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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul Uni-
versity in the year 1931, under the neme of the Turkish Co-operative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of 
1934 amended its Statutes in conforMance with the cond ı tions prevailing at that 

date. 
The Society changcd its neme ı nto the «Turkish Co-operative Assocition ı  In 

1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or 
Associations. 

The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and 
resolved that in the light of its years of exprience and in accordance with 
the roquirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 

should be re-writton. The new Statutes cfrcrwn up accordingly were reviewed ani 
adopted by the General Assemly et its meeting on 27th June, 1965. 

The Government declurer it as an association serving public interest in 1946. 
Tho subject with which the Association ,s conserned, is theoretical and pratical 
co-operative work. Its object is to propagate co-operative idecs in theorectical and 
practical fields, tb promote the co-operative spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association 
ongages in the foliowing activitied 

a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative 
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to 
write articles and books and prepare summaries of orticlee and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publish them. 

b. Prepare or cause to be prepercd standard states for the various types of 
co-operatives. 

c. Make contacts nationally or interna:ionally among all types of public ana 
private agencies, organizations, associations and persons on the subjects related 
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on 

these subject either directly or on request. 

d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals and 

general co-operative conventions. 
e. Conduct lectures, courses, scminars and general knowledge competit ı ons 

in differerent parts of the country on the subject of co-operatives. 
t Join as member those international organizction and associations whose 

objects are similar to its own. 

g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected 
with the co-operative movement concept, legislation and application and com-

posed of books, periodicais and brouchures in Turk ı sh and foreing languages. 

h. Participate in the comertions of international co-operative organizations, 

attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish 

co-operative movement commenly known. 
I. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-

operative movement is w:cle;y diffused, that it develops and takes, root, that it 
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 

movement aro instituted in the universities, academies, schools and that Institutes 

spezializing in the co-operat ı ve movement cre founded. 
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives 

ict as guide to them in every respect, and at the resguest of the member co-
operatives in solving their management problems. 
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Başyazı  
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

VE KOOPERAT İFÇİ LİK 
Prof.Dr. Orhan ARSLAN 

Üç ayhk "Kooperatifçilik" dergimizin 1989 y ılına ait üçüncü say ısını  yay ınlamış  
bulunuyoinz. Ba ş langıçtan itibaren siz say ın okuyucularmuz ın da farkedeceğ iniz gibi, 
kooperatifçilik ve benzeri konularda bir çok ilmi makaleyi, bu dergimizin kolleksiyo-
nunda bulundurmaya gayret gösterdik. Nitekim, pek çok ara ş tırmac ı  arkadaşı mız zaman 
zaman bizleri arayarak, hem tebrik ve takdirlerini ifade ediyorlar, hem de bu külliyat ı n, 
önemine işaret ediyorlar. Asl ında daha i ş in başı nda olduğumuzu ve inşallah ileride daha 
da muhtevah yaz ı ları  hâvi dergiler ç ıkartarak, Türk Kooperatifçilik hareketi içerisinde 
lay ık olduğ umuz yeri alacağıı mı za inan ıyoruz. Biz de, bu tesbitten mülhem olarak, koo-
peratifçilik konusunda ara ş tırma yapacak, yazı  yazacak veya döküman toplayacak olan-
lara Karı nca ve Cooperation in Türkey ile birlikte ve özellikle "Kooperatifçilik" dergi-
mizi salı k vermek istiyoruz. 

Bu arada bir hususu daha bilgilerinize bütün samamiyetimizle sunmak istiyoruz. 
Maalesef ülkemizde Türk Kooperatifçilik Kurumu yay ın ilkelerine uygun, pratik koope-
ratifçiler ve çiftçilerimizin hizmetine âmade olabilecek ilmi kooperatifçilik ara ş tırmala-
rı  ve buna mümâsil yay ın ve-makaleler yeterli seviyede de ğ ildir. En büyük s ı lcıntım ız yu-
karıda ifade ettiğ im evsafta ara ş tırma ve makale bulamamak olduğu malumunuzdur. 
Bilhassa yabanc ı  basınla mukayese yap ıldığı nda, bizdekilerin azlığı  daha da belirginle ş -
mektedir. Bizler Türk Kooperatifçilik Kurumu olarak, Kooperatifçilik dergimizi ı srarla 
genç ara ş tıncı lann yazı larına sayfalar ı n ı  her zaman aç ık tutacak ve onları  her zaman ya-
yın yapmaya teş vik edecek ilmi bir organ olarak haz ır tutmak istiyoruz. Maddi ve mane-
vi Kuruma yüklenen mükellefiyetler dikkate ahnd ığ mda bunun gerçek anlamda bir feda-
karlık olduğ u aç ıktır. Ancak yine biliyoruz ki, bir ülkenin yapaca ğı  en verimli yat ırım 
filme ve insan ın eğ itimine yap ılan yatvımdır. Bu sebeple yap ılan fedakarl ı klann, istikba-
le dönük verimli birer tohum atma çalış ması  olmasını  diliyoruz, ümit ediyoruz. 

Bu say ımızda be ş  adet ilmi çalış may ı  takdim ediyoruz: Dr. Temel Çal ık "Yönetim 
Aç ısından Eğ itimin Anlam ı  ve Önemi", Dr.Ke ınal Görmez "Türkiye'de Ş ehire İntibakı  
Engelleyen Sebepler", Prof.Dr. Celal Er ve Zir.Yük. Müh. Nadire K ısaoğ lu "Yeni Üre-
tim izini Verilmi ş  Ş eker Pancar' Çe ş itlerinin Önemli Zirai Karakterleri Üzerine Ara ş tır-
malar", Yrd.Doç. Dr. Meltem Bayraktar "Farklı  Gelir Düzeyindeki Ailelerin Tasarruf ve 
Yatırıma Yönelik Karar Verme Biçimleri Üzerinde Bir Ara ş t ırma", ve Dr. Vedat Bilgin 
"Sanayi Toplum Yap ısına Bağ lı  İ ktisad ı  ve Sosyal Süreçler" isimli ürünleriyle Kooperatif 
okuyucularımın karşı sına ç ıkıyorlar. Bu çalış maların ülkemiz kooperatifçiliğ imiz ve di-
ğ er genç karde ş lerimizi te şvik ac ı sından faydalı  olacağı na inanıyoruz. 

Bu vesileyle sizlerin Kurban Bayram ınızı  da tebrik ediyor ve çali şmalarmada ba şa-
rı lar diliyoruz. 

Kooperatifçi Selamlarmuzla... 
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KOOPERATİFÇ İ Lİ K 	Sayı : 85 	TEMMUZ - AĞ USTOS - EYLÜL 1989 

YENİ  ÜRET İM İZNİ  VER İLMİŞ  Ş EKER 
PANCARI ÇEŞİ TLERİNİN 

ÖNEMLİ  ZİRAİ  KARAKTERLER İ  
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

Prof.Dr. Ce1â1 ER(2) 
Zir.Yük.Müh. Nad ıre KISAOĞ LU(3) 

ÖZET: 

Bu ara ş t ırmada, Haymana-İ kizce ş artlarında 1985 y ılında KAWETENYA, HILLES-
HÖG NOMO, KAWERENTA, EVA, BELLA, KAWETINA çeş itleriyle standard olarak 
TÜRK Ş EKER-1, KAWEERTA ve KAWEPOLY çe ş itleri; 40x25 cm arahk mesafe ekil-
mi ş  ve kütle verimi (kökgövdesi yaprak), pancar verimi, yaprak verimi, ş eker varlığı  ve 
şeker verimi gibi önemli zirai karakterler üzerinde durulmu ş tur. 

En yüksek kütle verimi standard KAWEERTA çe ş idinde 7725 kg/da ve en dü ş ük 
kütle verimi standard KAWEPOLY çe ş idinde 6303 kg/da olarak bulunmu ş tur. 
KAWEERTA çe ş idi ile TÜRKŞ EKER-1 (72 kg), KAWETENYA (252 kg), KAWEREN-
TA (355 kg) çe ş itleri arasındaki farklar istatistik olarak önemsizdir. HILLESHÖG NO-
MO (760 kg), NAVA (763 kg), BELLA (972 kg), KAWETINA (1130 kg) ve KAWE-
POLY (1422 kg) çe ş itleri arasındaki farklar ise istatistik olarak %1 seviyesinde önemli-
dir. 

En yüksek pancar verimi standard KAWEERTA 5628 kg/da ve en dü ş ük ise, yine 
standard çe ş it KAWEPOLY'de 4444 kg/da olarak tesbit edilmi ş tir. Pancar verimi bak ı -
m ından standard KAWEERTA çe ş iti ile diğ er çe ş itler arasındaki farklar %1 seviyesinde 
önemlidir. Bu farklar TÜRK ŞEKER-1'de 712, EVA'da 235, KAWERENTA'da 734, 
BELLA'da 872, KAWETINA'da 840, HILLESHÖG NOMO'da 1109, KAWETENYA'da 
1129 ve KAWEPOLY'de 1184 kg'd ır. 

En yüksek yaprak verimi KAWETENYA çe ş idinde 2975 kg/da ve en dü ş ük yaprak 
verimi ise, standard KAWEPOLY çe ş idinde 1860 kg/da bulunmu ş tur. KAWETENYA ile 
standard TÜRKŞ EKER-1 çe ş idi arasındaki fark (237 kg) istatistik olarak önemsizdir. 
Ancak TÜRKŞ EKER-1 ile KAWERENTA (498 kg) istatistik olarak önemsizdir. Ancak 
TÜRKŞ EKER-1 ile KAWERENTA (489 kg), HILLESHÖG NOMO (528 kg), KAWEER-
TA (877 kg), EVA (915 kg), BELLA (977 kg), KAWETINA (1107 kg) ve KAWEPOLY 
(1115 kg) çe ş itleri aras ındaki farklar ise istatistik olarak %1 seviyesinde önemlidir. 

I) Bu araş t ı rma, Ank. üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dal ında 
Prof. Dr. Geleli ER danış manlığı nda yap ı lan ve 27.5.1987 tarihinde Yükseklisans Te-
zi olarak kabul edilen çalış man ın özetidir. 

2) Ank. üniv. Ziraat Fakültesi O ğ r. Üyesi. 
3) Ank. Univ. Ziraat Fakültesi Ara ş tırma ve Uygulama Çiftliğ inde Tarla Ş ube Ş efi. 
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En yüksek ş eker varlığı  standard KOWEPOLY çe ş idinde %19.89 ve en düşük şeker 
varlığı  ise EVA çe ş idinde %17.73 olarak bulunmuş tur. Standard KAWEPOLY çe ş idi ile 
diğer çeş itler arasındaki farklar istatistik olarak %1 seviyesinde önemlidir. Bu farklar 
KAWEPOLY ile HILLESHÖG NOMO aras ında %0.67, BELLA'da %0.95, KAWETEN-
YA'da %1 .11 , KAWEERTA'da %1.14, KAWETINA'da %1.22, KAWERENTA'da %1.49 
TÜRKŞ EKER-lide %1.62 ve EVA'da %2.16'd ır. 

Dekara en yüksek ş eker verimi standard KAWEERTA çe ş idinde 1056 kg ve en dü-
ş ük şeker verimi ise, KAWETENYA çe ş idinde 845 kg olarak tesbit edilmi ş tir. Standard 
KAWEERTA ile diğ er çe ş itler arasmdaki farklar BELLA'de 156 kg, KAWERENTA'da 
157 kg, TÜRKŞ EKER-l'de 158 kg KAWEPOLLY'de 174 kg KAWET İNA'da 175 kg 
EVA'da 187 kg, HILLESHÖG NOMO'da 190 kg ve KAWETENYA'da 212 kg olup ista-
tistik bakımından %1 seviyesinde önemlidir. Diğ er sekiz çe ş idin birbirinde olan farkları  
önemli değ ildir. Elde edilen değ erler genel olarak yüksek verimli standard çe ş itten daha 
az olmakla beraber dü ş ük verimli standard çe ş itten daha fazla -: 

SUMMARY: 

RESEARCHES ON THE IMPORTANT AGRICULTURAL CHARACTERS OF THE 
SUGAR BEET VARIETIES NEWLY ALLOWED PRODUCTION 

In this research, varieties of KAWETENYA, HILLESHÖG NOMO, KAWEERTA, 
EVA, BELLA, KAWETINA and standards of TÜRKŞ EKER-1, KAWEERTA, KAWE-
POLY were sown in distance of 40x25 cm and carried out on important agricultural 
characters ilke mass yield (rootbody leaf yield), sugar beet yield, leaf yield, present su-
gar and sugar yield. 

According to the results, the highest mass yield and the lowest mass yield were 
found in the standard varieties of KAWEERTA with 7725 kg/daand KAWEPOLY with 
6303 kg/da, respectively. There was no significant different between variety of 
KAWEERTA and varieties TÜRK Ş EKER-1 (72 kg), KAWETENYA (252 kg), KAWE-
RENTA (355 kg). There were significant differences at the level of %1 among the varie-
ties of HILLESHÖG NOMO (760 kg), EVA (763 kg), BELLA (972 kg), KAWETINA 
(1130 kg) and KAWEPOLY (1422 kg). 

The highest and the lowest sugar beet yield were determined in the standard varie-
ties of KAWEERTA with 5628 kg/da and KAWEPOLY with 4444 kg/da, in order. 
There was significant difference at the level of 1 %in regard to sugar beet yield between 
the satandard variety of KAWEERTA and the other varieties studied in the experiment. 
There were differences in compere with the varieties of TÜRK Ş EKER-1 (712 kg), EVA 
725 kg KAWERENTA (734 kg), BELLA (827 kg), KAWETINA (840 kg), HILLESHÖG 
NOMO (1109 kg), KAWETENYA (1129 kg), KAWEPOLY (1184 kg). 

The highest and the lowest leaf yield were found in the variety of KAWETINA with 
2975 kg/da 'and standard variety of KAWEPOLY with 1860 kg/da ş  respectively. The 
difference (237 kg) wasn ti significant between the KAWETENYA and standard variety 
of TÜRK Ş EKER- but there were differences significantly at the level of 1% among the 
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varieties of KAWERENTA (498 kg), HILLESHÖG NOMO (528 kg), KAWEER İ A 
(877 kg) EVA (915 kg), BELLA (977 kg), KAWETINA (1107), KAWEPOLY (1115 kg). 

The highest and the lowest present sugar were found in standard variety of KAWE-
POLY with 19.89 % and variety of EVA with 17.73%, in order. There were significant 
differences at the level of 1% in regard to present sugar between the standard varietiy of 
KAWEPOLY and the other varieties. There were differences between the variety of 
KOWEPOLY and the other varieties studied in the experiment as followed HILLES-
HÖG NOMO (0.67%), BELLA (0.95%), KAVETENYA (1.11%), KAWEERTA (1.14%), 
KAWETINA (1.22%), KAWERENTA (1.49%), TÜRKŞ EKER-1 (1.62%), EVA (2.16%). 

The highest and the lowest sugar yield were determined in the standard varitey of 
KAWEERTA with 1056 kg/da and variety of KAWETENYA with 844 kg/da, in tura. 
There were significant differences at the level of KAWEERTA and the other varieties 
taken to experiment such as BELLA (156 kg), EVA (187 kg), HILLESHÖG NOMO 
(190 kg), KAWETENYA (212 kg). 

However, there were no significant differences among the other eight varieties in re-
gard to sugar yield. Although obtained results were generelly less than the high yield 
standard variety, it is higher, it than the low yield standard variety. 

GIRI Ş : 

Dünyada şeker; ş ekerpancan, şekerkam ışı , hurma ağ acı , şekerdansı  ve acerağ acm-
dan üretilmektedir. Ş ekerkam ışı  ve hurma ağ acı  tropik ve subtropik iklim bölgelerinde, 
şekerdans ı , ş ekerpancan ve acer bitkileri ise mutedil iklime sahip bölgelerde yeti ş mekte-
dir. Türkiyede ş eker ihtiyacı  ş ekerpancanndan kar şı lanmaktadır. Ş ekerpancarı  tanm ı  
te şkilatlanma şekliyle yap ıldığı  bölgenin tar ım, hayvanc ı lık ve kooperatifçiliğ in gelişme-
sine de büyük ölçüde katk ıda bulunarak, zirai üretimin art ırılmasında ve bununla ilgili 
olarak milli ekonomi içerisinde önemli bir yer tutmaktad ır. Ş ekerpancar ı  tarımının belli 
baş h yararları  sıralanacak olursa; şekerpancar ından sonra ekilen bitkilerin verimleri art-
makta ve ekim nöbetinin önemi anla şı lmaktadır. Pancar yeti ş tirileri artmakta ve ekim 
nöbetinin önemi anla şı lmaktadır. Pancar yeti ş tirilen bölgelerdeki gizli i şsizlik belli bir 
ölçüde değ erlendirilmektedir. 

Ş ekerpancann ın kökgövdesi, şeker üretiminde kullan ı lırken baş , yaprak ve küspesi 
de hayvan beslenmesinde de ğ erlendirilmektedir. Bundan dolay ı  ş eker fabrikaları  çevre-
sinde kesif hayvanc ı hk baş ta olmak üzere hayvan yeti ş tirme h ı zlı  bir ş ekilde geli ş mekte-
dir. Ayrı ca Türkiyenin alkol ihtiyac ı  ş ekerpancann ın bir yan ürünü olan melastan üreti-
len alkol ile kar şı lanmaktadı r. 

Ş ekerpancarm ın yapraklar ı  ve başı  taze olarak hayvan beslenmesinde de ğ erlendiril-
mektedir. Taze olarak tüketilmeyen pancar art ı kları  kurutularak veya silo yemi yap ı larak 
kullan ılmaktadır, pancar yapraklar ı  ve başı  çok değ erli hayvan yemidir. Pancar hasadm-
dan sonra üreticiye kalan ba ş  ve yaprak oranı , üretilen pancar ın %30-40 ıhı  teşkil etmek-
tedir (Er. 1984; İ lisulu, 1986) 

Türkiye de pancar ve ş eker verimi şekerpancar ından ş eker üreten Avrupa ülkeleri ile 
karşı laş tırı ldığı nda daha dü ş ük olduğu görülecektir. Avrupa'n ın muhtelif ülkelerinde 
1985-1986 y ılı  kampanya sonuçlar ına göre pancar verimi yönünden 6250 kg/da ve ş eker 
verimi yönünden 934 kg/da ile İ sviçre ön s ırada yer al ırken Türkiye Ilin ayni dönemde 
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pancar verimi 3.060 Kg/da, şeker verimi de 434 kg/da olarak gerçekle şı niş tir (Zucker-
wirtschaft-Sugar Economy 1985-1986; Anonymous, 1986). 

Türkiye'de şeker ihtiyac ı  şekerpancar ından sağ lamakta ve pancar tar ımı  yapan 
çiftçi sayısı  448 bin adetdir. Faal durumdaki şeker fabrikas ı  sayı  24 adetdir. 1926 y ı lın-
da 5.5 bin dekar ekim alanı  ile baş layan şekerpancar ı  tarımı  bugün 3.5 milyon dekara 
yükselmi ş tir. Birim alandan elde edilen şekerpancar ı  gelişmiş  tarım tekniklerinin uygu-
lanması  ve üstün kabiliyetli tohumluklarla 870 kg/da dan 34 bin kg/da'a yükseitilmi ş tir. 
Bugün yı llık pancar rekoltesi 12 milyon ton dolaymda ve y ıllık şeker üretimi 1.5 milyon 
tonun üzerine ç ıkmış tır. Şeker verimi 434 kg/da, ortalama şeker oran ı  %17'dir. 1926 y ı -
lında kiş i başı na şeker tüketimi 4.6 kg iken 1986 y ıhnda 29 kg' a yükselmi ş tir (T.Ş .F.- 
A.Ş . Faaliyet Raporu 1986). 

Batı  Avrupa da ba ş layıp daha sonra A.B.Devletleri, Rusya ve Japonya da devam 
eden pancar ıslahı  çalış malarıyla her geçen gün çe ş itli zirai ve teknolojik özellikler bak ı -
m ından farklı  ve üstün karaktere sahip yüzlerce çe ş it ıslah edihniş tir. Türkiye'de bu ça-
lış malar daha önce de yap ılmış  olmakla beraber planl ı  ve programh bir şekilde 1963 iler-
den sonra ba ş lamış  ve geçen kısa zaman içinde önemli ba şarılar da ortaya konulmu ş tur. 
Bu sahada yap ılan çalış malarda en büyük pay Ziraat Fakültelerimizin yan ında Türkiye 
Ş eker Fabrikalar ı  Anonim Ş irketi Etimesgut/Ankara Ş eker Pancar' Ara ş tırma Enstitü-
sü" ile 1956 y ı lından beri yine bu ş irketin himayesinde çal ış an "Tohum Islahı  ve Üretim 
Ş irketi 'ne aittir. Bu kurulu ş lar bir taraftan kendileri ıslah çalış malar ına devam ederken 
bir taraftan da özellikle Bat ı  Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ıslah kurulu ş ları  ile iş -
birliğ i yapmakta ve onlar ın ıslah ettikleri şekerpancar ı  çe ş itlerinin değ iş ik yönlerden 
Türkiye'nin farkl ı  ekolojilerinde agronomik denemelerini ve adaptasyon ara ş t ırmalann ı  
yapmaktad ırlar. 

Bu ara ş t ırma bu düş ünceden hareketle, 1985 y ı lında Tohum Islah ve Üretme Ano-
nim Ş irketi tarafından Tar ım, Orman ve Köyi ş leri Bakanh ğı ndan Üretim izni al ınmış  ve 
daha sonra Türkiye için çe ş it olarak tesçili düş ünülen alt ı  şekerpancan çe ş iti (Kawetina, 
Kawerenta, Bella, Eva, Kawetenya; Hilleshög Nomo), ülkede daha önce çe ş it olarak tes-
cilli yapı lmış  üç standard çe ş it (Kaweerta, Kawepoly, Türk şeker-1) ile Ankara- İ kizce 
şartlarında mukayeseli olarak yeti ş tirilerek önemli zirai karakterlerini ortaya koymak 
için yap ı lmış tır. Üzerinde durulacak ba ş lıca zirai karakterler kütle verimi, pancar verimi, 
yaprak verimi, şeker varlığı  ve ş eker verimidir. 

Daha önce bu konularda muhtelif çe ş itlerle geniş  ara ş tırmalar yap ılmış tır. Tohum 
ıslah ve üretme A. Ş .'nin Adapazan,Eski ş ehir, Konya ve Erzurumda yapt ığı  ş ekerpancan 
tescil denemeleri sonuçlar ına göre on çe ş it içinde Kawerenta birinci s ı rada, Eva da ikinci 
sırada yer alm ış t ır. Tesçil çal ış malar ı  yap ılan çe ş itlerde pancar verimi, ş eker oran ı  ve şe-
ker verimi sı rasıyla Kawerenta çe ş idinde 6690 kg/da, %16.61. 1091 kg/da: Eva çe ş idin-
de 6440 kg/da, %16.95, 1076 kg/da; Kawetina çe ş idinde 5000 kg/da, %18.74. 931 kg/ 
da ve Bella ce ş idinde ise 5990 kg/da, %17.59, 1343 kg/da olarak bulunmu ş tur. 
(Anonymous 1985). 

Yine ayni y ı l (1985) Eski şehir, Konya, Hasankale, Adapazar ı  ve Ilgın da 64 çe ş it ile 
yap ı lmış  denemelerde bu ara ş tırmada materyal olarak kullan ı lan çe ş itlerden elde edilen 
pancar verimi, şeker varlığı  ve şeker verimi değ erleri sırasıyla Evd da 7325 kg/da; 
%16.63, 944 kg/da; Kawetina da 6011 k ğ  da, %18.29, 884 kg/da; Kawerenta da 7506 
kg/da, %15.79, 880 kg/da; Bella da 6535 kg/da, %17.24, 869 kg/da; Kawepoly 'de 6269 
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kg/da,%17.31, 844 kg/da; Kaweerta da 6586 kg/da, %16.57, 826 kg/da; Türk şeker-1'de 
5651 kg/da, %17.19, 780 kg/da olarak tesbit edilmi ş tir. 

Tohum ıslah ve üretme A. Ş .'nin Erzurum, Konya ve Eski şehir'de 12 çe ş it ile yapt ı -
ğı  ş ekerpancan deneme sonuçlar ında üç yerin ortalaması  olarak bu çalış mada da kullan-
dığı = çeş itlerin pancar verimi, şeker oranı  ve şeker verimleri s ırasıyla şöyle olmuş tur. 
Kawetina'da 4110 kg/da, %20.05, 818 kg/da; Eva'da 5110 kg/da, %16.72, 923 kg/da; 
Bella da 4780 kg/da, %18.93, 897 kg/da; Kawerenta da 5360 kg/da, %17.78, 944 kg/da, 
Türkş eker-l'de 4160 kg/da, %18.66, 772 kg/da; Kawepoly de 4550 kg/da, %18.45, 837 
kg/da dır (Anonymous 1984). 

Yine ayn ı  y ıl (1984) Adapazannda yap ılmış  deneme sonuçlarına göre pancar verimi 
şeker oran ı  ve verimi değ erleri sırasıyla Kawetina da 5130 kg/da; %16,65, 854 kg/da, 
Eva'da 5820 kg/da %13.95, 826 kg/da; Bella'da 5700 kg/da, %14,43, 827 kg/da 
Kawerenta'da 5990 kg/da, %13,87, 831 kg/da; Kawepoly'de 5450 Kg/da, %14,40, 
787 kg/da; Türk şeker-l'de 4590 kg/da, %14.65, 674 kg/da'd ır. Ş eker varhklannm dü şük 
olu ş u iklim şartlarından ileri gelmektedir. 

Bolz, burba ve Oltmann (1984)' ın 34 lokasyonda 15 çe ş it ile yapt ıkları  bir çahş -
manın sonuçlarına göre en düş ük pancar verimi, şeker oranı  ve şeker verimi sırasıyla Ca-
rina çeş idinde 6590 kg/da, %17.86, 1174 kg/da ve en yüksek pancar verimi, ş eker oran ı  
ve ş eker verimi ise primo çe ş idinde 7370 kg/da, %17.02. 1250 kg/da'd ır. Denemede 
standard olarak kullan ı lan çe ş itlerden elde edilen verimler s ı rasıyla kawemono 7030 kg/ 
da, %17.32, 1112 kg/da; Monopur'da 6660 kg/da, %17.92, 1190 kg/da ve Primahill de 
7230 kg/da, %17.18, 1237 kg/ olarak bulunmu ş tur. 

Staffanrtorg'da yap ılan denemede Primahill, Arigomono, Regina ve Emma şeker çe-
ş itlerde pancar verimi 5020 kg/ra ve şeker verimi 914 kg/da dan daha yüksek bulunmu ş -
tur. 1973-1982 y ı lları  arası  uzun dönem denemelerinin ortalamas ı  ise şeker verimi 841 
kg/da olan Monohill çe ş idi ile Pri ınahill, Salohill ve Anna çe ş itleri aras ı nda önemli bir 
fark yoktur, fakat Arigomono ve Monova çe ş itlerinden daha fazlad ır. En yüksek ş eker 
verimi Emma çe ş idinde 845 kg/da ve Regina çe ş idinde 870 kg/da olarak tesbit edilmi ş -
tir (Beengtsson 1984). 

Tohum ıslah ı  ve Üretme A. Ş . din Erzurum, Konya ve Eski şehirde 11 çe ş it ile yapt ı -
ğı  ş ekerpancan deneme sonuçlar ında üç yerin ortalamas ı  olarak elde edilen de ğ erler s ıra-
sıyla Kawetina da 4370 kg/da, %18.14, 798 kg/da; Eva da 5270 kg/da, %16.72, 882 kg/ 
da; Bella da 5020 kg/da; Türk şeker-1 'de 4290 kg/da, %16.92, 727 kg/da d ır (Anonim 
1983). 

Isveç'te 1981 y ılında ş ekerpancannda yap ılan çe ş it denemelerinde Regina çe ş idinin 
standard monohill den daha yüksek pancar verimine sahip oldu ğ u anla şı lmış t ır. 1972- 
1981 yı llar ı  arasındaki denemelerde pancar verimleri 4400' den 4730 kg/da a kadar ve ş e-
ker verimleri de 770 kg'dan 848 kg/da'a kadar de ğ iş miş tir. Lokasyonlar ın durumlarına 
bağ l ı  olarak en yüksek şeker verimleri Regina, monohill ve anna çe ş itlerinden elde edil-
mi ş tir (Beengtsson 1982). 

Kısa vegetasyon süreli Erzurum ş artlarına uygun bir çe ş it bulmak ve yurtd ışı ndan 
gelen yeni çe ş itlerin verim potansiyellerini tesbit etmek için yap ılan bir çalış mada de-
kardaki pancar verimi bak ım ından Hollandan ın Kilorave, Vigorave, Remorave, Polonya-
nın AJ-3, AJ-Polycama; Almanyan ın Kawesacchopoly çe ş itleriyle Türk ş eker-1 ve Ka-
weerta çeş itleri de kullan ı lmış tır (Bilgin 1980). 
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Kaweerta çe ş idi yüksek verimli bir çe ş it olup yüksek ovalara ve verimi dü ş ük bölge-
lere, kawepoly çe ş idi verimi yüksek ve uzun vegetasyonlu yerlere, kawecercapoly çe ş i-
dinin de cercospora hastal ığı  olan bölgelere ekilmesi tavsiye edilmektedir. Pancar verimi 
ve şeker oran ı  genellikle Kaweerta ve kawepoly aras ında değ iş en Türkşeker-1 çe ş idi, iki 
çe ş it yerine de 'karne edilebilir durumdad ır. Bu çe ş idin Doğ u Anadolu ve Marmara Böl-
gelerinde ekilme ş ansı  hada fazlad ır. Bütün bu çe ş itlerin üretim y ılları  arasında kalite ve 
verim farklar ı  güvenilir değ ildir. Beengtsson (1978) sekiz, ş ekerpancar ı  çe ş idiyk yaptığı  
denemelerde Novahill çe ş idi en yüksek şeker verimine sahip olmu ş tur (802 kg/da). Bu-
nu Monohill çe ş idi 795, primahill çeş idi 787, Solovare çe ş idi 785 kg/da ile takip etmiş -
tir. Topraküstü aksam verimi en yüksek olan çe ş it solovare'dir. (3400 kg/da) (Beengtsson 
1978). 29 genetik monogerm ve 4 multigerm pancarla yap ılan tarla dene ınelerinden elde, 
edilen ortalama pancar verimi Desprez Mono E çe ş idinde 8010 kg/da ve 8011 kg/da ile 
Maribo unica çe ş itlerinden yüksektir. En dü ş ük verim multigerm çe ş it Jansız Aj Poly ve 
Carpo çe ş idinde 6631 kg/da'd ır. Kawesacchopoly'de en yüksek verim 7130 ve en dü ş ük 
verim 6092 kg/da'd ır. Ş eker verimleri Monohill çe ş idinde 1153 kg/da ile en yüksek ve 
Carpo çe ş idinde ise2 025 kg/da ile en dü ş ük olarak tesbit edilmi ş tir (Zocca 1977). 

1974'den 1976'ya kadar Belçika'da gerçekle ş tirilen pancar çe ş it denemeleri sonuç-
ları  ş u şekildedir: 6 lokasyonda yap ılan tarla denemelerinde 46 pancar çe ş idinin ortala-
ma pancar verimi 7406 kg/da'd ır. En yüksek verim 7980 kg/da ile Buramo çe ş idinde ve 
en düşük verim ise. 6300 kg/da ile sonate çe ş idinden alınmış tır. Ş eker verimleri ortalama 
1138 kg/da'dır. Bütün çe ş itler içinde en yüksek verim Zwannpoly çe ş idinden elde edil-
miş tir (Poussel vd 1977). 

Diploid-multigerm şeker pancar ıslahı  için yap ılan çalış malarda ekim 40x25 cm 
aralık mesafede yap ılmış  ve standard olarak kaweerta, kawepoly çe ş itleri kullan ılmış tır. 
1975 yılında yerli pancar çe ş itlerinin tesçili için yap ılan denemelerden elde edilen so-
nuçlara göre pancar verimi, ş eker varlığı  ve ş eker verimi s ı rasıyla kaweerta'da 5010 kg/ 
da, %15.53, 768 kg/da; kawepoly'de 4840 kg/da, %15.82, 757 kg/da ; Türk şeker-1'de 
5030 kg/da, %15.63, 775 kg/da; Türk şeker-2'de 4880 kg/da, %15.43, 743 kg/da'd ır. So-
nuçlardan anla şı lacağı  gibi Türkşeker-1 çe ş idi verim yönünden kawepoly ve Türk şeker-2 
den önemli derecede (%5) daha fazla verim sa ğ lamış tır. Türkşeker-1 ile Kaweerta aras ın-
da önemli bir fark yoktur (Tiryaki 1976). Ş eker varlığı  bakımından kawepoly çe ş idi di-
ğ er üç çe ş itten önemli derecede (%5) daha iyidir. Tür şeker-1 ve 2 ile kaweerta aras ında-
ki fark da Türk şeker-1 lehindedir. Ş eker veriminde ise en yüksek verimi Türk ş eker-1 sağ -
lamasına rağmen kawepoly ve kaweerta ile aralar ında önemli fark yoktur. Türk şeker-2'- 
nin verimi ise Türk ş eker-1 ve kaweertaya nazaran önemli derecede (%5) daha dü ş ük olup 
kawepoly ile aralar ında fark yoktur. 1976 y ılında bu çe ş itler ile yap ılan mukayese dene-
meleri sonuçlan s ı rasıyla pancar verimi, şeker oran ı  ve ş eker verimi bak ımından kaweer-
ta'da 6110 kg/da, %16.14, 979 kg/da; Kawepoly 5990 kg/da, %16.64, 992 kg/da; Türk-
şeker-1 5980 kg/da %16.65, 995 kg/da; Türk şeker-2 5980 kg/da, %16.43, 979 kg/da'd ır. 
Bu neficelere göre çe ş itler aras ında pancar verimi ve ş eker verimi bak ım ından önemli bir 
fark da yoktur. Ş eker varlığı  aç ısından Türk şeker-1 ile Kawepoly aras ındaki fark da 
önemli değ ildir. Türkşeker-2 ise kaweerta, kawepoly ve Türk şeker-1 'e nazaran istatistik 
önemde daha az şeker varlığı na sahiptir. 

Karaman (1974) çekoslavakya'da 17 pancar çe ş idi ile yaptığı  çalış malardan a ş ağı -
daki neticeleri almış tır. Üç y ıl boyunca en yüksek pancar verimi 5270 kg/da, yaprak ve-
rimi 2870 kg/da şeker verimi 974 kg/da olarak Dobrovicka A çe ş idinden elde edilmi ş tir. 
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Değer çeş itlerden ortalama 4640-5220 kg/da pancar, 2730-3080 kg/da yaprak ve 875- 
928 kg/da da şeker elde edilmi ş tir. Belçika'da 6 lokasyonda 34 çe ş it ile yap ılan deneme-
lerden en yüksek pancar verimi Zwa ımpoly'de 7626 kg/da, Monohill'de 7466 kg/da ve 
Kawogigapoly'de 7409 kg/da olarak bulunmu ş tur. Ş eker verimi ise s ırasıyla 1144, 1171 
ve 1110 kg/da olarak tespit edilmi ş tir. Buna göre Zwannpoly çe ş idi denemede en yük-
sek verimin elde edildi ğ i çeş it olarak kar şı mıza ç ıkmaktad ır (Roussell vd 1974). 

DENEME YER İ , MATERYAL VE METOTLAR: 

Deneme Yerinin Konumu 
Deneme Ankara-Haymana karayolu üzerinde, İkizce Köyü yakmmda Ankara Ziraat 

Fükeltesi Ara ş tırma ve Uygulama çiftliğ inde yap ılmış tır. Çiftlik 39° 40' kuzey enlem ve 
32° 39' doğ u boylamları  arasında bulunmakta ve deniz seviyesinden yüksekli ğ i 1055 m 
olup Ankara'ya uzakl ığı  45 km'dir. 

Deneme Yerinin iklim Özelliğ i 
İkizce-Haymananm uzun y ı llık ortalama yağışı  350.8 mm, ortalama s ıcaklığı  9.4 C° 

 ve nisbi nemi %62.5'dir. Deneme yapıldığı  y ıl ortalama s ıcaklık 9.3 C°  ve nisbi nemi 
%64.6 alarak tesbit edilmi ş tir. Deneme y ılındaki iklim verileri ile uzun y ıllık iklim verile-
ri aras ında fazla bir farkl ılık yoktur. Yaln ız deneme y ılı , yani 1985 y ı lında Ağ ustos ve 
Eylül aylarında hiç yağış  kaydedilmemi ş tir. Halbuki uzun y ıllık ortalamalardan bu ayla-
rın 10 mm'nin üstünde ya ğış  aldığı  bilinmektedir. Bu durum 1985 y ılının ekstrem bir y ı l 
olduğ unu göstermektedir. Denemenin yap ıldığı  bölgede ya ğış ların büyük bir kısmı  kış  
ve ilkbahar aylarında dü ş mektedir. 

Deneme Yerinin Toprak Özellikleri 
Deneme yerine ait toprak analizi Tar ım Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı  Toprak ve 

Gübre Ara ş t ırma Enstitüsü (Ankara) laboratuvar ında yap ılmış  olup (Talay, 1983) analiz 
sonuçları  Tablo l'de verilmi ş tir. 

Tablo 1. Deneme Yerinin Toprak Analiz Sonuçlar ı  

Deneme Profil Satur. T.Tuz 	PH 	Org.M. Kireç 	Tarla K. Solma N 
Yeri 	(cm) 	(%) 	(%) 	 (%) 	(%) 	(%) 	(%) 

Haymana- 0-15 	61.6 	0.0602 7.87 	1.876 18.24 	34.44 	21.72 
İ Kİ ZCE 	15-30 64.6 	0.0316 7.99 	1.876 21.82 	36.02 	22.80 

	

30-45 62.4 	0.0506 7.96 	1.876 23.76 	37.26 	23.42 

Deneme yeri topra ğmm saturasyon yüzdezi bak ımından killi-tmlı  bir yap ıya sahip 
olduğ u tesbit edilmi ş tir. PH 7.87-7.96 aras ı nda olup PH bakım ından topra ğı n yap ıs ı  ha-
fif alkalidir. %18.24-23.76 oran ında kireç ihtiva eden toprak, bu bak ımdan fazla kireçli 
toprak sınıfına girmektedir. Deneme yeri topra ğı nda %1.876 oran ında organik madde 
bulunmakta ve bu aç ıdan toprak fakir topraklardan müteala edilmektedir. Total tuz 
%0.0602-0506 aras ında bulunmakta ve toprakta herhangi bir tuzluluk problemi yoktur 
(Ülgen ve Yurtsever 1984). 

Materyal 
Denemede yeni üretim izni alm ış  olta ve ekimi yap ılmakta olan üç standard çe ş it 

kullanı lmış tır. Kullan ı lan çe ş itler ve onemli özellikleri Tablo 2'de görülmektedir. 
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Tablo 2. Denemede Kullan ılan Materyalin önemli Baz ı  Özellikleri 

Çeş it Adı 	Tipi 	 Usare Kalitesi 	Öremli Özelliğ i 

KAWETINA 

KAWERENTA 

BELLA 

EVA 

KAWETENYA 

HILLESHOG 
NOMO 

KAWEERTA 

KAWEPOLY 

TÜRKŞ EKER-1 

METOT 

Z(Ş ekerce çok 	Çok yüksek 
yüksek) 

GK (Kökgövdesi Orta 
verimi çok yülçsek) 
N (Kokgövdesi 	Orta-Yüksek 

verimi ve 
şeker oran ı  
Normal) 

E (Kökgövdesi 
verimi yüksek) 

E ( Kökgövdesi verimi) 
yüksek 

N (Kökgövdesi 
verimi ve şeker 
oranı  normal). 

E (Kökgövdesi 
verimi yüksek) 

E (Kökgövdesi Ve- 
rimi yüksek) 

Z ( Ş eker oran ı  
yüksek verimi 
E tipinden az) 

Yaprak Lekesine toleransl ı  

Orta 	Mildiyö ve Kurağa Dayanıklı  

Orta - Yüksek 

Orta 	Yaprak lekesine mukavim 

Çok Düş ük 	Yaprak lekesine hassas 

Düş ük 	Hastalıklara biraz dayanıklı  

Çok yüksek 	Yaprak lekesine hassas. 

Tarla Denemeleri 
Deneme 1985 y ı lında Ankara Ziraat Fakültesinin Ara ş tırma ve Uygulama çiftli ğ in-

de tesadüf bloklar' deneme tertibinde dört tekerrürlü olarak kurulmu ş , ekim 40 cm sıra 
arası  mesafe ile yap ı lmış tır Parsel boyutlar ı  4m x4 m9=16 m2 olup toplam araş tırma 
alanı  10 60 m2'dir. 

8 May ıs 1985 tarihinde markör çekilip çapalarla s ıralar aç ılarak tohumlar elle ve 
belli araliklarla ekihni ş tir. Ekilen, sıralar hemen ayakla kapat ı larak bast ırı lmış tır. Bütün 
parsellerde ekim bittikten sonra parseller üzerine merdane çekilmi ş tir. Ekimle birlikte 
dekara 20 kg hesab ıyla bütün deneme alan ına (DAP) diamonyumfosfat gübresi verilmi ş -
tir. Ekimden 15-20 gün sonra ç ıkış  tamamlanmış tır. Bitkiler toprak yüzüne ç ıktıktan 
10-15 gün sonra tekleme ve 1 .çapalama yap ılmış tır. Ç ıkış tan 30 gün sonra ikinci çapala-
ma yapılmış , bunu takiben 15 gün sonra da mevcut yabanc ı  otlar ahnmış t ır. Ekimden 30 
gün sonra baş lamak üzere çe ş itli arahklarla 7 defa sulama yap ılmış tır. 2. çapadan sonra 
%26'hk amonyumnutrattan dekara 18 kg azotlu gübre verilmi ş tir. Ekimden hasada ka-
dar geçen dönem içerisinde herhangi bir hastal ı k ya dâ zararhya rastlanmadığı  için ilaç- 
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lı  mücadele yap ılmamış tır. 25-30 ekim 1985 tarihleri aras ında pancar beli ile hasat yap ıl-
mış tır. 

KÜTLE VERİMİ  
Değ iş ik pancar çe ş itlerinin kütle verimleri ile ilgili vanyans analizi yap ılmış , pancar 

çeş itleri arasındaki farkm önemli olduğu anla şı lmış tır. Yap ılan Duncan testi kontrolün-
de değ iş ik pancar çe ş itlerinden elde edilen kütle verimlerine ait ortalama de ğ erler ve 
hangi çeş itler arasındaki farkın önemli olduğu Tablo 3'de görülmektedir. 

Tablo 3'de görüldüğ ü gibi en yüksek kütle verimi Kaweerta çe ş idinde 7725 kg/da, 
en düş ük ise Kawepoly çe ş idinde 6303 kg/da olarak bulunmu ş tur. Kawepoly ile kaweti-
na ve Bella; Kawetina ile Bella, Eva ve Hilleshög nomo; Bella ile Eva ve Hilleshög nomo; 
Eva ile Hillesög nomo ve Kawatenya; Kawerenta ile kawetenya, Türk ş eker-1 ve kaweerta 
Kawetenya ile Türk şeker-1 ve kaweerta; Kawetenya ile Tür şeker-1 ve kaweerta; Türk şe-
ker-1 ile kaweerta çe ş itlerinden elde edilen ortalamalan aras ı ndaki fark istatistis bakı -
m ından önemsiz bulunmuş tur. 

Kawepoly ile Eva ve Hilleshög nomo; Bella ile Kaweenta; Eva ile kawetenya ve 
Türkşeker-1 çe ş itleri arasındaki fark istatistik olarak %5 seviyesinde önemlidir. Kawe-
poly ile kawerenta, kawetenya, Türk şeker-1 ve Kaweerta; Kawetina ile kawerenta, kawe-
tenya Türkşeker-1 ve kaweerta; Bella ile kawetenya Türk şeker-1 ve kaweerta, Eva ile 
kaweerta; Hilleshög nomo ile Türk şeker-1 ve kaweerta çe ş itleri arasındaki fark ise %1 
seviyesinde önemli bulunmu ş tur. 

Tablo 3. Değ iş ik Pancar Çe ş itlerinde Kütle Verimine Ait Duncan Testi 

Çeş itler Kütle Verimi 
(Kg/da) 

6303 6596 6753 6963 6965 7371 7473 7653 7725 

Kawepoly 

Kawetina 

Bella 

Eva 

H.Nomo 
Kawerenta 
Kawetenya 
Türkşeker-1 
Kaweerta 

6303 

6596 

6753 

6963 

6965 
7371 
7473 
7653 
7725 

— 292 

— 

450 

158 

659 

367 

209 

x 
662 

369 

211 

,2 

xx 
1067 
xx 

775 

617 

408 

406 
— 

xx 
1170 
xx 

878 
x 

720 
x 

511 

509 
103 

— 

xx 
1350 
xx 

1058 
xx 

900 
xx 
691 
xx 

668 
283 
179 

— 

xx 
1422 

xx 

1130 
xx 

972 
xx 

763 
xx 

760 
355 
252 

72 

— 

x) %5 seviyesinde önemli xx) %1 seviyesinde önemli 

Pancar Verimi 
Muhtelif pancar çe ş itlerinde pancar verimi ile ilgili vanyans analizi yap ılmış , değ iş ik 

çeş itler arasmdaki fark ın önemli olduğ u anlaşı lmış tır. Yapılan Duncan testi kontrolünde 
değ iş ik pancar çe ş itlerinden elde edilen pancar verimlerine ait ortalama de ğ erler ve pan-
car verimi bak ımından çe ş itlerin hangileri aras ı ndaki farkm önemli oldu ğu ise Tablo 4' 
de verilmi ş tir. 

Pancar verimi kaweerta çe ş idinde en yüksek 5628 kg/da ve kawepoly çe ş idinde en 
düşük 4444 kg/da olarak bulunmu ş tur. Kaweerta ile kawepoly kawetenya, Hilleshög no- 
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mo, kawetina, Bella, kaweerta, Eva ve Türk şeker-1; Türk şeker-1 ile kawepoly; Eva ile 
Kawepoly; Kawerenta ile kawepoly çe ş itleri arasındaki fark istatistik olarak %1 seviye-
sinde önemlidir Türk şeker-1 ile Kawetenya ve Hilleshög nomo; Eva ile kawetenya ve 
Hilleshög nomo; Kawerenta ile Kawetenya ve Hilleshög nomo çe ş itleri aras ındaki fark is-
tatistik bak ımından %5 seviyesinde önemlidir. 

Tablo 4. Değ iş ik Pancar Çe ş itlerinde Yerime Ait Duncan Testi 

Çe ş itler Pancar Verimi 
(Kg/da) 

4444 4499 4519 4728 4756 4899 4903 4916 5628 

Kawepoly 

Kawetenya 

H.Nomo 
Kawetina 

Bella 

Kawerenta 

Eva 
Türkşeker-1 
Kaweerta 

4444 

4499 

4519 
4728 

4756 

4894 

4903 
4916 
5628 

55 75 

20 

285 

230 

210 

312 

275 

237 

28 

xx 
450 

x 
395 

x 
375 

166 

138 

xx 
460 

x 
405 

x 
385 

175 

147 

10 

xx 
472 

x 
417 

x 
397 

187 

160 

22 
12 

xx 
1184 

xx 
1129 

xx 
1109 

xx 
900 

xx 
872 

xx 
734 
724 
712 

x) %5 seviyesinde önemli, xx) %1 seviyesinde önemli 

Türşeker-1 ile kawetina, Bella, kawerenta ve Eva; Eva ile kawetina, Bella ve kawe-
renta; kawerenta ile kawetina ve Bella; Bella ile kawepoly, Kavetenya, Hilleshög nomo 
ve kawetina; Kawetina ile Kawepoly, kawetenya, Hilleshög nomo ve kawetina; Kawetina 
ile Kawepol, kawetenya ve Hilleshög nomo; Hilleshögnomo ile kawepoly ve kavetenya, 
kawetenya ile kawepoly çe ş itleri aras ında bulunan fark önemli de ğ ildir. 

Dekara pancar verimi ile ilgili daha önce yap ılan çal ış malarda ara ş t ıncılar pancar ve-
riminin çe ş itten çe ş ite göre büyük farkl ı lık gösterdiğ ini belirtmi ş lerdir. Dekara pancar 
verimin değ iş ik çe ş itlerde (Anonymous 1985) kawerenta'da 6690, Eva'da 5000 kg/da; 
Eva'da 7325, Türkşeker-l'de 5651 kg/da (Anonymous 1985); Kawerenta'da 5360, Ka-
wetina'da 4110 kawerenta'da 5990, Türk şeker-l'de 4590 kg/da (Anonymous 1984); 
Bolz, Burba ve Oltmaun (1984) primo'da 7370, Carina'da 6590 kg/da; Kawerenta'da 
5360, Türkşeker-l'de 4290 kg/da (Anonymous 1983); Bilgin (1980) Kawecercaply'de 
5462, Türkşeker-l'de 4363 kg/da; Türk şeker l'de 5330, Kawepoly 'de 4840 kg/da (Tir-
yaki 1976) olarak bulmu ş lardır. Ara ş t ı ncılann bulduklar ı  dekara pancar verimleri birbi-
rinden oldukça farkl ı dır. Bu durum denemelerin de ğ iş ik iklim ve toprak şartlar ı  altında 
yap ı lmasından kaynaklandığı  gibi değ iş ik çe ş it kullan ılmasından da ileri gelmektedir. 
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Yaprak Verimi 
Değ iş ik pancar çe ş itlerinde yaprak verimi ile ilgili vanyans analizi yap ılmış  ve yap-

rak verimi balummdan yap ılan vanyans analizi sonucunda çe ş itler aras ındaki farkın ista-
tistik olarak önemli olduğ u anlaşı lmış tır. Duncan testi ile yap ılan kontrolde, de ğ iş ik 
pancar çe ş itlerinden elde edilen yaprak verimlerine ait ortalama de ğ erler ve yaprak veri-
mi bakımından ortalamalar aras ındaki farkın hangi çe ş itlerde önemli oldu ğ u Tablo 5'de 
görülmektedir. En yüksek yaprak verimi kawetenya ce ş idinde 2675 kg/da ve en dü ş ük 
ise kawepoly çe ş idinde 1859 kg/da olarak bulunmu ş tur. Kawetenya ile kawepoly, kawe-
tina, Bella, Eva, Kaweerta, Hilleshög nomo ve kawerenta; Türk şeker-1 ile kawepoly, 
kawetina, Bella Eva, Kaweerta; Kawerenta ile kawepoly, kawetina ve Bella; Hilleshög no-
mo ile kawepoly, kawetina, Bella çe ş itleri aras ındaki fark istatistik olarak %1 seviyesin-
de önemlidir. Kawerenta ile Eva ve Kaweerta; Hilleshög nomo ile Eva ile kawerta çe ş itle-
ri aras ındaki fark ise %5 seviyesinde istatistik olarak önemlidir. 

Kawetenya ile Türk şeker-1; Türk şeker-1 ile Hilleshög Noma ve Kawerenta; Kawe-
renta ile Hilleshög nomo; Kaweerta ile Kawepoly, kawetina, Bella ve Eva; Eva ile kawe-
poly, kawetina ve Bella, Bella ile kawepoly ve kawetina; Kawetina ile Kawepoly çe ş itleri 
arasında yaprak verimi bak ımından bulunan farklar ise istatistik olarak önemli de ğ ildir. 
Daha önce yaprak verimi üzerine yap ılan çalış malarda Karaman (1975) denedi ğ i 15 pan-
car çe ş idinde yaprak verimini 2910-3350 kg/da, ba şka bir çalış masında Dobrovicka A 
ce ş idinde en yüksek verimi 2870 kg/da ve denemedeki diger 16 çe ş itte 2730-3090 kg/da 
olarak; Beengtsson (1978) denedi ğ i 8 pancar çe ş idinde en yüksek yaprak verimini Solo-
rave çe ş idinde 3400 kg/da; Er (1984) ve İ lisulu (1986) elde edilen pancar veriminin 
%30-40' ının yaprak verimi olduğ unu bildirmektedirler. 

Tablo 5. Değ iş ik Pancar Ce ş itlerinde Yaprak Verimlerine Ait Duncan Testi 

Çe ş itler Yaprak Verimi 
(Kg/da) 

1859 1867 1997 2059 2097 2446 2477 2738 2975 

Kawepoly 

Kawetina 

Bella 

Eva 

Kaweerta 

H.Nomo 

Kawerenta 

Türkşeker-1 
Kawetenya 

1859 

1867 

1997 

2059 

2097 

2446 

2477 

2738 
2975 

8 139 	, 

130 

200 

192 

62 

238 

230 

100 

38 

xx 
587 
xx 

597 
xx 

449 
x 

387 
x 

349 

xx 
617 
xx 

610 
xx 

480 
x 

418 
x 

380 

30 

xx 
878 
xx 

870 
xx 

740 
xx 

678 
xx 

641 

292 

260 

xx 
1115 

xx 
1107 

xx 
977 

xx 
915 

xx 
877 
xx 

528 
xx 

.498 
xx 

237 

x) %5 seviyesinde önemli, xx) %1 seviyesinde önemli 
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Ş eker Varlığı  
Ş eker varlığı  ile ilgili vanyans analisi yap ılmış , şeker varlığı  bakımından çe ş itler ara-

sındaki farkın önemli olduğ u anlaş ilmış tır. Yap ılan Duncan testi kontrolünde, de ğ iş ik 
pancar çe ş itlerinden elde edilen ş eker varlığı na ait ortalama değ erler arasındaki farkın 
hangi çe ş itlerde önemli oldu ğu Tablo 6'da verilmi ş tir. Bu tablonun incelenmesinden gö-
rüleceğ i gibi şeker varlığı  bakı mından en yüksek değ er Kawepoly'de %19.89 en dü ş ük 
değ er ise Eva'da %17.73 olarak tesbit edilmi ş tir. 

Daha önce yap ılan çalış malarda ş eker varlığı nın çe ş ide ve iklim durumuna göre de-
ğ iş tiğ i belirtilmektedir. Değ iş ik çe ş itlerde ş eker varl ığı  kawerenta'da %16.61, kawetina 
da %18.74 olarak bulunmu ş tur (Anonymous 1985). Bir ba ş ka çahş mada yine ayni çe-
ş itlerde Kawetina'da %20.05, Eva'da ise %16.72 tesbit edilmi ş tir. Bolz, Burba ve Olt-
mann (1984) şeker varlığı n ı  Carina'da %17.86 ve Primo'da %17.02 olarak bulmu ş lardır. 
Ba ş ka bir çah ş mada (Anonymous 1983) ş eker oran ı  kawetina'da %18.14 ve kawerenta' 
da %15.96 olarak tesbit edilmi ş tir. Bilgin (1980) ve Karaman (1975) yapt ı kları  ara ş t ır-
malarda şeker oranını  Kaweerta'da %15.20, kawepoly'de %15.68 Türk şeker-l'de 
%15.75, Dobrovicka A'da %17.26 ş eklinde bulmuş lard ır. Schmidt ve ark. (1976) ondo-
kuz pancar çe ş idiyle yapt ıkları  çalış malarda Monohybrid 1 'de ş eker varhğ m ı  %16.30, 
Carpo'da %17.69; Tiryaki (176) Kaweerta'da %16.14, Kawepoly'de %17.86 ve Türk ş e-
ker l'de de %16.65 olarak tespit etmi ş lerdir. 

Ş eker varlığı  çe ş itin genetik potansiyeline, ekim zaman ına, gübrelerin verilme za-
man ı  ve miktarına, gübre çe ş itlerine göre değ iş mektedir. Günümüzde Türkiye'de ekimi 
yap ılan çe ş itlerde ortalama şeker varlığı  bu ara ş tırmada kullanılan çe ş itlerin ş eker var-
lığı  ve daha önceki çal ış malarda değ iş ik çe ş itlerde bulunan ş eker oran ı  arası nda benzer-
likler vard ı r. 

Tablo 6. Değ iş ik Pancar Çe ş itlerinde Ş eker Varlığı na Ait Duncan Testi 

Çeş it 	Ş ek. Oranı 	17.73 	18.27 	18.40 18.67 	18.75 	18.78. 18.94 19.22 19.89 

(%) 

17.73 

Türkşeker-1 	18.27 

Kawerenta 	18.40 

Kawetina 	18.67 

Kaweerta 	18.75 

Kawetenya 	18.78 

Bella 	18.94 

H.Nomo 	19.22 
Kawepoly 	19.89 

	

x 	xx 	xx 	xx 	xx 	xx 	xx 	xx 

	

0.54 	0.67 	0.94 	1.02 	1.05 	1.21 	1.49 	2.16 

	

x 	x 	xx 	xx 	xx 

- 0.13 	0.40 	0.48 	0.51 	0.67 	0.95 	1.62 

	

x 	xx 	xx 
- 0.27 	0.35 	0.38 	0.54 	0.82 	1.49 

	

xx 	xx 

	

0.08 	0.11 	0.27 	0.55 	1.22 

	

x 	xx 
- 0.03 	0.19 	0.47 	1.14 

	

x 	xx 
- 0.16 	0.44 	1.11 

xx 

	

0.28 	0.95 
xx 

0.67 

x) %5 seviyesinde önemli, xx) %1 seviyesinde önemli 
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Ş eker Verimi 
Ş eker verimi ile ilgili vanyans analizi yap ılmış  ve çe ş itler arasındaki fark ın önemli 

olduğu anlaşı lmış tır. Yap ılan Duncan testi kontrolünde, de ğ iş ik pancar çe ş itlerinden el-
de edilen şeker verimine ait ortalama de ğ erler ve şeker verimi bak ım ından ortalamalar 
aras ındaki farkın hangi çe ş itlerde önemli oldu ğu Tablo 7'de görülmektedir. Tablo 7'de 
görüldüğü gibi değ iş ik pancar çe ş itlerinde en yüksek şeker verimi Kaweerta'da 1056 kg/ 
da ve en dü şük ise Kawetenya'da 844 kg/da olarak tesbit edilmi ş tir. Ancak çe ş itler ara-
sında şeker verimi bak ımından bulunan farklar yaln ızca Kaweerta çe ş idi ile diğ erleri ara-
sında istatistik olarak önemli bulunmu ş tur. Diğer çe ş itlerden elde edilen ortalama şeker 
verimleri aras ındaki farklar ise istatistik olarak önemli de ğ ildir. 

Yap ılan ara ş tırmalara göre dekardan elde edilen şeker verimi çe ş idi yetiş tirme şart-
larına göre geni ş  bir var ıyasyon göstermektedir. 

Tablo 7. Değ iş ik Pancar Çe ş itlerinde Ş eker Verimin Ait Duncan Testi 

Çeş itler 	Ş ek. verimi 	844 	866 	869 	881 	882 	898 	899 	900 	1056 
(Kg/da) 

xx 
Kawetenya 	844 	 — 	22 	25 	37 	38 	54 	55 . 	56 	212 

xx 
H.Nomo 	866 	 3 	16 	16 	33 	33 	34 	190 

xx 
Eva 	 869 	 12 	13 	29 	30 	31 	187 

xx 
Kawetina 	881 	 — 	1 	17 	18 	18 	175 

xx 
Kawepoly 	882 	 — 	16 	17 	18 	174 

xx 
Türkşeker-1 	898 	 1 	1 	158 

xx 
Kawerenta 	899 	 1 	157 
Bella 	900 	 156 
Kaweerta 	1056 	 — 

x) %5 seviyesinde önemli, xx) %1 seviyesinde önemli 

Yap ılan bir ara ş t ırmada dekara şeker verimi Kawerenta'da 1091, Kawetina'da 931, 
Eva'da 944 ve Türk şeker-1 'de 780 kg/da olarak tesbit edilmi ş tir. (Anonymous 1985). 
Bir başka çalış mada ise (Anonymous 1984) şeker verimi Eva'da 923 ve Türk şeker-1 'de 
772 kg/da olarak bulunmu ş tur. Bolz, Burba ve Oltmann (1984) yapt ı klan ara ş t ırmada 
şeker verimini Carida'da 1174 ve primo'da 1250 kg/da kaydetmi ş lerdir. Beengtsson 
(184) uzun süre yapt ığı  denemelerde (1973-82 aras ı ) birim alana şeker verimini 841 kg 
olarak verilmektedir. Zocca (1977) en yüksek birim alan şeker verimini Monohill'de-
1153 kg, en dü ş üğ ünü ise carpo'da 1025 kg olarak bulmu ş , buna kar şı lık Tiryaki (1976) 
1975 y ılında Türkşeker-l'de şeker verimini 775 kg/da, 1976 y ı lında ise 995 kg/da olarak 
tesbit etmiş tir. Bilgin (1976) ise muhtelif lokasyonlarda yapt ığı  ara ş tırmalarda de ğ iş ik 
değerler elde etmi ş tir, nitekim Adapazar ında Monohill'de ş eker verimi 1350, Eski şehir 
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de Kawegigamono'da 845 ve Hasankale'de 914 kg/da olmu ş tur. 
Ş ekerpancan tanmmda önemli olan birim alandan elde edilen şeker miktand ır. An-

cak üretici, ayni zamanda dekardan fazla verim alarak gelirinin fazla olmas ın ı  istemekte-
dir. Fabrikalar ve ülke aç ısından düş ünülecek olursa pancarda ş eker varlığı nın yüksek ol-
ması  ön planda gelmektedir. Fakat dekara pancar veriminin yüksek olmas ı  netice itiba-
riyle birim alan şeker veriminin de fazla olmas ını  temin edecektir. Bu durum da dikkate 
alınarak şekerpancan üzerine çal ış acaklann yapacaklar ı  iş  hem üreticinin hem de şeker 
sanayinin isteklerini gözönünde bulundurarak pancar ve dekara şeker verimi yüksek olan 
çe ş itleri kombine etmektir. Yap ılan bu çalış mada, kısa olmakla beraber denenen çe-
ş itler, ekimi yap ılan çe ş itlere yakın veya biraz daha yüksek sonuçlar vermi ş lerdir. Dene-
mede standard çe ş it olarak kullan ılan ayni zamanda Türkiye'de ekim yap ılan Kaweerta' 
da şeker verimi 1056 kg/da, Kawepoly'de 882 kg/da iken denenen çe ş itlerden baz ılan 
olan Bella'da 900, Kawetina'da 881, kawetenya'da 844 kg/da olarak bulunmu ş tur. Daha 
önceki ara ş tırmalarda göstermektedir ki, bu çe ş itler ümitvar çe ş itleridir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	Sayı : 85 	TEMMUZ - AĞ USTOS - EYLÜL 1989 

FARKLI GELIR DÜZEYINDEKI 
AİLELERİ N TASARRUF VE 

YATIRIMA YÖNELIK KARAR 
VERME B İ ÇİMLERİ  ÜZERINDE 

BİR .ARAŞTIRMA 
Yrd.Doç.Dr. Meltem BAYRAKTAR ( 1 ) 

GİRİŞ  
Bireyin ve ailenin amaçlanna ula şmasında ve hayat seviyesinin belirlenmesinde, eko-

nomik kaynaklann kullan ımında izlenen yol önemli rol oynamaktad ır. 
Ekonomik kaynaklar ın yönetimi i ş lemi, bireysel istekleri ve ihtiyaçlan tesbit etmek 

ile kaynakların harcamalara ve tasarrufa dönü ş türülmesi faaliyetlerini ihtiva eder (1). 
Alinen parasal amaçlar ına ula ş ması n ın yan ısıra yetersiz kaynaklara sahip olmas ının 

doğ uracağı  riski azaltmanm en etkili yollanndan biri de tasarruf ve yat ırı m yapmaktır. 
Bir ailenin tasarrufa yönelik davran ış ları  aile üyeleri aras ından dengeleyici bir etkiye sa-
hip olabilir. Aile üyeleri bir taraftan yapt ı kları  harcamalarla o andaki ihtiyaçlar ını  karşı -
larken, diğ er taraftan tasarruf ve yat ı rım yoluyla gelecekteki amaçlar ını  ve isteklerini 
karşı layabilmelmkamm yarat ırlar (2,3). 

Günümüzde herne kadar ekonomik ş artlar (fiatlardaki ani de ğ iş meler yüksek enflas-
yon v.b.) ailelerin gelir yönetimi uygulamalar ında değ iş ikliklere neden olmu ş sa da aileler 
için tasarruf ve yat ı rı m önemini korumaktad ır. 

Ailede tasarruf kararlar ın ın 3 farkl ı  yönü olduğu söylenebilir. Birincisi mevcut geli-
rin harcanmasın ı  engelleme, ikincisi belli bir miktar paray ı  biriktirme, üçüncüsü ise tasar 
rufu belli yerler için kullanma karand ır (2). 

Ailelerin tasarruf ve yat ı nma karar vermelerinde gelir, öncelikle etkili olurken tasar-
rufun düzeyinde ailenin refah seviyesi konut sahibi olma ve e ğ itim durumu etkili olmak-
tadır (2,4,5,6). 

Düzenli tasarruf etmenin düzensiz, ancak büyük miktarlarda tasarruf etmekten daha 
fazla birikim sağ ladığı  bilinmektedir (7). 

Ailenin mal varl ığı , sahip olduğ u ekonomik kaynaklar ın bir amaç doğ rultusunda 
yönetimine bağ lı  olarak artabilir. Ancak gelece ğ e yönelik amaç ve isteklerin gerçekle ş ti-
rilmesine yönelik bir birikimin sağ lanması , sürekli bir planlama, kontrol etme ve de ğ er-
lendirmeyi gerektirir. 

Aile ekonomisinde yap ılan çalış maların ortak önerileri, ailelerin tasarruf ve yat ırıma 
mümkün olduğ u ölçüde erken ba ş lamaları  ve düzenli tasarruf etme al ış kanlığı  kazanma-
ları  yönündedir. 

Bu araş t ırma farkl ı  sosyo-ekonomik şartlardaki ailelerin tasarruf ve yat ı rım yapma 
yollannı  incelemek amac ıyla planlanmış  ve yürütülmü ş tür. 

( 1 ) Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokul ö ğ r. üyesi 
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ARAŞ TIRMA YÖNTEMI VE ARAÇLARI 

Araş t ırma bölgesi Ankara İ li s ınırları  içindeki semtlerdir. Ara ş tırmanın yürütüldüğ ü 
farklı  sosyo-ekonomik düzeydeki semtlerin seçiminde Devlet istatistik Enstitüsünün veri-
lerinden yararlan ı lm ış t ı r. Araş tırma kapsam ına alınan fertler Hasköy, Balgat (dü şük) Ce-
beci, Aydınl ı kevler (orta), Çankaya ve Bahçelievler (yüksek) semtlerinde ya ş ayan aileler 
arasında rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmi ş tir. Her gelir grubundan 100 aile alma-
rak araş tırma toplam 300 aile üzerinde yürütülmü ş tür. 

Araş t ı rman ın verileri ara ş tırmacı  tarafından geli ş tirilen anket formunun Kas ım 
1988-Ocak 1989 tarihleri arasında ailelerde kad ınlara karşı lıklı  görüşme yöntemi ile uy-
gulanması yla elde edilmi ş tir. 

Ailelerin tasarruf ve yat ı rı ma karar verme biçimleri ile tasarruf ve yat ırım yollarma 
gelir durumundan gelen farkl ılığı n etkisi X2  analizi ile test edilmi ş tir 

ARA Ş TIRMA SONUÇLARI VE TARTI Ş MA 

Araş t ırma Kapsam ındaki Fertler Hakkında Genel Bilgiler: 
Araş tırma kapsam ına alınan kadınların %43.0'ü ilkokul, %29.0'u yüksekokul, 

%28.0 i orta dereceli okul mezunudur (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Kad ın!~ Gelir ve E ğ itim Durumuna Göre Dağı lımı  

Eğ itim Durumu 

Düş ük 
Say ı  % 

Gelir Durumu 

Orta 
Sayı ,  % 

Yüksek 
Sayı  % 

Toplam 

Say ı  

Ilkokul 91 91.0 33 33.0 5 5.0 129 43.0 

Orta Dereceli 
Okul 7 7.0 35 35.0 42 42.0 84 28.0 

Yüksek Okul 2 2.0 32 32.0 53 53.0 87 29.0 

Toplam 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 

Fertlerin e ğ itim durumu gelir düzeylerine göre incelendi ğ inde, dü ş ük gelir grubun-
dakilerin %91.0'inin ilkokul, %7.0'sinin orta dereceli okul, %2.0'sinin yüksekokul mezu-
nu olduğu görülmektedir. Orta gelir grubundakilerin %35.0'i orta dereceli %33.0'ü ilko-
kul %32.0'si yüksekokul mezunudur. Yüksek gelir grubundaki bireylerin ise %53.0 'ü 
yüksekokul %42.0'si orta dereceli okul %5.0'i ilk okul mezunudur. 

Kadınları n %37.0"si 36-45, %29.0'u 26-35, %22.0'si 46 ya ş  ve üzeri %12.0'si ise 25 
yaş  ve altındadı r. 

Ailelerin Tasarruf ve Yat ırım Yapma Durumları : 
Orta ve yüksek gelir düzeyindeki ailelerin tamam ın ın tasarruf ve yat ı rım yapt ı kları , 

düş ük gelir grubunda ise tasarruf ve yat ı rım yapanların oranın ın %77.0' olduğ u bulun-
muş tur. 
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Yapılan ara ş tırmalar aileler için parasal konulardaki en önemli problemin tasarruf 
edememe olduğu, tasarrufa karar verme ve tasarruf düzeyinde gelir, ailelerin varl ı k düze-
yi ve aile özelliklerinin etkili oldu ğ u bulunmuş tur (2,8). 

Godwin ve Canon (9) taraf ından yap ılan ara ş tırmada tasarruf ettiğ ini belirtenlerin 
kadınlarda %58.9, e ş lerin de ise %41.1 olduğu bulunmuş tur. 

Davis ve Schumn (6) ise dü şük gelir grubundaki ailelerin %70.0'nin hiç tasarruf et-
mediklerini, yüksek gelir grubunda ise tasarruf edenlerin oran ının %21.0' olduğ unu bul-
muş lardı r. 

Foster ve Metzen (5) yapt ı kları  ara ş tırmada gelir düzeyinin, ev sahibi olman ın tasar-
ruf yapmada, ailenin mal varlığı n ı  arttırmada etkili olduğ unu ortaya koymu ş lardır. 

Ailelerin Tasarruf ve Yat ırım Yapma Öncesi Haz ırlı k Yapma Durumları : 
Araş tı rma kapsam ına alınan ailelerden yüksek gelir grubunda: yer alanlar ın %88.0'i 

orta gelir grubundakilerin %76.0's ı , düş ük gelir grubundakilerin ise %71.43'ü tasarruf ve 
yatırım öncesi haz ırlık yapmaktad ırlar (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Ailelerin Tasarruf ve Yat ırım Öncesi Haz ırhk Yapma Durumlar ı  

Hazırhk Yapma Düşük Gelir 
Sayı  

Orta Gelir 
Sayı  % 

Yüksek Gelir 
Sayı  % 

Toplam 
Say ı  

Evet 55 71.43 	76 76.00 88 88.0 219 79.06 

Hayır 22 28.57 24 24.00 12 12.0 58 20.94 

Toplam 77 100.00 	100 100.0 100 100.0 277 100.0 

Araş tırma kapsam ına alınan kadmlan %29.86'sı  tasarruf yapmadan önce arkada ş  ve 
akrabalarına damş t ıklan, %26.04'ü bu konuda kitap ve dergi okuduklann ı  %23,27'si 
faiz oranlann ı  karş liaş tırdıklann ı , 20.83'ü ise uzmanlara dan ış tıklannı  belirtmiş krdir. 
(Çizelge 3). 

Ailelerin tasarruf ve yat ı rım öncesi hangi haz ırlık yolların ı  kullandıkları  gelir duru-
muna göre incelendi ğ inde; dü şük ve orta gelir grubundakilerin en yüksek oranda 
(%47.83, %32.47) bu konuda arkada ş  ve akrabalı ldan ile konu ş tuğ u, yüksek gelir gru 
bundakilerin ise bu yüksek oranda (%77.17) kitap ve dergi okuduktan bulunmu ş tur. Or-
ta ve yüksek gelir grubundaki ailelerin bütün yollar ı  hemen ayn ı  oranda kullandıklarını , 
düşük gelir grubundakilerin ise tasarruf yapmadan önce kitap ve dergi okumak, uzmanla-
ra danış mak yollar ı nı  daha az seçip, arkada ş  ve akrabalarına danış maya ağı rl ık verdikle-
rini göstermektedir. Bu durum dü ş ük gelir grubundaki bireylerin e ğ itim düzeylerinin di-
ğ er gelir gruplar ı na göre dü ş ük olu şundan kaynaklanabilir. 

Ailelerin Tasarruf ve Yat ırım KararlannıAlma Biçinderi: 
Tasarruf ve yatı rım kararlan ailelerin %68.95'inde e ş ler tarafından ortak olarak alın-

maktadır. Tasarruf kararlar ını  tek başı na aldığı n ı  belirten kadın oran ı  ise %14.08'dir. Ai-
lelerin %16.97'sinde ise tasarruf kararlar ı  ailenin tüm fertleri tarafından alınmaktadır 
(Çizelge 4). 
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Çizelge 3. Ailelerin Gelir Durumu ve Tasarruf ve Yat ırım Öncesi Kullandıkları  Haz ırlı k Yollanna Göre Da ğı lımı  

Tasarruf Öncesi 
Haz ırlı k Yolları  

Düşük Gelir 
Say ı  % 

Orta Gelir 
Say ı  

Yüksek Gelir 
Sayı  % 

Toplam Cevap Say ısı  
Say ı  

Faiz Oranlar ına 
Karş daş t ı rmak 16 23.19 50 21.65 	68 24.64 134 23.27 

Kitap ve Dergi 
Okumak 11 15.94 64 27.70 	75 27.17 150 26.04 

Uzmanlara 
Danış mak 9 13.04 42 18.18 	69 25.00 120 20.83 

Arkada ş  ve 
Akrabalarla 
Konu şmak 33 47.83 75 32.47 	64 23.19 172 29.86 

Toplam 
Cevap Say ısı  69 100.0 231 100.0 	276 100.0 576 100.0 

S.D. 6 X2  = 22.9085 P< 0.01. 

Çizelge 4. Ailelerin Gelir Durumu ve Tasarruf ve Yat ırım Kararlarını  Alma Biçimlerine Göre Da ğı tımı  

Karar alma Düşük Gelir 
Sayı  % 

Orta Gelir 
Say ı  % 

Yüksek Gelir 
Sayı  % 

Toplam 
Say ı  % 

Kendim 9 11.69 17 17.00 13 13.0 39 14.08 

Eş imle Birlikte 55 71.43 58 58.00 78 78.0 191 68.95 

Ailenin Diğer 
Fertleriyle 
Birlikte 13 16.88 25 25.0 9 9.0 47 16.97 

77 100.0 100 100.0 100 100.0 277 100.0 

S.D: 4 X' = 12.4333 P< 0.05 
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Konu gelir durumu liç ısından 'incelendiğ inde; her üç gelir grubunda da tasarruf ve 
yatırım kararlarını  eş leriyle birlikte ald ıklarını  belirten kad ınlann oranı , diğ er karar,alma 
biçimlerini belirtenlerin oranmdan fazlad ır. Yüksek gelir grubundaki kadmlann %78.01 
düş ük gelir gruAndakilerin %71.43 ii, orta gelir grubundakilerin %58.01 tasarruf ve yat ı -
nm kararların ı  eş leri ile birlikte almaktad ırlar. Tüm aile fertlerinin bu kararlann ı  birlikte 
aldığı m belirtenler en yüksek oranda orta gelir grubundaki kad ınlar olup %25.0'd ır. Ta-
sarruf ve yat ırım kararlannm duma biçimi ile gelir durumunun, ilişkisinin istatistik 
yönden anlamh olduğ u bulunmuş tur (P < 0.05). 

Ailelerin Tasarruf ve Yat ıran Yapma Konusunda En. Fazla Zaman ve Enerji 
Harcayan Kiş i 

Tasarruf ve yat ırı m konusundaki ailelerin To40 .43 lünde e ş ler e ş it ölçüde %40.07'sin-
de daha çok erkek, %19.50'sinde ise daha çok kadm zaman ve enerji harcanmaktad ır 
(Çizelge 5). 

Çizelge 5. Ailelerin Gelir Durumu ile Ailelerin Tasarruf ve Yat ınm Yapmalannda En Fazla 
Zaman ve Enerji Harcayan Ki ş iye Göre Dağı lımı  

En Fazla Zaman 
ve Enerji Harca- 

Düşük Gelir 
Grubu 

Orta Gelir 
Grubu 

Yüksek Gelir 
Grubu 

Toplam 

yan Kiş i Sayı 	% Say ı  % Say ı  % Say ı  % 

Daha Çok 
Kendim 20 	25.97 17 17.0 17 17.0 54 19.50 

E ş imle E ş it 
Ölçüde 17 	22.08 50 50.0 45. 45.0 112 40.43 

Daha çok E ş im 40 	51.95 33 33.0 38 38.0 111 40.07 

Toplam 77 	100.0 ı  oo 100.0 loo 100.0 277 100.0 

S.D.4 	X2 = 18.4477 P < 0.01. 

Konu, ailelerin gelir durumu aç ısından incelendiğ inde, dü ş ük gelir grubundaki ka-
dınlann %51.95'i ailelerinde tasarruf ve yat ırım konusunda daha çok e ş lerinin, %25.97' 
si daha çok kendilerinin, %22.08'i ise e ş leriyle e ş it ölçüde zaman ve enerji harcad ıklarını  
belirtmiş lerdir. 

Orta ve yüksek gelir grubundaki ailelerde ise, e ş lerin tasarruf ve yat ı rım konusunda 
eş it ölçü zaman ve enerji belirtenlerin oran ı  (%50.0, %45.0); kadın ya da erkeğ in bu ko-
nuda daha çok zaman ve enerji harcad ığı nı  belirtenlerin oranmdan fazlad ır. Bu durum 
orta ve yüksek gelir düzeyindeki ailelerin e ğ itim düzeylerinin dü ş ük gelir düzeyindeki ai-
lelere göre daha yüksek olmas ı  sonucu, eş lerin bu konuda daha fazla ortak )(arar alma 
eğ iliminde olmalarından kaynaklanabilir. Gelir düzeyleri aras ındaki farkm istatistik yön-
den de anlamh olduğu bulunmuş tur (P < 0.01). 
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Ailelerin Tasarruf ve Yat ı rım Yapma Nedenlerinin Önem Dereceleri: 
Ara ş tırma kapsam ına alınan kadınlar tasarruf ve yat ırım yapmalarının sebepleri ola-

rak birinci derecede (%44.40) ve ikinci derecede (%45.13) geleceklerini güvence altma al-
may ı  göstermiş lerd ıir. üçüncü derecede önemli olan neden ise %64.98 oran ı  ile gelirlerini 
artt ırmakd ıır (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Ailelerin Gelir Durumlar ı  Tasarruf Ve Yat ırım Yapma Nedenlerinin Önem Derecelerine Göre Da ğı lımı  

Tasarruf ve Yat ı rım 
Nedenleri 

Geleceğ imi Güvence 
Altına Alma 

Gelir Durumu Toplam 

1 

1° 

48.05 

Düş ük 
n= 77 

2° 

46.75 5.20 

1 °  

30.0 

Orta 
n= 100 

2° 	3°  

47.0 17.0 

Yüksek 
n=100 

1 ° 	2°  

50.0 42.0 

3°  

8.0 

n= 277 

ı ° 

44.40 45.13 

30 

10.4 

Çocuklanmın Gele-
ceğ i İ çin 32.47 35.06 32.47 45.0 39.0 16.0 42.0 40.0 18.0 40.43 38.27 21.30 

Gelirini Artt ı nnak 
Için 22.08 16.88 54.54 30.0 10.0 60.0 14.0 13.0 73.0 22.02 13J0 - 64.90 

Ailelerin tasarruf ve yat ırım yapma nedenlerinin önem dereceleri gelir durumuna gö-
re incelendiğ inde dü şük ve yüksek gelir grubundakiler tasarruf ve yat ırımların ın en 
önemli nedenlerinin geleceklerini güvence alt ına almak olduğunu belirtirken (%48.05, 
%50.0), orta gelir grubundakiler en önemli nedenin çocuklannm gelece ğ i olduğunu be-
lirtmiş lerdir. 

Ailelerin Tasarruf ve Yat ırım Yapma Yolları  
Ara ş tırma kapsam ına alman kad ınların tasarruf ve yat ı rım yapma yollan gelir du-

rumlarına göre incelendiğ inde; düşük gelir grubundakilerin en yüksek oranda (%51.93) 
altında yat ırım yaptıkları , orta ve yüksek gelir grubundakilerin en -  yüksek oranda 
(%25.17), %20.23) banka hesab ına sahip oldukları  görülmektedir (Çizelge 7). 

Düşük gelir grubundaki ailelerde tasarruf yolu olarak banka hesab ına sahip olanlar 
%18.27 ile ikinci sıray ı  almaktad ır. Orta ve yüksek gelir grubunda ise alt ın sahibi olmak 
tasarruf ve yat ırım yolu olarak ikinci sı ray ı  almaktad ır. Orta gelir grubundakilerin 
%24.48.i yüksek gelir grubundakilerin %17.5'i alt ına sahip olduklar ın ı  belirtmi şlerdir. 
Gelir düzeyi yükseldikçe alt ının bir tasarruf ve yat ırım yolu olarak kullan ılma oran ı  azal-
maktad ır. Düş ük ve yüksek gelir grubunda arsa sahibi olmak (%10.58, %14.09), orta gelir 
grubunda konut kooperatiflerine (%9.44) kat ılmak üçüncü s ıray ı  almaktad ır. 
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Çizelge 7. Ailelerin Gelir Durumu, Tasarruf ve Yat ırım Yapma Yollanna Göre Da ğı lımı  

Tasarruf ve Yat ınm 
Yapma Yollan Düşük 

n= 77 
Cevap Say ıs ı  

Orta 
n= 100 
%'si 

Gelir Durumu 

Cevap Say ısı  

Yüksek 
n= 100 
%'si Cevap Say ısı  %'si 

Banka Hesab ı  19 18.27 72 25.17 89 20.23 

Hisse Senedi 2 1.92 22 7.69 47 10.68 

Hayat Sigortas ı  6 5.77 21 7.34 35 7.95 

Boş  Arazi 11 10.58 22 7.69 62 14.09 

Kiralı k Ev 7 6.73 33 11.54 46 10.45 

Altın v.b. 54 51.93 70 24.48 77 17.5 

Antika 2 1.92 8 2.80 22 5.0 

Değerli Kolleksiyonlar 2 1.92 8 2.80 15 3.41 

Konut Kooperatifi 1 0.96 27 9.44 38 8.64 

I şverenler Kar 
Ortaklığı  1.05 9 2.05 

Toplam Cevap Say ısı  104 100.0 286 100.0 440 100.0 

S.D.8 X2  =. 9538 	P < 0.01 

Hisse senedine sahip oldu ğ unu belirtenler en yüksek oranda yüksek gelir grubunda 
olup (%10.68) bunu orta gelir grubu (%7.69) izlemektedir. Dü şük gelir grubunda ise bu 
oran %1.92'dir. 

Hayat sigortas ını  bir tasarruf yolu olarak kullananlar yüksek gelir grubunda %7.95, 
orta gelir grubunda %7.34, dü ş ük gelir grubunda %5.77'dir. Kirahk evi olanlar en yüksek 
oranda orta gelir grubunda olup %11.54'dür. Antika ve de ğ erli kolleksiyonu bir yat ırım 
yolıı  olarak kullananlann oran ı  yüksek gelir grubunda (%5.0, %3.41) di ğ er gelir grupla-
rında yüksektir. İş  verenle kâr ortakl ığı  olduğunu belirtenler yüksek gelir grubunda 
%2.05, orta gelir grubunda %1.05'dir. Dü şük gelir grubunda ise i ş  verenle kâr ortakl ığı  
olan bulunmamaktadır. 

Araş tırma sonuçlar ı  düşük gelir grubundakilerin s ı rasıyla alt ın (%51.93) ve banka 
hesab ını  (%18.27), orta gelir grubundakilerin gayri menkul (%28.67), banka hesab ını  
(%25.17) ve alt ın (%24.48), yüksek gelir grubundakilerin ise gayri menkul (%33.18), 
banka hesab ı  (%20.23) ve paraya çevrilebilir de ğ erler. (%18.63) tasarruf ve yat ırım yolu 
olarak kullandıkları n ı  göstermektedir. Tasarruf ve yat ı rım yapma yolları  ile gelir düzeyi 
arasındaki ilişki istatistik yönden de önemlidir (P < 0.01). 
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SONUÇ 
—Araş t ırma kapsam ına alınan ailelerden orta ve yüksek gelir düzeyindekilerin tama-

mı , düş ük gelir düzeyindekilerin ise yar ısından fazlası  tasarruf ve yat ırım yapmaktadırlar. 
—Düşük ve orta gelir düzeyindeki aileler, tasarruf ve yat ırım öncesi haz ırlık yolu 

olarak en fazla arkada ş  ve akrabalar ına danış ma, yüksek gelir grubundakiler ise kitap ve 
dergi okumay ı  seçmektedirler. 

-- Ailelerin yar ısından fazlasında tasarruf ve yat ırım kararları  eş ler tarafından ortak 
olarak almaktad ır. 

—Tasarruf ve yat ırım konusunda e ş lerin e ş it ölçüde zaman ve enerji harcad ığı  aile- ' 
ler ile erkeklerin tek ba şı na daha çok zaman ve enerji harcad ığı  ailelerin oran ı  e ş ittir. 

—Gelir düzeyi yükseldikçe erkeklerin yaln ız baş larına tasarruf ve yat ı rıma zaman ve 
enerji harcamalar ı  azalmaktad ır. 

—Ailelerin tasarruf ve yat ırım yapmalannm en önemli nedeni geleceklerini güvence 
altına almakt ı r. 

-- Ailelerin en yaygın olarak kulland ıkları  tasarruf ve yat ı rım yollan alt ın, gayri 
menkul ve banka hesab ıdır. 

— Gelir düzeyi düş ük olan aileler alt ına daha fazla yat ırım yapmaktad ırlar. 
—Gelir düzeyi yükseldikçe gayri menkule yat ı rım yapanların ve banka hesab ı  olan-

ların oran ı  artmaktad ır. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI : 85 	TEMMUZ - AĞ USTOS - EYLÜL 1989 

TÜRKİYE'DE ŞEIIİRE INTIBAKI 

ENGELLEYEN SEBEPLER 
Dr. Kemâl GÖRMEZ 

Ş ehre intibak, köyden şehre göçenlerin ş ehirde şehirli ile uyum içinde ya şayabil-
mesidir. Konuya girmeden önce intibakla kan ş tınlan bütünle ş me kavram ını  inceleme dı -
şı  bıraktığ nmzı  belirtmek istiyoMz. 

Ş ehire intibakla ş ehirle bütünle şme farklı  kavramlard ır. AnCak, intibak ile bütün-
le şme arasında kesin çizgilerle bir ay ırım yapmakta mümkün değ ildir. Köyden ş ehire ge-
lenlerin hangi noktalarda ş ehirle bütünle ş tiğ ini, hangi noktalarda ş ehire intibak ettiğ ini 
ayırmak oldukça güç bir problemdir. Yaln ız ş unu belirtmek mümkündür. Ülkemiz ş ehir-
lerinde bütünleşme ş imdiye kadar.  az  görülen bir olgudur. Ancak ş ehire intibak mümkün 
olmaktadır. İntibakın da tam anlam ı  ile gerçekle ş tiğ ini söylemeyiz. İ kinci kuş aktan iti-
baren maddi kültür ögelerinde ba ş layan intibak, göçün yoğ unluğu karşı sında çok küçük 
oranlarda kalmaktad ır. Genelde, ülkemizde intibaks ız kitleler grubu ş ehirlerimizde ha-
kimdir. 

Pek çok sebep say ılabilmekle birlikte, biz intibaks ızlı k sebeplerini üç ayr ı  baş lık 
altında incelemeyi düş ünüyoruz. Birincisi, ş ehire göçedenlerin kültürünün intibaks ızhğ a 
sebep olması  hali, ikincisi,şehrin yap ısı  ve kurallannın intibaksızhğa yol açması , üçüncü-
sü ise, ş ehirin mevcut kültürel yap ısının intibaka engel olmas ı . 

A. Ş ehire Göç Edenlerin Sosyo-Kültürel Yap ısı : 
Kültür; sanat, ilim, teknoloji, felsefe gibi sahalar ı  ile sosyal te şkilatları  ve bunun şe-

kil ve kaideleri, bir kelime ile bütün hayat tarz ını  ifade eder (1). 
İ kinci Dünya Sava şı 'ndan sonra bütün ülkelerde sanayile şme h ızı  artmış tır. Sanayi-

le şmiş  ülkeler, sanayile ş menin maddi faydaları  yanında kültürlerinin de muhafaza edile-
ceğ ini ümit etmiş ler, fakat, ümitlerinin bir ütopyadan ibaret oldu ğunu kısa sürede gör-
müş lerdir. Teknolojik geli şme ve üretim tarz ındaki değ işmeler ve buna bağh olarak şe-
killenen toplum yap ısı  kültürün birçok ögesi üzerinde y ıpratıcı  etkileri de beraberinde ge- 
tirmiş tir. 

Ülkemizde sanayile şme süreci 1950'li y ıllardan sonra h ızlanmış tır. Buna paralel 
olarak çok hızlı  bir sosyo-kültürel de ğ işme gözlenmi ş tir. Bu değ işme önümüzdeki y ıllar-
da da sürecektir. Ş ehirleşme hızının artması  da değ iş meyi halandırrnaktadır Ama sosyo 
kültürel değ iş menin tam kontrole imkan vermemesi (2) ve ş ehirleşme h ızının sanayile ş -
me h ızından yüksek olu şu da büyük şehirlerimizde yoğ un intibaksızlik problemleri orta-
ya ç ıkarmış tır. 

(1) Milli Kültür özel ihtisas Komisyonu Raporu, V.Be ş  Y ı ll ık Kalk ı nma Plan ı  Haz ırl ık 
Çal ış mas ı , DPT-SPD Yay., Ankara 1983, s.1. 

(2) Milli Kültür özel İhtisas Komisyonu Raporu, a.g.e, s.502. 
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Sanayile şme-şehirle şme-sosyo-kültürel değ işme sürecinde ülkemiz ş ehirleri geniş le-
yip, kozmopolitleş irken, ş ehire yeni gelenlerin kültürel yap ıları  ş ehir yap ısına aykırı  ve o 
yapı  ile kayna şamayacak özellikler göstermektir. Ş ehir ve köylerdeki kültürel yap ı  birbi-
rinden uzak nitelikler arzetmektedir. Bu durum ise intibak' engellemektedir. 

1. Geleneksel Kültürlerin Ş ehir Kültürü İ le Çatış ması  
Kültür, ku şaklar boyunca cemiyetin kazand ığı  hayat tecrübelerinin birikimi ile olu-

şan bir iiriindür. Çe ş itli normlann, müesseselerin ve ferdi davran ış  biçimlerinin biraraya 
gelmesi ile olu ş ur. Bunlar ayn ı  zamanda ferdin çevresi ve cemiyetle ili ş kisi ve intibakuu 
sağ layan ş eyler. Kültür dinamik bir karaktere sahip ve sürekli olarak de ğ iş iyor (3). Ama 
değ iş im hı zı  köy ve ş ehirde birbirinden farkl ı . Ayrı  kültürlerin karşı laş tığı  ş ehirde za-
manla bütün kültürlerden farkl ı  ve hepsinden de baz ı  değ erler almış  yeni bir kültürel yap ı  
ortaya ç ı kıyor. Buna "gecekondu kültürü" denilmektedir. Ş ehiri dolduran köylüler, şe-
hir kültürünü kaypakhkla, "gavurluk"la suçluyorlar (4). 

Ş ehirli bürokrat, hayat tarz ına ve düş ünce yap ısına aykır ı  göçmeni hor görüyor ve 
şehire gelmesinin engellenmesini istiyor. 

Türkiye'de gecekondularda ya ş ayanlar, şehire köy ve kasaba , yaş ant ılann ı  kısaca 
köy havasını  getiriyorlar. Bu kültür ş ehir kültürü ile kar şı laşı yor ve bir süre sonra farklı  
bir kültür olu ş uyor (5). 

Bazı  ara ş tırmalar geeekondulann geleneksel sektör oh ış turduldarım, kırsal davran ış  
biçimlerinin, tutumlarm ve de ğ erlerin buralarda devam etti ğ ini belirtiyor. Bu devaml ı lı -
k' sağ lamada ailenin rolü büyüktür. Aile gecekonduda, şehire geli ş in ilk y ıllarında köyde-
ki konumunu sürdürüyor, giyim ku ş am geleneksel izler ta şıyor, ailede otorite de ğ iş imi-
yor (6). 

Ş ehire göçedenler, köyde sahip olduklar ı  geleneksel davramş lan . ş ehirde de sürdür-
mek eğ ilimindedirler. Namus anlay ışı , kadınların giyim, ku şam ve davran ış ları , kadının 
şehirde yapt ığı  iş ler ve eski al ış kanhldar konusunda gecekondulu duyarl ı dır. Kırla iliş ki-
lerin yoğunluğu da eski davran ış  biçimlerinin devam ettirilmesini sa ğ lamaktad ır (7). 

Ş enyap ıh, Gültepe'de yapt ığı  ara ş t ırmada nüfus %77'sinin "memleket"i ile mektup-
laş tığı n ı , %75'inin "memlekete" gidip geldi ğ ini belirtmektedir (8). Ş ehire göçün ilk y ı l-
larında, "iş lere yard ım" "yiyecek haz ırlığı " sebebiyle köye gidip gelenler ço ğunluktad ır. 
Ancak daha sonraki y ıllarda köye ziyaret için gidilmektedir (9). Köyle bu tip ba ğ lant ılar 
eski kültürlerin devam ettirilmesinde önemli faktörlerden biri say ılabilir. 

Eski kültürlerini devam ettiren bu kesim ş ehirlilerle kolay kolay yalunla ş amamakta-
dır. Gecekondularda mahalli gruplar ın, dağı lmadan ve aralar ına yabancı  unsur sokmadan 
kurmuş  oldukları  küçük mahalleler, mahrem yak ı n münasebctlerin devam etmesini sa ğ -
lamış , grup ve cemaat havas ın ı  devam ettirmi ş tir (10). Bu grupların sosyo-kültürel de ğ iş - 

	

' (3) 	Ş enyapth, (Ö), a.g.e, s.72. 
(4) Heper, a.g.e., s.52. 
(5) Kele ş , 100 Soruda Ş ehirle ş me Konut Gecekondu.. s. 196. 

(6) Heper, a.g.e.,s. 53-54-55. 
(7) Sencer, a.g.e., s. 285. 
(8) Ş enyapth, (T), a.g.e., s. 158. 
(9) Kartal, Ekonomik ve Sosyal Yönleri ile Kentle ş me, s. 233. 
(10) Yörükan, Turhan, Gecekondular ve Gecekondu Bölgelerinin Sosyo-kültürel özellik-

leri, İ m. İs.Bak.Yay. Ankara 1965, s.36. 
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meye karşı  mukavemeti olduğu için kültürlerini de ğ iş tirmeleri veya kültürlerinin değ iş -
mesi güç olmakta veya uzun zaman almaktad ır. Gecekonduda, köy kültürünün ve değ er-
lerinin devam etti ğ i ve bunlara sayg ı  gösterenlerin çoğ u dikkat çekmektedir. Türk köy-
lüsünün ki ş iliğ ini, ailesi, etkin grubu, dini ve mezhebi ş ekillendirir (11). Köydeki bu kiş i-
lik büyük ölçüde şehirde de devam eder. Çünkü hem şeriler hemen hemen ayn ı  bölgelere 
yerleş mektedirler. Şehirlerde hem şerilik kavram ı  geniş  algılanmaktad ıır. "Ş ehirlerde 
hemşeriler yaln ızca aynı  köyden olanlar değ il, ayn ı  kaadan, aynı  vilayetten, hatta ha-
zan aynı  dinden olanlard ır" (12). 

Özellikle etnik ayr ılı kların yoğ un olduğu gecekondu bölgelerinde hem şerilik bağı -
n ıın güçlü olmas ı  bu cemaatleri kendi içine kapal ı  tutmakta ve zaman zaman şehir kültü-
rü ile çat ış maya itmektedir. 

Türk toplumu özellikle de büyük ş ehirleri giderek z ıtla şan iki ana grupla şma süreci 
içindedir. Toplumun bir kesimi kültür ve de ğ er sistemleri aç ısından bat ıhlaşı rken, diğ er 
kesimleri geleneksel kültürlerini mahafaza etmeye çah ş maktad ıırlar. Aynı  yörelerden ge-
lenler .ayn ı  yerlerde yerle şerek şehir çevresinde kendi içine kapal ı  "kültür adac ıktan" 
olu ş turmaktad ırlar. Herhangi bir mahalle ya da semt ölçeğ inde olan bu adac ıklar o in-
sanlann terkettikleri yörelerin küçük modeli olmaktad ır (13). Böylece Erzurumlular, 
Yozgatlılar, Çorumlular, görünürde Ankara, Istanbul'da ama gerçekte herbiri kendi 
"memleketlerinde" ya ş amaktadırlar. Böylece şehir hayat ının getirdiğ i güçlüklere ve 
bilinmezliklere kar şı  bir sosyal dayan ış ma sistemi harekete geçmekte, fakat bu durum 
aynı  zamanda o insanlar ı n ş ehire intibaklann ın önemli engellerinden biri olmaktad ır. 

Toplumun dış  dünya ile bağ lantısı  ş ehirler arac ılığı yla olmaktadır. Geni ş  anlamda 
kültür ili şkileri de büyük şehir süzgecinden geçmektedir. Bat ı  dünyas ı  ile olan ekonomik 
ve sosyal iliş kilerin özelliklerine uygun olarak ithal edilen kültür unsurlan büyük ş ehirler-
den toplumun her yan ına dağı lmaktad ır (14). Ancak bu kültürle ilk kar şı laşı lan ve ka-
bullenen eski ş ehirli nüfus olduğu için eski kültürlerle yeni kabulüne ba ş lanan bat ı  kültü-
rünün arası  aç ı lmaktad ır. 

Türkiye, tar ım toplumundan, sanayi toplumuna, "ümmet"ten, "millere altm ış  y ıl 
içinde geçmeye uğ raşm ış t ır. Toplumsal dönüş ümün h ızı  çok yüksektir. Bu h ı z her top-
lumda görülen problemleri ve farkhl ıklar ı  bizim toplumumuzda uçlara doğ ru savunnu ş  
ve toplumu birarada tutacak ortak kültürel payandalann gücünü zay ıflatm ış tır. Fatklıhk-
lara rağ men bütünlüğ ü sağ layan ortak kültürel de ğ erlerin zay ı flığı , iliş kileri kopma nok-
tasına getirmi ş  ya da asgari düzeyde dondurmu ş tur. Aile anlayışı ndan, müzik anlay ışı na 
kadar hemen her konuda birbirine reddeden, kültür gruplar ı , birarada ya ş amaları n ı  ge-
rektiren çok az kültürel de ğ erlere sahip bir biçimde ama ayn ı  ş ehirde mecburi olarak ya-
ş amak durumunda kalmış t ır (15). Türkiye genelinde var olan bu mesele büyük şehirlerde 
daha da yoğ un yaşanmaktad ır. 

(11) Karpat, a.g.e., s.108. 

(12) Karpat, a.g.e., s. 108-109. 

(13) Öktem, A. Nuri," İkili Kültürel Yap ıdan Kültür Bütiinle ş mesine" Bir Yerel Yönetim 
öyküsü, ed. Korel Göymen, Ankara , 1983, s.226. 

(14) Tolan, Barlas, Ça ğ daş  Toplumun Bunal ı m ı , Anomi ve Yabanc ı laş ma, A İTİA Yay., 

Ankara, 1983, s.265. 

(15) Öktem, a.g.e., s.225. 

pe
cy

a



2. iktisadi Yetersizlikler 
Ülkemizde sanayile şme ancak İ kinci Dünya Savaşı 'ndan sonra h ızlanmaya baş lamış -

tır. Sanayileşmeye paralal olarak ve sanayile şme hızından daha yüksek oranda, köylüle-
rin topraktan kopup ş ehirlere göçü ba ş lay ınca, şehirlerde-fakir gruplar ı n durumu yeni 
bir boyut kazanmış tır. "Gözlemciler güvenceli uzmanla ş nuş  iş lerin sanayi ve teş kilatlar-
da yeterince geli ş miş  olduğu toplumlarda "çevre" i ş lerde kalan, ba ş kalanndan daha ko-
lay iş  değ iş tiren, belki daha da önemlisi geleneksel köy çevrelerindeki güvence mekaniz-
maları nın da kaybolduğu ortamda ş ehirlerdeki göçmenler, kendilerine has uyumlu ya 
da meseleler doğ unnuş lard ır" (16). 

Göçeden nüfusun şehirde karşı laş tığı  en temel güçlük i ş sizlik ve geçim s ı kınt ı sı dır. 
Ş ehirde halledilmesi gereken en temel problem gecekondulu için budur. Ş ehirin sundu-
ğ u iktisadi imkanlar ise snurhd ır. Geni ş  ölçüde k ırdan veya geçerliliğ ini yitiren uğ ra ş la'• 
dan kaynaklanan daha doğrusu tarımsal uğ raş lar ve geleneksel etkinlikler alan ında kabi-
liyet kazanmış  olanları n ş ehirlerde endüstri alan ında ve nitelik gerektiren hizmet alanla-
rı nda kolayca i ş  sahibi olabilmesi hele hele hizmet alanlar ında geçimlik ücret elde etme-
leri mümkün ohnamaktad ır (17). Ş ehire gelenler k ısa sürede iş  bulmakta güçlük çekmek-
tedirler. İş  bulmada kasaba ve ş ehir kökenliler biraz daha şanslı  olmalarına rağmen, on-
lar dahi zorlanmaktadırlar. 

İkinci bir husus şehire göçedenlerin ço ğ unun ilk işe iş çilikle ba ş ladığı dır. Sencer, 
İstanbul'da yaptığı  bir ara ş t ırmada geçimini ilk olarak i ş çilikle sağ layanlann, öteki i ş -
güç gruplar ı na göre %67.8'le ço ğunluğ u olu ş turduklar ını  belirtmektedir (18). Bunu uz-
manlaşmay ı  gerektirmeyen i ş ler izmeketedir. 

Türkdoğ an'da Erzurum gecekondu bölgelerinde yapt ığı  bir ara ş tırmada "gecekon-
du ailelerinin gelir dağı lımı nın oldukça dramatik bir tabloyu ortaya koyduğ unu" belirt-
miş tir (19). Yine bu ara ş tırmada gecekondu ailelerinin borç alarak hayatlar ını  sürdür-
dükleri ve normal şekilde beslenemedikleri belirtilmektedir. "Gecekondu aileleri yoksul-
luk içinde yaşarlar, çoğ u aileler günlük, aylık kazançlann ı  "boğaz derdi" için yeti ş tire-
mezler" (20). ve y ıllarca ev e şyası  alamay ıp, giyeceklerini genellikle "bit pazan"ndan te-
min ederler. 

"Portakal sand ıklanndan yap ılmış  ve üzerine mitil 'at ılmış  kerevetimsi bir komya 
hem yatak hem de oturmak için kullan ılır. Zemindeki topraktan veya geli ş i güzel çak ıl-
mış  tahta aralıklardan sızan soğuk ve nemden bu suretle konınmya çalışı rlar. Elbiseleri 
ise duvarda iki çivi aras ına gerilen kal ınca bir ipe ası lı r. Bazan da evin herhangi bir dire-
ğ indeki bir iki çivi bu i ş  için kullan ılır" (21). Türkdoğ an, Erzurum gecekondulan için 
böyle bir ekonomik tablo çiziyor. 

(16) K ı ray, Mübeccel, Toplumsal De ğ iş me ve Kentle ş me, s.62-63. 
(17) Sencer, a.g.e., s.215. 
(18) Sencer, a.g.e., s.218. 
(19) Türkdo ğan, Orhan, Aychnhktakiler ve Karanl ıktakiler, üç Dal Ne ş . Istanbul 1982. 

s.82. 
(20) Türkdo ğ an, Aycl ınlıktakiler ve Karanl ıktakiler, s.86. 
(21) Türkdo ğ an, Ayd ınhktakiler ve Karanl ıktakiler, s.86. 
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Bu tablo daha uzat ılabilir. Ayrıca büyük şehirlerimizin güzide birkaç semtinin lüks 
ve ihtişamınm ve tüketim eğ itiminin bu insanlar taraf ından izlendiğ ini görüyoruz. TV ya 
yınları , reklamlar ı  ve zengin kesimlerin yaşantılanndan kesitleri ile lüksü, ihti ş amı  gece-
konduluya izletmektedir. Bütün bunlar göçedenlerin ya şantılanndan memnuniyetlerini 
bitirmekte ve sosyo-kültürel problemler do ğ urrnaktad ır. 

içerisinde ya şandan çevre ile uyum kurabilmenin yolu belirli bir gelir düzeyine 
ulaşma ile-bağ lant ıhd ır (22). Yukar ı da belirttiğ imiz ara ş t ırma dışı nda pek çok ara ş t ırma 
da gecekondulann ekonomik durumunun pek iyi olmad ığı nı  göstermektedir (23). Ama 
bu insanların halen gecekonduda ya şamaya devam etmelerinin sebebi şehirde, köyden 
daha iyi durumda olmaland ır. Göreli zenginliğ in kısa sürede "isyan" ve "çat ış maları " 
engellemesine ra ğmen, yine de ş ehirde uyumsuz davran ış lara rastlandrnaktad ır. 

Kır kökenli şehir nüfusu, şehirdeki fırsatlardan, imkanlardan, hizmetlerden yararla-
nacak bir gelir elde edemiyor. Bu durumda ş ehirin sunduğ u hizmetlerden yararlanama-
yan nüfusun şehirle bütünleş tiğ i veya intibak ettiğ i söylenemez (24). 

Şehire intibak, sadece şehirde ya şamak olarak alg ılanamaz. Mesela kap ıcılar, zaman 
zaman ş ehirlerin en mutena semtlerinde oturmalanna ra ğ men, sosyo-kültürel yap ıda şe-
hirle en az bütünle şmiş , şehire en az itibak etmi ş  kimselerdir. intibak" veya bütünle şme-
yi salt şehirsel olarak nitelenen bir i ş te çalış mak değ il, ayrıca bu i ş ten yeterli gelir elde 
etmek diye tan ımlamak da gerekmektedir (25). 

Yeterli gelir elde edemeyen göçmenin, kaderinde "yoksulluk ate ş ten bir çember" 
gibidir. Bu çemberin d ışı na ç ıkamaz ve yoksulluğ u hayat ının bir parçası  olarak kabulle-
nir. Baz ı  ara ş tırmacılar Levis'ten esinlenerek bu durumu "yoksulluk kültürü" diye nite-
lendiriyorlar. E.M. Rojers'de, Levis'den esinlenerek yoksulluk kültürü konusunda evren-
sel say ılabilecek baz ı  ilkeler ortaya koyuyor. Bu ilkeler; 

"— Dar görüş lü yönelim, 
— Milli müesseselerde bütünle ş me eksikliğ i, 
- Düşük seviyede kat ılma, 
— Ya ş amak için devamlı  mücadele" olarak nitelendiriyor (26). 
Gecekonduluntın bu durumu onun toplum hayat ına katı lmasını  engelliyor. Sosyal 

ve siyasal kat ılmay ı  engellediğ i gibi kendi için bir ş eyler yapmas ın ı  da engelliyor. 
Aş ağı  seviyede kat ılma ve milli münasebetlerde bütünle ş me eksikliğ i bu insanların 

şehire intibak ı  yerine kendi içine kapanmalar ı  ve cemaatler halinde ya şamalarını  getiri-
yor. 

3. Eğ itim Düzeyinin Düş üklüğ ü 
Sanayileşme ile birlikte toplumlarda e ğ itim düzeyi yükselmi ş tir. Ş ehirlerde nüfus 

artışı na paralel olarak e ğ itim kurullar ı  da artm ış t ı r. Sanayile ş menin ortaya ç ıkardığı  gi-
rift iş bölümü insanları  iş lerine hazırlamak üzere bir e ğ itimi gerektirdiğ i için, iyi bir iş  sa-
hibi olmak isteyen genç , şehirde okula ffitmek zorundad ır. 

Erzurum gecekondulannda yap ılan bir ara ş tırmada "zengin semtlerde ya şayanların 
%44'ünün çocuklar ı  .üniversite veya yüksekokullarda okuduklar ı  halde, gecekondularda 

(22) Ş enyap ı ll, (0), a.g.e., s.115. 
(23) Bkz: Yasa, Ankara'da Gecekondu Aileleri ve Ş enyap ılı , (T), Bütünle ş memi ş  Kentli 

Nüfus Sorunu, 
(24) Ş enyaml ı , (0), a.g.e., s.118. 
(25) ş enyapaı , (T), a.g.e., s.38. 
(26) Rojers'den aktaran Türkdoğan, Ayd ınlı ktakiler ve Karanl ıktakiler, s.82. 
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yaşayanların %18'i geçimlerini temin etmek için çal ış mak, %28'i hem okula devam et-
mek, hemde geçimlerini temin etmek için çal ış mak istemektedirler. Bu göçmenler ara-
sında hiç bir üniversite ö ğ rencisine rastlan ılmamış tır" (27). 

Yörükan da Ankara-Toprakl ık gecekondular ında yap ılan ara ş t ırmada, "hane reisleri-
nin %0.85'inin yüksek tahsilli oldu ğ u veya halen bir yüksek okula devam etti ğ i, %9.34'ü-
nün lise mezunu olduğ u %75'inin ilkokul mezunu olduğu ve %14.32sinin okuma yazma 
bilmediğ ini" belirtmektedir (28). 

Görüldüğü gibi eğ itim düzeyinin düşüklüğ ü bütün gecekondu bölgelerinde birbirine 
benzeyen olağan bir durumdur. Ş ehirde kal ış  süresi artt ıkça ö ğ renim görme alış kanlığı  
da artmakta ama, eğ itim, öğ retim varl ıklı  olmay ı  gerektirmektedir (29). 

Ş ehir i ş  hayat ı  ise uzmanla şmış  ve beceri kazanm ış  insanlara i ş  vermektedir. Özel-
likle de yüksek gelir getiren i ş ler, yüksek veya mesleki teknik e ğ itimi gerektirmektedir. 
Gecekondulu mevcut eğ itim düzeyi ile bu i ş lere girmekte uzun süre zorluk çekmektedir. 
Ş ehirsel te şkilatlara kat ılma, şehirsel te ş kilatları  kullanma, yüksek gelir elde etme müm-
kün olmadığı  sürece, şehire intibak gerçekle şemeyeceğ ine göre gecekondu insan ının şe-
hire intibak ı  bir problem olarak önemini korumaya devam edecektir. 

4. Göçedenlerin Ş ehirliye Kar şı  Aş ağı lık Duygusu 
Ş ehire göçedenler, göçün ilk y ıllarında sadece "hem şerileriyle" kar şı  kar şı yalar ve 

iliş kileri sınırlı  bir kesimle kal ıyor. Ş ehirde kah ş  süresi artt ıkça ş ehirliyi tan ımaya baş lı -
yor. Bu sürede kar şı laş t ıkları  problemler hiç de içaç ıcı  değ il. İ lk y ıllarda kendilerini 
köyle karşı laş tı ran göçmenler sonraki y ıllarda kendilerini daha üst gelir gruplar ındaki in-
sanlarla kar şı la ş t ırıyorlar. Onlar ın yaşama biçimlerini, giyim ku şamlann ı , gelenek-göre-
neklerinin tan ıyorlar. Kitle ileti ş im araçlar ın ın yoğ un bask ısı  ile de bu üst gelir gruplar ı -
nın kültürlerin kar şı  bir hayranlık duygusu uymuyor. Hayranhk duygusu, hayran olduk-
ları  düzeye ula şamayan veya ona yakla şamayan insanlarda bir a ş ağı lık duygusu ortaya 
ç ıkıyor. Bu süreç sonuçta onlardan kaçmaya, üst gelir gruplar ı  ile çatış maya girmesine 
sebep oluyor. 

Levis'in 1960'larda ortaya att ığı  "fakirlik kültürü"de Türkiye gecekondular ında tam 
olarak görülmemesine ra ğmen, intibak ı  engelleyen sebeplerden biridir. 

Levis, k ırdan göçedenlerle h ızla büyüyen azgeli ş mi ş  toplum şehirlerinde, modern 
sektörlerde yeterli istihdam imkan ı  olmadığı  zaman fakirlik kültürünü ortaya ç ıktığ mı  
söylemektedir. Bu kesimin bir fakirlik kültürüne sahip oldu ğ unu ve ku ş aklar değ iş tikçe 
bunalı mlı , kaderci bir tutum geli ş tirdiğ ini ve sadece anlik ya ş amay ı  öğ rendik1P-ini, ayr ı -
ca geleceğe dönük plan ve isteklerin olmad ığı nı , geleceğ e önem de verilmediğ ini belirt-
mektedir (30). 

Böyle fakirlik kültürü çevresinde yeti şen çocuklar çok defa da ğı lmış  aile ve ş iddet 
çevresinde ya şamaktad ırlar. Eğ itim ş anslarını  da kullanamazlar. Çok küçük ya ş larda dü-
şük ücretli i ş lere girerler. Böylece fakirlik kültürü bir ku şaktan öbüriine kendisini güçlen- 

(27) Türkdoğ an, Aydinl ı ktakiler ve Karanl ı k takiler, s.91. 
(28) Yörühan, (T), a.g.e., s.39. 
(29) Kartal, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Kentlile ş me, s.235. 

(30) Leuis'ten Aktaran K ıray, Toplumsal Değ iş me ve Kentle ş me, s.57-66. 
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direrek siirdiirür. Ta ki d ış ardan bir müdahale ilebütün yap ı  değ işsin (31). Türkiye'de du-
rum biraz farkl ı  gelişmesine, kesin kadercilik gibi davran ış ların topluma hakim olmama-
sına rağmen bu durum gecekondularda ş ehire intibak ı  engelleyecek a ş ağı lık duygusunu 
ortaya ç ı karmaktad ır;  

B. Ş ehirin Yap ısı  ve Kurallar ı  

1. Kamu Bürokrasisi 
Bürokrasi, kelime anlam ı  olarak, büroların, devlet dairelerinin hakim olduğu sistemi 

ifade eden bir kavramd ır (32). 
Bürokrasi, "devlet yönetimi" ve "belli bir yönetim ve te şkilatlanma şekli; halk ara-

s ında da k ırtasiyecilik", "i ş lerin yavaş  yürütülmesi", "idari bask ı " vb. gibi olumsuz an-
lamlarda kullan ılmaktad ır (33). Halbuki ilmi manada bürokrasi, belli bir te ş kilatlanma ve 
yönetim şeklini ifade eder. Belli bir büyükülü ğ ü aşan ve yüzyüze temaslar ın ortadan kay-
bolduğ u her te şkilat bürokrasi özelliklerini kazanmaya ba ş lar. 

Weber'den beri, bürokrasi olgusunun toplumda yaratt ığı  problemler çe ş itli aç ı lar-
dan tart ışı lmış t ır. Yakın zamanlarda üzerinde çokça durulan bir konu da birey-formel 
te ş kilat ilişkisidir. 

Formel te şkilatlann resmi amaçlar ı  bakımından fonksiyonel olan normlara, te şkilat-
la şah ıslar aras ında çatış malara yol açabilmektedir (34). 

Biz bu çal ış mam ızda konumuz aç ısından bürokrasi ile şehirle şmenin çakış t ıklan 
noktalar ve sonuçlar ı  üzerinde duraca ğı z. 

a) Ş ehire Göçedenlerin Bürokratik Te ş kilatları  Kullanma Durumu 
Geli şmekte olan ülkelerde göçmenlerin, bürokratik te ş kilatları  kullanma konusunda 

baz ı  güçlüklerle karşı laş t ıkları  ve bu insanların büyük şehirlerde bürokrasinin i ş leyiş i ko-
nusunda bilgisiz oldukları  ileri sürülmektedir. 

Ayrı ca göçedenler, say ısız kural ka şı sında şa ş kına dönmektedirler. I ş lerini yürüt-
mek için nereye, hangi daireye ba şvuracaklar ını  bilmemektedirler (35). 

Bu insanlar için devlet yine de "hikmetinden sual olunmayacak" bir varl ıkt ır. An-
cak bürokrasinin keyfi durumu sürdükçe göçmen vatanda ş  giderek yönetime yabanc ıla ş -
maktadır. 

Türkiye'de şehir göçmeninin hayat ın ın geleneksel izler ta şı dığı  görülüyor.; hayat bü-
yük ölçüde aile çerçevesinde dönüyor. Ailede erke ğ in önemli olması , devlet dairelerinde 
kadınların çalış mas ın ın horlanması  gibi davran ış  kal ı pları  genel olarak bütün gecekondu-
lululara hakim. Bireyler dört y ılda bir oy kullanma haricinde kat ılımc ı  da değ ildirler. 
Türk gecekondulannda vatanda ş  "te ş kilatl ı  bir toplum üyesi olarak meselelerini hallet- 

(31) K ıray, Toplumsal Değ iş me ve Kentle ş me, s.57-66. 
(32) Abadan, Nermin, Bürokrasi, Ajans-Türk Matbaas ı , Ankara 1959, s.15. 
(33) Baransel, Atilla, Çağ daş  Yönetim Dü ş üncesinin Evrimi, 1.Cilt, İstanbul, 1979, 

s.165. 
(34) Heper, a.g.e., s.12. 

(35) Heper, a.g.e., s.25. 
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meye uğ ra şmadığı " gibi mevcut te ş kilatlarla da irtibat kurmamaktad ır. Nitekim Yasa,i ş  
arayan gecekondulular ın çok az bir k ısm ının İş  ve İş çi Bulma Kurumu'na ba şvurdukları -
nı  ortaya koymu ş tur (36). 

Heper'de yaptığı  ara ş tırmada ayn ı  sonuca varmış tır. Gültepe ve Telsizler'de oturan 
göçmenlerin "i ş  değ iş tirmek zorunda olsayd ınız nerelerden yahut kimlerden yard ım is-
terdiniz" sorusuna deneklerin ancak 1 /4'ü İş  ve İş çi Bulma Kurumu cevab ını  vermiş -
tir (37). 

Gecekondulunun şehirde en fazla ba şvurduğu bürokratik te ş kilat polis, yahut Jan-
darma te şkilatları  ile sağ lık kurulu ş ları  ile belediyelerdir Bunlar ın bile gecekondulu tara-
fından kullan ım oran ı  çok düş üktür. 

Ş enyap ı lı  da şehir te şkilatlarınm gecekondulularca pek kullan ılmadığı  sonucuna 
varm ış t ır. Ş enyap ı lı  gecekondulunun pazar, bakkal gibi te ş kilatlar ı  yoğun kullandığı nı  
belirtmiş tir (38). 

Ş ehir göçmenlerinin birtak ım, tavır ve davran ış  değ iş ikliklerine uğ ramalar ı , şehir 
hizmetlerinden yararlanabilme ve gelir düzeyleri ile bir dizi biçimsel te ş kilatın uygulama-
larına ve sağ layabildikleri imkana bağ lıd ır (39). Bunlar ın da dış  ş ehirde gerçekle şmediğ i-
ni söylemek mümkündür. Hal böyle olunca şehire intibak da güçle şmektedir. 

b) Bürokratik Te ş kilatların Ş ehire Göçedene Kar şı  Tavrı  
Geli şmekte olan ülkelerde halk ile kamu bürokrasisi aras ında önemli bir mesafe ol-

duğ u bilinmektedir. Abedin'e göre Benglade ş  ve Pakistan da bürokratlar kendilerini ayr ı -
calıklı  bir s ın ıfa mensup addetmekte, alalede vatanda ş la e ş it şartlarda biraraya gelirlerse 
prestij kayb ına uğ rayacaklar ına düş ün ınektedir. Özellikle gi şe düzeyinde çalış an memur-
lar vatanda şa çok kötü muamele etmektedirler (40). 

Azgelişmiş  ülkelerde bürokrasinin halka ve özellikle ayncal ıksız kesimlere kar şı  du-
yarsı zlığı , bürokrasinin gücünün ba ş ka toplumsal güçler taraf ından dengelenmemi ş  olma-
sının bir sonucudur. Bu ülkelerde devlet kurum olarak çok güçlüdür. 

Bu gibi durumlarda gecekondulu vatanda ş , özellikle Türkiye'de "Devlet Baba" im-
gesine sanlmaktad ır. Çoğ u zaman da devletin iyi bürokrat ın kötü olduğ u sonucuna vanl-
maktad ı r. 

Heper'e göre, gecekondulu şehirde pekçok güçlü ğ ü a şmasına rağmen "ba şedemedi-
ğ i tek kurum kamu bürokrasisidir" (41). 

Nitekim, Heper, Gültepe ve Telsizler gecekondu bölgelerinde yapt ığı  ankette, anke-
te kat ı lanlar ın üçte ikisinin devlet dairelerinde i ş lerini yiirütemediğ inden ş ikayet ettik-
leri sonucuna varm ış t ır (41). 

Devlet dairelerinde i ş leri görülmeyen gecekondulu insan sonuca katlanmaktan ba şka 
hiçbir eylem de bulunmamaktad ır. Vatanda ş  aramaktan ziyade dilekte bulunmay ı  
yeğ lemektedir. 

(36) Heper, a.g.e., 8.67. 
(37) Heper, a.g.e., 8.86. 
(38) Ş enyap ı l ı , (T), a.g.e., s.163-164. 

(39) Göymen, Korel, Kentle Bütünle ş me Sorununun Yönetsel Boyutu, Kentsel Bütün-
le ş me, TGAV Yay., Ankara 1982,8.90. 

(40) Heper, a.g.e., s.24. 
(41) Heper, a.g.e., s.48. 
(42) Heper, a.g.e., s.97. 
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Bürokratlarda kendilerini üstün ve kültürlü bir s ınıf olarak gördüklerinden, özellikle 
gişe düzeyindeki bürokratlar ın şehir göçmenini önemsemedi ğ i ve onlara çok kaba dav-
randığı  görülmekte, dolay ısıyla şehir göçmenine verilen hizmetler de ba ş tan savma ol-
maktad ır. 

Ş ehir göçmeni son y ıllarda formel te ş kilatları  tanımaya ba ş lamış tır. Te şkilatlarda 
güçlükle kar şı la ş tığı  zaman ne yap ılacağı  mevzuunda bir ş eyler öğ renmeye ba ş lamış tır. 
Tanıdık memur bulmaya çal ışı yor, rüşvet, "torpil" gibi kendine has metodlarla güçlükle-
ri a şmaya gayret ediyor. Ancak yine de bürokratik te ş kilatlar kar şı sında yenik dü ş üyor. 
Ş ehir göçmeni bürokratik te ş kilatlann yap ısını  tan ımaya baş lamasına rağmen te şkilatlar 
göçmeni d ış lamaya devam ediyor. Türk bürokratik kültüründe ş ehir göçmeninin say ğı n-
lığı  yok. Göçmen bürokratik kültüründe şehir göçmeninin sayg ınlığı  yok. Göçmen bü-
rokrat ile aras ındaki mesafeyi ş ehirlile şerek a şamıyor (43). 

Ş ehire intibak ın göstergelerinden birinin de şehirdeki bürokratik te şkilatlan yete-
rince kullanma oldu ğunu daha önce belirtmi ş tik. Bürokratik te şkilatlar göçmenkrce ye-
terinde kullan ılmadığ ma göre, bu durum da intibak ı  engellemektedir. 

2. Ş ehir Kültürüne Kat ı lmay ı  Sağ layacak Kurumlar Eksikliğ i 
Geleneksel köy kültüründen kopup ş ehire gelenleri şehir kültürüne, şehire intibak 

ettirebilecek faktörlerden biri de kurumlar ve kurumlar ın çalış malarıd ır. Yeni gelenleri 
şehire al ış tıracak şehirli yapacak karar ve uygulamalar ancak birbirini tamamlayan bir 
dizi olu ş turduğ unda faydalı  olacaktır. Bunu sağ lamak ş üphesiz merkezi ve mahalli idare-
lerin görevidir. 

Ülkemizde şehir göçmeninin şehirle etkile ş imde bulunarak sağ lı klı  intibakını  sağ la-
yacak kurumlar henüz olu ş turulamam ış tır. Ayrıca daha da önemlisi ne mahalli idarelerin 
ne de merkezi idarelerin böyle bir karar ı  ya da eylemi bulunmaktad ır. 

Kültürel bütünle şmeyi ve intibak ı  sağ layacak ikinci bir husus şehirdeki gönüllü veya 
resmi kurulu ş ların faaliyetleridir. Ş ehirde bulununan dernek, vak ıf vb. gibi kurulu ş lar 
şehire intibaka yard ım edebilirler (44). 

Sanayile şme ile birlikte geleneksel toplumun üretim tarz ı  değ iş mi ş  onun yerine, 
çok say ı da somutla şm ış , uzmanla ş m ış , özel bilgi ve beceri ile donanm ış  kiş ilerin büyük 
organizasyonlar içinde herbirinin ne yapaca ğı  belirli bir biçimde çalışı p hizmet üreten 
yeni bir yap ı  olmuş tur. Yeni yap ı  tamam ı  ile i şyeri/mesken aynh ğı n ı  getirmi ş  ve aile 
fertlerinin çoğ u, zaman ının büyük bir k ısmı nı  ev dışı nda geçirmeye ba ş lamış lardır. 

Kiş iler güvenlik ihtiyac ını  aile ve akrabal ık iliş kileri çerçevesinde kar şı layamad ıklan 
için her sanay; toplumunda kendi şartlarına göre geli şmiş  sigorta, yard ım ve benzeri ku-
ruluş lara başvurmaktad ır. 

Ş ehirleşme ile birlikte genelde sosyal te ş ekküllerin say ısında artma görülmektedir. 
Adapazan'run ş ehirle şmesini inceleyen uzmanlar 1960-70 y ılları  arasında "Adapazan'n-
da h ızla şehirle şmenin sonucunda sosyal te ş ekküllerin say ısının arttığı nı " söylemektedir-
ler (45). Kartal'da yapt ığı  bir ara ş t ırmada ş ehirde kalış  süresi artt ıkça dernek kurma ve 

(43) Heper, a.g.e., s. 113. 
(44) Kongar, .Emre, Kentle ş en Gecekondular ya da Gecekondula ş an Kentler Sorunu. 

Kentsel Bütünle ş me, TGAV Ankara 1982. s.23-34. 

(45) Fı nd ıkl ı oğ lu, a.g.e., s. 29-30. 
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bu dernekleri kullanma oran ının artt ığı nı  belirtmi ş tir. Ama say ı ca artan sosyal te şekkül-
ler, şehirle şme h ı zı nın gerektirdiğ i-insan ı  bünyesinde kavray ıp fertleri sosyal te ş ekküllere 
katıp, kuvvetli ve endi şeli baskı lara kar şı  güç kazanma i ş ini ba ş aramamış tı r. 

Heper de ş ehirde, şehir göçmeninin formel te ş kilatlarla ili ş ki içinde bulunmasının 
en önemli ş art ının formel bir i ş te çalış ması  olarak belirtirken, baz ı  yazarlar sözkonusu 
teş kilatları n gerçek anlamda var olmad ı kları  görüşündedirler (46). 

Ş üphesiz gecekondulunun formel te ş kilatlarda çal ış maya ba ş laması  ile ş ehire uyum 
göstermesi aras ında yakın iliş ki vard ı r (47). Ama ülkemizde modern anlamda formel te ş -
kilatlann say ı sı  oldukça düş üktür. Yani gecekondulu te ş kilatlı  bir toplumun üyesi olarak 
yaş amamaktad ır. 

3. Ş ehir Mekanlar ı nın Yetersizliğ i 
Ülkemizde mesken aç ığı  hakkında tanı  bir görü ş  birliğ i mevcut değ ildir. Ancak sa-

dece nüfus art ışı  dolay ısıyla y ılda 270 bin civar ında mesken aç ığı  ortaya ç ıkmaktad ı r 
(hiç mesken yap ı lm ıyor farkedilirse). Eskime kamula ş t ırma ve diğ er yok edici faktörler 
dolay ı sıyla mesken aç ığı nda artış  olduğ u kabul edilirse, y ıll ık mesken ihtiyac ı nın 400 
bin civar ında olduğ u tahmin edilebilir. Buna kar şı lık 1982-83 y ı lında 115 bin mesken 
üretilmiş  ve 1984 y ı lmın ilk altı  ay ında bu say ı  azalarak 45 bine dü ş müş tür (48). 1985 
yı lı  program ında özel mesken in şaat ı nın V.Be ş  Yı ll ık Plan Dönemi sonunda plan döne-
mince 274 bin'e yükselmesinin beklendi ğ i ve ayn ı  dönemde haz ı r bina sat ın alımları  da-
hil 113 bin lojman ın kamu sektörü taraf ından kullan ı ma sokulacağı  bildirilmektedir. Gö-
rüldüğü gibi bu say ı  y ı llık mesken ihtiyac ını  karşı layabilecek yeterlilikte de ğ ildir. Ülke-
miz ş ehirlerindeki gecekondular ın pek çoğ unu mesken saymak da mümkün değ ildir. An-
kara nüfusunun %65, İ stanbul nüfusunun %45, İ zmir nüfusunun %35'inin ya ş adığı  pek 
çok gecekonduya kamu hizmetlerinin tamam ı  veya bir k ısm ı  götürülmektedir. 

Ş ehirde ya ş ayan pek çok insan ın özellikle şehir göçmeninin yukar ı daki tabloya gö-
re "ba şı nı  sokacak yeri" yoktur. Pekço ğ u ise baş kası nın arazisi üzerinde sa ğ lı ksı z, güven-
cesiz bar ı naklarda ya ş amaktad ır. Pek çok insan barınacak yer bulmada güçlükle kar şı laş -
maktadı r. 

Ş ehire yeni göçedenlerde genellikle küçük servis i ş letmelerinde, lümpen mesleklerde 
ya da mevsimlik i ş lerde çal ış maktad ırlar. Dolay ısı  ile mesken edinme ş ansları  ya yoktur, 
ya da sı nı rl ı dır. Bu durum da ş ehire intibak" engelleyen önemli sebeplerden biri say ı labi-
lir. 

C. Ş ehirde Kültürel Yap ı  
1. Ş ehir Kültürünün Karma şı klığı  
İkinci Dünya Savaşı ndan sonra bütün ülkelerde sanayile ş me h ız ı  artmış t ır. Ülkeler 

sanayile şmenin maddi faydalar ın ın yan ında mevcut kültürlerini geli ş tirerek muhafaza 
edeceklerini ümit etmi ş lerdir. Fakat bu ümitler k ısa sürede ütopyaya dönü ş müş tür. Sana-
yileş me sonucu üretim tarz ındaki değ işmeler ve buna ba ğ lı  olarak düzenlenen toplum 
yap ı sı , kültürlerin pek çok ögesi üzerinde y ı prat ı cı  tesisleri de beraberinde getirmi ş tir. 

Ülkemizde de sanayile ş me sürecinde sosyo-kültürel değ i şme gözlenmektedir. De ğ iş -
me h ı zı  çok yüksek oldu ğ u için de kontrole imkan vermemektedir (49). 

'(46) Heper, a.g.e., s.60-61. 
(47) Ş enyap ı lı , a.g.e., s.39. 

(48) 1985 Y ı lı  Programı . 

(49) Milli Kültür ihtisas Komisyonu Raporu, s.502. 
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Sanayile şme-şehirle şme sürecinde ülkemiz şehirleri sosyo-kültürel değ işmenin en 
hızl ı  olduğu yerler olmuş tur. Ş ehirler geni ş lemiş , kozmopolitle ş miş tir. Bu süreçte in-
sanlar aras ındaki temaslar ın şekli değ işmiş  ve şahsiyetin her yönü ile olan temaslar, ihti-
sasla ş mış  roller şeklinde cereyan etmeye ba ş lamış , fertler sadece menfaatleri için yan 
yana bulunur hale gelmi ş tir. 

Ş ehir toplumlar ında insanlararas ı  ilişkilerde çok önemli bir rol oynayan para ve 
maddi menfaatler, akrabal ık, dostluk ili ş kilerinin yerini alm ış t ır. Ş ehirde pek çok gru-
bun üyesi olan insan ı  köyde ailesi, evliliğ i, iş i kontrol ederken, şehirde bu kontrol kalkı -
yor veya kontrol fonksiyonunu küçük gruplar üstleniyor. 

Ş ehirler kendi nüfuslar ına ilaveten, k ırsal bölgelerden ve di ğ er küçük yerle ş im mer-
kezlerinden gelen insanlar ın toplandıklan yerler olmalar ı  dolay ısıyla homojen bir kültüre 
sahip değ ildirler. Ş ehire gelenler geleneksel davran ış  ve alış kanlıkları n ı  da beraberinde 
getirirler. Ayr ıca pek çok i şçinin de mevsimlik olarak büyük şehirlere gelmesi ve bu kesi-
min köyle irtibat ının yoğ un olması -  dolay ı sıyla kendi kültürlerini ş ehirde sürdürmeye de-
vam etmektedirler. 

Heterojen ve çok yönlü ş ehirlerde cadde ve sokaklardan geçen halk ın ayrı  ayrı  dille-
ri konu ş tuğunu, ayrı  yörelerin gelenek ve göreneklerine göre giyindiklerini rahatl ı kla 
görebiliriz. Farklı  bölgelerin örf ve adetleri gelenek ve görenekleri asimile olmadan şehir-
de, mevcudiyetini koruyarak sürdürür. 

Bütün bunlar, ş ehir kültürünün ş ehire yeni gelenleri etkilemeyece ğı  anlam ında değ il-
dir. Ama k ısa dönemde sonradan gelen kültürel unsurlar ın asimilasyonu mümkün olma-
yıp zaman geçtikçe intibak mümkün olmaktad ır. Ş ehire yeni gelenler, şehirin getirdiğ i 
fonksiyonel, ili şkilere alış makta uzun zaman güçlük çekmektedirler. 

2. Ş ehirde Değerler Krizi: 
Ülkemiz ş ehh-leşmesi çok h ızlı  bir ş ekilde sürerken, toplumsal mekanizmalar ın ayn ı  

hızda kurulup geli şmeyiş i, bir taraftan toplumdaki sosyal kontrolü azalt ırken diğ er ta-
raftan da ferdin cemiyet içerisindeki kendisini sorumlu hissetme niteliklerini kaybettir-
miş tir. Bu durum sosyal bilimcilerin "Büyük şehirlerimiz tüm şehirlilerin benimseyip uy-
dukları  genel kuralların geçerli olduklar ı  uygarlık merkezleri değ il, tersine sanki orman 
yasaların ın uygulandığı  bir korsan toplumu simgelemektedir" şeklindeki ağı r yorumları -
na yol açm ış tır (50). 

Ş ehirle şmenin geli ş mekte olan ülkelerde ço ğ u aman sosyal kontrol mekanizmas ını  
yok ettiğ i bir gerçektir. Göçle birlikte komu ş uluk ve akrabal ık iliş kilerinin azal ışı , ma-
halle tesanüdünün ve disiplininin kaybolmas ı , dinı adamlarının etkinliğ inin yokolması  gibi 
değ işmeler, ki ş ilerin anomik davran ış ların ı  engelleyen, onlar ı  toplumsal değ erlere enteg-
re eden mekanizmalar ın ortadan kalkmas ı  anlam ına gelmektedir. 

Ş ehire gelenler eski ah şkanlıklarının devam ı  halinde şehire uyum sağ layamamakta-
d ı rlar. Eski al ış kanlıkları  değ iş irken de yeni kuralwe de ğ erleri süratle benimseyemedikle-
ri için kabuller dünyas ı  birbiri ile çeli şen kurallarla dolu olmaktad ır. Bu durum onlar ı  
bunal ımlı  ve sürekli huzursuz yaparken şehire intibaklan da gecikmektedir. 

(50) Kele ş , Ru ş en-Ünsal, Artun, Kent ve Siyasal Ş iddet, Ank. Ü.SBF Yay., Ankara 

1982, s. 29. 
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KOOPERATIFÇILIK 	Sayı : 85 	TEMMUZ - AĞ USTOS - EYLÜL 1989 

SANAYI TOPLUM YAPISINA BAĞ LI 
İ KTİ SADİ  VE SOSYAL SÜREÇLER 

Dr. Vedat B İ LG İ N (*) 

GIRIŞ : 

İş bölümüne dayal ı , sermaye birikimine ba ğ h bir üretim prosesinde; bölü ş üm ve onun u-
zant ı sında, tüketimde fartida ş maların önlenmesi mümkün müdür? Bu soruyu sanayi toplu-
munda sosyal farki ı la ş malar ı  bir komploya-Kapitalistlerin oyunu veya sadece kapitalizme-
bağ lanmadan nası l izah edebiliriz ş eklinde de sorabiliriz. 

Bu soruyu ele al ı p cevapland ırmak, ş u stratejik noktalar ın açığ a ç ıkmasın ı  sağ layacakt ır. 
1) Sanayi toplumu kendisini sürekli k ı lmanın yolunu-kendisinin yeniden üretilmesi-sos-

yal bakı mından farkhla ş mış  bir tabaka sisteminde bulmu ş tur. 
2) Bu tabakala şma sistemi, doğrudan iş bölümünün neticesi olmaktan çok, sanayi toplu-

mu yap ıs ı nın kompleks özelliklerinde aranmal ı dır. Bunun için tabakala ş ma düzeni ile i ş bölü-
mü arasında karşı lı klı  etkile ş imden bahsetmek daha doğru olur, 

3) Sanayi toplumu sosyal organizasyon olarak teknik ve ekonomik rasyonellere ba ğ hdı r. 
Bunlar ise kendilerini yo ğ un sermaye ve uzmanla ş m ış  farkh derecelerde kaliteye sahip emek-
lerin varlığı  ile aç ığ a ç ı kart ır. 

Yukarı daki hususlar yüzündendir ki, üretim sürecinde ki farkhla şmalar siyasi rejimin ni-
teliğ inin-kapitalist,sosyalist-oldukça üzerinde faktörler olarak, bölü ş iimü ve tüketimi etkileye-
cektirler. Bu farkl ı lı kların başka gerekçelerle uzalt ı lması  veya dengele ş tirilmesi insani ve ahla-
ki bir durumdur ki, bunu sa ğ lamanın da sosyal müeyyidesi, yine sanayi toplumunun yap ı  
özelliklerine ba ğ h olarak er veya geç tecelli etmek mecburiyetinde olan demokrasidir. 

(x) G,Ü. İk ve İd- Bilimler Fakültesi Ara ş tırma Görevlisi 
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Biz burada sadece sanayi toplumunun temel yap ı  özelliklerinden baz ıları  üzerinde dura-
rak, bunlar ın nas ıl politik, sosyal ve ekonomik mekanizmalar ı  etkileyen nitelikler ta şı dığı nı  
tart ış maya çal ış acağı z. 

Yazıya ba ş larken sordu ğumuz sorunun cevapland ırılması  da büyük ölçüde yap ı  özellikle-
-rini dikkattent kaç ırmamay ı  gerektirmektedir. 

I . Endüstri Toplumu Nedir/ 
Endüstrile şmeyi genel olarak, yo ğun teknoloji ve emeğ in belli birimler içerisinde iş bölü-

müne dayalı  organizasyonlardan olu şan üretim ünitelerinin-fabrika, i ş letme-hakim olduğ unu; 
ve bunlar ı  iş letecek seviyede veya tamamlayacak nitelikte pazar finansman piyasalar ına sahip 
bir sistemin, yani sanayinin yo ğunlaş ması  şeklinde tarif etmek mümkündür (1). Endüstri ise 
"insanlar ı n sosyal hayatta her çe ş it ihtiyaçlarını  karşı lamak için, maddeleri tabiattan ç ıkar-
mak, üretmek ve bunlar ı  değ iş ik biçimlerde iş lemek amacı  ile yapt ıkları  faaliyetler bütünü-
dür (2). 

Sanayinin daha önceki üretim faaliyetlerinden temel fark ı  kullan ılan teknolojinin orga-
nik emeğ in yerine mekanik veya inorganik emekleri ikame ederek, insan faaliyetlerini daha 
verimli bir organizasyonu kavu ş turmasıdır. 

Ekonomik ve teknik seviyede sanayinin meydana getirdi ğ i yenililder sosyolojik bak ım-
dan önemli geli ş melere yol açm ış t ır; 

1) Sanayi üretimi insanlar aras ı  iliş kileri teknik-mekanik araçlarla birlikte düzenleyecek 
yeni prensiplere getirmi ş tir. 

2) Sanayi üretimi kitle faaliyetinin neticesi olarak devam edebilir ba ş ka bir ifadeyle kit-
leyi faaliyete ba ğı mlıdı r. Bu durum ise beraberinde kitlevi tüketimi getirmi ş tir. 

3) Sanayi üretimi üretim faaliyetinde bulunan insanlarla, ürün aras ındaki iliş kileri, gayri 
şahsileş tirmiş , bu durum da bilindi ğ i üzere "yabancı laşma" probleminin sebeplerinden biri-
sini te şkil etmektedir (3). 

4) Sanayi üretimiyle teknolojik unsurlar ın yoğ unluk kazanmas ı , iş letmenin kurulması  
içn gerekli sermayenin miktar ın ı  ve önemini art ırmış tır. Böylece çalış anların çalış t ıkları  iş ye-
rinde mülkiyet yerine"ücret gibi bir bakla yeni ili şki kurulmasına yol" açmış t ır ki bu ili şki-
nin eseri olarak"i ş çi " ve "i şveren" statüleri ortaya ç ıkmış t ır 

5) Cemaat hayat ından, kendine yeterli kapal ı  topluluklardan veya ya ş ama biçimlerinden 
cemiyete, para ve piyasa ekonomilerinin egemen oldu ğ u yaş ama ş ekillerine geçilmiş tir. 

Kısaca Sanayi toplumu, sanayi faaliyetlerinin toplumun bütün ili ş kilerine yansı dığı  yaş a-
ma şeklidir. Sanayi faaliyeti yo ğun teknolojilerle beceri unsurlar ın birlikte organize edildiğ i 
yeni bir olgu olarak, sanayi öncesi toplumları  köklü bir değ iş ime uğ ratmış tır (4). 

2. Endüstrile ş menin Merhaleleri: 
Sanayile şmeyi, 17 ve 18. yüzy ıllarda ortaya ç ıkan değ işmelerin eseri olan bir olay olarak 

görmek yanlış  olmasa gerek (5) Sanayinin do ğ uşunu haz ırlayan şartlardan bahsederken bu-
nun temelinde be şeri tecrübenin, bilginin geli ş imi ve bu birikimin yol açtığı  büyük zihniyet 
değ işmesi-insanlar ı , eş yayı , tabiatı  yeni bir aç ıdan değ erlendirme-olay ından bahsedilmelidir. 
Nef, sanayinin temelini olu ş turan teknolojinin kayna ğı nı  1570-1660 y ılları  arasındakifigi ge-
lişmelere ve zihniyet değ iş imine bağlar. ,  (6). Tekni ğ in ve değ işmenin kaynağı  bilgi birikimi-
dir ve bu belli tarihi-sosyal şartlarda mümkün olmu ş tur. Avrupa'da Rönesans-Reform hare-
ketleri ile ortaya ç ıkan değ işmeler, tabiat ı  ve olaylar ı  anlay ıp, onlardan faydalanmay ı  esas 
alan çalış malara yol açm ış t ır (7). Bu ise birçok teknik icat ve ilmi bulu şun ortaya ç ıkmasına 
sebep oldu. Teknolojik geli şmeler ve zihniyet değ işmesi aras ındaki iliş kileri belirlemeye çal ı - 
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şı rken Turhan, "hakikatte endüstrideki inkilap, ilmi inki şafa tekadüm etmemi ş , bilakis onun 
fikirlerde, görüş te ve zihniyette meydana getirdi ğ i değ iş ikliğ in neticezi olmu ş tur" der (8). 

Sanayinin geli ş mesi, ş üphesiz büyük ölçüde teknolojisiyle alakah bir husustur. İ lk defa 
sanayi teknolojisi insanlar ın 19. yüzy ı la kadar kullandıldarı  teknolojilerden farkh bir formda, 
çalış ma hayat ı nın bütününü etkileyen, de ğ iş tiren ve kapsayan gelişmelere yol açm ış tır. Sana-
yi teknolojisinin önceki teknolojilerden ay ırdeden husus tabiattaki enerjiyi aç ığ a ç ıkararak 
onları  makinalarda "i ş " yapacak güç ler haline dönü ş türmesidir (31). Bu gücün üretime, 
çalış ma hayatına uygulanmas ı  dalga dalga yükselerek sanayi toplumunu haz ırlar ve yükseltir. 
"İ lk endüstri dalgası  dokuma endüstrisi dalgası dır" (10). Arkwright 'in pamuk e ğ irme 
makinasını  geli ş tirmesinden sonra Cartright diye birisi mekanik dokuma tezgah ını  
geliş tiriyordu. 1769'da Jama Watt' ın icad ı  olan buharh makina ilave edilince dokuma 
fabrikasının teknolojik ögesi ortaya ç ıkmış  bulunuyordu. Bu olay ın "buhar pamukla 
evlendi" (11) ş eklinde değ erlendirilmesi enteresand ır. insanoğ lu o güne kadar hayvan ve 
kendi gücünün d ışı nda tabiatta sakl ı  enerjileri açığ a ç ıkarı p, üretimde kullanmakla insan 
kendini de ğ iş tirecek bir ba ş langı cın ilk ad ımlarını  atmış  da oluyordu. Bu adımlar çok 
sonraları  atom çekirde ğ inin sakladığı  enerjileri aç ığ a ç ıkaracak çalış maların jilkiydi 
denilebilir. 

• İ kinci endüstri dalgası  olarak. Frayer demir ve çelik teknolojilerindeki geli ş meleri 
niteler. Bu teknolojiyi haz ırlayan icatlar arasında ham demir elde etmekte kullan ılan kok fı -
rın, hammaddeleri düğ me demir ve çelik haline getirmekte kullan ılan püdlaj usulünü, sonra 
demir i ş lemekte kullan ılan madenler için toma tezgahlar ı , delik açma makinası , istim çekici 
gibi çok önemli alet ve makinaları  sayabiliriz. Demir-çeli ğ in istenilen ş ekilde kesilip biçil-
mesi ve ş eklilendirilmesi endüstri ça ğı nın temel görüntüsünü haz ırlayacak bir geli şme say ıl-
malı dır. Zira kitle halinde seri olarak üretilen demir çelikten yap ılmış  arac ve makinalarla 
fabrikalar kuracak"endiStri çağı "böylece"demirve çelikten imal edilmi ş  bir dünyan ın ı  faa-
liyetidir(12). 

Üçüncü dalga ise bu demir-çelikten dünyan ın yiyeceğ i, içeceğ i durumundaki hammad-
delerin sağ lanması n ı , ürettiklerinin yay ılmasını  temin eden, ula şı m teknolojisinide görülen 
gelişmelerdir. Robert Fulton'un buharl ı  gemisinden sonra-1820 sonras ı -George Stepanson 
un içat ettiğ i demiryolu ta şı macı lığı  endüstrinin geli ş iminde önemli bir at ıhmdır.(13). 

Döndiincü dalga ,kimya teknolojisinde meydana gelen geli şmeleri ihtiva etmektedir. 
Tabiattaki çe ş itli inorganik maddelerden faydalanarak gerçekle ş tirilen, elde edilen ürünler, 
analizlerden faydalan ı larak geli ş tirilen formüller, mevcut maddelerden yeni maddeler üretil-
mesini sağ layan bir teknoloji geli ş tirdi(14). 

Be ş inci dalga elektrik, teknolojisindeki geli ş melerle ilgidir. Elektirik dünyam ız ı  aydın-
lattığı  kadar, üretim için de önemli bir güç kayna ğı  olmu ş tur. Elektirik teknolojisiyle birlikte 
insanların daha önce kulland ıkları , eski bir kaynak yeni bir düzen içerisinde kullan ılmaya 
ba ş land ı . Patlamal ı  içten yanmah motorları n icadıyla otomotiv sanayi geli ş ti. Sanayi pet-
rolden bir enerji kayna ğı  olark da yararlanmaya ba ş ladı (15). 

Yukarda Frayer' ın sındlanmasım esas alarak yapamaya çal ış tığı mız endüstile ş me 
merhalelerinin tesbitine günümüzdeki yeni bir endüstri dalgas ını  ilave etmezsek ekisiklik 
olur. Frayerin ş ahit olmadğı  ve tabii izah etmedi ğ i bu yeni dalga elektronik bilgi sayar tek-
nolojileridir.  . 

Günümüzde yukarda bahsedilen sanayi dalgalarnon teknolojileri kullanilmakla birlikte, 
bunlar çoğ unlukla eskimiş , yeni enerji kaynaklar ı  bulunmu ş  veya bunlara yeni ilaveler yap ı l-
mış t ır. Bilgi i ş lem teknolojisi ile yeni imkanlar ortaya ç ıkmış  bulunuyor. Bu yüzden bilgi- 
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saya ıiann egemen oldu ğu bu yeni teknolojinin meydane getirdi ğ i dalgayı  sanayi dışı  bir un-
sur hatta sanayinin sonunu haz ırlayan bir geli şme olarak görenler de mevcuttur. Alv ın Tof-
ler bu yeni teknoojinin sanayinin sahip olduğu birçok sosyo-ekonomik geli şme prensibine 
aykı n yeni prensiplere sahip bir teknoloji olarak niteleyerek sanayinin can çeki ş mesinin ba ş -
ladığı nı  iddia etmektedir (16). 

Burada ş u belirtilmelidir ki, sanayinin belli ba ş lı  çalış ma prensipleri kullan ılan teknolo-
jilere ve enerjilere' göre de ğ iş iklik gösterebilmektedir.Yirminci .Yüzy ılın sanayisi bir önceki 
yüzy ılın sanayisinden oldukça farkl ı dır ve bir sonraki yüzy ıldaki sanayinin de her iki yüzy ıl-
dan -da farklı  olacağı nı  söylemek kehanet de ğ ildir. Bu bakımdan Tofler'in iddialar ı  tümüyle 
reddedilemez. Yeni bir endüstri dalgas ıyla kar şı  karşı ya bulunduğumuzu ve dünyam ızın, 
yeni bir teknolojik de ğ iş me vetiresini ya ş adığı nı  tesbit etmek mümkündür. Aç ıktır ki bu sa- 

, 
nayi dalgası  da insanlar ın ah ş tığı  bir çok ş eyi değ iş tirecektir. 

3. Sanayinin. Yapı  Özellikleri 
Sanayile ş menin farklı  merhbalelerinin veya Frayer 'in tabiri ile "dalgalar ı n herbirisinin, 

sanayinin çe ş itli özelliklerini değ iş tirdiğ i gözlenmi ş tir. Bu yüzden yukarda temel edildğ i 
üzere son büyük değ iş im dalgasın ıın sanayi medeniyetini y ıkıcağı  dahi denilmiş tir. Bu durum 
sanayinin farklı  geli ş me merhalelerine hus özelliklerin diğ er bir merhalede kaybolmas ı  veya 
ba ş ka bir huvviyete bürünmesiyle yeni durumla bütünle şmesi meydana gelen fonksiyon de-
ğ işmeleri ile alakal ı d ır. Bunun içindir ki sanayinin belli durumlarına has özellikleri yerine 
sanayinin karakteristik özelliklerini tesbit edersek, tarihi durumlar ın bizi yan ıltmasından da-
daha az etkilenebibriz. K ı saca bu yap ı  özelliklerini ş öyle tesbit mümkündür: 

1) Te ş ebbüs aileden ayr ılmış t ı r: Üretim faaliyetlerinin büyük sanayi i ş letmelerinde yer-
aldığı  toplumlarda, çal ış anlar aile çevresinden aynlmış lardır. Bu toplumlard ı  aile i ş letme-
leri ,gelenekçi faaliyet tarz ı n ın kalı ntıları  olarak yaş amaya devam etti ğ i de görülebilir. 

2) Orijinal Bir işbölümü Vard ır: i ş bölümü-daha sonra geni şce ele alaca ğı z yeryüzünde 
iptidaiden, moderne kadar bütün toplumlarda görülen bir olgudur. ilkel toplamlarda ya ş  gru-
buna, cinsiyete göre i ş leyen bir sürec sanayi toplumundaki i ş bölümüyle mukayese edilecek 
gibi. değ ildir. Sanayi toplumunda görülen i ş bölümü bütün toplum ş ekillerinde görülen i ş bö-
lümü türlerinden farkl ıdır. Sanayi toplumdaki i ş bölümü, büyük sanayi üniteleri içerisinde i ş in 
teknolojik bölünmesi vard ı , bu sanayi teknolojisinin özellikleriyle ilgilidir. (17). 

3) Sermaye birikimine Dayal ı dır.:"Bir sanayi medeniyet, her i ş ciden önemli bir sermaye 
üzerinde çal ış ması nı  ve bunu yenilemesini ister (18). Bu tip toplumlarda sermaye birikimi 
gittikce önem kazanmaktad ır. Teknolojik ilerleme, sanayi toplumunun yenilenmesi yeni 
sanayi dalgaları nın ortaya ç ı kması  da denebilir. meselesi sermaye birikimini te ş vik etmekte 
mecburi hale getirmektedir. Özellikle sabit sermaye yat ırımlarının yoğ unlaş ması , sanayinin 
geli ş mesinin adeta kanunudur. 

4) Rasyonel Hesaplama Esası : Endüstri toplumu yat ınlan sermayeyi hesaba alarak üreti-
min maliyetini dü ş ürecek-asgarile ş tirecek-rasyonaliteyi eses al ırlar. Sermayenin toplumun bir 
tasarrufu olduğ u düş ünülürse, yat ı nlan sermayeyi hesaba katarak bir üretim faaliyeti kurma-
n ı n israfı  önleyecek bir usul olaca ğı  aç ıktır. 

5) i şçi Kitlelerinin Olu şması  : Sanayi toplumlar ı nın doğuşuyla beraber ilk defa say ılan 
milyonlan ifade eden i ş çiler bir kitle olarak üretim sürecinde emeklerini i şe vererek karşı lı -
ğı nda ücret almaktad ı rlar. işyerinde çal ış anların kitlele şmesi, sanayide yönetim ve mülkiyet 
farklı laşmasıyla birarada i ş leyen bir süreçtir. Bütün sanayi toplumlar ı nda, iş çilerin i ş  karşı -
sı ndaki durumu ayn ıdır Çalışı lan iş in özel sektöre yahut kamuya ait olmas ı  iş çinin çalış ma- 
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sı , emeğ ini üretim faaliyetinin ihtiyac ına göre sarfetmesini de ğ iş tirmeyecektir. Burada iş çilik 
statüsünün siyasi, iktisadi rejim farkhhidanna ba ğh olmayan, sanayi toplumlanna bağ h bir ol-
gu olduğ unun ifadesidir (19). 

4. Sanayi Toplumlannda Baz ı  Sosyo-Ekonomik Süreçlerin Özellikleri 
Endüstri toplumlannm yukar ıda kısaca ele alı nan yapı  unsurlanna bağ lı  olarak iş leyen 

bazı  temel sosyal ve iktisadi süreçlerin özelliklerini tesbit ederek bu toplum ş eklinin mahiye-
tini daha yak ı nen kavramak mamkündür. 

A. KARLILIK: 
Kâr ve kârlı hk üretim ve tiresinde sermayenin yer almas ıyla birlikte önem kazanan bir 

olgudur. Kârlıhk prensibi sanayi toplumunda, endüstrinin temel girdilerini ve mekanik yap ı sı -
nı  var eden sermayenin kendini yeniden üretmesinin, yenilemesinin ve geli ş tirmesinin önemli 
bir ş art ıdır. Kârhl ık ilkesine göre çalış mayan bir sanayi kurmak ve i ş letmek mümkün değ il-
dir. Kârlı lığı n vazgeçilmez bir ilke olu şu sermayenin-hava gibi gayri iktisadi de ğ il-sosyal un-
sur olması , bilakis sanayi toplumunda üretimin sermaye temeli üzerinde gefçelde şmesine bağ -
hd ır. 

Kâr ve Kârlı lı k sanayi toplumlar ı nın kurulu ş  çağı nda kapitalizme has olgular olarak ka-
zanç h ı rsı  ve özel mülkiyetle alakal ı  bir olğ u olarak kabul etmek yaygın bir anlayış tır. Fakat 
sanayide ferdi mülkiyet yerine yayg ın mülkiyet veya kamu mülkiyetine dayah i ş letmelerin 
ağı rlık kazandığı  örneklerin ço ğalmasıyla, kârhlık prensibinin h ırs veya ahlaki birtak ı m ek-
sikler-tamahkarl ı k v.b. gibi motifler yerine, sermayenin sanayi içinde rasyonel kullan ımı nı  
sağ layan bir mekanizma olu ş u farkedildi. (20). 

B. VER İ MLİ Lİ K 
Verimlilik, kârl ıhlt ilkesiyle s ı kı  bağ ları  olan ve onunla birlikte uygulanan bir ilkedir. Ve-

rimliliğ i genel olarak ihtiyaçlar ı n karşı lanması  esnasında kullan ılan kaynaklann etkinli ğ inin 
ölçüsü şeklinde tarif etmek mümkündür. Bu tarifi üretim sürecinde izah etmeye çal ışı rsak, 
üretilen mal ve hizmet miktar ıyla onlar ı  elde etmede kullan ılan faktörlerin miktarlar ı  arasın-
daki ilişkidir. Sanayide kullan ılan kaynakları n etkinliğ inin ölç linesi genellikle eme ğ e uygu-
lanmaktad ır. Verimlilik, karl ı l ık gibi sanayinin uyması  gereken bir prensibidir. Sanayinin ken-
dini yenilemesi ve sürekli k ılması  üretimin artmas ı na devam etmesine ve maliyetlerin dü ş ürül-
mesine bağ lı dır. Bunlarda ister istemez verimlilikle ilgili hususlard ır ve bu prensibe uymay ı  
zaruri k ılarlar. 

C.İŞ BÖLÜMÜ: 
İnsan emeğ inin belli i ş ler üzerinde veya i ş in belli bir k ısm ı  üzerinde uzmanla şmasınm 

iş bölümiinü ifade etti ğ i biliniyor. İş bölümü sanayi toplum yap ı sına bağ lı  olarak ilerleyen ve 
geliş en bir olgu görünümünde olmakla beraber, yeryüzünde oldukça eski bir tarihe sahiptir. 
Hemen hemen ya ş ayan bütün toplum ve topluluklarda görünürse de mahiyeti oldukça fark-
lı lı k göstermektedir. 

a) İş bölümünün Sebepleri. 
İş bölümünün temelinde, insan ın üretim gücünün bir tek anlamda yo ğ unlaş t ı rı lması  halin-

de, o saban ın özelliklerini daha iyi ö ğ renerek verimliliğ i art ı rmas ı  yattığı  bilinmektedir (21). 
Fakat bu ifade i ş bölümünün neden meydana geldi ğ ini yeterli olarak aç ıklamamaktad ır. 

Teorisinde i ş bölümüne oldukça önemli bir yer ay ıran Durkheim insanlann benz'er ihti-
yaçları n ı  yardı mlaş arak, farkh ihtiyaçlann ı  iş bölümü yoluyla, farkhla ş arak karşı lad ı kların ı  

42 

pe
cy

a



söylemektedir. Her iki faaliyetinde birer dayan ış ma bizimine tekabül ettiğ ini belirten Durk- 
heim'm bunları  "Mekanik ve organik" dayan ış ma diye adlandırdığı  bilinmektedir. Durkheim, 
işbölümünün meydana gelmesini maddi ve manevi yo ğunluk olgulanyla aç ıldamaktadır. (22). 

Klasik iktisatç ılardan A.Smith ise iş bölümünün saikini mübadele saiki'nde buluyor-
du. (23). 

Bir baş ka görüşe göre ise, i ş bölümünün sebepleri teknolojide veya maddi kültürde mey-
dana gelen değ işmelerdir. Maddi kültürde meydana gelen de ğ iş meler i şbölümünü doğ urdu İş -
bölümü ise maddi kültürün daha hali geli ş mesine yol açarak günümüz sanayi toplumunu ha-
zı rlad ı . Bu görü şün bir benzeri de Marksistler taraf ından savunulmu ş tur. Maddi kültür veya 
teknoloji kavramlarının yerini burada "üretim güçlerinin' geli ş mesi kavram ı  almış t ır. 

Birçok kimsenin de üzerinde durdu ğu gibi maddi kültürün kendili ğ inden değ işmesi tek 
ba şı na hem yetersiz hemde aç ıklanmam ış  ve aç ıklanmaya muhtaç bir kavramd ır.Maddi kül-
tür işbölümü olmadan nas ıl değ işmektedir zaten i ş bölümü varsa i şbölümünü neyle aç ıkla-
nacaktır? Üretim güçlerinin geli ş mesi ise adeta bir kanunmu ş  gibi kaderci birizah izlenimi 
taşı maktadır. Osipov'un belirttiğ i"üretici güçlerin ilerleyici yasan"(24) kendiside izaha 
muhtaç, ba şka değ işkenlere bağ h bir bağı mlı  değ iş ken olabilir ancak. 

Kısaca i ş bölümünün nüfus, bilgi birikimi veya seviyesi, fiziki ş artlar arasında karşı lı klı  
ili ş kiler neticesinde geli ş tiğ ini ifade edebiliriz. Zira i ş bölümü insanlararas ı  mecburi bir sosyal 
ilişki ş ekli olduğ u gibi, insanların bu ilişkileri geli ş tirmek için tabiat üzerinde kurduklan de-
netimle de ilgilidir. Bu denetim ise, bilgi seviyesine ba ğ lı , ona denk düş en, teknolojiler arac ı -
lığı yla sağ lanmaktadır. 

b. İş bölümünün 
A.Smith 'in iş bölümüyle ilgili olarak verdiğ i klasik örnek emeğ in üretici gücünü geli ş tir-

menin işbölümüyle sağ landığı nı  göstermesi bakımından da enteresand ır. Bu örneğ e göre top-
lu iğnenin tümünü yapan bir i ş çi günde ancak yirmi tane iğne imal edebilir. On iş çinin çalış -
tığı  bir fabrika da iğne üzerindeki i ş lemlerin bu i ş çiler aras ında payla şı lmasıyla günde bir i ş -
çiye 4.800 iğne ürün isabet etmektedir (25). İ leri iş bölümünün uyguland ığı  bu atölyede, bir 
iş çi teli uzat ır, diğ eri keser, bir ba ş kası  düzeltir, dördüncinü sivriltir ve böylece i ş bölümü içe-
risinde üretimin seviyesi yükselir. 

Kısaca i ş bölümünü mesleki ve teknik olarak iki k ı s ımda ele almak mümkündür. Sanayi 
toplumunda her iki i ş bölümü türünde de ileri bir merhaleye ula şı ldığı  görülmektedir. Buna 
rağmen, belirtmeliyiz ki teknik i ş bölümü münhasıran sanayi toplumuna ait bir olgudur. Ça ğ -
daş  sanayide makinalı  üretim esast ır ve emek makinanm i şgücüne iş  görme kabiliyetini sa ğ -
lamak için-ihtisaslaş arak katı lı r. Makinan ın yapabilece ğ i küçük parçalara ayr ılan iş in ortaya 
ç ıkabilmesi için, bunun gereklerine göre insan ın çalış ması  laz ımd ır. İş in bütününün yerine 
sı nırlı  bir parças ının yapı lması  ilkesi teknik iş bölümünün esas ı nı  olu ş turur ki, bu sanayi top-
lumunda i ş bölümünün tipik özelliğ idir (26). 

5. NETICE: 
İş bölümü, verimlilik, kârl ı lık bunlar sanayi toplumunun onsuz olmayan ve birbirine 

bağ lı  sosyal ve iktisadi temelleridir. Bunlardan biri olmadan, diğ erleri ayakta kalamaz-uzun 
süre- ve dolay ısıyla sanayi toplumu ya şayarnaz 

Sanayi toplumu, bu temel süreçlerin fonksiyonlar ın dikkate al ınmadığı  takdirde ideolo-
jik amaçlara göre kurulmu ş  çeş itli modeller taraf ından kavran ıp aç ıklanması  mümkün ola-
maz. 

Sanayi toplumu, gelenekçi toplumlar ı n-tarım toplumlar ı -içerisinden do ğmu ş tur. Bu do-
ğ uş  bir çağ  değ iş mesini ifade etmektedir. Yani insanlar ı n alış kanlıklar ı , kanaatleri, kültürleri 
hatta inançları  dahi yaş adığı  hayat şeklinin değ iş ime uğraması  karşı sında sarsdmaktad ır. Sa- 
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nayi toplumuna kar şı  yükseltilen tenkitler,bu toplumun getirdi ğ i problemlere yöneldi ğ i tak-
dirde haklıdırlar ve bu noktada problemlerin üzerine dikkat çekerek çözümünü kolayla ş tıra-
bilir-nitelik ta şı mış lardır. Fakat bu tenkitlerden hareketle, onlardan güç I alarak sanayi toplu-
munu reddetniek mümkün de ğ ildir. Sanayi toplumlann ın türlü reddetme biçimleri görülmü ş -
tür. Bunlar tabiata dönüş ten tutunda, sanayinin sosyal ve ekonomik süreçlerini reddederek, 
prensiplerin' inkar ederek, nimetlerine sahip ç ıkmaya- "herkesten yetenegine göre, herkese 

-ihtiyacına göre" laf ı  hat ı rlan ırsa-çalış an sosyalizme kadar uzanmaktad ır. 

Biz k ısaca sanayile şmenin doğ urduğ u şu veya bu sosyal meselenin, neticesinin, reddedi-
lebileceğ ini fakat, sanayiden vazgeçmeden, onun prensipleri olan i şbölümü, karhlık, verimli-
likten vazgeçmeden bunun yap ılabileceğ ine iş aret etmeye çal ış t ık. Zira bu prensiplerden vaz-
geçince sanayi ayakta kalamaz-mesela verimlilik olmadan kimseye ihtiyac ına göre verilecek 
bir ş ey bulunamaz. 

Yazının başı ndaki ilk soruya dönersek, tarihi olguda yap ıya ait olan ın ayı rdedilmesi ge-
rekir. Tarihi olanlar çe ş itli ıniidahalelerle ortadan kald ırilabilirken şartlara etki edilerek, ş art-
ları n değ işmesiyle yap ıya bağ lı  olaylar yaşamaya devam eder. Yani sanayi toplumunda yap ı -
ya bağ h olan sosyal farkhla şma şekillerini ortadan kald ırmak mümkün de ğ ildir. Zira bu sana-
yi toplumunun kendini üretme ve ifade etme yoludur. Sanayinin tarihi problemlerini i ş e her-
zaman ortadan kald ırmak mümkündür. Sanayi toplumu bu problemlerin a şı lmasınm imkanla-
r ını  da kendisi yaratmaktad ır. Sanayi toplumunun sağ ladığı  imkanlar yap ı  özelliklerine ba ğlı -
dı rlar. Yoksulluğ un, gelir da ğı lı mındaki dengesizliklerin verimlilik yoluyla gelirin yeniden da-
ğı t ım ı  da dahil-çözülmesi bu konuda canh örnekler say ılabilir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI : 85 	TEMMUZ - AĞ USTOS - EYLÜL 1989 

YÖNETİM AÇISINDAN EĞİ TİMİ N 

ALANI VE ÖNEM İ  

Yrd.Doç.Dr. Temel ÇALIK(*) 

GIRIŞ  
İnsanların diğer canlılardan en önemli fark ı , her zaman gruplar halinde varl ıkların ı  

sürdürmeye çal ış malar ıdır. Bu sebeple de yine insanlar için her zaman yönetim olay ın ın 
söz konusu olmas ı dır. 

Kitab ı  olmadığı  öne sürülen yönetimle ilgili eserler çok eskiden yaz ılmış tır Daha 
sonra geli şmelerle birlikte artan ve büyüyen talep, ba şarılı  bir yönetim için sosyal ara ş -
t ırmalar ın h ız kazanmas ın ı  sağ lamış t ır (1). 

İ kinci dünya sava şı n ı  izleyen y ılların getirdiğ i bilimsel ve teknolojik geli şmelerin bo-
yutu, yönetim olay ının geniş  aç ıdan değ erlendirilmesini ve sorunun yeniden dü ş ünülme-
si gerçeğ ini ortaya ç ıkarm ış t ır (2). Yine sava şı  izleyen y ıllarda ba ş layan geli şmeler değ i-
şen zamanlar ın değ işen ihtiyaçlar ına cevap verebilmek için yönetimlerin haz ırl ıklı  olma-
ların ı  gerektirmi ş tir (3). Bu durum bütün ülkeler için, insanlara hakk ıyla hizmet sunmak 
amac ıyla etkin bir yönetimi zorunlu k ılmaktadır. 

Yönetimin var olu ş  sebebi, insanların birtak ım ihtiyaçlar ını  daha iyi kar şı lamak iste-
ğ idir. Bunun için bütün toplumlar her zaman ve her konuda yönetim olu ş turmu ş lard ır. 
Yine yönetimin esas unsuru da insanlard ır. 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda meydana gelen geli şme ve değ iş -
meler halkın istek ve ihtiyaçlar ın ın çeş itlenerek çoğ almasına yol açmaktad ır. Bu durum 
yönetimleri, özellikle kamu yönetimlerini h ızlı  ve daha iyi hizmet vermeye zorlamakta-
dır. Bu sebeple zaman içinde kendilerini yenilemek ve de ğ işen ş artlara ayak uydurmak 
zorundad ırlar. 

Her yönetimde hizmetlerin verimli ve etkin olabilmesi de ğ işen istek ve ihtiyaçlar ı  
karşı layabilmesi, bu hizmetleri yerine getiren personelin üstün nitelikli olmas ıyla söz ko-
nusudur. Niteliklerin üstün olabilmesi de iyi bir eğ itimi gerektirmektedir. Bu yaz ı da özel-
likle personel eğ itiminin neden gerekli olduğ u ve ne gibi faydalar sağ ladığı  incelenecek-
tir. 

(x) Dr. Temel ÇALIK, G.ü. Gazi E ğ itim Fakültesi öğ r. üyesidir. 
(1) Elwoor Streat, Sosyal Hizmetler idaresi (çeu Bilon Güreyman), Ankara-1962, s 7: 
(2) Eyüp İ lyasl ı oğ lu, Yönetim .A ıs ı ndan üretim Sistem Tipleri, İstanbul-1976, s. 1. 
(3) Elwood Streat, a.g.e., s.7. 
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A- GENEL OLARAK YÖNETIM KAVRAMI 
Yönetim, de ğ iş ik sosyal bilimlerin inceleme konusu olmas ı  sebebiyle, bu olgunun 

kavramla ş t ırı lmas ında birbirinden farkl ı  görüş  ve yakla şı mlara rastlanmaktad ır (4). Yö-
netim kavram ı  kimi kez te şkilat, kimi kez idari faaliyetler, kimi kez de sevk ve idare an-
lam ında kullan ılmaktadır (5). 

Yönetimin bilimleraras ı  bir özelliğ i olduğu ve yönetim biliminin sosyal hayat ın de-
ğ iş ik kesinı lerindeki yönetimle ilgili olaylar ı  disiplinleraras ı  bir bakış  ac ısıyla incelemek, 
özel ve kamu ay ırım ı  yapmadan teorik ilkeler ışığı nda ve evrensel bir çerçevede yöneti-
min genel sorunlar ıyla ilgilenmek yönetim biliminin iki ana boyutudur (6). Bu yönüyle 
yönetim evrensel bir özellik ta şı r. 

1. Yönetim Tan ımı  
Kamu ve özel kesim ay ırımı  yap ılmadan yönetimin üzerinde birçok anla ş tığı  tanım, 

yönetim ba ş kaları  vas ı tasıyla iş  görmektir (7). İ ki veya daha fazla say ıda insan bir araya 
gelip küme olu ş turduklanında belirlenen amaçlar ı  gerçekle ş tirebilmek için birlikte çalış -
malan gerekecektir (8). Olaya böyle yakla şı ldığı nda, yönetim i ş birliğ ine dayanan grup 
davran ışı  olarak ifade edilmektedir (9). 

Yönetimin, insan ve materyallerin mal ve hizmet üretebilmek için organize edilmesi 
ve yönetilmesi olarak tan ımlanabileceğ i düş ünülürse, özel ve kamu kesimi aras ındaki far-
kın bile çok fazla bir önemi olmad ığı  söylenebilir (10). 

2. Personel Yönetimi 
Personel yönetimi bir kurumun insanla ilgili her çe ş it faaliyetleridir (11). Yönetim 

olay ından söz edebilmek için özellikle insan unsurunun varl ığı nı  dikkate almak gerekir. 
Belki diğ er unsurlardan biri veya birkaç ı  olmadan yönetimden söz edilebilir.Fakat insa 
n ın, yani personel olmadan hiçbir zaman yönetim söz konusu olamam ış t ır. 

Hangi tür yönetim olursa olsun bütün faaliyetleri ve fonksiyonlar ı  personel vası tasıy-
la sürdürmek ve yerine getirilmektedir. Bu sebeple iyi bir personel politikas ı  ve yönetimi 
olmayan herhangi bir yönetim ba şarıya ula şamaz. Bir tan ım vermek gerekirse personel 
yönetimi, organizasyonun gerektirdiğ i insan kayna ğı nın sağ lanması  ve bu kaynaktan en 
etkin ve verimli bir ş ekilde faydalanman ın yol ve metodland ır (12). Personel yönetimi 
kuruma en iyi hizmet verecek personelin hangi metodlarla en iyi bir şekilde alınmas ı , za-
man değ iş en ş artlara göre yeti ş tirilmesi ile uğ ra şı r (13). 

(4) Süleyman Türkel, Kamu iktisadi Te ş ebbüslerinde Yönetim Anlay ışı , H.ü.Yay ınları  
Ankara-1983, s.21. 

(5) Ş eref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Ankara-1983, s.1. 
(6) Kurthan Fişek, Yönetim, A. Ü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay ınları , Ankara-1979, 

s.1. 
(7) Mehmet Sa ğ lam, örgütsel Değ iş me, TODA İE Yay ınları , Ankara-1979, s 26. 
(8) Turgay Ergun ve Aykut Polatho ğ lu, Kamu Yönetimine Giri ş , TODA İE, Yay ınları , 

Ankara-1984, s. 3. 
(9) H.A. Simon ve Di ğ erleri, Kamu Yönetimi (çeu.Cemal M ı lzçloğ lu, Ankara-1973, 

s.2. 
(10) Mehmet Sa ğ lam, 	s. 27. 
(11) John Pfiffner ve Robert Presthus, Public Administration, The Ronald Press Com-

pany, Newyork-1960, s. 265. 
(12) Cahit Tutum, Personel Yönetimi, TODA İE Yay ınları , Ankara-1979, s.1. 
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Gerek özel gerekse kamu kesimindeki geli şme ve değ işmeler nedeniyle, çağı mızda 
personel yönetimi günden güne biraz daha önem kazanmaktad ır. Özel kesimde, çe ş itli 
alanlarda faaliyet gösteren i ş letmelerin büyümesi, sendikac ılığı n giderek artan bir ş ekilde 
yaygınla ş mas ı  ve önem kazanmas ı , kalifiye eleman bulmada zorluklar ı n artmas ı , iş bölü-
mü ve uzmanlaşman ı n gelişmesi ba ş lıca sebeplerdendix (14). 

Kamu kesiminde ise, devletin yapaca ğı  hizmetlerin ve yerine getirmesi gereken gö-
revlerin çoğalmas ı , ülkenin ekonomik ve sosyal geli ş mesinin sağ lanması . sosyal refah ve 
isteklerde meydana gelen art ış  personel yönetiminin yine. önem kazanmas ına yol aç-
maktad ır (15). Çünkü yap ılacak hizmet, yerine getirilecek görev ve di ğ er etkinlikler per-
sonel eliyle ve vas ıtasıyla olmaktad ır. 

B— EĞ ITIM VE PERSONEL EĞİ Tİ Mİ  
Günümüzde eğ itim, toplumlar ın üzerinde en fazla durdu ğ u konulardan biri haline 

gelmiş tir. Geli şen teknoloji, h ızla artan bilgi, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alan-
larda meydana gelen geli şme ve değ iş imler eğ itimin önemini her gün biraz daha art ır-
maktad ır. 

Eğ itim çok geni ş  bir kavramd ır. Yine eğ itimin değ iş ik tammlan da söz konusudur. 
Biz burada özellikle personel aç ısından önemli olan tan ımlar üzerinde duracağı z. Bu an 
lamda eğ itim, belli bir iş  alanında bilgi ve beceriyi art ırmak ve bu sebeplede o belirli i ş in 
daha iyi yap ılmasın ı  sağ lamak anlam ı na gelmektedir (16). Ba ş ka bir ifadeyle eğ itim, ki-
ş inin bilgisini, becerisini ve mesleki tavr ını  değ iş tirmesi ve yenilerini kazanmas ıd ır (17). 

Eğ itim kavram ı  aç ıklan ırken aydmlat ılması  gereken bir husus, e ğ itim ile öğ retim 
aras ındaki farkt ır. Öğ retim fertlere herhangi bir yerde göreve ba ş lamadan önce kazand ı -
r ı lan genel nitelikli kültürel haz ıırl ı klann tamam ıd ır (18). Yine ö ğ retim, kiş inin zihin ve 
şahsiyetinin herhangi bir özel i şe ba ş lamadan geli ş tirilmesidir. Eğ itim gibi öğ retim de 
bilginin, becerinin ve tavnn geli ş tirilmesi ile ilgilidir. Ancak özel bir mesle ğ e daha az yö-
neliktir. Ki ş iye daha sonra i ş in özel bir k ısm ı  için eğ itilebihnesi amac ıyla bir temel bilgi 
verir (19). 

1. Personel Eğ itiminin Amaçları  
Personel e ğ itiminin amaçlar ı  çok çe ş itli olabilmektedir. Bunlardan birincisi, hizmet 

öncesi yani ö ğ retim kurumlar ında alı nan eğ itimin eksikliğ ini gidermeye yönelik olabi-
lir (20). Personel e ğ itiminde durum ki ş i veya grup aç ı s ından değ erlendirilebilir Ki ş i aç ı - 

(13) Nuri Tortop, Kamu Personel Yönetimi, Ankara-1987, s.14. 
(14) Cahit Tutum, a.g.e., s.4-5. 
(15) Nuri Tortop, Personel Yönetimi ile Ilgili Baz ı  Kavramları n Anlam ı  ue Uygulanmas ı  

(Amme Idaresi Dergisi Cilt-19-, Say ı -3, Eylül-1986'dan Ayr ı  Bas!), Ankara-I986, 
s.33-35. 

(16) Nuri Toptop, Belediye Personelinin Eğ itimi, Ankara-1971, s.9. 
(17) Why Reilly, Training Administrators For Development, London-1979, s. 22. 
(18) Nuri Tortop, Belediye Personelinin Eğ itimi, a.g.e., s.9. 
(19) Why Reilly, a.g.e., s.22. 
(20) Doğan Canman, Türk Kamu Kesiminde Hizmet Içi Eğ itim ölçme ye De ğ erlendir-

me, Ankara-1979-,s.36. 
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sından bakı ldığı nc■:, , onları  iş birliğ i içinde, en verimli bir şekilde çah ş tırmay ı  amaç-
lar (21). 

Personel eğ itiminin çok çe ş itli amaçları  vard ır. Bunlardan baz ı ları  ş u şekilde sırala-
nabilir (22). 

a) Yeterli bir ş ekilde verilen eğ itim çah ş anlann verimlilik ad ı mla ve işgücü maliye-
tinin azalmas ına yol açar. 

b) Sunulan hizmetin kalitesinin artmas ın ı  ve personelin kurum için hisset-
tiğ i iyi duygulann ilerlemesini sa ğ lar. 

c) Bir üst kadroya atanma veya terfi için verilen e ğ itim, kurumun kendi personelini 
yeti ş tirme politikas ına imkan vereceğ i gibi, çalış anlar arasında kuruma bağ lılık duygula-
nn ı  kuvvetlendirir. Ayn ı  zamanda verimlilik ve etkinliğ i de art ım. 

d) Personel iyi bir hizmet içi e ğ itim sonucu çe ş itli eksikliklerini gidermi ş  olur ve da-
ha az yönetime ve denetime ihtiyaç gösterir. 

e) İyi bir şekilde organize edilmi ş  eğ itim programlar ı  ve faaliyetleri, personelin i ş le-
rine yani görevlerine ilgilerinin devam etmesini sa ğ lar. Diğ er yandan personelle yönetim 
arasında haberle şmeyi sağ layarak, yönetimin personel problemleriyle ve onlar ın refah ıy-
la ilgilendiğ ini gösterir. 

f) Bir kurumda personel e ğ itimi gereklidir. Planl ı  bir ş ekilde verilen e ğ itim, diğ er 
öğ renme şekillerinden çok daha etkilidir. 

g) Yap ılacak olan eğ itim personelin moralini yükseltir. Onlara güven duygusu kazan-
dım. i ş lerine daha s ık ı  bir şekilde sağ lanmalann ı  sağ lar. Yani isteklendirici (motive edi-
ci) bir özelliğ i vard ır. 

h) Yeni işe baş lamış  olan bir personele, iyi bir şekilde planlanmış  ve programlanm ış  
bir eğ itim etkinliğ i uygulan ırsa, o personel i ş i için gereken standartlara çok daha k ısa bir 
zamandıtı  ulaşı r. Bu durumda, yeni personel aras ında var olan i ş e ah ş amama ve i ş ten ay-
rılma durumlarını  ortadan kald ım- . 

Yukarıdaki amaçlara bak ıldığı nda ş u anla şı lmaktad ır. Personel e ğ itimi hem kurum 
amaçlar ın ı  gerçekle ş tirici niteliğ e sahip olmas ı  yan ında personelin ki ş isel amaçların ı  ger-
çekle ş tirmesinde de etkili olmaktad ır. 

2. Personel Eğ itiminin Gerekliliğ i 
Günümüzde insanlar ın yaşantı sını  etkileyen unsurlar sürekli art ış  göstermekte-

dir (23). Yine toplumlar ın hayat standartlar ı  da bu unsurlara ba ğ lı  olarak sürekli bir ş e-
kilde yükselmektedir (24). Bunun için, insan ın içinde ya ş adığı  topluma yani sosyal çev-
resine uyum sağ laması  gerekir. Bu d• toplumun kendisine verece ğ i görevleri yerine getir-
mesiyle mümkün olur. 

Bilimsel ve teknolojik geli şmelerin, ekonomik ve diğ er yönlerden ileri bir durumda 

(21) Cahit Tutum, a.g.e, s.123. 
(22) William R.Spriegel ve Joseph W.Towle, Retail Personel Mc ı nagement, Mc Graw-Hill 

Book Company, Newyork-1951. 6.145-146 
(23) Haydar Taymaz, Hizmet içi E ğ itim, A.U.E ğ itim Fakültesi Yay ınları  No.94, Anka-

kara-1981, s.7. 
(24) Wendell L.French ve Don Hellrigel, Personnel Manageınent And Organization De-

velopment, Houghton Mifflen Company, Boston-1971, s.305. 
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olan ileri sanayile şmiş  ülkelerde dahi, i şgücünün sürekli bir şekilde çe ş itli eğ itimlere tabi 
tutulmas ı  gereğ ini ortaya ç ıkardığı  bilinmektedir (25). 

Personelin yapmakta olduğu iş te yeti ş tirilmesi, yeni becerilerin ö ğ renilmesi, eksik-
liklerinin giderilmesi ancak e ğ itimle yani hizmet içi e ğ itimle mümkün olur. Yine perso-
nelin üst görev kadrolar ına haz ırlanmasın ın bir yolu da eğ itim sürecine kat ılması  ve ge-
rekli eğ itimi almas ıd ır. Eğ itimin, personelin çal ış makta olduğ u kuruma, çal ış ma arka-
daş larına ve i ş ine kar şı  tutumunu değ iş tirmek gibi bir amac ıda vard ır (26). 

Bu sebeplerle, h ızla geli şen ve değ işen toplumun ihtiyaçlar ın ı  ve isteklerini lçar şı la-
mak gerekir. Daha önce alm ış  olduğ u öğ renim ile yetersiz kalan personelin hizmet içi 
eğ itimle yeti ş tirilmesi gere ğ i ortaya ç ıkmaktad ır. Mal ve hizmet üreten kurumlar ın za-
man içinde ürettiklerinin hacmi ve niteli ğ i değ işmektedir. Bu durum yeni ş artlara göre 
personeli yeniden düzenlemek ve motive etmek gere ğ ini ortaya ç ıkarmaktad ır 

3. Personel E ğ itiminin Özellikleri 
Personel e ğ itimi veya hizmet içi e ğ itim, bir kurumla kanuni bir sözle şme imzalan-

mış  veya andla şma yaparak göreve ba ş lamış  olanlar için planlanan ve uygulanan bir e ğ i-
tim türüdür (27). Eğ itim terfi edebileceklerin haz ırlanmas ına yard ım etmek, mevcut i ş -
lerinde ve görevlerinde zorluklar ı  ortadan kald ırmak, yönetimin ve kurumun y ıpranma-
sını  önlemek, üst yönetimlerde bulunanlar ın ilgisini personelin üzerinde toplamak ve on-
ların moralini yükselterek çal ış ma azimlerini art ırmak için gereklidir (28). 

Çok değ iş ik alanlarda personel e ğ itimi söz konusu olabilmektedir Bunlardan baz ı -
ları  çok amaçlı  olarak birden çok hedeflere yönelik olarak uygulanmaktad ır. Uygulanan 
personel e ğ itiminin birçok tipleri vard ır. Bunlar (29), 

a)Kurumunteknoloijisini personele tan ıtmak üzere uygulanan teknik e ğ itim. 
b) V,erimliliğ in ve etkinliğ in nasıl art ırılacağı n ın personele gösterilmesi amac ıyla ya-

p ı lan görevsel eğ itim. 
c) Meslekler üzerinde bir etkiye sahip olan toplumda ekonomik, sosyal, siyasal ve 

yasal yünlerin anlam ını  vermek için yap ılan çevre eğ itimi. 
d) Yay ınlanan kurallar ve birlikte hareket etme usulleri gibi,ortak bir davran ış , yak-

la şı m veya ruha sahip personel anlay ışı nı  sağ layan herhangi bir dü şünce sisteminin esas 
larını  öğ retmeye yönelik olan e ğ itim. 

e) Kurum içinde, personel aras ındaki ve kurum d ışı ndakilerle ili şkilerin nası l düzen-
leneceğ i hususunda yap ılan insan iliş kileri eğ itimi say ılabilir. 

Personel eğ itimi, yap ı ldığı  kuruma, alana, seviyeye, kullan ılan metoda ve kat ılan 
personelin özelliklerine göre isim olur. Her alan ve her kademede yap ılacak olan e ğ itim 
çalış malar ının genel özellikleri şunlar olabilir (30). 

a) Personel e ğ itiminin amaçlar ı , kuruMun amaç ve politikas ına uygun olarak seçilir. 

(25) Amiran Kurtkan, Sosyolojik Aç ıdan Eğ itim Yoluyla Kalk ınman ın Esasları , İ .V. İ k-
tisat Fakültesi Yay ı nları , No.312, İstanbul-1972, s.295. 

(26) Oğ uz Onaran, "Merkezi İdarede Hizmet İçi Eğ itim", Kamu Personelinin Eğ itimi 
Konferans ı , Ankara-1967, s.248. 

(27) Haydar Taymaz, a.g.e., s.13. 
(28) George Strauss ve Leonard R.Sayles, Personnel The Human Problems, of Manage-

ment, Prentice of India Private Limited, New Delhi-1968, s.568. 
(29) George Strauss ve Leornad R.Sayles, a.g.e., s.568-569. 
(30) Haydar Taymaz, a.g.e., s.14. 
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b) Personel eğ itiminin planla, ıması  ve uygulanmas ı  ihtiyaç duyulduğunda düş ünülür. 
lür. 

c) Personel eğ itimi genellikle k ısa zaman süresine yerle ş tirilecek şekilde programla-
tur. 

d) Personel eğ itimi kiş ilere beceri kazand ırmak ve yeteneklerini daha iyi geli ş tirmek 
için düzenleneceğ inden çoğ u zaman kurumda ve iş ba şı nda uygulan ır. 

e) Düzenlenen eğ itim programlar ına kat ılanlara verilecek e ğ itimde, yeti ş kinler eğ iti-
minin özellikleri dikkate al ınır Bu tür eğ itime kat ılanlar her zaman yeti ş kinlerdir. 

f) Uygulanacak olan e ğ itim, personelin i ş inde baş arı lı  olmasın ı  sağ lamaya yönelik 
olduğ undan mesleki eğ itimin niteliklerini ta şı r. 

g) Eğ itime kat ılanların ya ş ları , öğ renim durumları  ve seviyeleri her zaman farkhhk 
gösterir. 

h) Personel eğ itiminde, yeti ş tirilecek olan personelin özellikleri dikkate al ınarak, bu 
özelliklere göre değ iş ik gruplar meydana getirilir. 

ı ) Personel e ğ itimi daha çok uygulamaya dönük olarak planlan ır ve yap ılır 
i) Personel eğ itimi programlarının değ erlendirilmesinde daha çok bu e ğ itime tabi 

tutulanların görüş  ve düşüncelerinden faydalamhr. 

4. Personel Eğ itiminin Faydaları  
Yönetimin, özellikle personel yönetiminin en önemli konular ı ndan birisi i şe alman 

personelin eğ itimidir (31). Herhangi bir kurum için, belli alanlarda uzmanla şmış , hizmet 
öncesi eğ itim kurumlar ında gerekli bilgi, beceri ve davran ış ları  kazanmış  kimselerin hiz-
mete al ınması , gerekli olan e ğ itimi almamış  olanları  hizmete alp onlar ı  eğ -iffilekten daha 
kazançhd ır. Bununla birlikte, belli bir bilgi ve beceriye sürekli iste ğ in bulunduğ u geni ş  
ölçekli kurumlarda böyle bir kazanç sözkonusu olmayabilir (32). 

Eğ itim faaliyetleri, personelin e ğ itim eksikliğ inden doğan çe ş itli problemleri gider-
mek ve personeli mesleki yönden geli ş tirmek amac ıyla düzenlenir. 

İyi bir ş ekilde planlanmış  ve uygulamaya geçilen bir personel e ğ itimi program ının 
şu faydaları  vard ır (33). 

a) Gerçekle ş tirilen eğ itim, personeli kurum hakk ında ihtiyac ı  olduğ u bilgilerle do-
nat ır. Kendisini o kurumun iyi bir üyesi gibi hissetmesine yard ım eder. 

b) Personel iş i için belli standartlara ula şmay ı  eğ itim yoluyla öğ renir Böylece kuru-
ma \kar şı  değ eri artar ve ki ş isel olarakta yükseldiğ i zaman insan olman ın gerektirdiğ i baz ı  
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar ını  tatmin etmi ş  olur. 

c) İ yi bir eğ itime tabi tutulmu ş  personel, etkinli ğ i ve verimliliğ i en üst düzeye ç ıkar-
mak için elinden gelen bütün çabay ı  gösterir. Bu yolla mekanizman ın bozulmas ı  ve karta-
siyecilik minimum seviyeye dü ş ürülür. 

(31) Winfield Lowe, "Personel İdaresinin önemli Konuları ndan Biri Eğ itim", Eğ itim 
Yöneticileri Semineri, Devlet Personel Dairesi Yay ınları , Ankara-1967, s.33. 

(32) Herbert A.Simon ve Di ğ erleri, a.g.e., s.345. 
(33) Paul Pigors ve Charles A.Myers, Personnel Administration A Point of View And 

a Metod, Mc Gra ıv-Hill Book Company, New York-1951, s.397. 
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d) Eğ itim yoluyla personelin çe ş itli konulardaki ş ikayetleri azalt ılabilir Var olan 
tatminsizlik sebepleri ö ğ renilerek bunlar ın giderilmesi sa ğ lan ır. 

e) ileride bir üst göreve getirilmesi dü ş ünülen personel, uygulanacak eğ itim yoluyla 
bu kadrolara haz ırlanır. Bu yolla kurumun yönetici ihtiyac ı  da karşı lanmış  olur. 

f) Genelde eğ itim insan yeteneklerinin ortaya ç ıkanlması d ır. Eğ itimle personelin 
yetenekleri geli ş tirilir ve kurum amaçlan doğrultusunda kullan ılması  sağ lanır. 

SONUÇ : 
özellikle son y ıllarda toplumlar ı n yap ı  ve fonksiyonlannda meydana gelen h ızlı  de-

ğ işmeler, i şbölümü ve uzmanla ş man ın artması na yol açmış t ır. Bu değ işmelere paralel 
olarakta insanlar ın istek ve ihtiyaçlar ı  çe ş itlenerek çoğalmış tır. 

İ lk çağ lardan bu yana toplumlar ortak nitelikli ihtiyaçlar ını  karşı lamak ve varlı kla-
rı nın sürdürmek için devlet olarak te ş kilatlanmış lard ır. Daha önceleri mülk devleti, polis 
devleti gibi adlarla ifade edilen devlet, bugün görevleri gere ğ i "sosyal devlet" olarak ad-
land ırı lmaktad ır. 

Günümüzde devlet içinde olu ş turulan kurumlar hangi tür organizasyona (kamu-özel) 
sahip olursa olsun kendilerine dü şen görevleri ve sorumluluklar ı  yerine getirmek dun ı -
mundadırlar. Varl ı klarının devam ı  da buna bağ lı dır. Yine hangi tür organizasyon olursa 
olsun fonksiyonlar ı nı  yerine getirmelerinde en önemli unsur olarakta insangücü (perso-
nel) ortaya ç ı kmaktad ır. Kurumlar ı n sağ hkh personel politikalar ı  aynı  zamanda baş arıla-
rı  anlam ı na gelmektedir. 

Personelin her zaman kendilerine dü şen sorumluluklar ı  hakkıyla yerine getirebilme-
leri, geli şme ve değ iş melere uyum sağ lamalarıyla mümkündür. Bunu sa ğ layacak yol ve 
vası ta olarakta e ğ itim görülmektedir. Bütün yönetimler etkin ve verimli olabilmeleri aç ı -
sından bunu kabul etmek ve uygulamak zorundad ırlar. 
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1 GÜBRE FABRİKALARI T.A. 1 
Ülkemizin en eski gübre üreticisi olan Ş irketimiz, büyük tecrübesi ile 

36 YILDIR TÜRK ÇIFTÇISINİN HIZMETINDE'dir. 
Ş irketimiz tesislerinde üretilen ve TSE standartlar ı na uygun Triple 
Süperfosfat ve Kompoze gübrelerimiz 50' ş er kiloluk PP/PE ambalajlar 
içinde Bayilerimiz kanal ı yla çiftçimize sat ış a sunulmu ş tur. Ayr ı ca 
di<er cins gübrelerin sipari ş leri de kabul edilmektedir. 

Genel Müdürlük $Kasap sokak no ı 	22 Telefon ı (1) 	174 28 82/8 hat 
80497 Esentepe Telex ı 26235-30085 
İ STANBUL Telefax ı (1) 	174 	12 Ol 

Yar ı mca Tesisleri ı süperfosfat Fab. Telefon 1(211) 	31 306/74 721 

Müdürlüğ ü P.K. 39 Telex 833133 

41740 İ zmit-KOCAELİ  Telefax 1(211) 	72 	131 

İ skenderun Tesisleri ISUperfosfat Fab. Telefon 1(881) 	13 794/4 lıat 

Müdür1 141 P.K. 238 Telex :68691 

31202 Sar ı seki Telefax 1(881) 	13 	794 

İ SKENDERUN 
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Üreticiye Destek, Tüketiciye Hizmet Veren Kurulu ş . 

KARADENIZ BIRLIK 

Karadeniz Birlik, ya ğ hk ayçiçeğ i ve soya fasülyesi tohumu destekleme alim-
lanyla üreticiye destek olmaktad ır. 

Karadeniz Birlik, kendi tesislerinde imal etti ğ i likit ayçiçe ğ i yağ lan ile tüke-
ticiye hizmet vermektedir. 

KARADENIZ BIRLIK AYÇIÇEK YAĞ LAR! ; 

— Ayçiçeğ inin özündendir. 
— Kollestrolsüzdür. 
—Hafı ftir, Mideyi yormaz. 
— Ekonomiktir. Mutfa ğı n ı z ı n bereketidir. 

— Bütün yemeklerde, tatl ı larda, salatalarda kullan ı l ı r. 

ADRES: Karadeniz Birlik Genel Müdürlü ğ ü-SAMSUN P.K. 328 
Tlf: 28 380 (6 Hat) Fax: 10378 Teleks: 8,2030 
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KOOPERATIFÇILIK 
Founded in 1931 

Kooperatifçilik is the publication of the Turkich Co-operative Association, it is 
published four times a year. The subscrition price to the review is S 4 a year, air 
mali included, Correspondance relating to the review should be sent to "Türk Koo-
peratifçilik Kurumu, Mithatpa ş a Caddesi 38/A, Ankara - Turkey" 
The Turkish Co-operative Association assumes no responsibility for the views 
expressed by authors whose articles appear in Kooperatifçilik. 

Proprietor on behalt or 

The Turkish Co-operative Association 

Hüsnü POYRAZ 

Editor - in - chief 

Prof. Dr. Rasih DEMIRCI 

Editorial Board 

Prof. Dr. Celal ER 

Prof. Dr. Orhan ARSLAN - Sezai YÖRÜK 
Alaaddin KORKMAZ - Dr. Kemal GÖRMEZ 

Each issue of the review will contain some articles, research notes, communications 
book review, announcement and news notes on Co-operatives in English or French 
language. But the review is mainly issued for the Turkish readers. For that reason 
the contens will be mainly Turkish. 

	 Managing Boarcf-*)  

Hüsnü POYRAZ 
	

President 
Dr. Ş enol ERDOĞ AN 

	
Vice President 

Turan TEKELI 
	

Treasurer 
Assis.Prof.Dr.Burhan AYKAÇ : Member 
Dr. Hüseyin BÜYÜK Ş AHIN 
Yalç ı n DOĞ AN 
Dr. Yusuf EKINCI 
Prof.Dr. Cel'M ER 
Ünal GöKALP 
Ayhan İ NAL 
Kâmil ÖZDEMIR 
Kaplan YILDIZ 
Sezai YÖRÜK 
Niyazi YÜKSEL 

BOARD OR AUDITORS 

Nail TAN 
	

President 
Nihat BAYRAMOĞ LU 

	
Member 

Dr. Mustafa DOYUK 
	

Member 
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HALKBANK,Türk ekonomisinde 
çok önemli bir yer i ş gal eden 
esnaf ve sanatkarlar ım ı zı , 
küçük ve orta ölçekli sanayi 
i ş letmelerimizi, serbest meslek 
sahiplerimizi krediler açarak 
desteklemek göreviyle kurulmu ş  
bir bankad ı r... Ülkemizin bu 
görevi üstlenmiş  tek bankas ı d ı r. 

HALKBANK 
Çal ış ana... iiretene kaynak. 
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