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Fiziksel DKM'ni yapmak için, belirli bir zaman diliminde mevcut olan do ğal kaynak stoğunu ve kalitesini belirlemek, çe şitli faaliyetlerde kullammlar ile miktar ve
kalitede olu şan değişimleri izlemek ve bunları tanırnlayan modelleri geliştirmek ve
madde-enerji dengesini incelemek gerekmektedir. Fiziksel veriler olmadan ekonomi ve çevre aras ındaki ilişkiyi açıklamak mümkün değildir. Bu veriler birçok durumda parasal verilerden kullan ıma daha uygun olmaktadır. Madde-enerji dengesi, doğal kaynakların ekonomik faaliyetlerde dönü şümü, üretimi, tüketimi ve at ık
olarak tekrar doğaya dönüşümü hakkında detaylı bilgi sağlayacaktır (1). Fiziksel
DKM'nde çevre kalitesi ve ekosistem göstergeleri çok önemli bir role sahiptir. Ancak bunların hazırlanmasında çeşitli zorluklar vardır. Bunlar; en uygun bileşimli
çevre kalite göstergelerine karar vermek ve bu göstergeleri çevre ve ekosistem indekslerinin hesaplanmas ında kullanmak olarak özetlenebilir. Bu göstergeler arasında su kullanım yoğunluğu, ötrifikasyon, erozyon, çe şitli bitki ve hayvan türlerindeki azalma oranı, arazi kullan ım durumu ve değişimi gibi ölçütler bulunabilir.
DKM için metodoloji olu şturma çal ışması aşamasında, doğal kaynakların sınıflandınlması, verilerin toplanmas ı ve işlenmesinde kullanılan yöntemler belirleniz e 1.

al Ka naklann S ınıflandıniması

Ekonomik Sınıflandırma

Fiziksel Sınıflandırma
Mineral Kaynaklar:
Elementler, Mineraller, Hidrokarbonlar,
Taş, Çakıl, Kum vb.
- Biyolojik Kaynaklar (Flora ve Fauna):
Havada, Suda, Toprakta ve Yeralt ındaki
Canlı Kaynaklar
- Aluşkan Kaynaklar.
Güneş Enenisi, Hidrolojik Döngü,
Rüzgar, Okyanus Ak ıntılan ve Dalgalar
- Statü Kaynaldan:
Hava, Su, Toprak, Uzay
-

Maddesel Kaynaklar
Mcari Doğan Olan Kaynaklar)
i

•

Çevresel Kaynaldar (Ticari De ğeri
Olmayan ve Kalitesi önemli
Kaynaklar)
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Fiziksel özelliği
Yenilenerneyen
(Yeniden Oretilemeyen)
Kaynaklar
KoşulluOlarak
Yenilenebilen Kaynaklar
Yenilenebilen Kaynaldar
Koşullu Olarak
Yenilenebilen Kaynaklar
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mektedir. Bu amaçla özellikle kaynaklar ın ekonomik ve fiziksel özelliklerine göre
sınıfland ınlmas ı tercih edilmektedir. Bu s ınıflandırmada yer alan lıer kategorinin
muhasebesi için farkl ı metodolojinin belirlenmesi gerekir. DIW'nin olu şturulabilmesi için yapılması gereken çal ışmalar; ar-ge ve e ğitim, teknoloji ve yöntem ve değerlendirme olmak üzere üç gruba ayr ılabilir (Çizelge 2). Ar-ge ve e ğitim çalışmaları; çevre bask ısı ve tepkilerin dinamik proses modellerinin geli ştirilmesi ve teorik
altyap ının oluşturulmasını kapsamaktad ır. DI(M'nin geli ştirilmesinde görev yapacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi gerekecektir. Teknoloji ve yöntem a şamasında ise; çevresel ve do ğal kaynak vefilerinin derlenmesi ve de ğerlendirilmesinde
hangi yöntem ve teknolojilerin kullan ılabileceğinin saptanmas ı gerekir. Belirlenen
yöntem ve teknolojiler uygulanabilir ve mümkün oldu ğunca düşük maliyetli olmalıdır. Bu bakım6n önem taşıyan unsurlar; çevre ve do ğal kaynak istatistikleri ile
sosyo-ekonomik ara ştırmaların yapılması , haritalama ve Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) tekniğinin geliştirilmesi, çevre gözlem ve ölçüm sonuçlar ından istatistiksel
serilerin geliştirilmesidir. Değerlendirme a şamas ında ise, çevresel göstergeler hesaplanır, ekonomi-çevre modelleri geli ştirilir ve bulgular yorumlanır.

Çızelge 2. DKM'nin Olu şturulması Için Yapı lması Gereken Çal ışmalar ve Aşamalar

Araştırma-Geliştirme (Ar-gej ve Eğitim

•

•
•
•

OKM'nin teorik esaslann ın oluşturulması ve ülke koşullanna uygunluğunun kontrol
edilmesi
Diğer ülkelerde yap ılan çal ışmalann incelenmesi
DKM alan ı nda çal ışacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi
Sistemin teknik, teknolojik ve kurumsal altyap ısı n ı n oluşturulması

1

•
•

•
•
•

üretim ve tüketim birimlerine yönelik sosyal ve ekonomik verilerin toplanmas ı için
ülkesel düzeyde anketierin yap ılması ve verilerin toplanmas ı
Dc<tal kaynaklar ve kirlilik verilerinin geleneksel yöntemler ve bilgisayar destekli
modem teknolojiye dayal ı yöntemlerin kullan ı lması ile toplanmas ı
Çevresel veri ve bilgi bankas ın ı n kurulması
Çevre referans laboratuvan, izleme ve denetleme sistemlerinin kurulmas ı
Çevre yönetim sistemlerinin olu şturulmas ı

,ir

»
*
*
•

*
•
•

Jr
Veri Toplama Teknoloji ve Yöntemi

.1,

DKAI'nin Oluşturulması ve Değerlendirme

Doğal kaynaklar ve kirlilik envanterlerinin olu şturulmas ı
Fiziksel DKM'nin olu şturulması
Ekonomi-Çevre (girdi-ç ı ktı) modellerinin oluşturulması ve bunlann çal ıştı nlması ile
doğal kaynaldarda olu şan yı pranma ve kirlilik zararlann ın hesaplanmas ı
Çevresel kalite göstergelerinin belirlenmesi
DKM'nin bulgulann ı n yorumlanması , anlamlandınlması ve MMS'ne entegre edilmesi
Çevresel düzettimli milli gelir ölçütlerinin hesaplanmas ı (ÇEMES)
SK.n ı n çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerinin hesaplanmas ı
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DKM'nde öncelikle kavramların, tanımların ve sınıflandırma sistemlerinin olu şturulması gereklidir. Burada en önemli sorun, sosyo-ekonomik ve çevresel verilerin
entegrasyonunun nas ıl gerçekle ştirileceğidir. Önemli unsurlar; doğal kaynak stoku
ve değişimini tespit etmek, çevrenin durumu ile ilgili istatistiklerin geli ştirilmesi,
doğal kaynak ve ekonomik muhasebe sisteminin birle ştirilmesidir. Bu alanda günümüze kadar çe şitli ülkelerde değişik yaklaşımlar geliştirilerek farkl ı uygulamalar
yapılmış olmakla birlikte, bunlardan birkaç ı başarılı sonuç vermiştir. Birçok OECD
üyesi ülkede BM'in önerdip,i uydu muhasebesi sistemi üzerinde teori ve metodoloji çalışmalarına başlanmıştır. Bu konuda ülkeler kendi önceliklerini gözönünde bulundurarak kendi ülkelerinin gerçeklerine uygun metodoloji olu şturmuşlar ve uygulamışlardır.
3.1.2. Parasal Doğal Kaynak Muhasebesi
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Mevcut MMS, Keynesyen makroekonomik modele dayanmaktad ır. Bu modelde
tüketim, tasarruf ve yat ırımlar düzenli olarak ölçülmektedir. Keynesyen analiz doğal kaynakların üretken özelliğini önemsememiş ve böylece MMS'nde de dikkate
alınmamiştır (28). MMS'nin en önemli kavram ı olan gayriSafi yurtiçi has ıla (GSYIH),
nihai tüketime verilen mallar ve hizmetlerin de ğeri olarak tan ımlanmaktadır. Diğer
yandan net yurtiçi has ıla (NYIH), ülke içinde üretilenlerden üretimde kullan ılan
sermaye stokunun amortisman ının çıkarılması ile bulunmaktadır. Eğer doğal kaynaklan gerçek sermaye stokunun bir parças ı olarak kabul edersek, yenilenemeyen
doğal kaynakların kullanımını sermaye amortismanının bir parças ı olarak görmek
gerekecektir. Ama bu a şınma geleneksel MMS'nde dikkate al ınmamaktadır. Burada DKM'nin yeni amortisman kavram ı gündeme gelmektedir. GSYIH ve NYIH arasındaki fark, DKM'nin öneminin anla şılması için önemli bir özelliktir. Net yatınmlarla sermaye stoku yıllarca bir azal ış gösterecektir. Gerçek sermaye stokunun değeri ülkenin refah ının bir ölçüsü olmakta ve bize gelecek nesillerin tüketim düzeyi ile ilgili olarak bir fikir vermektedir (1).
Klasik MMS, kirlliğin neden olduğu kayıplar' ve ekosistemlerin kapasitelerindeki sınırların getirdiği kısıtlayıcı koşulları gözönüne almamaktadır. Yiyecek, giyecek, barınma gibi temel maddelerde gelecekte k ısıtlamalar olacakt ır. Yalnız bu
azalmanın ne oranda olaca ğını kestirmek güçtür. Doğal kaynakların amortismanını ve kayıplarını hesaba alabilecek bir muhasebe sisteminin geli ştirilmesine kadar,
bu alandaki gelişmeler ve kayıplar da sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyecektir.
Karar organlar ı ise, günümüzde geli şmeleri olduğundan daha fazla gösteren
GSMH'yı kullanmak durumundadırlar(1). Genel anlamda mikro ve makro ekonomi politikaları= oluşturulmas ında doğal kaynaklar yıllarca serbest bir mal gibi değerlendirilmiş ve bunların ekonomik değerleri milli gelir hesaplarında göz ard ı
edilmiştir.
MMS, ekonomik performans ve uzun dönemde geli şmenin analizinin yap ılmasını sağlamalı ve sürdürülebilirlik kavram ını da içine almalıdır. Makine, teçhizat, bi57
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na gibi insan yap ımı sermayeler, üretici sermaye olarak adland ınlmakta ve amortismanı milli gelir hesabırida düşülmektedir. Bu tip sermaye amortismanlan
MMS'nde gözönüne al ınmasına karşın, doğal kaynakların tükenmesi bu sistemde
dikkate alınmamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ormanlar ını keserek,
topraklarını erozyona uğratarak, suyunu ve havas ını kirleterek ekonomik geli şmeyi sağlamaktadır. Fakat ölçülen milli gelirin bütün bu de ğerlerin kaybolmas ından
etkilenmemesi önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Bugünkü yap ısı ile MMS,
ekonomik geli şme ve sosyo-ekonomik kalk ınmayı ölçebilecek verileri içermemektedir. Doğal çevre, insanlar ın yaşamlarını sürdürebilmeleri için çe şitli işlevlere sahip olup, milli gelir, bunların sömürülmesini göstermemektedir. Bundan dolay ı
milli gelir hesaplarının; doğal kaynakların kıtlığı, kirlilik, çevre kalitesinin bozulması ve bunların insan sağlığı ve refah ına etkisi ile çevre koruma harcamalan gibi konuları içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir (1).
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Çevre-ekonomi ili şkilerinin analizi için modeller ve yöntemlerin geli ştirilmesi gerekir. Fiziksel DKM'nde elde edilecek verilerden girdi-ç ıktı tabloları hazırlanarak
sektörleraras ı ilişkiler kurulmal ı ve modeller geliştirilmelidir. Girdi-ç ıktı tablolarından elde edilecek sonuçlar ve bu tablolarda kullan ılan verilerle model çal ışması yapılabilir. Bugüne kadar ülkemizde çevre-ekonomi ili şkisini gösteren modeller geliştirilmemiş iken, gelişmiş ülkelerde bu amaçla geli ştirilmiş çok sayıda modellerle
örneğin, küresel ısınma ve iklim de ğişikliğinin ekonomik faaliyetlere etkisi, kirliliğin ekonomide neden oldu ğu zararın belirlenmesi gibi çal ışmalar yap ılmaktadır
(2,4,20,29,30). DKM'nde; kaynaklar ın kullanım miktarları, stokları, hava, su ve toprağa verilen emisyonlann bilançosu, üretim ve tüketimin kimyasallar, kat ı atıklar,
atıksular, ağır metaller gibi at ıkları, MMS'nde düzeltmeler yapmak için oluşturulacak girdi-çıktı modellerinde girdi olarak kullan ılmaktadır. MMS'nin girdi-çıktı tablolarında gösterilen fiziksel veriler; çe şitli sektörlerin analizi ile uluslararas ı yükümlülükler ve ulusal düzenlemelerin öngördü ğü çevresel hedeflere ula şılmasma katkı sağlar ve kaynakların çıkanlmasında ve atıkların akışmdaki yapısal değişikliklerin analizine olanak verir. Ayr ıca farklı ekonomik ve politik araçlar ın üretimi, emisyonları, atıkları ve kaynak kullan ımını nasıl etkilediğini değerlendirmeye olanak
vermektedir. Kaynaklar ın fiziksel envanteri, ekonomik kalk ınma ile doğal kaynaklann kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesini sağlayan girdi-ç ıktı analizinin yapılmasına olanak vermekte olup, buna genel denge modeli ad ı verilmektedir(1).
Ekonomik faaliyetlerin, doğal kaynaklarda neden oldu ğu yıpranma ve çevre koruma harcamalar ı saptanmal ı, bu verilerle fiziksel DKM ile ilişkilendirilerek uydu
muhasebe sistemi olu şturulmalı ve böylece milli gelir hesaplar ının eksiklikleri giderilmelidir. Bunun için öncelikle, kaynaklar ın yoğun kullanımı ile oluşan bozulmanın maliyeti ve çevreyi koruma harcamalar ının (örneğin, üretim sonucunda oluşan hava ve su kirlenmesi ve gürültü stresi gibi insan refah ına etki eden çevresel
zararların etkisini azaltmak için yap ılan harcamalar) tahmin edilmesi gerekir. Do-
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ğal kaynakların değerlenn-ıesinde; pazar fiyat ına dayanan yakla şımlar, maliyet yöntemi, çevresel (geli ştirilmiş ) fayda/maliyet analizi, üretim ve talep fonksiyonu yaklaşımları, çevresel etki de ğerlendirmesi, maliyet-etkinlik analizi, risk-fayda analizi,
çok amaçl ı karar analizleri, sistem ve optimizasyon modelleri, girdi-ç ıktı analizi, ticari ve yatınm modelleri kullanılabilir (1,3,8). Ancak çevresel fayda ve maliyetlerin
saptanması, toplumun zaman tercihini yans ıtarı sosyal iskonto oran ının tahmini ve
kaynaklann gelecekteki kullan ımına yönelik risk ve belirsizlikler gibi sorunlar, söz
konusu yöntemlerin kullanımını sınırlamaktadır.
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Doğal kaynakların ve kirliliğin MMS'ne dahil edilmemesi, bu sistem ile kaynaklardaki tahriplerin izlenmesine olanak vermemektedir. Bunun üç önemli boyutu
vardır: (i) Doğal kaynaklar ve kirlilik bilançoda gösterilmedi ğinden, ekonomik
göstergeler ya şam kalitesindeki değişmeleri göstermede yetersiz kalmakta ve yaşam kalitesinin sınırlı bir göstergesi olmaktad ır. Çünkü çevre ve kaynak kalitesindeki değişimler yetersiz bir biçimde milli hesaplara yans ıtılabilmektedir. (ii) Klasik
MMS'nde kaynaklardaki yıpranma ve kirlilik zararlar ı gözönüne almmadığından,
bunların gerçek değerleri bilinmemektedir. MMS; su, toprak, hava, yenilenemeyen
kaynaldar ile bitki örtüsü, orman gibi kaynaklann amortismarun ın (tükenme payının) kaydında yetersiz kalmaktad ır. (iii) MMS'nde çıktılar istenmeyen ürünler (atıklar) nedeniyle oldu ğundan daha yüksek görülmekte ve çevresel girdilerin de ğerleri ise genellikle s ıfır olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle geleneksel anlamda
GSMH hesapları, kirlilik zararları ile doğal kaynak yıpranmalarını gözönüne almadığından, yanıltıcı olmaktadır. Bir ülkede madenler, ormanlar ve topraldann kayb ı,
su kaynaklannın kirlenmesi ve yaban yaşamını tahrip eden aşın ve plansız avlanmaya izin verilmesi gibi gelişmelerin söz konusu faaliyetlerin gelirlerini etkilememesi doğal karşılanmamalıdır. Bunun nedeni ise, klasik MMS'nin BM taraf ından
1940'lardaki koşullarda ekonomik büyümeyi her şeyin üstünde tutan bir dönemde
oluşturulmuş olmasıdır. Bugün toplumlar ın dikkati, ekonomik büyümenin yan ısıra, bu büyümenin çevre ve do ğal kaynaklara olan etkilerinin ve maliyetlerinin ortaya çıkartılması yönündedir (27,28,31,32). Bu koşullarda çevresel düzeltimli milli
gelir hesaplama sistemlerinin geliştirilmesi kaçınılmaz olacaktır.
DKM, sürdürülebilirliği hedefleyen bir araç olarak yukar ıdaki sorunları çözmek
amacıyla önerilen bir sistemdir. Bunun amac ı, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin MMS'nde dikkate al ınmasıdır. Bu sistem içinde doğal kaynak değerleri ve
bu kaynaklardaki a şınmalar açık bir biçimde hesaplanmaktad ır. Parasal DKM, kaynaldann kullan ımı ile milli gelir hesaplan aras ında ilişki kurmak amac ıyla geliştirilmiştir. Çevre ile ilgili olarak milli gelir hesaplarında ölçme ve de ğerlendirme hatalarının yapıldığı tezi ile parasal DKM'nin geliştirilni,esinin gereklili ği ortaya çıkmıştır. Milli gelir ve dolayısıyla GSMH, SMH ve GSYIH hesaplar ında ekonomide değer
taşıyan üretim faaliyet dallar ı= bazı yönleri mevcut sistem de dogru olarak bu
makro ölçütlere yansıtılamaz ve bazı işlemlerde aşırı değerlendirmeler yapılabil-
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mektedir. Bu ölçüm ve değerlendirme eksiklikleri genellikle; koruma harcamalar ının değerlendirilmesi, çevresel zararlar ın toplum refah ında oluşturduğu olumsuz
etkilerin ölçülmesi ve değeflendirilmesi, doğal kaynaklardaki az-alma ve y ıpranmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesinde olabilmektedir (5,6).
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Milli hesaplar veya ölçütler, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetlerin de ğerini ölçmek için kullan ılır. Burada amaç, incelenen ekonomik yap ının veya ekonomik sistemin bireylere sa ğladığı refahın ölçülmesidir. Çevresel zararlann etkilerini
azaltmak için yap ılan giderler örne ğin, trafik gürültüsünün azalt ılabilmesi için ilave yatırım, hava ve su kirlenmesinden bireysel tüketicileri ve üretim faaliyetlerini
korumak için yapılan giderler gibi koruma harcamalan mal ve hizmet de ğerlerine
katılmaz. Firmalar koruma harcamalann ı mal ve hizmet üretim giderleri (veya arz
giderler) hesabında muhasebeleştirilmekte olup, bu giderler brüt has ılada görünmemektedir. Bu harcamalar nihai katma de ğerde gösterilebilir. Ancak i şletme yaptığı koruma harcamalar ı ile kirlilikten önceki üretim düzeyini korumu§ olaca ğından, aslında katma değeri reel olarak artmamakta ve bu nedenle de katma de ğer
çevre düzeltimli olması gerekmektedir (1,5,6).
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Doğal kaynaklardaki yıpranmanın hesaplanabilmesi için kaynaklar; yenilenemeyen, yenilenebilir ve ekosistemler şeklinde sınıflandınlabilir. Insan kaynaklar ı ile
sorunlar, çevresel sorunlardan do ğan düzeltme kapsam ında dikkate alinmamaktad ır. Yenilenemeyen kaynaklann h ızla ekonomik büyümenin sa ğlanması için
plansız, bilinçsiz ve aşırı bir şekilde tüketilmesi ve yenilenebilir kaynaklar ın ise, yenilenme kapasitelerini a şan düzeyde kullanılmaları, uzun dönemde ekonomik büyüme açısından önemli bir sorundur. Bu bak ımdan ekonomistler, yıpranma (amortisman) kavram ı= çevreye uygulaması zorunluluğundan söz etmektedirler. Çevre mallarının geleceğinin güvence altına alınması mevcut üretimin bir bölümünün
bu yıpranmanın giderilmesine ayrılmasını gerektirmektedir. Bu, ku şaklar arasındaki dayanışmanın da bir gereği sayilmaktadır. Çünkü çevre sorunlar ı, ekonomik refahı maksimize etmek isteyen toplumların, bu amaca ula şmak için gerçekleştirdikleri ekonomik ve sosyal etkinliklerde çevreyi dikkate almamalann ın doğal bir sonucudur. Eğer yenilenemeyen kaynaklar çok hizl ı bir şekilde tüketilmişlerse,
GSMH normal seviyesinden göreli olarak daha fazla de ğerlendirilmiş olacaktır. Dolayısıyla günümüzdeki GSMH hesab ında gelecekteki refah azal ışı dikkate al ınmamış olacak ve bu da sürdürülebilirlik amac ına ters dü şecektir. Bu nedenlerle hesaplann düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak gerek kaynaklar ın, gerekse ekosistemlerin gerilemesinin GSMH üzerindeki uzun vadeli etkileri tam olarak ölçülemeyebilir. Bu amaçla hesaplanan sürdürülebilir gelir kavram ı hem fiziksel, hem de çevresel .anlamda sermaye stokunun de ğişmezliği fikrine dayanmaktadır (1).
Yenilenemeyen kaynaklar ın çıkarılması, kaynakların tükenmesine neden olacağından, bu yolla olu şan zararların değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu
kaynakların birim fiyatı iki faktörü içerecektir. Birincisi, kaynaklar ın çıkarılmasının
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marjinal maliyeti olup, bu ilave bir birim kaynak çıkarılmasının maliyetidir. Eğer zamana bağlı olarak kaynakların arzı sınırlı değilse, sorun yoktur. Arz s ınırlı ise, kaynakların fiyatının ikinci faktörü olan ve kaynaklar ın kıtlığını yansıtan rant kavram ı
gündeme gelmektedir. Rant, günümüzde yenilenemeyen kaynaklann kullan ımı
nedeni ile gelecek kuşaklara yap ılması gereken bir tazminat ödemesi niteli ğinde
olup, bu, kaynak k ıtlığının bir fiyat ı olarak tanunlanmaktadır. Kaynağın bir biriminin pazar fiyatından, bunu çıkarmanın marjinal maliyeti çıkarılırsa, rant veya net fiyat elde edilir. Kaynaklardaki y ıpranmanın değeri, toplam ranta e şit olacaktır. Bu,
basit olarak muhasebe döneminde ç ıkarılan kaynağın fiziksel miktannın rant ile
çarpılması ile bulunur. Pratikte ise, bunun hesab ı çok net ve doğru olarak yap ılamamaktadır. Özellikle marjinal maliyet ile ilgili bilgiler çoğunlulda bulunamamakta ve bu nedenle bunun yerine genellikle ortalama maliyet kullan ılmakta, bu da ortalama maliyet marjinal maliyete e şit olduğunda tutarl ı olmaktadır (1,5,6). Bu yaklaşım orman, tanm, su ürürıleri gibi yenilenebilen kaynaklar için de kullanılabilir.
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Özellikle 1970 ve 80'li yıllardan sonra çevre bilinci ve kirlilik olgusuna karşı toplumsal duyarlılığın artmasına paralel olarak, çevresel mal ve hizmetlerin de ğerinin
daha iyi anlaşılabilmesi için, MMS'nde baz ı değişildikler yapılmıştır. Günümüzde
DKM'ni geliştirmiş olan bütün ülkelerde, makro ekonomik ölçütlerin çevre düzeltimli olarak hesaplanmas ı ile nelerin amaçlandığı ve bunların gerekli olup olmadığı üzerindeki tart ışmalar bile hala devam etmektedir (5,6). Çevre ve ekonomik kalkınma arasındaki karşılıklı ilişkilerin neden olduğu etkilerin ölçülebilmesi için, doğal kaynakların da ulusal hasıla ve gelir hesaplar ına dahil edilmesi gerekir. MMS'leri doğal kaynakların değerlerini ve yıpranmalan kapsamadığından, kalkınma hedeflerinin SK amacına yönelik olamayaca ğı açıktır.
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Toplumsal refah ölçümünde mevcut kirlenme ve temizlenmeden kalan kirlilik
zararları da tahmin edilebilir. Temizlenmeden kalan kirlili ğin toplum refah ında neden olduğu zararlar ile koruma harcamalan, gerçekle şen tüketim düzeyinden gkarılarak mevcut toplumsal refah ölçülebilir. Fakat geleneksel hesaplarda bu gözönüne Aınrnamaktadır (5,6). Çevre düzeltimli milli has ıla, doğal kaynaklardaki değişikliğin değerini ve çevreye verilen zarar ın bugünkü değerini dikkate almaktad ır. Ayrıca verilen sürede gelecek ku şaklann tüketim miktarlar ın' azaltmadan bugünkü
kuşakların tüketim miktarları olarak tanımlanan sürdürülebilir gelir dikkate al ınmalıdır. Sürdürülebilir gelir, hem doğal, hem de insan yap ımı kaynaklardaki değişmeleri içermelidir (27,28). Doğal kaynak stoklarındaki artış veya tükenmeye ba ğlı olarak net kaynak miktanndaki de ğişmelere göre milli gelirin düzeltilmesi için sürdürülebilir gelir veya has ıla göstergeleri hesaplanmal ıdır. Bu amaçla ikame maliyeti
veya koşullu değerleme yaklaşımlan kullanılabilir. Kaynaklarıri değerlerindeki değişme; fiziksel amortisman, sermaye kayb ı veya kazancından kaynaklanabilir. Örneğin, su kaynaklarının rekreasyon ve spor, bal ıkçılık, sulama ve enerji üretimi için
artan oranda aşırı kullanımı gibi (1).
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Teoride sermaye kaybı veya kazanc ının parasal değerinin belirlenmesi, bunlar ın
kullanımının marjinal faydasına dayandırılmaktadır. Doğal kaynakların tüketiminden dolayı amortisman ın uygulanması , bunları çıkaran endüstrilerin katma de ğerini ve dolayısıyla NYİH'yı etkileyecektir. Buna ilave olarak kirlilik zararlar ından korunmak için yapılan harcamalar da NY İH'dan çıkarılmalıdır. Böylece sürdürülebilir sosyal net has ıla (SSNH) adl ı gösterge elde edilir. UNEP ve Dünya Bankas ı uzmanları bu amaçla amortisman kavram ı= kulanımını önermektedir (33). SSNH,
hem doğal kaynak stoklar ının tükenmesini, hem de çevre kalitesindeki y ıpranmaları kapsamaktad ır. Çevre kalitesindeki y ıpranmalar, fiilen yap ılan koruma harcamaları ile muhasebe döneminin ba şındaki çevre kalitesini iyile ştirmenin maliyeti
arasındaki fark olarak hesaplanabilir. BM, MMS'nin revizyonu üzerinde çal ışarak,
ekonomik faaliyetler ve çevre aras ındaki çeşitli ilişkileri tanımlamış olup, bu a ınaçla çevre ve ekonomik muhasebenin entegrasyonu sistemini (ÇEMES) olu şturmuştur. Bu çal ışmalar 1990'11 yıllarda tamamlanmış ve bugün birçok ülkede kullan ılmaktadır. Çevre kalitesindeki de ğişikliklerin parasal de ğerinin belirlenmesi, SK
sefesine dayanmakta olup, ÇEMES'nin önemli bir parças ıdır (1). Kirliliğin neden olduğu zararların değeri ile mümkün oldu ğunca çevrenin yeniden eski do ğ'al haline
dönüştürülmesi ve gelecekteki y ıpranmaların önlenmesinin maliyeti belirlenmelidir.
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Çevrenin gelir tahminlerinde dikkate al ınmasıyla bireysel işletmelerin, sektörlerin ve sonuçta ulusal ekonominin ekonomik performans ı daha iyi değerlendirilebilmekte, karar verme i şi kolaylaşmakta ve optimum çözümlere ulaşılabilmektedir.
MMS'nin 1968'de haz ırlanması aşamasında GSYİH göstergesi önem kazanm ıştır.
GSYİH, bazı pazarlanamayan mal ve hizmetlerin tahmini de ğerlerini de içermekte
olan makro ekonomik karar arac ıdır. Ancak GSYIH, doğal kaynakların tüketimini
gözönüne almamakta ve bu nedenle de SK amac ına hizmet etmemektedir. Halen
bazı ülkelerde hesaplanan SY İE1 da bunun için uygun değildir. Çünkü SYİH, sadece insan yap ısı olan sermayelerin amortisman ını içermektedir. SY İH, kirlilik zararlarını ve doğal kaynak yıpranmalar ını dikkate alrnamaktad ır. Bu nedenle doğal
kaynak tükenme paylar ını da dikkate alan MMS'lerinin geli ştirilmesi ve ekonomik
gelişmenin ölçümü amac ıyla kullanılması gerekir.
Özel işletmelerde çevresel zararlardan korunmak ve azaltabilmek için al ınan önlemlerin getirdiği ek maliyetler yani koruma harcamaları nihai katma değerden çıkarılmaktadır. Halbuki bu tip maliyetler kamu kesimi veya bireysel tüketiciler için,
ulusal hasılaya üretken bir katk ı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle makro ekonomik bir gösterge olan GSY İH iki yönden bozulmaktad ır. Birincisi, ulusal düzeyde çıktılar istenmeyen kirlilik parametreleri nedeniyle oldu ğundan daha yüksek
görünmektedir. İkincisi ise, çevresel gereksinimler için gerekli çevresel girdiler genellikle sıfır değerli olarak kabul edilmektedir. Bu bak ırhdan çevresel maliyetler
dikkate alınmaz iken, çevresel mal ve hizmetlerin sa ğladığı gelir katkısı hesaplara
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dahil edilmektedir. Bu durum klasik ekonomik analizlerde bir dengesizli ğe nederı
olmaktadır. Bu yetersizliklerin ortadan kald ırılabilnıesi için,kDSYIH ve ÇDSG gibi
ölçütlerin hesaplanmas ına olanak veren bir muhasebe a ğırıın kurulması gerekmektedir. Bu iki ölçüt ile insan ve doğal sermayenirı amortismanı daha iyi hesaplanabilecek ve ekonomik faaliyetlerin bir sonucu olarak çevreye verilebilecek zararlar
sağlıklı olarak tahmin edilebilecektir (1).
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Doğal kaynakların tükenme paylar ı ve kirlilik zararlarının hesaba kat ılması ve
ÇDSYIH'nın hesaplanması ile ulaşılacak sonuçlar, geleneksel GSMH ölçümlerden
elde edilen sonuçlara oranla daha dü şük olacak ve ekonomik büyüme dü şecektir.
Nitekim Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRD'nün Endonezya'da yapt ığı araştırmada;
petrol, kauçuk, birinci s ınıf tanm toprakları için amortisman hesaplanm ış ve bunlar ulusal hesaplarla ilişkilendirilerek 1971-1984 döneminde GSYIH'daki % 71'lik
büyüme %4'e düşmüştür (24,34). Meksika'da yap ılan ara ştırmada; 1985'de çevre
tahripleri ve kirlilik zararlar ı dikkate alındığında NYIH klasik MMS'ne oranla % 613 arasında değişen oranlarda daha dü şük bulunmuştur. Ülkede yat ırım rakamlarından kaynak yıpranmaları ve kirlilik zararları çıkarıldığından, bu sonuç elde edilmiştir (30). Ekonomik kalkınma aç ısından daha geri olan Papua Yeni Gine'de
1986-1990 döneminde çevresel düzeltimli yurtiçi has ıla birinci yönteme göre
(NYIH - petrol, maden ve orman varl ığındaki yıpranmalar) MMS'ne göre hesaplanan net yurtiçi has ılanın % 92-99'u ve ikinci yönteme göre hesaplanan çevresel düzeltimli nırtiçi hasıla (NYIH - (petrol, maden ve orman varl ığındaki yıpranrnalar
hava ve su kirliliği, atıklar, toprak erozyonu ve yeralt ı suyu kullanımı ve kirlenmesinin neden oldu ğu zararlar) ise MMS'ne göre hesaplanan ın0/090-98'1 kadar olmu ştur (26). Bu çal ışmalar, karar organlar ına yol göstermekte ve birçok ülkede
DKM'nin geliştirilmesinin gereklili ğini ortaya koymuştur. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerin çoğu, kaynak kay ıpları ve kirlilik zararlar ının parasal değerlerini tahmin
ederek geleneksel ölçütleri düzeltmekten çok, klasik MMS'ne paralel olarak fiziksel DKM'ni geliştirmek amac ındadırlar (29). Bu çal ışmalarda çevre koruma harcamaları, kaynaklardaki y ıpranma payları ve kirlilik zararları GSYIH'dan çıkarıldığından, ekonomik büyüme h ızı düşmekte ve genellikle politikac ılar bu sonuçlardarı
hoşlanmamaktad ır.
Gerçek gelir, bir ülkenin gelecek ku şakları için gerekli olan doğal kaynak stoklarını tüketmeden bugün harcanabilecek kaynaklar ın optimal seviyede işletilmesi
ile elde edilen gelirdir. I şte MMS'ndeki yeni düzenlemelerin temelinde, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve yönetimi anlayışı bulunmaktadır. 1983'ten sonra Dünya
Bankası bu yeni MMS'nin kullanılmasını 3k)ğun olarak teşvik etmiştir. Dünya Bankası , sanayileşmiş ülkelerde DKM yakla şımlannı, gelişmekte olan ülkelerin mevcut
durumdan çeşitli dersler ç ıkarmalan için ara ştırrnış ve bunları yayınlarnıştır
(24,26,27,28,30,35). Bu çalışmalarda MMS yerine çevresel düzeltimli ekonomik hesaplar kullanılmış olup, bu hesaplarda üretken varl ıklar arasında; toprak, biyoçe-
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şitlilik gibi çevresel varl ıklar da bulunmaktad ır. Hükümetlerce yap ılan kirliliği önleyici ve/veya hafifletici çal ışmaların maliyetleri de bu hesaplara dahil edilmektedir (1).

3.1.3. Çevre Standardları ve İndeksleri
Birkaç gelişmiş ülkede SK göstergeleri hesaplanm ış olup, bunlar ülkelerin öncegözönünde bulundurularak, her ülkenin kendi ko şullarına göre haz ırlanmalıdır. Bunlar içinde en önemli ve etkin role sahip olan ve BM Kalk ınma Programı'nca 1990'dan itibaren sürekli geli ştirilen Insan Kalkınma Indeksi'nin tespit edilmesidir. Bu indeks, ekonomik kalk ınma ve çevre korumanın birlikte ya şam kalitesini yükseltebileceği ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve çevre koruma arasında bir tercih yapmalar ının gerekli olmad ığını ortaya koyması yönünden önemli
görülmektedir (13).
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Yerel düzeyde sürdürülebilirli ğin saptanmas ı için; çevresel, sosyal ve ekonomik
SK göstergelerinin saptanmas ı gerekmektedir. Bu ölçütlerin kantitatif olmas ı, çevre-ekonomi ili şkilerini açıklamak için mümkünse parasal de ğerlere dönüştürülmesi ve gelecek ku şakların gereksinimlerini kar şılamada olanaklar ını ellerinden almadan kalk ınma politikalarının saptanmasına yardımcı olmalıdır. Bu amaçla belirlenmesi gereken çevresel göstergeler; çevre kalitesinin durumu ile ilgili bilgileri sa ğlamakta olup, hava, toprak, su kirlili ği, kimyasal konsantrasyonlar ının ölçümü, doğal kaynaklardaki yıpranma oranlarının belirlenmesi, flora ve »faunadaki tür ve ırkların sayısı ve tiplerinin belirlenmesi gibidir. Sosyal göstergeler ise, insan kalk ınması ve yaşam kalitesini değerlendirin Bunlar; e ğitim ve sağlık hizmetlerinin düzeyi,
suçluluk oranı, hayat standardı, sosyal güvenlik, ula şım olanakları ve güvenliği,
kentsel ve kırsal yaşam ortamlar ının kalitesi ve konforu gibidir. Ekonomik göstergeler, ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliğini değerlendirmede kullan ılmakta
olup, bunlar; GSMH, i şsizlik oranı, döviz kuru, beslenme olanakları ve nüfus art ışı
gibidir (14,26,36). Sürdürülebilir bir dünya için, Gündem 21'de belirtildi ği gibi,
özellikle kaynaklar ve kirlilik ak ışlarını kapsayan, çevre, demografi, toplum ve kalkınmaya ilişkin bilgiler verebilecek göstergelere gereksinim olmaktad ır (1).
Ülkemizde belli kaynaklar ın neden olduğu kirlenme ile ilgili olarak örne ğin, hava kirliliği ölçümünde sadece SO2 ve partikül maddeler dikkate al ınmakta ve NOx
ve diğer kirleticilerle ilgili ölçüm yap ılmamaktadır. Ayrıca katı atık envanteri ile belirli kaynaklarda su kalite analizleri yap ılmaktadır. Bu verilerin çoğu yayınlanmaktadır Bununla birlikte ülkemizde çe şitli kaynaklardan doğan ve farkl ı biçimlerde
ortaya ç ıkan kirlenmenin düzeyini gösterebilecek ve toplumsal tercihlerin ortaya
konulmasında kullanılacak kirlenme indeksleri hesaplanmamaktad ır. Ayrıca mev-
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cut çevre standartlar ındaki sınır değerler uluslararas ı normlar dikkate alınmadan
oldukça yüksek olarak saptanm ıştır. TSE'nün ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri
üzerindeki çal ışmaları da devam etmektedir (1). Ancak sa ğlıklı DKM ve dolayısıyla ÇEMES'nin oluşturulabilmesi için öncelikle; çevre standartlar ının revize edilmesi, ISO 14000'in ülkemiz ko şullarına adapte edilmesi ve SK'n ın yukarıda tanımlanan başlıca göstergelerinin haz ırlanması ve böylece ülkemiz için çevre kalite indekslerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
3.2. Türkiye'de DKM'nin Geliştirilebilmesine Yönelik Model Arayışları
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Devlet Istatistik Enstitüsü (DIE), DKM olu şturulmasının ülkemiz için vazgeçilmez
bir öneme sahip olması gerçeğinden hareketle, bünyesinde 1994'de Su Istatistikleri ve DKM Şubesi'ni kurmuştur. Bu birimin amac ı; hava, su, toprak, madenler ve biyolojik çe şitlilik gibi doğal kaynakların fiziksel muhasebesini yapmas ı veya belirli
bir süre içinde mevcut doğal kaynak stoğunu ve kalitesini belirlemek, çeşitli faaliyetlerde kullan ımları sonucunda miktar ve kalite olarak bur ılarda oluşan değişimleri izlemek ve bu de ğişimi ifade eden modeller geli ştirmektir. Maddesel doğal kaynakların mevcut durumu ile ilgili istatistikleri üretme ve biyolojik kaynaklar ın yaşamlarını sürdürdükleri ekosistemlerin (orman, step, ıslak alan, deniz, göl, akarsu
gibi) mevcut durumunu saptamak ve envanter çal ışması yapmak, ekonomik faaliyetler sonucunda do ğal kaynaklarda oluşan yıpranmayı parasal olarak belirlemek,
çevre koruma harcamalar ını da saptayarak milli gelir hesaplann ı düzeltmek, SK
göstergeleri hazırlamak ve çevre-ekonomi ili şkilerini analiz etmeye yarayacak modeller ve yöntemleri geliştirmek ve bu konuda bilgi üretmek gibi çal ışmaların yapılması planlanmıştır (25,37). Günümüzde DIE'de kurulan birimin nitelikli teknik
eleman, teknik donan ım, bilgi birikimi ve organizasyon yap ısından kaynaklanan
sorunlar ile ülkesel düzeyde DKM olu şturması beklenmemektedir. Özellikle bu
kapsamda yap ılması gereken çalışmaların teorik altyap ısı henüz oluşturulamamıştır. Diger yandan ülkemizde birçok kamu kurulu şu tarafından toplanan çevresel
yetilerin denenmesi, toplanması ve analizi ve bunlardan elde edilen sonuçlarla
ulusal ölçütlerde düzeltmeler yapabilecek geni ş teknoloji, teknik eleman ve bilgi
birikimi gibi olanaklara sahip olan bir merkezin oluşturulması gerekmektedir (1).
DKM oluşturulması ile ülkesel düzeyde çevresel veriler toplanm ış olacağından,
bunlara hızlı bir şekilde ulaşmak ve değerlendirme yapabilmek olanakl ı olacaktır.
Ayrıca çevre koruma harcamalar ı saptanıp, fiziksel DKM ile ilişkilendirilerek gerçek bir DKM olu şturulabilecektir. Bu projenin en önemli sorunu ise; çok da ğınık
ve çok sayıdaki kuruluşlardaki mevcut bilgilerin tek bir merkezde toplanmas ı, her
kuruluşta değişik standard ve ortamlarda saklanan verilerin DKM olu şturulması
amacı ile yeniden düzenlenmesi ve birçok alan ile ilgili yeterli yerinin bulunmama-
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sıdır. 6. Be ş Yıllık Pları'da, çevre verilerinin bir merkezden yönlendirilerek toplanmasından ilgili kamu kurumları sorumlu oldu ğu ve çevre denetim ve izleme sistemi, gerekli etkinlik kazand ırılarak tek merkezden koordine edilece ği belirtilmiştir
(38). 7.Be ş Yıllık Plan'da ise, etkin bir çevre yönetimi için veri ve bilgi sistemlerinin oluşturulmas ı , araştırma, analiz, izleme sisteminin kurulması ve envanter çal ışmalarının yetersiz oldu ğu, çevre Standardlar ının gerekli araştırmalara dayand ırilmadan, standard geli ştirme süreçlerinden geçmeden haz ırlandığı için yeterli olmadığı , standartlar ın uluslararası ve özellikle AB standartları doğnıltusünda sürekli
olarak güncelle ştirilmesi gerekti ği, veri ve bilgi sistemlerinin eksik olduğu ve bilgiye erişimde aksaklıklar bulunduğu belirtilmektedir. 7.BYKP'nda çevre ile ilgili olarak yapılması planlanan faaliyetler aras ında "milli gelir hesaplarında çevrenin korunması ve geliştirilmesi boyutları= içselleştirilmesi çal ışmalarına başlanması"
(39) şeklinde bir hedef de saptanm ıştır. 8. Beş Yıllık Plan'da ise, çevre politikalar ının ekonomik ve sosyal politikalara entegre edilmesinde ekonomik araçlardan yararlamlaca ğı, çevre envanterleri ve istatistiklerinin haz ırlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı belitilmektedir (40). Çevre envanterleri ile çevrenin ekonomik
sisteme entegrasyonunun hangi yöntemler, araçlar ve kurumsal yap ı ile gerçekle ştirileceğine ilişkin olarak yıllık programlarda tan ımlama yapılmamıştır. Konu ile
olarak makro düzeyde saptanan temel ilke oldukça önemli olmakla birlikte, uygulamada bunun gerçekle ştirilebilmesi için önemli bir girişimin yapılmadığı görülmektedir.
Kalkınma planlarındaki temel hedeflere kar şın, ülkemizde doğal kaynaklar ve
kirlilik envanterleri hazırlanamamıştır. Doğal kaynaklar ve çevre kirlili ği envanterlerinin öncelikle olu şturulması ve bu bilgilerin kamuoyuna da aç ık olması gerekmektedir. Ülkemizde çeşitli kamu kurumları , yasalarda belirtilen görev ve yetkileri
kapsamında doğalkaynaklar ve çevre ile ilgili veri toplamaktad ır. Çok sayıdaki kamu ve özel kurulu şlarca toplanan veriler hem -kurumlar aras ında yeterli e şgüdüm
sağlanamadığından- emek, sermaye ve zaman kayb ına, hem de toplanan bütün
bilgilerin işlevsel olarak kullan ılabileceği bir ortama yüklenmesini engellemektedir. Kamuoyu ve ara ştırıcıların da bunlara ula şımı büyük ölçüde olanaks ızdır. Bu
bakımdan öncelikle mevcut bilgilerin bütün kurulu şlardan derlenmesi, tek bir merkezde işlenmesi ve değerlendirilmesi için, NGO'lar, ilgili kamu kurumları , ulusal ve
uluslararas ı kuruluşların da desteği ile DIE ve Çevre Bakanl ığı'nın ortakl ığında çevre bilgi ve veri bankalar ı ile envanterler olu şturulmal ı ve çevre kalitesinin izlenmesi ve çevre referans laboratuvar sistemlerinin kurulmas ı gerekmektedir. Bu çal ışmaların havza düzeyinde yap ılacak çal ışmalarla desteklenmesi ve geli ştirilmesi gerekmektedir. Bu bak ımdan özellikle kamu ve özel çevreci kurulu şların, ulusal ve
uluslararas ı kuruluşlardan destek sa ğlayarak bu alanda çal ışmalar yapmaları ,
DKM'nin kısa sürede geliştirilmesi bak ımından büyük önem taşımaktadır (1). Ya-
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pılan bütün incelemeler sonucunda ülkemizde uygulanabilecek DKM ve ÇEMES'nin geliştirilmesi için kullanılacak yöntemler ve yap ılacak çalışmalar kısaca
aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir (Çizelge 3).
DİE Su istatistikleri ve DKM Şubesi, öncelikle mevcut çevresel verilen toplamal ı
ve bunları bir veri bankas ında biriktirerek kullanıma hazır hale getirmeli ve böylece fiziksel DKM'ni olu şturmalidır. Türkiye; Kanada,-Hollanda, Fransa, Norveç, Endonezya, Meksika gibi ülkelerdeki uygulamalar ile BM, OECD ve Dünya Bankası' nın da deneyimlerinden yararlanarak öncelikle fiziksel DKM olu şturmalı ve daha sonra parasal muhasebe ve sonra da uydu hesaplar sistemine geçmelidir. Kaynak envanterleri, fiziksel ve parasal DKM'nin olu şturulmasında kullanılan yöntemler, geliştirilen modellerin yap ısı ve işleyişinde farklılıldar vardır. ArıcW( bütün bu
çalışmalar çevresel ve ekonomik tehlikenin sm ırlannı göstermesi bakımından çok
ilginçtir.
CiZelge 3, Türkiye'de Çevre ve Ekonomik Muhasebenin Enteorasyonu_ şisteminin Akıs Diyagramı
Yemlenebılen
Doğal Kaynaklar

Çevre Kirlili ğ i

•
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Bilgisayar Destekli ve
Geleneksel
Yöntemler

Yenilenemeyen
Doğal Kaynaklar

- Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS)
- Say ısal Haritalar
- Uzaktan Alg ı lama
- Besili Haritalar
- Planlar
- Yazı l ı DokCImanlar
- Diğer Yöntemler

Kaynaklann Kullan ı m Miktarlan, Stoklar ı ve
Kidenme Düzeyleri lle
Detayl ı Bilgilerin
Toplanması

Yöntemleri

Milli Gelir ve Di ğer
Makro Ekonomik
OlgOtlerin
Hesaplanmas ı
Sistemleri

Çevreye
Yönelik
Diğer
Faaliyetlere

•

Harcamalar

Doğal Kaynaklar ı n Envanteri

Parasal Değer Biçme
- Pazar Değeri
Yöntemleri
üretim Maliyeti
Yöntemleri
- Gelir Yöntemi
- Soiyal Fayda/
Maliyet Analizi
- üretim Fonksiyonu
Yaklaşı m ı
- Talep Fonksiyonu
Yaklaşı m ı
- Girdi-Ç ı ktı Analizi
- Doğrusal
Programlama
- Diğer Yöntemler

evre
Koruma
Faaliyetleri
ile ilgili
Harcamalar

Doğal Kaynaklardaki
Yıpranma (Amortisman)
(Parasal Değer Biçme
Yöntemleri)

Fiziksel Dogal Kaynaklar Muhasebesi

(Su Kaynaktan, Tanm, Omıan, Enerji,
Madenler, Kat ı , S ıv ı ve Gaz At ı klar vb.
Muhasebesi)

Çevre ve Ekonomik Muhasebenin
Entegrasyonu Sistemi (ÇEMES)

Çevre Düzeltimli Ma cro Ekonomik ölçütlerin
Hesaplanması

SLIRDÜROLEBILIR KALKINMANIN EKONOMIK
AMAÇLARININ GERÇEKLE Ş TIRILMESI

67
sayı: 138
ekim-kas ım-aralık 2002

T

Bozulan Doğal
Kaynaklann
Onanm ı

Çevre
Kalitesinin
Temel
Göstergeleri

Çevre Kalite
Indekslerinin
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DKM'nin oluşturulması için öncelikle kaynaklar ın nitelik ve nicelik yönünden ortaya konulmah ve çevrenin mevcut durumu belirlenmelidir. Kaynaklar ın envanteri; basılı haritalar, planlar ve yaz ılı dokümanlar gibi geleneksel yöntemlerle haz ırlanabilece ği gibi, gelişmiş teknolojiye dayalı ve bilgisayar destekli CBS, sayısallaşnrılmış haritalar, video görüntüleri, uzaktan alg ılama gibi yöntemlerle tam, do ğru
ve hızlı bir şekilde yapılabilir (Çizelge 3). Ülkemizde DKM'nin olu şturulmas ı sürecinde, kullanılabilecek çevre bilgi ve veri bankas ının oluşturulamamış olması,
önemli bir sorundur. Bu amaçla büyük ölçüde haz ır ve kullanılabilir bilgi birikimine gereksinim bulunmaktad ır. Çevre sorunlar ı ile ilgili bilgilerin derlenmi ş ve sınıflandınlmış biçimi olan envanterlerin haz ırlanmamış olması ve çevresel nitelik ve
nicelik değişimlerini ölçme ve izleme sistemlerinin kurulmam ış olması, ülkemizde
DKM'nin oluşturulmasının en önemli güçlüğüdür. Bu bakımdan kamu ve özel kurumlarının desteği ile DIE ve Çevre Bakanl ığı'nın ortakl ığında çevre bilgi ve veri
bankaları ile envanterler olu şturulmalı ve çevre kalitesinin izlenmesi ve çevre referans laboratuvar sistemlerinin kurulmas ı gerekmektedir. Bilgilerin toplanmas ı, değerlendirilmesi ve analizi ile çevre standardlann ın belirlenmesi, ölçüm ve izleme
ağının kurulmasında uluslararas ı standartlara un ılmalıdır.
Doğal kaynakların ve kirlilik zararlar ının değerlerinin belirlenmesinde; pazar değeri yöntemleri, üretim maliyeti, gelir yakla şımı, F/M analizi, üretim ve talep fonksiyonu, doğrusal programlama ve diğer ekonometrik yakla şımlar ile çok değişkenli karar verme teknikleri kullanılabilir (3,8,13). Görüldüğü gibi, farklı doğal kaynaklar için uygunlanabilecek farkl ı değerleme yöntemleri geli ştirilmiştir. Bu yöntemler
uzmanlarca ülkemizde hava, su, tar ım, ormanlar, toprak ve bitki örtüsü, canl ı türleri, su kaynakları, göl, kıyı ve denizler, parklar ve koruma alanlar ı ve kentsel arazi değerlerinin belirlenmesinde kullan ılabilir. Ancak bu yakla şımlann tamamı, tam
rekabet ko şullarının geçerli olduğu emlak, işgücü, tarım ve orman ürünleri gibi piyasalarının var olması durumunda doğru sonuç verebilir. Yöntemlerin uygulanması ile elde edilecek sonuçlar ın güvenirliği, büyük ölçüde çal ışmada kullan ılan verilerin güvenirliğine bağlıdır. Ülkemizde bu verilerin hemen tamam ının araştırıcılar
tarafından doğrudan alandan toplanmas ı zorunluluğu Lulunmaktadır. Bu da
DKM'nin geliştirilmesi yolundaki çalışmaların en önemli güçlüğü olacaktır.
Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak zengin do ğal kaynaklara sahip olup,
2000% yıllarda dünyada doğal kaynak korumas ının ön plana çıkaracağı bilinciyle
şimdiden etkin tedbirleri geli ştiren çal ışmalara ba şlamak zorundadır. Türkiye, ekonomik ve ekolojik kararların birlikte ele al ındığı ve koruma-kullanma dengesini
sağlayarak sürekli ve dengeli bir ekonomik kalk ınma modeli içinde gelişmesini
sürdünnelidir. Türkiye'de do ğal kaynaklar ın ekonomik faaliyetlerle bozulmas ı ve
azalması, kaynakların kalitesinin dü şmüş ve kıtlık derecesini ant ırmıştır. SK için bir
yandan büyümenin sürdürülmesi, nitelikçe farkhla ştınhnası ve diğer yandan da
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kaynak tabanının korumnası ve geliştirilmesine yönelik çevre ve kalk ınma politikasının izlenmesi gerekmektedir (20).
Günümüzde ekonomik esaslara dayal ı makro ve mikro düzeyde kaynak yönetim
sisteminin oluşturulmas ı, kıt olan kaynakların degerlerinin saptanmas ı ve bunun
için üretim ve tüketim noktalanrun gözden geçirilmesi geli ştirilmesi gereklidir. Bütün OECD ülkelerindeki yeni anlay ış ; çevrenin daha etkin olarak korunabilmesi
için piyasa mekanizmasınıın kaynak yönetiminde yayg ın kullanılmasına olanak
sağlamaktır. Bunun için, üretim ve tüketim noktalar ı gözönüne alınarak; kurumların işletme muhasebesine, DKM'nin dahil edilmesi ve dogal kaynaklar ın GSMH hesapları içinde degerlendirilmesi gerekir. Çevre koruma araç ısından dogal kaynakların değerlerinin belirlenmesi ve bunlann milli gelir hesab ına yansıtılması projesi
konusunda, OECD ülkelerinde yapılan araştırmaların ülkemiz koşulları gözönüne
alınarak değerlendirilmesi ve bunlar ın ülke koşulları na adapte edilmesi gerekmektedir.

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
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Bu çalışmada, ülkemizde DKM'nin olu şturulması için yap ılması gereken metodoloji oluşturma, veri toplama ve değerlendirme yöntemlerinin ana hatlar ı kısaca incelenmiştir. Mevcut ekonomik yap ının değiştirilerek sürdürülebilir bir hale getirilmesi, gelecek kuşaldara daha fazla y ıpramnamış bir çevre ve sosyal yap ının bırakılması için gereklidir. Bunun için 2000% y ıllarda ülkemizde ÇEMES'nin altyap ısının oluşturulması gerekli görülmektedir. Çevrenin 2000% y ıllarda daha yoğun bir
baskı altında kalacağı açıktır. Bunun çözümü için, ekonomi-çevre entegrasyonunun saglanması gerekli olup, sorunun bugüne kadar oldu ğu gibi sadece ekonomik
yönden çözümü, çevresel felaketlere neden olabilecektir.
Türkiye'de hem fiziksel DKM, hem de parasal DKM'nin birlikte ve birbirine entegre edilebilecek biçimde olu şturulması gerekmektedir. Do ğal kaynak tahripleri
ve kirlilik zararlarının milli gelir hesaplarına entegre edilmesi veya uydu muhasebe hesapları sisteminin geliştirilmesi gerekir. Böylece çevre kirlili ği ve dogal kaynaldann aşırı ve yanlış kullanımının neden olduğu refah kay ıpları ile kaynaklardaki yıpranmalar hem fiziksel, hem de parasal de ğerlerle ölçülmüş olacaktır.
MMS'nde yapılacak düzeltmelerle sürdürülebilir gelirin ölçülmesi, ekonomide sürdürülebilirligin sa ğlanması için önemli bir aşama olacaktır. Bu kapsamda DKM'nin
ekonominin bütün sektörlerine ayn ı zamanda uygulanması yerine, bunun öncelikle sektörel düzeyde yap ılması ve daha sonra bu çal ışmaların birleştirilmesi ile çevre ve ekonominin entegrasyonu sa ğlanmalıdır. Çevre sorunlar ının sosyal maliyetlerinin MMS'ne dahil edilmesi için öncelikle su, toprak ve hava kirlili ği ile tarım, orman, su ürünleri, çay ır ve meralar gibi kaynaklann fiziksel muhasebesinin yap ılması gereldi olacaktır, Bu çalışmanın ekonominin bütün şektörlerinde aşama a şama
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tamamlanması ile çevre sorunlarının toplumda neden oldugu zararlar, ekonomik
refah kavramının ölçümüne entegre edilmiş olacaktır. Bu aşamaya geçilinceye kadar, zayıf sürdürülebilirlik testi olarak tan ımlanan ve insan yap ısı sermaye ile doğal
kaynaklardaki yıpranma için tasarruflardan gelecek nesiller için ayr ılması gereken
bir tazminat olarak görülen amortisman ın belirlenmesi ve bunun makro ekonomik
ölçütlerin hesaplanmas ında dikkate al ınması sağlanabilir.
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Bu çalışma, ülkemizde öncelikle doğal kaynak envanterlerinin haz ırlanması, fiziksel DKM ve daha sonra da çevre ve ekonomik muhasebenin entegre edilmesinin önemini ve gerekliliğini vurgulamakta ve bunun nas ıl başanlabileceğini ana
hatları ile ortaya koymaktadır. Bunun için öncelikle çalışmada kısaca incelenen
yaklaşımlann çeşitli disiplinlerden konu uzmanlar ının katılımı ile oluşturulacak
ekip tarafından kapsamlı olarak incelenmesi ve tart ışılması ile ülkemizde uygulanabilecek DKM'nin teorik altyap ısının oluşturulması gereklidir. Daha sonraki a şamada ise ÇEMES'nin teknil( ve teknolojik altyap ısının geliştirilmesine çalışılmalıdır.
Çevrenin ekonomik sisteme entegre edilebilmesi için, öncelikle ulusal çevre politikasını yürütmekle görevli kurulu şların bu işi yıllık faaliyetleri aras ına dahil etmeleri, bunun için yeterli kaynak sağlanmaları, teknik donanımı kurmalan ve nitelikli işgücünü yetiştirmeleri gereklidir. Bu çal ışmalar için gerekli olan finansman ise,
ulusal kaynakların yanısıra_uluslararası kuruluşlardan sağlanabilecek yardımlar, hibeler ve kredilerle temin edilebilecektir. Çünkü OECD, BM, Dünya Bankas ı ve WRI
gibi kuruluşların makro ekonomik ölçütlerin hesaplanmas ında standardizasyon
sağlama yönündeki giri şimleri sürmektedir. Bu alanda önemli geli şmeler sağlanmışsa da, ülkeler aras ında yöntem farkl ılıkları devam etmektedir. Kullan ılan yöntemlerdeki farkl ılıklar yanında, bu amaçla kullan ılan verilenn varl ığı ve güvenirliği
de büyük ölçüde farld ılık göstermekte olup, bu da uluslararas ı karşilaştırmalan anlamsız olmasına neden olmaktadır. Bu koşullarda ülkemizde MMS'nin yukar ıda tanımlanan şekilde yeniden gözden geçirmesi ve gerekli düzeltmeler için altyap ı kurulması ve geliştirilmesi, ulusal ve uluslararas ı düzeylerdeki sorumluluklann yerine
getirilebilmesi ve çevre koruma yakla şımlarının tamamen ekonomik sistemle entegre edilmesi yönleriden gerekli ve yararl ı görülmektedir.
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G.O. Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Ö ğ retim üyesi
Ziraat Yüksek Mühendisi, I ş Adam ı
A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi

a

G.ü. Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Ö ğ retim Üyesi
T.Tarı m Kredi Koop. Merkez Birli ğ i Genel Müdürlü ğ ü
idari i şler Müdürü
Üye
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: Yavuz KOCA

T.M.O. Genel Müdür Yard ı mc ı s ı

Üye

: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELIK

A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi

Üye

: Dr. Eyüp SERIN

Pankobirlik Genel Müdürlü ğü Ticaret Müdür Yard ı mc ı s ı

Üye

: Doç. Dr. Harun TANRIVERMI Ş

A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi

Üye

: Nevzat USLUCAN

T.K.B. TüGEM Daire Baş kan ı

DENETLEME KURULU

Başkan

: Özdemir ÜNSAL

Üye

: Erol DEMIR

Emekli Bank4çl

Mali Müşavir

Üye

: Durmu ş YURTO Ğ LU

Pankobirlik Genel Müdürlü ğü Ticaret Müdürü

HAYSIYET DiVANI
Baş kan

: Nurettin HAZAR

Üye

: Vedat KOÇ

Üye

: Hüsnü POYRAZ

Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba şkan ı
T.Tar ı m Kredi Koop Sakarya Bölge Müdürü
Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba şkan ı
Yönetim Kurulu herhangi bir maa ş, ıicret ve hakkı huzur almamaktadır.
Kurum organlann ı n üyelerinin isimleri soyadı s ıras ıyla yazılm ıştır.

TÜRK KOOPERATIFÇIL İ K KURUMU'NUN YAYINLARI
KDV DAHiL FIYAT!
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1163 Say ı l ı Kooperatifler Kanunu Uygulamas ı nda Kooperatiflerin Durumu ve Sorunlar ı
1.800.000 TL.
(VI. Milelleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğler)
Kooperatif Şirketler (Yay ı n No. 30)
1.200.000 TL.
Çeş itli ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı (Yay ı n No. 34) ...
1.800.000 TL.
Kooperatifçilik ve ilkokul (Yay ı n No. 38)
1.200.000 TL.
Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ı n No. 40)
1.200.000 TL.
Büyük Mağazac ı l ık ve Tüketim Kooperatifçili ği (Yay ı n No. 41)
1.800.000 TL.
Ekonomik ve Sosyal Geli şmeler Karşı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı
1 200.000 TL.
IX. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğler (Yay ı n No. 42)
Türk Kooperatifçili ğ i Üzerine Dü şünceler(Yay ı n No. 43) .
1.800.000 TL.
X. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğler (Yay ın No. 44) .
1.800.000 TL.
Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45)
1.200.000 TL.
The Cooperative Movement in Turkey and Its Expocted Development (Yay ı n No. 46)
1.200.000 TL.
Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı Kooperatifçilik I şletmeleri (Yay ı n No. 48)
2.400.000 TL.
Kooperatiflerin D ış Ticaret Aç ıs ı ndan Milli Ekonomiye Katkı ları (Yay ın No. 49)
2.400.000 TL.
Köy Kalkı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n No. 50)
1.800.000 TL.
Çorlu Ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ım ın ı n Ekonomik Analizi (Yay ı n No. 52)
1.800.000 TL.
Vak ıflar Tüzüğü (Yay ı n No. 53)
•
1.200.000 TL.
Kar ı nca Dergisi Kooperatifcilikle
Bibliyogratya (Yay ın No. 55)
1.800.000 TL.
Xl. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğler (Yay ı n No. 57)
2.400.000 TL.
Xl. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 59)
2.400.000 TL.
Türkiye'de Kooperatifin Verimli Çal ışmaları Aç ısı ndan Yatay ve Dikey Bütünle şrne Hareketleri (Yay ı n No. 60)
2.400.000 TL.
Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tan ınma Uygulanabilirligi (Yay ı n No. 61)
1.800.000 TL.
Marketin Functions On Foreign Trade ı n Turkey and In The United States of America (Yay ı n No. 63)
2.400.000 TL.
"Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri - Seminer - Tebli ğler (Yay ı n No 64)
1 800 000 TL.
"Alt ı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri - Seminer Tebli ğleri (Yay ı n No. 65)
1.800.000 TL.
"Bir Lokma Bir H ı rka" Tüketim Kooperatifleri - Seminer Tebli ğler (Yay ı n No. 65)
1.800.000 TL.
XII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğ ler (Yay ı n No. 67)
...
....
1.800.000 TL.
XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 68)
.. 2.400.000 TL.
Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Al ı nmas ı Gereken
Tedbirler - Ara ştı rma (Yay ı n No 70)
2 400 000 TL.
Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71)
2.400.000 TL.
Bütün De ğişiklikleriyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n No. 72)
2.400.000 TL.
Türkiye'de Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim
2.400.000 TL.
Kooperatiflerin Durumu ve Geli şme imkanlan - Ara ştı rma (Yay ı n No. 73)
Yeni Seminer - Tebli ğleri - (Kooperatifçilik Dergisi Özel Say ı s ı )
2.400.000 TL.
Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğu Bünyesine Entegrasyonu -Seminer Tebli ğleri (Yay ın No. 74) 1.800.000 TL.
"Kooperatifler ve özelle ştirme" - Seminer Tebli ğleri (Yay ı n No. 75)
1.800.000 TL.
XIII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğler (Yay ı n No. 76)
1.800.000 TL.
XIII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebli ğ ler (Yay ı n No. 77)
...
2.400.000 TL.
Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinin Hukuki Sorumluluğu (Yay ı n No. 78) (1991 Y ı l ı)
2.500.000 TL.
...
1992 Kooperatifçilik Y ı ll ığı (Yay ı n No. 80)
2.500.000 TL.
XIV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğleri (Yay ı n No. 81)
3.000.000 TL.
XIV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebli ğ leri (Yay ı n No. 82)
3.000.000 TL.
Milli Hakimiyetin Iktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu Tebli ğleri (Yay ı n No. 83)
3.000.000 TL.
1983 Kooperatifçilik Yıııı gı (Yay ı n No. 84)
2.400.000 TL.
1994 Kooperatifçilik Y ı ll ığı (Yay ı n No. 85)
5.000.000 TL.
XV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğler (Yay ı n No. 86)
5.000.000 TL.
XV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebli ğler (Yay ı n No. 87)
5.000.000 TL.
Türkiye'de Kooperatifçilik (Yay ı n No. 88)
5.000.000 TL.
XVI. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğler (Yay ı n No. 89)
1.800.000 TL.
XVI. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebli ğler (Yay ı n No. 90)
5.000.000 TL.
...
Trakya'da K ı rsal Kesimin Örgütlenmesinde Tar ı m Kooperatifleri,
Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü (Yay ı n No: 91)
3.000.000 TL.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Y ı ldönümünde Türk Kooperatifçilik Kurumu (Yay ın No: 92)
2.000.000 TL.
Türkiye'de Çevre ve Koruma Sürdürülebilir Kalk ı nmada Kooperatifleri Rolü ve önemi (Yay ı n No: 93)
3.000.000 TL.
XVII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğler (Yay ı n No: 94)
5.000.000 TL.
XVII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce-Almanca Tebli ğ ler (Yay ı n No: 95)
5.000.000 TL.
Not: Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ınları, öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerine %25 iskontolu olarak satılır.
5.000.000 TL.
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1.

KARINCA
DERGILER
Adet (TL)
Adet (S)
Adet (EURO)
Y ı ll ı k (TL)

KOOPERATIFÇILIK
KARINCA
3.000.000
2
2,5
30.000.000
(12 say ı ve
Kar ı nca Karde ş )

COOPERATION
KARDEŞ
Karı nca'n ı n Eki
olup paras ı zd ı r.

4.800.000
4
5
19.200.000

IN TÜRKIYE
12.000.000
8
10
24.000.000

(4 Say ı )

(2 Say ı )

Yayı n Isteme Adresi; Türk Kooperatifçilik Kurumu Bas ı n, Yay ı n, Ara,ştı rma, Dan ışmanl ı k ve Eğitim Hizmetleri I ş letmesi
Mithatpaşa Caddesi No. 38/A 0642 . Tel: 0.312. 435 98 99 - 435 96 91 • Fax: 0.312. 430 42 92
'Yay ı n bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı Mithatpa şa Bb. 609442 - ANKARA
Not: Fn- ile yay ı n isteyenlerin; PTT masraf ı dahil, yay ı n bedelini hesab ı m ı za yat ı rd ıklanna dair makbuzlann ı
talep dilekçelerine eklemeleri halinde yay ı nlar ödemek olarak gönderilir.

