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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKİM-KASIM-ARALIK 1993 

BAŞ YAZI 

TÜRK KOOPERATİFÇİLİ K KURUMU VE 
KOOPERATIFÇILIK YAYINCILIĞ I 

Türk Kooperatifçilik Kurumu 60 y ı ldı r, Türkiye'de kooperatifçilik konusun-
da faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerini kesintiye u ğ ratmayan tek kurumdur. Ve 
bu kurum faaliyetlerinde kar gayesi gütmeden sadece hizmet amaçl ı  çalış an bir 
kuruluş tur. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye'de kooperatifçili ğ in gelişmesi konu-
sunda yap ılabilecek pek çok şeyi ş imdiye kadar yapmaya çalış mış tır. Bunlardan 
bazıları , milletleraras ı  kongreler, milli kooperatifçilik kongreleri, kooperatifçilik 
uygulamalan, doğ rudan kooperatif örgütlenmelerine yard ım, kooperatifçilik 
eğ itimi ve kooperatifçilik yay ı nc ılığı dır. Sanı rız bunlardan en önemlisi ve an-
lamlı sı  kooperatifçilik yay ınc ılığı dı r. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu kurulduğundan buyana aral ıksız olarak Karın-
ca Kooperatif Postas ını  yay ınlarken, uzun yıllardır da Kooperatifçilik Dergisini 
yayınlamaktad ır. Buna son y ı llarda Cooperation in Türkiye de eklenmi ş tir. Ka-
rınca ayl ık kooperatif aktualitesi ile ilgili iken Cooperation in Türkiye Ingilizce 
ve Almanca olarak alt ı  ayda yay ınlanan bir yay ındır. Ayrı ca Kar ınca Karde ş  
ad ı yla çocuklara ve gençlere yönelik olarak alt ı  ayda bir yay ınlanan bir yay ın 
organı  daha bulunmaktadır. Bu yay ınlar aras ında üç ayl ık Kooperatifçilik Dergi-
sinin ayrı  bir yeri vard ı r. İ lmi tartış maların ve yay ınların zaten az oldu ğu ülke-
mizde, böyle bir yay ının uzunca bir süre faaliyet göstermesi oldukça zordur. 
Ba ş lı  başı na bu bile önemli bir ba ş and ı r. Kooperatifçilik Dergisi bundan da öte 
ş eyler yaparak, Kooperatifçilik ve ilgili konularda yap ılan tart ış maları , bilimsel 
çabaları , yay ınlayarak Türkiye kamuoyu önünde tart ış maya sunmaktad ır. Bu 
özelliğ i itibariyle de Kooperatifçilik Dergisi Türkiye'nin tek dergisidir. Kent 
Koop'un baz ı  yayınları  haricinde bu alanda sa ğ lıklı  bir yay ın da bulunmamakta-
dı r. 

Daha da ötesi bu alanda gerçekle ş tirilen bilimsel yay ınları  yay ınlamakta bile 
araş tı rmac ı lar güçlük çekmektedir. I ş te Kooperatifçilik Dergisi hem Türki-
ye'deki Kooperatifçilik yay ını  eksiğ ini gidermekte hem de ara ş tırmac ıları  bu 
noktada desteklemektedir. 

1993 Y ılının son say ı s ı  olan bu nüsham ız genelde tarım ağı rlıklı  bir sayı  ola-
rak karşı nı zdad ı r. Dergimizin bu say ı sında size sunduğumuz ilk araş tırma Dr. 
Ahmet Turan' ın " İkinci Kooperatifçilik Kongresi'nin dü şündürdülderi ve Türki-
ye Milli Kooperatifler Birli ğ i" baş lığı nı  taşı maktad ı r. Yay ın Kurulu Ba şkanı  ve 
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Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Celal Er Nadas 
Alanlannın Denetlenmesi ile ilgili bir ara ş tırmasını  kamuoyuna ve ilgililere sun-
maktad ı r. 

Yine Doç. Dr. Ahmet Özçelik Türkiye için oldukça önemli bir konuya dikkat 
çekmektedir. Ahmet Özçelikein yaz ı s ı  Tarımsal İ statistiklerin Önemi ve Geli ş ti-
rilmesi konusundad ı r. 

Doç. Dr. Cihangir Ak ın ise Türkiye ve Bölge için çok önemli bir projenin 
baz ı  özelliklerini tart ış maktad ı r. Cihangir Ak ın' ın araş tırması nı n baş lığı  "Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesinde Kalk ı nma Güvenlik ve Istihdam ın Temini İçin 
Cazibe Merkezi Modeli"dir. Doç. Dr. Gültekin Y ı ldı z' ın araş tırmas ı  farkl ı  bir 
alanda olup, oldukça ça ğ daş  bir konu ve ülke gelece ğ i için tartışı lmas ı  gereken 
bir aland ı r. Bu ara ş tı rmanın başlığı  "işçi Sağ lığı  ve İş  Güvenliğ i Aç ı s ından Yö-
netimin Sorumluluğu"dur. 

Elinizdeki say ın ın son yaz ı sı  "Türkiye'de İpek Üretimi" ba ş lığı nı  taşı makta 
olup Yrd. Doç. Dr. Tuba Vural taraf ından kaleme alı nmış tı r. 

Size önümüzdeki yay ın döneminde Kooperatifçili ğ in aktüel problemleri ile 
ilgili daha seviyeli daha dolu bir dergi sunmak ümidiyle sayg ı lar sunuyoruz. 

Kooperatifçilik 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKİM-KASIM-ARALIK 1993 

İKINCI KOOPERATİFÇİLİK 
KURULTAYININ DÜŞ ÜNDÜRDÜKLERİ  
VE TÜRKİYE MILLI KOOPERAT İFLER 

BİRLIĞ I 

Dr. Ahmet TURAN* 

Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i'nin düzenledi ğ i İkinci Kooperatifçilik 
Kurultay ı  bu y ı l 26-27 Haziran 1993 tarihinde Ankara'da topland ı . Kurultay ko-
nusunu "Değ işen Dünya ve Ülke Ko şullarında Kooperatifçili ğ in Temel Sorunla-
n, Çözüm Yollar ı , Yeniden Yap ılanmas ı  ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli-
ğ i'ne Dü şen Görevler" te şkil etmi ş tir. Bunların yanı nda kurultayda Birliğ in ve 
Kooperatifçilik hareketinin gelecekteki politikalar ı  tart ışı lmış  ve bunların yanın-
da Milli Kooperatifler Birli ğ inin program ve politikalar ı= tespiti hususunda 
görüş ler ortaya at ı lmış tı r. Kurultaya Milli Kooperatifler Birli ğ ine bağ lı  bütün 
birliklerin temsilcileri, bilim adamlar ı , kooperatifçilik uzmanlar ı , uygulay ıc ılar 
ve teknisyenler kat ı lmış  ve toplant ı  esnasmda söz alan bütün konu şmac ı lar gö-
rüş lerini aç ıklam ış lard ı r. 

Serbest piyasa ekonomisinin bütün husus ve kurallar ı  ile hakim olduğu ülke-
lerde kooperatifler, kendi kendine yard ım anlayışı  içerisinde sosyo-ekonomik 
kurulu ş lar olarak üretici ve tüketici kesiminin menfaatlerinin korunmas ında, 
kalkı nman ı n gerçelde ş tirilmesinde, temel ekonomik politikalar ın uygulanmas ın-
da devlet ve özel sektörün yan ında üçüncü bir sektör olarak faaliyetlerini, geli ş -
miş  ülkelerde dahi ekonomik denge unsuru olma özelliklerini sürdürmektedir. 

Dünya'da sosyal ve ekonomik bak ı mdan köklü değ i ş ikliklerin yaş andığı  gü-
nümüzde; sosyo ekonomik nitelikli kooperatif hareketin de bu de ğ i ş imin gerek-
tirdiğ i yeniden yapılanmaya gitmesi ya ş amsal bir önem ta şı maktad ı r. Çünkü bü-
tün bu ekonomik ve sosyal değ işmelere paralel olarak daha fazla özgürlük ve 
demokrasi içeren politik de ğ iş imlerin ya şandığı  günümüzde kooperatiflerin sa-
dece özgür ve demokratik toplumlarda ba ğı ms ı z olarak geli şebildiğ ini görmek-
teyiz. Buna örnek olarak da Avrupa'daki kooperatifçilik hareketini göstermek 
mümkündür. Bugün geli şme çabas ında olan ve sanayi toplumundan bilgi toplu-
muna geni ş  ve güçsüz kitlelerin umudu olan kooperatifçilik hareketinin de de ğ i-
şen dünya ş artlarına myum sağ lamas ı  için kendini yenilemesi gerekmektedir. Ni-
tekim bununla ilgili olarak Uluslararas ı  Kooperatifler birli ğ i (ICA) 
kooperatifçiliğ in temel ilkelerinin de ğ işen dünya ş artlarında yeniden yorumunu 

* A.(7 . Ziraat Fakültesi Tarı m Ekonomisi Bölümü. 
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yaparak dünya kooperatifçilik hareketinin geli ş imine imkan yaratacak yeni yak-
laşı mlar 1992 Tokyo kongresinde ortaya konulmu ş tur. Alt ı  kooperatifçilik te-
mel ilkesinin yan ı nda üzerinde durularak tart ışı lacak temel ilkeler, insanlann 
gereksinimlerini karşı layacak ekonomik etkinlikler, kat ı lımc ı  demokrasi, insan 
kaynaldarm ı n geli ş tirilmesi, toplumsal ve çevresel sorumluluk ile kooperatflerin 
ulusal ve uluslararas ı  ekonomik i şbirliğ i yapmaları nın kooperatifçilik hareketi-
nin değ i şen dünya ko şullarında daha etkili ve ba ş anl ı  uygulamalar yapacağı  
aç ıklanmaktad ı r (Anonymous 1993). 

Pazar ekonomisini takip eden ülkelerin kooperatifleri pratikte ekonomik yap ı  
içerisinde önemli bir yer almaktad ı r. Örneğ in, bu ülkelerdeianmsal üretimin ya-
ns ından çoğunun toplanıp i ş lenmesi ve sat ı lmas ı  kooperatif pazarlama sistemin-
den geçmektedir. Baz ı  ürünlerde kooperatiflerin pazar pay ı  % 100'e yakınd ı r. 
Hollanda'da üretilen çiçeklerin % 95'i, sebzelerin % 82'si ve meyvelerin % 75'i, 
Norveç'te a ğ aç ürünleri üretiminin % 73'den fazlas ı , ABD'de meyve ve meyve 
ürünlerinin % 32'si, Pamuğun % 25'i kooperatifler vas ı tas ı yla yürütülmekte ve 
pazarlanmaktad ı r. Avrupa 'toplulu ğunda finansal kooperatiflerin pay ı  % l7'dir. 
Bunların yanında kooperatiflerin aktif oldu ğu sektörler ise Isviçre, Norveç, Da-
nimarka ve Japonya'da sat ış  pazanndaki tüketici kooperatifleri oldu ğu gibi bir-
çok ülkede de konut, sigorta, sağ lık kooperatifleri bulunmaktad ır. Aynca i ş siz-
likle mücadelede i şçi kooperatifleri önem arzetmektedir (Murald 1993). 

Görüldüğü gibi uluslararas ı  düzeyde kooperatifçilik alan ında büyük geli şme-
ler kaydedilmi ş tir. 1948'lerde Uluslararas ı  Kooperatifler Birliğ inin 344.8 bin ko-
operatifte 127.2 milyon üyesi bulunurken 1993 ba ş larında yaklaşı k 700 bin 
kooperatifinde 681 milyon üyesi, 207 ulusal, 9 uluslararas ı  örgüt üyesi bulun-
maktad ı r. Birliğ in üye yap ı sının çoğunluğunu tarımsal kooperatifler olu ş turmak-
tad ı r. 

Dünya kooperatifçili ğ inde uluslararas ı  düzeyde meydana gelen bu geli şmele-
rin ışığı nda ülkemiz kooperatifçili ğ inin, sorunlar ı  ve çözüm yollannın belirlene-
rek yeniden yap ı lanmay ı  sağ layacak bilgilerin ortaya konabilmesi için ülke koo-
peratifçili ğ imizin geli ş im sürecinde ortaya ç ıkan ve mevcudiyetini koruyan 
sorunların temel nedenlerinin bilinmesi önem arzetmektedir. 

Bu nedenlerden dolay ı  kooperatifçilik kurultay ı nda öncelikle ülke koopera-
tifçiliğ imizin sorunlar ı  üzerinde durularak çözüm yollan ve Türkiye Milli Koo-
peratifler birliğ ine dü şen görevler aç ıklanmış tı r. 

Ülkemizde 1863 y ı lında "Memleket Sand ı klanyla" baş latı lan kooperatifçilik 
hareketi cumhuriyet döneminde ve ondan sonra ç ıkarı lan yasalarla (halen yürür-
lükte olan 1581, 2834, 1196, 1163 say ıl ı  yasalar) 1992 y ı lı  sonu itibariyle kurul-
muş  24 türde 40.018 kooperatifin 7.475.489 orta ğı , 244 Birliğ i, 4 Merkez Birli-
ğ i ve 1 Milli Kooperatifler Birli ğ i mevcuttur. Bu kooperatiflerden 4.436.126 
ortağ a sahip 8282 kooperatif ile bunlann bağ lı  olduğu 73 Birliğ i ve 1 Merkez 
Birliğ i tanmsal amaçl ı  kooperatifler grubunu, 3.089.363 orta ğ a sahip 31.736 ko-
operatif ile 171 Birli ğ i ve 3 Merkez Birli ğ i tarım dışı  kooperatifler grubunu 
oluş turmaktad ı r (Edik 1993). 

Kooperatifçili ğ imizdeki bu say ı sal geli şmeye karşı lı k kooperatiflerin ve üst 
birliklerinin ülkenin çeş itli coğ rafya bölgesine dağı lımlan dengesiz olduğundan, 
bu dengesizlik toplumsal ekonomik geli şme düzeyleri aç ı s ından bölgelerdeki 
kooperatifçilik hareketine de yans ımış tı r. Bugün kooperatiflerin en yo ğun oldu- 
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ğu bölgeler Marmara, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgeleridir. 

Ülkemizde baz ı  özel konularda faaliyet gösteren kooperatiflerin d ışı nda, ko-
operatiflerin say ı sal olarak geli şmelerine rağmen, kuruluş  amaçlarının gerçek-
leşmesi ve kendilerinden beklenilen hizmetleri gerçekle ş tirmesi aç ı sından henüz 
baş anlı  olduklarını  söylemek mümkün de ğ ildir. 

Türk kooperatifçilik hareketinin, ülkenin sosyo-ekonomik kalk ınmas ında ba-
ş anlı  olamayışı nın nedeni kooperatifçili ğ imizin finansman, e ğ itim-araş tırma, 
üst örgütlenme, yasalar ve denetim gibi temel sorunlar ının ş imdiye kadar maale-
sef çözülememi ş  olmasıdı r. 

-Finansman Sorunu 

Kooperatifler genellikle mali güçleri yetersiz kimselerin kar şı lıklı  dayanış ma 
esas ına göre kurulmu ş  hareketler olduğundan, ortaklann lot imkanlar ı  sebebiyle 
sermaye birikimi oldukça yava ş  ve dü şük olmakta, hatta baz ı  hallerde ortaklann 
yüklenmi ş  oldukları  ortald ık paylann ı  bile tam ödeyememeleri kooperatiflerin 
öz sermayelerini yetersiz k ı lmaktad ı r. 

Özel kanunlarla kurulan Tarım Satış , Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer 
bazı  kooperatiflerin çal ış maları  belirli bankalar kanal ıyla finanse edilmesine 
rağmen birçok kooperatifi yeterli krediyle destekleyecek özel finansman kuru-
luş larının olmay ışı , sebebiyle kooperatifler kendi olanaklar ı  başbaş a kalmakta-
dı r. 

Ayrı ca kredi ko şullannın ağı rlığı  ve daha çok ticari usullere göre olmas ı  ne-
deniyle çoğu kez kooperatif ve üst örgütlerine ayr ılan yetersiz krediler de yeterli 
ölçüde kullamlinamaktad ı r. 

Kooperatiflerin finansman sorununun çözümü için ilk akla gelen ortakl ık 
paylarının artınlmas ıd ı r. Fakat bu beklenildi ğ i kadar kolay olmayacaktı r. Bunun 
yanında kooperatif öz sermayelerinin art ırılmas ı  yasal düzenlemeler ve e ğ itim 
yoluyla sağ lanı lmalıdır. 

Finansman sorununun çözümü için yönetim ve finansman ına kooperatiflerin 
ve üst örgütlerinin egemen olacaklar ı  bir "Kooperatifler Bankas ı " kurulmalıdı r. 
Bunun yan ında kooperatiflere tan ınan vergi istisna ve bağışı klıklan yoluyla ko-
operatiflerin öz kaynaklar ı  da artı nlmalıdı r. 

Tüketim kooperatiflerinde ortak d ışı  iş lemlerden elde edilen gelirlerin öz 
kaynağ a aktarılmas ı  sağ lanmalı d ı r. Kimi kooperatifler için tan ınan KDV bağı -
0(41 kağı t üzerinde kalmay ıp bununla ilgili yeni düzenlemeler yap ılmalıdı r. 

Devletin kooperatiflere bankalar ı  kuruluncaya kadar dü şük faizli uzun vadeli 
krediler sağ lamas ı  gerekmektedir. 

Kooperatiflerin finansman sorununun çözümünde Türkiye Milli Kooperatif-
ler Birliğ i, özellikk Kooperatifler Bankas ının kurulmas ına yard ımc ı  olabilir. Bu 
amaçla bankan ın kurulmas ı  için yasal düzenlemelerin olu şmas ına katk ı da bulu-
nabileceğ i gibi, öneriyi kooperatif ve üst örgütlerine, kamuoyuna, devlete be-
nimsetmede rol alabilir ve böyle bir bankaya ortak da olabilir. Nitekim baz ı  ko-
operatif üst birlikleri kurulacak kooperatifler bankas ına her türlü mali katk ı yı  
sağ layacaklar ını  belirtmiş lerdir. Ayr ıca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Koopera-
tifleri, 1993 sonuna kadar 150 milyar sermayeli bir Esnaf Bankas ı  kurma çalış - 
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malannın devam etmekte olduğunu bildinnektedirler. 

- Eğ itim-Araş tırma Sorunu 

Kooperatifleri ba ş arı ya ulaş t ı ran en önemli unsurlardan birisi olan kooperatif 
eğ itiminin geli ştirilmesi ve bu amaçla kooperatif ilke ve yöntemlerinin, koope-
ratif ortaklar ına, yöneticilerine, çal ış anlanna ve bütün halka öğ retilmesine bü-
yük ihtiyaç vard ı r. 

Ülkemizde kooperatifçilik e ğ itimi büyük önem ta şı mas ına karşı lık bugün bu 
eğ itime gereken önem verilmemektedir. bat ı  ülkelerinde ve birçok Asya ve Af-
rika ülkelerinde bile kooperatifçilik okullar ı  bulunurken, ülkemizde böyle bir 
okul aç ılmadığı  gibi kooperatifçilik bir kaç okul d ışı nda ders olarak bile okutul-
mamaktad ı r. Bunun yanında kooperatif ortaklar ına ve ortak ba şı na ülkemizde 
yayg ı n bir eğ itimde yap ı lmamaktad ı r. 

Eğ itim sorununun çözümü için devlet ya da kooperatif üst örgütlerince koo-
peratifçilik okullarm ın aç ı lmas ı  ve bu okullarda kooperatif ve üst örgütlerine 
profesyonel yöneticiler yeti ş tirilmelidir. Çe ş it meslek okulları  ve ilgili fakülte-
lerde kooperatifçilik derslerin özel bir yer verilmelidir. Ayr ıca basm, televiz-
yon, radyo ve halk eğ itimi programlannda kooperatifçilik e ğ itimi verilmelidir. 

Ayrı ca kooperatif üst örgütlerine ba ğ lı  olarak kooperatifçilik ara ş tı rma ensti-
tüleri kurulmal ı  ve bu enstitülerde kooperatifçili ğ imizin çeş itli sorunları , bunla-
rı n çözümleri, bilimsel olarak ara ş tınlmal ı  ve eğ itim programlar ı  bu araş tı rmala-
ra dayand ı  nlm alı d ı  r. 

Kooperatifçili ğ imizin eğ itim ve ara ş tı rma sorununun çözümünde, Türkiye 
Milli Kooperatifler Birli ğ i bu konuda kendi bünyesinde e ğ itim ve ara ş tı rma ku-
rumu olu ş turma yoluyla (kooperatifçilik okulu gibi) ve ülke baz ında bu politika-
nın oluşmas ına katkı da bulunulabilir. 

Bunun için de 1163 say ılı  yasan ı n 94. maddesine göre kooperatiflerin gelir 
gider fark ı nın % ilgili bakanlık emrindeki fona e ğ itim amac ı yla aktanld ığı n-
dan bu fonun tamam ı nın TMKB'ne devredilmesi kooperatifçili ğ imizin gelece ğ i 
aç ı s ı ndan önemli olmaktad ı r. 

Türkiye MKB kooperatifçilik konusunda radyo ve televizyon programlann ın 
hazı rlanmas ına ve bu amaçla kooperatifçilik e ğ itimine katk ı  sağ lanabilecektir. 

- Üst Örgütlenme Sorunu 
Türk Kooperatifçili ğ inin önemli sorunlanndan biri de üst örgütlenmedir. 

Türk kooperatifçiliğ inin geli şmesi, üst örgütlerin henüz kurulamam ış  olmas ı n-
dan engellenmektedir. 

Kooperatifçilik hareketi yaln ı zca birim kooperatiflerin kurulmas ı  ve gelişme-
si olmadığı ndan, bu kooperatiflerin birlik, merkez birli ğ i ve ulusal birliklerinin 
oluş turularak a şağı dan yukanya do ğ ru dikey olarak örgütlenmesidir. 

Kooperatiflerin kendilerinden beklenilen görevleri etkili ve sürekli olarak ye-
rine getirebilmesi ve ortaklann ihtiyaçlar ını  giderecek ve onlar ı  ulusal düzeyde 
büyük arac ı , tefeci, sanayici ve holdinglere kar şı  koruyabilmek gücüne ula şma-
ları  için bütün kooperatiflerin federatif bir yap ı  içinde örgütlenmesi gerekmekte-
dir. 
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1163 Say ı l ı  Kooperatifler Kanunu'nun 1969 y ı lında yürürlüğe girmesi ile 
Türk Kooperatifçiliğ inde üst örgütlenme baş lam ış  ve zaman içeriSinde baz ı  koo-
peratifler çe ş itli bölge birlikleri ve merkez birlikleri kurabilmi şler ve 1992 yılın-
da da Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i kurulabilmi ştir. Bugün ülkemizde 
1992 sonu itibariyle 40.018 adet birim kooperatifin toplam 244 adet Birli ğ i ve 4 
adet de Merkez Birli ğ i vardı r. 

1969'clari sonra kurulan KÖY-KOOP ve TARKO gibi kooperatif merkez bir-
likleri 1980'den sonra feshedilmi ş  ve bugün tar ım kesiminde kurulan Tar ım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i (Türk-KOOP) faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. 

Tanm dışı  kooperatifçilik alan ında ise 1163 say ıl ı  yasaya göre kurulmu ş  Es-
naf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birli ğ i ile 2 adet Konut Yap ı  
Kooperatifleri Merkez Birli ğ i bulunmaktad ı r. 

Türkiye'de kooperatifçili ğ in geli şebilmesi ve dünya kooperatifçili ğ ine ayak 
uydurabilmesi için kooperatiflerimizin demokratik üst örgütlenmesini k ı sa za-
manda taınamlamalan gerekmektedir. BU amaçla henüz Merkez Birliklerini ku-
ranı amış  kooperatif ve birliklerine ilgili bakanl ıklar destek olmal ı , hareketi en-
gellememelidir. Ayr ıca Türkiye'de mevcut Tüketim Kooperatfleri Birlikleri 
Tüketim Kooperatifleri Merkez Birli ğ ini oluş turmal ı dı r. 

Türkiye Milli Kooperatifler Birliğ i, ülkemizde milli seviyede demokratik ko-
operatifçilik politikas ının yönlendirilmesinde ve üst örgütlenmesini tamamlama-
mış  demokratik kooperatiflerin üst örgütlenmelerini tamamlamalannda yard ım-
c ı  olmalı , yol göstermeli ve TMKB'ne üye olmalar ını  sağ lamal ıdır. Bununla 
ilgili olarak yasal düzenlemelerin getirilmesinde ve kooperatifler aras ında daya-
nış ma ve i şbirliğ inin geli ş tirilmesinde etkin rol almal ı  ve Uluslararas ı  Koopera-
tifler Birli ğ inde (ICA) Türk Kooperatifçili ğ ini temsil etmelidir. 

- Yasal Sorunlar 

Ülkemizde kooperatifçili ğ i düzenleyen yasalar ın birden fazla olmas ı , yeter-
sizliğ i bunlann farkl ı  rinkanlar ve sorumluluklar getirmesi, ayr ı  Bakanl ı ldarca 
yönlendirilmesi, önemli bir bölümünün anti-demokratik nitelikte olmas ı , yasal 
sorunların temelini oluş turmaktad ı r. Kooperatiflerle ilgili olarak halen yürürlük-
te olan 1581, 3223, 3186, 1196, 1163 (3476) say ı lı  yasalar aras ı nda, devlet gü-
dümlü kooperatifçili ğ i öngören iki özel yasa ile kurulup i şleyen Tarım Kredi ve 
Tanm Satış  Kooperatifleri demokratik olmaktan. uzakt ı r. Iki özel yasa ve diğer 
yasalar aras ında yönetim biçimi, do ğ rudan veya dolayl ı  devlet deste ğ i, denetim 
ve örgütlenme aç ı s ından büyük farkl ı lı klar ortaya ç ıkmaktad ı r. 

Bütün bu değ i ş ik yasalar, kooperatifçilik politikas ı  aç ı s ı ndan farklı  koopera-
tif tiplerini öngördü ğünden devlet güdümlü ve demokratik olmak üzere iki ayr ı  
tipte kooperatifin geli ş tiğ i görülmektedir. Bu durum kar ışı klığ a ve kaynak ı sra-
fına sebep olmaktad ı r. 

Bu amaçla 1163 Say ı lı  Kooperatifler Yasas ı , tüm Türk kooperatifçili ğ ini 
kapsayacak, kooperatiflerin tümüyle kendi kendilerini yönetn ıelerini sağ layacak 
demokratik ve ça ğdaş  kooperatifçilik ilkelerini ya ş ama geçirecek biçimde yeni-
den düzenlenmelidir. Ayr ı ca kooperatiflerin te şkilatland ı nlmas ı  tek bir kamu" 
kuruluşu bünyesinde toplan ı lmak gerekirse bununla ilgili bir Kooperatifler Ba-
kanlığı  kurulmal ı d ı r. 
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Kooperatiflerin üzerinde bask ı  unsuru yaratan ve hem demokratikle şmeyi 
hem de kooperatiflerin demokratik ya şama katk ıda bulunmalann ı  kı s ı tlay ıc ı  ni-
telik ta şı yan 1982 Anayasas ındaki ilgili madde de ğ i ş tirilmelidir. 

Bu konuda TMKB'i demokratik tek bir kooperatifçilik yasas ını n haz ırlanma-
s ına yard ımcı  olabilir ve böyle bir yasan ın ç ı karı lmas ı  için Hükümeti ve 
TBMM'ni harekete geçirebilir. 

Kooperatiflerin sermaye yetersizli ğ ini çözmek için devletin yeterli şekilde 
kredi, bağış  vb. desteğ ini sağ lama, vergi yasalannda kooperatiflere otofinans-
man yaratacak gerekli yasal düzenlemelerin yap ılmas ı  yönünde yayınlar yapma-
s ı , kamuoyu olu ş turmas ı  ve bask ı  kümesi olarak yürütme ve yasama organlany-
la ileti ş im kurmas ı  ve bu yönde gerekli etkinli ğ i göstermesi gerekmektedir. 
Aynca TMKB Anayasan ın kooperatifçilikle ilgili 171. maddesi üzerinde gerekli 
değ i ş ikliklerin yapt ı nlmas ı  yönünde çal ış malarda bulunmal ı d ı r. 

- Denetim Sorunu 

Kooperatif ortaklann ın en büyük güvencesi etkili bir denetim oldu ğu gibi 
Türk kooperatifçili ğ inin .geliş iminde engelleyen etkenlerden birini de denetim 
sorunu oluş turmaktad ı r. Ulkemizde etkili bir kooperatif denetimi maalesef yap ı -
lamamaktad ı r. 

Çünkü ülkemizde kooperatifler ba ş l ıca üç ayr ı  denetim birimi taraf ından de-
netlenirler. Bunlann ilki ilgili bakanl ı klann, ikincisi kooperatif organ ı  olarak 
denetçiler, üçüncü de Birlikler bünyesinde olu ş turulan denetim birimleridir. 

Bu birimler kooperatifleri denetlemede etkin olamamakta ve bu nedenle koo-
peratiflerin iyile ş tirilmelerini ve sa ğ lıklı  bir yap ıya kavu ş turulmalann ı  sağ laya-
mamaktad ı rlar. 

1163 say ı lı  yasan ı n 86. maddesinin ikinci f ıkras ında ilgili bakanlığı n "Koo-
peratifleri, Birlikleri, Merkez Birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i-
ni tefti ş , denetleme ve denetlettinnek yetkisine sahip oldu ğu belirtilmektedir. 
Anayasada da devlet kooperatifleri denetleme görevi ve yetkisine sahiptir. 

Etkili bir denetim için devletin kooperatiflerin denetiminde rol almas ı , koo-
peratiflerin yönetimine etki ş eklinde olmamal ı  ve siyasal iktidann güdümüne 
kooperatifler al ı nmamalı d ı r. 

Kooperatif denetim kurullann ı n etkin yasal yetkilerine ra ğmen, görev yapan-
lann denetim bilinci ve mesleki bilgilerinin yetersizli ğ inden, bu kurul üyelerinin 
özdenetim bilincine vard ı nlması  için eğ itilmeleri gereklidir. Diğer taraftan ilgili 
bakanl ı klardan Ticaret Bakanl ığı  19 kooperatif kontrolörü Tar ım Bakanlığı  28 
kooperatif kontrolörü ile kooperatifleri d ış andan devlet ad ına denetlemektedir-
ler. Bu denetleme eleman ı  say ı s ı  ülkedeki kooperatif say ı s ına oranla çok yeter-
siz kaldığı ndan, ilgili bakanlıklann etkili bir denetim yapabilmesi için yeter sa-
yıda denetim eleman ı na sahip olmalan gerekmektedir. 

Kooperatif üst örgütlerinin kendi bünyelerinde olu ş turduğu oto kontrol siste-
mi ülkemizde yeterince geli şmemi ş tir. Bunun için kooperatiflerin demokratik 
yapı lannı  bozmadan denetim sorununun çözümünde, ülke kooperatiflerimizin 
üst örgütlerinin geliş tirilmesi etkili bir kooperatif denetimi için gereklidir. 

Denetim de önemli olan kooperatif üst örgütlerinin olu ş turacaklan denetim 
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birimleri yoluyla yapacaklar ı  yol gösterici, uyanc ı , eğ itici nitelikteki denetim-
dir. Bu ayn ı  zamanda özdenetimi de güçlendirmektedir. 

Devletin kooperatifleri denetleyecek kadrolar ı  yeterli olmadığı ndan 
TMKB'nin devlet ad ı na kooperatifleri ve birliklerinin uzman deneticiler yoluyla 
denetleyebilmesi için örgütlenmesine olanak sa ğ lamalı  ve ilgili bakanl ı klann 
kooperatifleri denetleme görevini TMKB'ne b ı rakmas ı , üzerinde önemle durul-
mas ı  gereken bir konudur. Bu konuda yasal düzenlemelerin yap ılmas ı  ve kamu 
oyu yarat ı lmas ı  amac ı yla TMKB baskı  kümesi olu ş turabilir. 

Kooperatiflerin denetim sorununun çözümü için TMKB. i bünyesinde bir 
Kooperatifler Denetleme Kurulu olu ş turularak, ulusal birli ğe üye kooperatifle-
rin denetimleri yap ı lmalıd ı r. 

Kooperatiflerin denetimini dünyadaki örneklerinde oldu ğu gibi Denetim Ko-
operatifleri vas ı tas ı yla yapmak mümkündür. Endonezya'da denetim kooperatif-
leri örgütlenmelerini tamamlayarak federasyon haline gelmi ş lerdir (Tenker 
1993) Görüldüğü gibi Türkiye'de de tüm kooperatifleri ba ğı ms ı z olarak denetle-
mek amac ı yla kurulmas ı  dü şünülebilecek "Kooperatif Denetleme Birliklerinin" 
oluş turulmas ına da TMKB; katk ı da bulunabilir. 

Ayrı ca devlet ile TMKB temsilcilerinin kooperatiflerin yönetim ve deneti-
minde as ı l söz sahibi olacakları  özerk bir Kooperatifler Denetleme Kurulu olu ş -
turulmas ı  yoluna da gidilebilir. 

SONUÇ 

Kurultay tart ış ma bildirisinde ve di ğer bildirilerde kooperatifçili ğ imizin ge-
liş mesini engelleyici konulara ve sorunlara detayl ı  olarak değ inilmiş  ve al ınma-
sı  gereken tedbirlerle ilgili önemli önerilere yer verilmi ş tir. 

Kurultay sonunda kooperatifçilerimizin geli şmesi için acilen al ınmas ı  gere-
ken önlemler kurultaya kat ı lan kooperatif uzman ve bilim adamlar ı  tarafından 
al ınan ortak karar gere ğ i aş ağı da maddeler halinde s ı ralanm ış tı r. 

1-Ülkemiz kooperatiflerinin tamam ın ı n dennokratikle ş tirilmesi, 

2- Kooperatiflerin siyasi faaliyet yasa ğı nın kalkmas ı , 

3- Ülkemiz kooperatiflerinin kurulu ş  ve çalış malarını  düzenleyen 4 ayn ka-
nun yerine, özellikle geli şmiş  ülkelerdeki gibi demokratik tek bir kooperatifler 
kanunun haz ı rlanarak yürürlü ğe girmesi, 

4- Kooperatif ve üst birliklerinin, yat ı rı m, üretim, pazarlama konular ında fi-
nansman ihtiyac ı nı  karşı layacak bir Kooperatifler Bankas ını n kurulmas ı , 

5- Kooperatiflerin ba ş arı l ı  olmalann ı  sağ lamak amac ı  ile eğ itim ve araş tı rma 
çalış malarına önem verilmesi, bu konuda kooperatif birlik ve üst te şkilatlannda 
çalış malar yap ı lmas ı  ve kooperatifçilik e ğ itim ve ara ş tı rmas ı  konusunda Bilim-
sel Kooperatifçilik Ulusal Eğ itim ve Araş t ı rma Enstitüsünün aç ı lmas ı , 

6- Kooperatifçilik e ğ itim çalış maları  milli düzeyde bir sisteme oturtularak 
tüm eğ itim kurumlarında kooperatifçili ğ in okutulmas ı , özellikle mesleki e ğ itim 
içerisinde yeralmas ının sağ lan,mas ı , 
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7- Tüm ülke halk ı nın ve kooperatif ortaklann ın kooperatifçilik konusunda 
bilinçlendirilmesi amac ı yla kitle ileti ş im araçlar ı  (televizyon-radyo, gazete vb.) 
ve halk eğ itim programlannda kooperatif ilke ve yöntemlerinin ö ğ retilmesi, 

8- Kooperatifçilik konusundaki yay ınlar ile kamuoyu ayd ınlatı larak koopera-
tifçiliğe ivme kazand ırı lmas ı , 

Görüldüğü gibi Türkiye koöperatifçili ğ inin değ işen dünya ve ülke ko şullan-
na uyum sağ layabilmesi için kurultay sonucunda ortakla ş a bir kararla al ınan ön-
lemlerin acilen uygulamaya konulmas ı  ve kooperatiflerin ve üst te şkilatlar ının 
dünya ve Türkiye'deki tüm sivil toplum örgütleri ile i şbirliğ i içinde bulunmas ı  
gerekmektedir. 

Kaynaklar: Yukardaki metinde kurultaya a ş ağı da sunulan tebliğ  ve bildiri-
lerin yan ı nda, kurultaya kat ı lan birlik temsildleri, bilim adamlar ı , uzmanlar ve 
uygulay ıc ıların görü ş lerinden de yararlan ı lm ış t ı r. 

1- Anonymouş  1993, Avrupa Dünya ve Türkiye Ko şulları nda Kooperatifçili-
ğ in Temel sorunlar ı , Çözüm Yolları  Yeniden Yap ı lanmas ı  ve Türkiye Milli Ko-
operatifler Birli ğ ine Dü şen Görevler, İkinci Kooperatifçilik Kurultay ı , Türkiye 
Milli Kooperatifler Birli ğ i, 26-27 Haziran 1993, Ankara. 

2- Akı n, C. 1993. Türkiye Tanm Kredi Kooperatiflerinin Çal ış maları  ve Ko-
operatifçili ğ imizin Geli ş tirilmesi İçin Öneriler, Türkiye Milli Kooperatifler Bir-
liğ i 2. Kooperatifçilik Kurultay ı , 27 Haziran 1993, Ankara. 

3- Edik, Y. 1993. Tar ımsal Amaçl ı  Kooperatiflerimizin Temel Sorunlar ı  ve 
Çözüm Önerileri, T. Milli Kooperatifler Birli ğ i'nin Ikinci Kooperatifçilik Kurul-
tay ına Pankobirlik Ad ına Sunulan Tebli ğ , 26-27 Haziran 1993, Ankara. 

4- Figen, E. 1993. Tarı msal Kalkınma Kooperatiflerinin Dünü, Bugünü, So-
runlan ve Çözüm Önerileri, T.C. Tanm ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Teşkilatlanma 
ve Destekleme Genel Müdürlü ğü Tebliğ i, İkinci kooperatifçilik Kurultay ı , 26- 
27 Haziran 1993, 'Ankara. 

5- İ lbaş , H. 1993. K ırsal Kesim Kalk ınma Kooperatifleri Sorunlan ve Çö-
züm Önerileri, Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i, Kooperatifçilik Kurultay ı , 
26-27 Haziran 1993, Ankara. 

6- Kerman, A. 1993. Eczac ı  Kooperatiflerinin Mali ve Ekonomik Analizi, 
Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i, 2. Kooperatifçilik Kurultay ı , 26-27 Haziran 
1993, Ankara. 

7- Muralt, S.V., 1993. Dünya . Kooperatifçili ğ inde Son Geli şmeler, Türkiye 
Milli Kooperatifler Birli ğ i, 2. Kooperatifçilik Kurultay ı , 26-27 Haziran 1993, 
Ankara. 

8- Öztürk, Ö.L. 1993. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri-
nin Sorunlan ve Çözüm Önerileri, Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i, 2. Koo-
peratifçilik Kurultay ı , 26-27 Haziran 1993,- Ankara. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKİ M-KASIM-ARALIK 1993 

NADAS ALANLARININ DARALTILMASI 

Prof. Dr. Celâ1 ER 

GİRİŞ  

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de h ı zl ı  bir nüfus art ışı  söz konusudur. Bu-
gün dünyada y ı llık ortalama nüfus art ış  oran ı  % 2 olup ülkelere göre % 1-4 ara-
sında değ i şmektedir. Ülkemizde ise bu oran % 2.5'tur. Dünyada 2000 y ıl ında 
nüfusun 6.5 milyan, ülkemizde ise 70 milyonu a ş acağı  tahmin edilmektedir. Bu 
rakamlar hiç de küçümsenemiyecek rakamlard ı r. 

Bu h ı zl ı  nüfus art ışı  karşı s ında insanlann beslenmesi ve ayn ı  zamanda den-
geli beslenmesi kar şı laşı lan en önemli sorunlardan birisidir. İnsanlar besin mad-
delerini bitkisel ve hayvansal ürünlerden kar şı larlar. Bitkisel ve hayvansal üreti-
mi en üst düzeye ç ıkarmak ve bu ürünlerden optimal şekilde yararlanmak bütün 
insanlığı n temel amaçlanndand ı r. Bilindiğ i gibi çağı mı z fevkalade ac ımas ız bir 
çağd ı r. ülkeler aras ı  ekonomik menfaatler en önde tutulmakta, ekonomik ili şki-
lerde en küçük aynnt ı lar bile gözden kaç ı rılmamaktad ı r. Böyle ac ımas ız bir 
çağda ülkemizin güçlü olarak var olabilmesi için, biz ülke insanlanna büyük gö-
revler dü şmektedir. Biz de tanmc ı lar olarak toprak ve su kaynaldanm ızı  konu-
mal ı , geliş tirmeli, en ekonomik şekilde yararlanmah ve birim alandan daha yük-
sek bitkisel ve hayvansal ürün almay ı  hedeflemeli ve gerçekle ş tirmeliyiz. 

Türkiye'de i ş lenen tanm alan ı  1927 y ı lı nda 6.6 milyon hektar iken, bugün 
27.6 milyon hektan bulmu ş tur. Artı k tar ım alanlannın artur ılmas ını n s ı nı nna 
gelinmiş  olup daha fazlas ı  mümkün görünmemektedir. Öyle ise var olan, i ş le-
nen tanm alanlanndan en ekonomik yollardan yararlanma fevkalade önemli bir 
konudur. Bu konuda kar şı laş tığı m ı z sorunlardan birisi de nadas zorunlulu ğudur. 
Nadas; tarlan ın birinci y ı l ekilip ikinci y ıl i ş lenerek bo ş  bı rak ı lmas ı dır. Yağış  
yetersizli ğ i nadas ı  zorunlu k ı lan en önemli faktördür. ülkemiz toplam alan ını n 
yaklaşı k % 40' ını  yarı  kurak alanlar olu ş turmaktad ır. Yar ı  kurak alanlar ının % 
60'1 Orta Anadolu Bölgesinde, % 40' ı  da Güneydoğu Anadolu, Kuzey ve Bat ı  
geçit bölgelerinde olup buralarda nadas hemen hemen zorunludur. 

Son y ı llarda nadas alanlann ı n azalt ı lmas ı yla ilgili çal ış malar h ız kazanm ış  ve 
yoğunlaşmış tı r. 19701i y ı llara kadar yan kurak alanlann yakla şı k tümünde na-
das-tahı l sistemi uygulanmakta iken sonralar ı  mercimek, nohut, fiğ , kimyon, ay-
çiçe ğ i, kavun, buğday ve arpa ile ekim nöbetine girmeye ba ş lam ış t ı r. 

Daha bol ve çe ş itli ürüne sahip olmak dünya ekonomi pazarlannda önemli 
bir koz olabilir. Dört iklimi görebilen, ekoloji zenginliğ ine sahip olan, toprak ve 
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su kaynaklar ıyla 60 milyonu değ il, belkide bunun 4-5 kat ın ı  rahatl ıkla besleye-
bilecek olan ülkemizi bu kozdan mahrum etmemeliyiz. 

NADAS NEDIR? 

Nadas, yağışı  az olan bölgelerde iki y ı l içinde toprağ a düşen yağışı  mümkün 
olduğu kadar biriktirerek iyi bir ürün elde etmek gayesiyle yap ı lmaktad ır. Ge-
nellikle 400 mm'nin alt ında yağış  alan yerlerde yeterli ve ekonomik bir ürün al-
mak için, ekim alan ı  13-14 ay süren bir zaman için nadasa terk edilmektedir. 
Nadas süresince bo ş  kalan toprakta, bir taraftan müteakip mahsül için su topla-
nır ve henüz al ınmaya elveri ş li olmayan bitki besin maddelerinin (rezerv) bir 
kı sm ı  alınabilir hale geçerken, di ğ er taraftan da geli ş en yabanc ı  otları  bertaraf 
etmek için sürme i şlemleri yap ı lı r. 

Yapı lan araş tırmalarda an ızda bilhassa 30 cm'ye kadar bitkinin yararlanabile-
ceğ i su miktann ın yok denecek kadar az oldu ğunu; iyi i ş lenmiş  bir nadasta ise, 
faydal ı  su miktar ının anı za nazaran 2-3 kat ı  daha fazla bulundu ğu belirtilmekte-
dir. Bunun yan ı  s ı ra, bakteri faaliyeti dolay ı sı yla toprakta zor çözünebilir bitki 
besin tuzlann ı n yaray ış lı  hale geçmesi sa ğ landığı ndan; nadas su toplama ve be-
sin maddelerinin yaray ış lı lığı  yönünden önem kazanmaktad ı r. 

Nadas, toprakta su birikmesi yan ı nda, azot birikmesinde de etkili olmaktad ı r. 
Nadas ile toprakta depo edilen suyun; s ıcaklığı n uygun olduğu aylarda, mikro-
organizma faaliyetinin artmas ına ve nitrifı kasyon -bakterileri ile hava azotunu 
tesbit eden azoto-bakterilerin, toprakta nitrat birikmesini sa ğ lamas ına, yardım 
ettiğ i bilinmektedir. Ayrı ca nadas s ıras ında yap ılan toprak i ş lemesi ile havalan-
dırma artmakta, topra ğı n su tutmas ı  ve daha kolay ı s ınmas ı  sağ lamaktad ı r. Bu-
nun miktoorganizma faaliyeti üzerine olumlu etkiler yapt ığı  bilinen gerçekler-
dendir. 

Nadas-Buğday münavebesi, memleketimizin kurak bölgelerinde geni ş  bir şe-
kilde uygulanmaktad ı r. Münavebeye baklagil bitkilerinin sokulmas ı , toprakta 
organik madde ve azot muhtevas ına etki etmektedir. Münavebedeki baklagiller, 
sadece organik maddeyi artt ı rmakla kalmay ıp, toprağı n azot miktanru da devam 
ettirir veya artt ı nrlar. Bilindiğ i gibi, baklagiller köklerindeki nodozitelerde bulu-
nan "Rhizobia" denilen bakteriler vas ı tas ıyla havan ın azotunu toprağ a tesbit 
ederler. Bu bitkiler, gübre olarak (ye ş il gübre) toprağ a gömülmese bile, topra ğı n 
azot miktann ı  artt ı nrlar. Toprağ a gömüldükleri vakit toprağı n organik madde 
muhtevas ını  da zenginle ş tirirler. 

UYGULANAN NADAS YÖNTEMLERI 

Bugün ülkemizde, tabiat ş artlan, uygun ekim nöbeti ve yeti ş tirme yöntemle-
rinin kullan ılmay ışı  sonucu her y ı l (NAD'dan önce) 8 milyon ha. bir alan nadasa 
bırakı lmaktayd ı . Nadas ve diğ er tar ım alanlannda ekilecek üründen önce tarla 
haz ı rlığı nı n yapı lması , tarlan ın yabanc ı  otlannın temizlenmesi zorunludur. Tarla 
haz ı rlığı nda dünyada ve Türkiye'de çe ş itli yöntemler uygulanmas ı na karşı n; ge-
nellikle toprak i ş leme ile baş lar. 

Genel anlamda toprak i ş leme, topra ğı n fiziksel, kimyasal ve biyolojik denge-
sini düzenlemek ve sürdürmek amac ı yla yap ı lan bir i ş lemdir. Toprak i ş lemeyle; 
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hacim ağı rlığı , havalanma su tutma kapasitesi, infiltrasyon, strüktür, k ılcal ve 
kılcal olmayan bo ş luk dağı lı m ı , mikrobiyal faaliyet, evaporasyon, minerilizas-
yon, nitrifikasyon, oksidasyon, yabanc ı  ot geli ş imi, kabuk oluşumu, agregasyon, 
ı sı  iletkenliğ i su ve rüzgar erezyonu gibi olaylar ı  ve toprak özelliklerini etkile-
mek mümkündür. 

Toprak i ş leme ile nadas y ılında, toprakta temel olarak su biriktirilmeye çal ı -
şı lmaktad ı r. Nadas toprak i ş lemesiyle suyun toprağ a giriş i kolaylaş tıtı lmakta, 
evaporasyon yoluyla olu ş an nem kayb ı  azalmakta, yabanc ı  ot geli ş imi önlen-
mekte, topra ğı n fiziksel özellikleri düzenlenmekte ve iyi bir tohum yata ğı  haz ı r-
lanmaktad ı r. Bu amaçlara, belirli ölçüde olsa da tarlan ın belirli sürelerde bo ş  bı -
rakı lmas ı  ile ulaşı labilir. Buna göre de farkl ı  nadas 'tipleri olu şur. Bunlardan 
baş lıca nadas tipleri şunlard ı r. 

Güz Nadası ; Tarladan ürün kald ı nldığı nda anı z bozulur, ve ekime kadar tar-
la boş  kal ı r ise, buna güz nadas ı  denir. Tarlan ı n bo ş  kalma süresi birkaç ay ı  geç-
mez. Kuru tar ım bölgelerinin d ışı nda uygulanı r. 

Yarı m Nadas: Tarlanın, hasattan sonra ertesi y ı l ilkbaharda yap ılacak ekime 
kadar bo ş  b ı rakı lmas ına yarım nadas denir. Burada ilk toprak i ş leme sonbaharda 
yap ı hr. 

Tam Nadas: Tarlanın iş lenerek bir y ı ldan fazla bir süre bo ş  bı rakı lmas ına 
tam nadas denir. Tarla sonbaharda derin sürülür. İ lkbaharda sathi sürülür. Ayr ı -
ca tarla otland ıkça, orada sathi olarak toprak i ş leme yap ılı r. 

Kara Nadas: Tarlanı n bir y ı ldan fazla bir süre bo ş  bı rakılmas ı d ır. Ancak bu-
rada toprak iş leme sonbaharda yap ı lmaz. İ lk toprak i ş leme erken ilkbaharda ya-
pılı r. Bundan sonra gerektikçe sathi olarak toprak i ş lenir. Kuru tar ım alanlannda 
yaygın olarak uygulanan bir nadas şeklidir. 

Kimyasal Nadas: Son y ı llarda önem kazanan bir nadas yöntemi de kimyasal 
nadast ı r. Kimyasal nadas tarlay ı  hiç iş lemeden yabanc ı  otların ilaçlarla öldürül-
mesi esas ı na dayan ı r. Baz ı  araş tı rmac ı lar bu yöntem üzerinde dikkatle durmak-
tad ı rlar. Toprağı n iş lenmesi tarım ın baş langı c ından günümüze kadar geçen dev-
rede, çe ş itli alet ve yöntemlerle yap ı lmış tır. Bunlardan bugün halen dünyan ı n 
hemen her bölgesinde en yayg ın olanı , pulluk ile topraldann derin ve devirerek 
işlenmesi şeklinde olan ı d ır. Oysa bu iş leme yöntemi; özellikle de kurak, kuru 
ziraat sisteminin uyguland ığı  bölgelerde, bir yandan toprak topaklar ını  (agregat) 
parçalayarak rüzgar ve su erozyonunu artt ı rmas ı ; diğer yönden dikey erozyonla 
taban s ıkış masma neden olarak kültür bitkilerinin yararlanabilece ğ i toprak kat ı -
nı  s ı nı rlamas ı  ve ayrıca toprağı n ı sı nma, su tutma, su s ı zd ı rma ve havalanmas ı -
na mutlak olumlu etkide bulunan bitki köklerinin olu ş turduğu canl ı  kanallann 
bozulmas ına neden olmas ı  bakımmdan büyük sak ı ncaları  bulunmaktad ır. Nite-
kim bu sakıncalardan ötürü; taban s ıkış mas ın ın önlenmesi, bozulan canl ı  kanal-
lann yeniden y ıldan y ı la daha iyile şerek olu ş turulmas ı  ve erozyonun en aza in-
dirilmesi amac ı yla 1960111 yı llardan itibaren hiç toprak i ş lemeden yabanc ı  otları  
herbisitlerle öldürerek do ğ rudan tohumun ekilmesi yöntemi ile ilgili ara ş tırma-
lar oldukça hız kazanm ış tı r. 

Ülkemiz topraklar ı  büyük bir erozyon sorunu ile kar şı  karşı yad ır. Yapı lan 
araş tı rmalar, asl ında i şlemeli tarımda olmamas ı  gereken % 8 meyilin üzerinde 
olan 10 milyon hektar ekim alanını n uygun toprak i ş leme yöntemleri dikkate 
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al ı nmadan her y ıl iş lendiğ ini göstermektedir. Erozyonun h ı zlı  olduğu bu yerler, 
yı ldan y ı la kı s ırlaşmakta ve bu k ı sırlaşman ın ticaret gfibreleriyle kapat ılmas ına 
çalışı lmaktad ı r. Her türlü toprak i ş lemenin tarla yabanc ı  otlann ı  öldürmek için 
yapı ldığı , otlar yok edildikten sonra, tarlay ı  hiç i ş lemeden de ekim yap ı lıp yeter-
li, hatta daha fazla ürün al ınabilece ğ i son y ıllarda üzerinde önemle durulan bir 
konudur. • 

Kara nadas ın ve kimyasal nadas ın ülkemizdeki ş artlar dahilinde, Orta Ana-
dolu'da buğday verimin, kök geli şmesine, toprak özelliklerine etkisi yap ı lan 
araş tı rmayla irdelenmi ş tir. Araş t ı mı an ı n Orta Anadolu'da yap ı lmas ının baş lı ca 
nedeni ülkemizdeki nadas alanlar ın ın yaldaşı k % 53'ünün burada olmas ıdı r. 

Araş t ı rma, Ekim 1973-Temmuz 1979 y ı lları  aras ı nda Tarı m Orman Bakanl ı -
ğı , Ziraat İş leri Genel Müdürlü ğü, Orta Anadolu Bölge Zirai Ara ş tı rma Enstitü-
sü'nün Haymana'daki deneme tarlalannda yap ı lm ış t ı r. 

Araş tı rmada söylendiğ i üzere iki nadas sistemi ele al ınmış tı r. 1. Kara Nadas 
Sistemi 2. Kimyasal Nadas Sistemi. 

1. Kara Nadas Sistemi: İlk toprak i ş leme mart ay ı  sonu ile nisan ay ı  baş la-
rında, tarlada i ş leme tav ı  olduğu zamanda, pulluk ile 18-20 cm derinlikte yap ıl-
mış tı r. İ lk nadas i ş lemesinden sonra, gerekti ğ i zamanlarda kazaya ğı -tı rm ı k ikili-
siyle ikinci ve üçüncü i ş leme yap ı larak kara nadas ın gerektirdiğ i, bilinen toprak 
i ş leme yöntemi uygulanm ış  ve tarla ekime haz ı rlanm ış tı r. 

2. Kimyasal Nadas: Bu nadas sisteminde toprak i ş leme hiç yapılmam ış tı r. 
Tarlanın yabanc ı  otları , ilkbahann uygun devrelerinden ba ş layarak total herbisid 
olan Gramoxone (Paraguata) ile % 1 dozunda ilaçlanarak öldürülmü ş tür. May ı s 
ve haziran aylar ı  bol yağış lı  geçen 1976 y ı lı nda, ikinci bir ilaçlamadan sonra 
tarlada yeniden yabanc ı  otlar göründüğünden üçüncü bir ilaçlama yap ılmış tı r. 
Buşekilde deneme parseli hiç i ş lenmeden yabanc ı  otları  yok edilerek direkt eki-
me haz ı rlanmış tır. Ara ştırma yerinin toprak özellikleri, ayl ık ortalama toplam 
yağış , ayl ı k sıcakl ı k, oransal nem ortalamalan bu ğday ın vegetasyon süresine ba-
kılarak dikkate al ınmış tı r. Araş t ı rmada buğday çe ş idi olarak ekmeklik bu ğday 
hatlanndan 1435'nolu hat ekilmi ş tir. Dekara 18 kg tohum, s ı ra aras ı  17-18 cm 
olan üstten baskılı  düz mibzer ile 5 cm derinli ğe, ekim ay ın ın 7-20'si aras ında 
ekilmi ş tir. 

Tohum ekimi ile beraber, ayn ı  çim yatağı na 12 kg/da üzerinden (etkili mad-
de 2.16 kg/da. N+5.52 kg/da. P205) diamonyum fosfat (% 18 N, % 46 P205) 
gübresi ve ayr ı ca bütün parsellere bitkilerin h ı zl ı  büyümeye ba ş ladığı  ilkbahar 
devresinde 2 kg/da saf "N" üzerinden amonyurn gübresi de serpilerek verilmi ş -
tir. 

Araş tı rma tesadüf bloklan deneme tertibine göre 30x30m = 900m 2  büyüklü-
ğünde 3 blokta yürütülmü ş tür. Her blok 15x30 n ı  = 450 m2  büyüklüğünde 2 par-
sele bölünmü ş  ve bu iki parselden birine ekim yap ı ldığı  yı l, diğ eri nadasa b ı ra-
k ı lm ış tı r. Nadasa b ı rak ı lan.parseller de 15x15 nı  = 225 m2  büyüklüğünde ikiye 
aynlm ış t ı r. Nadas y ı lı nda bir parçasma kimyasal nadas, di ğer parças ına da kara 
nadas uygulanm ış tır. Ara ş tı rma yerinde ön bitki olarak 1971-72 y ı lında buğday 
üretilmi ş  ve 1972-73 y ı lı nda nadasa b ı rak ılmış tı r. Ara ş tırman ı n ilk ekimi ,19- 
10.1973 tarihinde yap ı lmış  ve ilk farkl ı  toprak i ş leme uygulaması  1974 ilkbaha-
nnda ba ş lam ış tır. 
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Değerlendirmede esas olan veriler; 5 y ı l içinde 3 y ı l ekim, 2 y ıl da nadas uy-
gulanan parsellefin 1978 y ı lındaki, ve 6 y ı l içinde 3 y ı l ekim 3 yıl da nadas uy-
gulamas ı  yapı lan parsellerin de 1979 y ı l ı ndaki değerleridir. Buna göre 1978 ve-
rileri kimyasal nadas (hiç i ş lemeden direkt ekim) uygulamas ı na 
baş lan ı lmasından 5. y ı lda, 1979 verilen de 6. y ı lda al ınan değ erlerdir. 

Daha sonra hasat alan ı ndan, her parsel için üç tekrarlamal ı  olarak al ı nan da-
ne ürününün hesaplanmas ına geçilmiş tir. Toprak örneğ i al ınarak, toplam bo ş -
luklar hacmi (%), topra ğı n hacim ağı rlığı  (g/cm 3) bulunmu ş tur. Elde edilen ra-
kamlann değerlendirilmesi istatistiki esaslar dikkate al ınarak A.Ü.Z. Fakültesi 
Zirai Genetik ve Istatistik Kürsüsünce yap ı lmış  ve şu sonuçlar bulunmu ştur. 

1-Toprak Hacim A ğı rlığı  

Derinlik 	Kara Nadas 	Kimyasal Nadas 

9-5 cm 	1.10 g/cm 3 	1.18 g/cm 3  

10-15 cm 	1.27 g/cm 3 	1.27 g/cm 3  

25-30 cm 	1.42 g/cm 3 	1.36 g/cm 

Aradaki farklann istatistiki olarak önemi yoktur. 

2- Toplam Bo ş luk Hacmi 

Derinlik Kara Nadas Kimyasal Nadas 

0-5 cm % 58.48 % 55.23 

10-15 cm % 51.88 % 53.88 

25-30 cm % 46.58 % 48.60 

Aradaki farklar istatistiki olarak önemlidir. Bo ş luklar hacmi kimyasal nadas-
ta, üstten derinlere doğ ru biri birine yak ın değ erler vermekte olup, bitki kök ge-
lişmesi yönünden olumludur. 

3- Verim 

Y ı l 	Kara Nadas 	Kimyasal Nadas 

1978 	210.320 	237.130 

1979 	269.300 	268.843 

Buradaki farklann istatistiki olarak önemli oldu ğu ispatlanm ış tı r. 
4- Kök Organik Maddesi 

0-30 cm 0-100 cm derinliklerde iki ayn yöntemle saptanan kök organik mad-
desinin derinlere do ğ ru miktan kimyasal nadasta daha fazlad ı r. 

Bu araş t ı rma ile Orta Anadolu ş artlannda kimyasal nadas ın daha uygun ve 
ekonomik olduğu görülmektedir. 

NADAS ALANLARININ BÖLGELERE DAGILEVII 

Türkiye toplam nadas alan ının % 53'ü Orta Anadolu'da, % 1 '3'ü Güneydoğu 
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Anadolu'da, % 15'i geçit bölgelerinde, % 1 l'i Do ğu Anadolu'da ve kalan % 8'i 
kı yı  bölgelerimizde yer almaktad ı r. 

Orta Anadolu: Ankara, Çank ın, Çorum, Eski şehir, Kayseri, K ı rşehir, Kon-
ya, Nev şehir, Niğde, Sivas, Yozgat, K ı nkkale ve Aksaray illerimizi içeren bu 
bölgede nadas ın tarla alan ındaki pay ı  % 44 olup Türkiye nadas alanlann ın yan-
sından fazlas ı  Orta Anadolu'nun bu 13 dinde yer almaktad ır Yı llık ortalama ya-
ğışı  420 mm ile hayli dü şük olan Orta Anadolu bölgesinin durumu bitki geli ş i-
mi yönünden hayli ilginçtir. Bu geni ş  kuru tanm bölgelerimizin tah ı l üretiminde 
verim güvencesi özellikle ilkbahar ya ğış lannın düzenli olmas ına bağ lıdı r. Böl-
genin genellikle soğuk geçmesi kış  mevsiminde baz ı  y ı llar s ı caklı k -35°C'ye 
düş tüğü için, bölgede önerilecek çe ş idin kurağ a dayan ıklılık yanında sert kış lara 
da dayanıklı  olmas ı  gerekir. 

Geçit Bölgeleri: Bu bölgedeki Afyon, Bilecik, Kütahya, U ş ak, Burdur, De-
nizli, Isparta, Kahramanmara ş , Adıyaman, Amasya, Tokat illerindeki nadas ı n 
tarla alan ı  içindeki payı  % 34, Türkiye nadas alan ındaki pay ı  % 15'tir. Nadas 
alanlarının azalt ı lması  giri ş imlerinin geçit bölgelerinde daha çabuk ve etkili so-
nuçlar vermesi beklenebilir. Çünkü bu yörelerde y ıllık yağışı n oldukça yüksek 
bulunmas ı  yanında, sı cakl ık faktörü de bitki geli ş imi için Orta Anadolu'dan da-
ha elveri ş li olduğundan uygun çe ş it bulma olanağı  daha fazlad ı r. 

Güneydo ğu Anadolu: Diyarbakı r, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Siirt, Ş anl ı -
urfa illerimizi içeren bu bölgede nadas ın tarla alan ı  içindeki pay ı  % 39, Türkiye 
toplam nadas alan ındaki pay ı  % 13, ortalama y ı llık yağış  744 mm'dir. Yaz ya-
ğış ları  ise % 2 düzeyindedir. Ya ğış lann durmas ı  nedeniyle h ızla artan hava ve 
toprak s ıcaklığı  nadastan beklenen nem kazanc ım önlemektedir. Bundan dolay ı  
bölge topraldannı n büyük kesimi için nadas uygulamas ı  da fazla yararl ı  değ il-
dir. 

Doğu Anadolu: Ağn, Bingöl, Bitlis, Elaz ığ , Erzincan, Kars, Malatya, Mu ş , 
Tunceli, Van illerimizi içeren bu bölgede de nadas ın tarla alan ı  içindeki pay ı  % 
39 gibi hayli yüksek düzeyde bulunmaktad ı r. Bununla birlikte bölgenin Türkiye 
nadas alan ındaki pay ı  % 11 düzeyindedir. Y ı llık yağış  605 mm ile yeterli ol-
maktad ı r. Bölgede çiftçinin kendi gereksinimi olan bu ğday ın üretilebilmesi için 
iyi mera özelliğ i gösteren bitki örtüsü bozularak hazine arazileri tarlaya dönü ş -
türülmü ş tür. Bu bölgelerde nüfusun tah ı l gereksinimi ba şka önlemlerle sağ lana-
rak buğday tarlalann ın yeniden meraya aynlmas ı  uygun olur. 

Kıyı  Bölgeleri: Öteki bölgeler içinde adlar ı  geçmeyen illerimizi kapsamak-
tad ı r. Yurdumuzda Do ğu Karadeniz bölgesindeki bir şerit d ışı nda tanm arazisi-
nin % 96's ı  bitki geli şme döneminde optimal bir verim için yeterli bir yağış  ala-
mamaktad ı r. Bununla birlikte su, verimi s ını rlayı cı  ilk faktör değ ildir. Ancak 
Doğu ve Orta Karadeniz bölgesinde, Kuzey Anadolu da ğ larının güneyindeki 
ovalarda yer yer dü şük yağış lı  yöreler bulunmaktad ır. Kıy ı  bölgelerin Türkiye 
nadas alan ındaki % 8 olan pay ı  hızla azaltılabilir. 

NADAS ALANLARININ İLLERE DAĞ ILIMI 

Kı yı  bölgelerimizde birkaç ilin d ışı ndaki tüm illerimizde nadasl ı  tanm dar ya 
da geni ş  olarak yap ılmaktad ı r. En geni ş  nadas alan ı  olan iller Konya ve Ankara 
Türkiye nadas alan ının % 16.3 ve % 10.1'ini kapsamaktad ı r. Bu oranlara sonra-
dan ayrı latı  Kı nkkale, Karaman illeri de dahildir. Sivas, Afyon, Diyarbak ı r, 
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Yozgat, Ni ğde, Eski şehir, Kı rşehir, Mardin illerimizin Türkiye nadas alan ındaki 
paylan ise ayn ayn % 4.9-% 2.6 aras ı nda bulunmaktad ır. Bir başka deyi ş le 
Konya, Ankara, Sivas, Afyon, Ş . Urfa, Kayseri illerimiz Türkiye toplam nadas 
alan ının % 40.2'sini, di ğer illerimiz ise, % 61'ini oluş turmaktad ı r. 

TÜRKİYE'DE NADAS ALANLARINDAN YARARLANMA 
İMKANLARI 

Türkiye'de nadas alanlanndan yararlanma imkanlan denince; nadasa b ırakı -
lan arazi miktarını n azaltı lmas ı  ve nadaslı  tanmdan kurtanlamayan arazide veri-
min artt ı rı lması  akla gelir. Bizim konumuz ise nadasa b ı rakılan arazi miktanrun 
azalt ı lmas ıdı r. 

Türkiye'de nadas alanlann ın bir kı sm ının odak ve orman alanlanndan kaza-
nı ldığı  ve yanlış  kullanım altında olduğu bilinmektedir. Bu durum, memleketi-
mizin toprak kullan ım planlamas ından yoksun olu şunun sonuçlar ından birisidir. 
4. Be ş  Yı llı k Kalkınma Plan ında ilke olarak toprak kullan ım planlamas ına geçil-
mesi, ayrınt ılı  toprak etüdlerine ba ş lanı lmas ı  ve bunun için gerekli yasal düzen-
lemelerin gerçekle ş tirilmesi öngörülmü ş tür. Toprak kullanım planlamas ı , ilk 
aş ama olarak doğ al yeteneklerine uygun bir şekilde kullan ılmalann ı  esas almak-
tad ı r. Ulusal düzeyde bir toprak kullan ım planlamas ı  baş anlabilirse, nadas alan-
ları  kendiliğ inden bunun kapsam ına girecektir. Böylece, her y ıl nadasa bırakı lan 
arazilerin miktanndaki ilk düzenleme ve azaltma yap ılmış  olacaktır. Bunun için 
de bir dizi yasal ve di ğer önlemlerin al ınmas ı  gereklidir. 

Toprak Su Genel Müdürlü ğünce yürütülmü ş  olan toprak etüdlerinin sonuçla-
rına göre, ülkemizdeki nadasl ı  kuru tanm arazisinin yetenek s ını flarında dağı lı -
mı  aş ağı daki gibidir. 

Arazi Yetenek Sm ı fi Nadaslı  Kutu Tanm Arazisi (%) 

1 13.9 
2 20.0 
3 25.6 
4 19.8 
5 0.06 
6 14.8 
7 5.9 

100.00 

Görüldüğü gibi nadasl ı  kuru tanm arazisinin % 79.3; 1, 2, 3, 4. s ını f arazi, 
geriye kalan % 20.7; 5, 6, 7. s ını f arazi özelliklerine sahiptir. Burada, 5, 6, 7. s ı  
nıf özelliklerine sahip olan alan ın iş lemeli tanmdan ç ıkarılıp devaml ı  bitki örtü-
sü (MERA ve ORMAN) alt ına alınmas ı  gerekmektedir. Bu arazi önlenemez bi-
çimde toprak a şı m ına sebeb olmakta ve üretkenli ğ inin sürekliliğ i 
kaybolmaktad ı r. Zaten bu alanlarda yap ılan nadasl ı  tanm ın masrafı  dahi karşı la-
yabileceğ i şüphelidir. Halbuki, mera veya orman örtüsü alt ına ahnmalda, doğ al 
uygunluğuna göre kullanılmış  olacak hem de elde edilecek ürün itibariyle daha 
kazançl ı  olunabilecektir. Böylece, hayvanc ı lığı mızın yem aç ığı na ve orman 
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ürünleri üretimimize katk ı da bulunulacakt ı r. Bu sağ lanabildiğ i takdirde nadasa 
b ı rakı lan alanlar 1/5 nispetinde azalt ılm ış  olacakt ı r. 

Bilindiğ i gibi, nadastan kurtulman ı n kesin yolu sulamad ı r. Nadas ile toprakta 
yaklaşı k bir sulamada uygulanan miktarda su depoland ığı  kabul edilir. Kuram-
sal olarak, nadas arazisinin y ı lda sadece bir kez sulanmas ın sağ lamakla nadasa 
gereksinim kalmayacakt ı r. Böylece ,, sadece bu ğday üretimi yap ı ldığı nda, belirli 
bir alandan üretim bir kat daha artacakt ı r. Kald ı  ki sulamaya geçilince daha ka-
zançl ı  ekim sı ras ı  uygulanabileceğ i gibi, birim alandan elde edilecek buğday 
ürünü bile daha yüksek olabilecektir. Nitekim, sulama alanlanndan elde edilen 
gelirin sulama öncesi duruma göre, İç Anadolu Bölgesinde 4, Akdeniz Bölge-
sinde 3.9 ve Ege Bölgesinde 2.4 artt ığı  tespit edilmi ş tir. 

Durum böyle olunca, bir bölgedeki sulama suyu potansiyeli ekonomik s ınır-
lar içerisinde kullan ıma al ınabildiğ i ölçüde, o bölgedeki nadas alan ı  azaltı labile-
cektir. Buradan, memleketimizin tüm sulama suyu potansiyeli ne kadar k ı sa bir 
sürede kullan ıma alınabilirse, o kadar bir h ızla nadas alan ının azalt ılmas ına hiz-
met edilmi ş  olunacakt ı r. Ş üphesiz bu i ş  çok büyük boyutta ekonomik önlem ge-
rektirmektedir. 

Ancak nadas alanlanm ızm tümü sulamaya uygun olmad ığı  gibi, sulama suyu 
potansiyelimiz de sulanabilecek tüm alanlara yetecek miktarda de ğ ildir. Hatta 
tanmsal topraklanm ı z ın büyük bir kı sm ının sulanmas ı  olanağı  yoktur. Topraksu 
1975 y ı lı  istatistik bültenlerine göre ülkemizde 26.6 milyon hektar tanm arazisi-
nin topografik yap ı  itibariyle 16.7 milyon hektan sulamaya uygundur. Yap ı lmış  
olan etüdlere göre bu alan ın % 74'ü veya 12.5 milyon hektar araziyi sulamaya 
uygun gibi görünüyorsa da, ço ğu kez suyun bulunduğu yerlerde de yeterli bu-
lunmayışı  nedeniyle tanm arazilerinin 8.5 milyon hektann ın ekonomik olarak 
sulanabileceğ i tesbit edilmi ş tir. Buradan, tam sulama suyu potansiyelimiz kulla-
n ıma al ındığı nda ve tüm nadasl ı  kuru tar ım alanlanm ız hizmete sunulduğu far-
zedildiğ inde nadasl ı  tanm alanlarım ız ı n ancak yar ı s ından az bir k ı sm ının nadas-
tan kurtanlm ış  olabileceğ i ortaya ç ıkmaktad ı r. 

Ş öyleki; çe ş itli kaynaklar tarafından verilen rakamlar birbirinden farkl ı  ol-
makla beraber, sulama suyu potansiyelimizin yakla şı k 3 milyon hektarl ık kısm ı -
n ın halen kullan ı lmakta olduğu kabul edilebilir. Böylece 8.5 milyon hektarl ık 
kapasiteden geriye kalan 5.5 milyon hektarl ı k bir aland ı r. Bunun tümünün kulla-
nı ma alı nabildiğ i noktaya gelindi ğ inde, gerçekçi bir yakla şı mla 4.5 milyon hek-
tarl ık bir k ı sm ının nadasl ı  kuru tanm alanlannda hizmete aynlabilece ğ i kabul 
edilebilir. Bu takdirde, her y ı l nadasa b ı rakı lan alanlar, sulama tek ba şı na bir ön-
lem olarak dü şünüldüğünde 8.5 milyon hektardan 6.3 milyon hektara ve sulama 
arazisinin yeteneğ ine göre kullan ılmas ı  önlemini tamamlay ı c ı  olarak dü şünüldü-
ğünde ise 4.5 milyon hektar azalt ı labilecek demektir. 

Nadas alanlar ı n ın azalt ı labilmesi için üzerinde durulmas ı  gereken bir ba şka 
olanak, ş imdiki buğday verimin dü şürmeden, yağış  ş artlann ın elverdiğ i ölçüde 
uygun tek veya çok y ıllık baklagil yem bitkilerini ekim s ı ralan tespit edilip uy-
gulamaya al ınarak nadasa duyulan ihtiyaç nispeten azalt ı labilir. Böylece, yer 
yer iki y ı lda bir nadas yerine üç y ı lda bir nadas veya dört y ı lda bir nadas ve da-
ha uzun bir sürede nadas belki mümkün olabilecektir. Ülkemize ya ğış  rejimini 
ilden ile ve hatta ayn ı  ilin ilçeleri aras ında bile büyük farkl ı lıklar göstermesi, 
böyle bir uygulama için umut vermektedir. 
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TÜRKIYE'DE NADAS ALANLARININ AZALTILMASI 
ÇALIŞ MALARI 

Tanm alanlanm ı z ı n daha üretken biçimde kullamlabilmesi için Tar ım ve Or-
man Bakanl ığı nca "Nadas Alanlar ın ı n Daralt ı lmas ı " ve " İkinci Ürün Tanm ı " 
araş tı rma ve yay ı m projeleri 1982 y ı lında uygulamaya konulmu ş tur. Birincisi iç 
ve geçit bölgelerimizde, ikincisi k ı y ı  bölgelerimizde uygulamaya konulan bu 
projelerin amac ı , tahı l ve öteki ana ürünlerin üretimini azaltmaks ız ın, belli ürün-
lere yeni ekim alanlan kazand ı rarak tanmsal ve sosyo ekonomik yararlar sa ğ la-
maktı r. 

1982 y ı lında 14 ilde baş latıl ı p 1987'de 29 ilde yayg ınlaş tnalan NAD Projesi, 
nadas-tah ı l uygulamas ı  yerine, yeni ekim nöbeti uygulamalar ı  getirmiş , bu 
amaçla belli bir sistem içinde yöre çiftçilerine gerekli destekleri sa ğ lamış tır. Bu 
proje ile, ilk 5 y ı llık dönem ba şı nda illerin kuru tar ım alan ı nda % 29 olan nadas 
oran ı , dönem sonunda % 17'ye indirilmi ş , Türkiye'deki nadas alanlar ı  8.2 mil-
yon hektardan 5.5 milyon hektara dü şmüş tür. 

NADAS ALANLARININ DARALTILMASI (NAD) PROJES İ  
Yurdumuzda 1950'lerden bu yana tah ı l ekili ş i, marjinal alanlara da ta ş arak 

hızla geni ş lemi ş , buna paralel olarak toplam nadas alanlar ı  da artm ış  ve Türki-
ye'de tarla alanlar ı  içinde nadas ı n pay ı  % 36-32 düzeylerini sürdüregehni ş tir. 
1980'lerde nadas alanlanm ı z ın toplam ı  8 milyon hektan ,a şmış tır. Bu durum, 
birçok ülkenin yüzölçümüne denktir. Bu, geni ş  toprak potansiyelinin her y ı l üre-
tim dışı  bı rakı lmas ı  demektir. 

Günümüzün teknik ve ekonomik ko şulları  karşı sında, bu geni ş  arazi potansi-
yelinin daha uzun süre üretim d ışı  bı rakı lmas ı  savunulamad ığı ndan soruna çö-
züm arayış lanna yönelinmi ş tir. Nadas alanlann ın azaltı lmas ı na ili şkin önerilerin 
başı nda, bu alanların sulamayla azalt ı lmas ı  gelir. Ne, var ki, nadas-tah ı l sistemi, 
sulama imkan ı  yokluğunun zorlad ığı  bir uygulamad ı r. Aslında kuru tarım bölge-
lerindeki tah ı l üretiminde doğal yağış a ek olarak gereksinme duyulan su miktan 
da fazla de ğ ildir. Kış hk tahı llarda ç ıkışı n zaman ında ve düzenli olmas ı  yüksek 
verimin ş artı dı r. İş te tarlay ı  bir y ı l üretim d ışı  bı rakma pahas ı na nadasla birikti-
rilmesi beklenilen su, sonbahan kurak geçen y ı llarda kış lık tahı llann ilk büyü-
me ve geli şmesini güvence alt ına alabilecek sudur. Sonbahardaki s ını rl ı  bir sula-
mayla ç ıkış  ve ilk geli şmede sağ lanabilirse, uygun gübreleme de yap ı lması  
halinde, bu bölgelerde nadasa gereksinme kalmaz. Ancak, bu bölgelerde geni ş  
ve yayg ı n sulama şebekelerinin gerçekle şmesi ise uzun zamana ve büyük yat ı -
nmlara ihtiyaç göstermektedir. 

Bu güçlüklere kar şı n, kuru tanm bölgelerimizin nadas-tah ı l sistemindeki na-
das yerine, uygun bitkilerin ekim nöbetine sokulmas ıyla; büyük ve uzun süreli 
yat ı rımları  öngörmeyen gerçekçi bir yakla şı mla, nadas alanlanm ı z ın bir bölümü 
her y ıl üretken duruma getirilebilir. 

Yukarı da ayrıntıl ı  biçimde aç ıklandığı  gibi, ülkemizde yayg ın olan nadas-
tah ı l sisteminin ekolojik ve teknik zorunluluklardan çok; bir gelenek olarak sür-
dürüldüğü; baz ı  yörelerde nadas ın kald ı nlarak yeni üretim alanlar ı  kazandabile-
ceğ i varsay ım ve inanc ından yola ç ıkı larak, bu amaca dönük • at ı lımlann kap-
samlı  bir araş tı rma ve yay ı nı  projesine bağ lanmas ı na gerek duyulmu ş ; "Nadas 
Alanlarını n Daralt ı lmas ı " ya da k ı saca "NAD" ad ı  verilen proje Tarım Orman 
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ve Köyi ş leri Bakanlığı 'nca haz ırlanıp 1982 y ı lında yürürlüğe konulmu ş tur. 

Araş tı rma ve yay ım entegrasyonu içinde uygulmaya konulan projenin temel 
amac ı , bölgesel toplam tah ıl üretiminde bir azalmaya yol açmaks ı zın, nadasa b ı -
rakı lan alanların başka ürünlerle üretken duruma getirilmesidir. Bu nedenle, 
araş tı rma kurulu ş lanm ı zda daha önce elde edilen bulgulann ışığı nda, özellikle 
yemlik ve yemeklik baklagil üretimi bu proje çerçevesinde destekleme kapsam ı -
na al ınmış tı r. 

1982 yılında Eski şehir Tarımsal Ara ş tı rma Enstitüsünün koordinatörlü ğünde 
ve 14 ilde ba ş latılan bu projenin ilk be ş  y ıllık diliminde, nadas alanlarından her 
yıl yaklaşı k 120 bin hektarl ık yeni üretim alan ının kazan ı lmas ı , dönem sonunda 
547.700 hektara ula şı lmas ı  amaçlanm ış tı r. Projenin ilk be ş  yı lında kapsama al ı -
nan 14 ilde, her y ıl nadastan kazan ı lmas ı  öngörülen ekim alanlan Tablo l'de ve-
rilmi ş tir. 

Tablo 1: NAD Proje Alan ı nda Her Y ıl Ekime Al ınmas ı  Planlanan Ekim Alan ı  (ha) 

Iller 1983 1984 1985 1986 1987 

Afyon 3.000 6.200 8.500 11.300 14.600 
Amasya 2.400 6.300 9.300 12.300 16.300 
Burdur 1.900 4.600 7.400 10.200 13.000 
Çank ırı  3.250 7.300 12.100 16.400 20.700 
Çorum 8.530 31.000 53.800 77.100 99.900 
Diyarbakır 4.600 13.000 21.500 30.000 38.000 
Gaziantep 7.300 20.600 34.100 47.600 61.100 
Isparta 5.700 6.200 10.200 13.700 17.200 
Kütahya 3.800 5.600 7.400  9.200 11.000 
Mardin 8.500 23.500 39.000 54.000 69.580 
Ş anl ıurfa 13.800 37.500 39.000 88.100 111.550 
Tokat 3.500 8.800 14.200 19.800 25.300 
Uş ak 4.050 7.850 11.150 14.950 18t.650 
Yozgat 4.850 11.500 17.850 24.650 30.950 

TOPLAM 73.000 190.500 310.100 429.200 547.700 

Kaynak: Tar ım Orman ve. Köyi ş leri Bakanlığı , Nadas Alanların ın Değerlendirilmesi Ara ş tırma-
Yayı m Projesi, Ankara 1982, s. 13. 

Projenin ilk be ş  yı llık uygulamalarındaki olumlu deneyimlerden yararlana-
rak, 1987 y ı lında proje kapsam ı  geniş letilmi ş ; 15 il daha kat ılarak proje kapsam ı  
29 ile ç ıkarı lmış , projede öngörülen y ı llık ekim alan ı  artış ları  da geni şletilmiş  ve 
1989 program ı  toplam 2 milyon hektara ç ıkarılmış tı r. 29 ili kapsayan projenin, 
illere ve ürünlere göre haz ı rlanan 1989 y ı lı  uygulama program ı  Tablo 2'de veril-
miş tir. Ba ş langı çta proje ad ında "De ğerlendirilmesi" olarak kullan ılan sözcük 
"Daralt ı lması " olarak değ iş tirilmi ş tir. 

Projenin ara ş tı rma dilimi, proje kapsam ındaki bölgelerde bulunan araş tı rma 
enstitülerince dört ana konuda yürütülmektedir. Bu konulann ana ba ş lıklan şöy 
le s ı ralanabilir. 1. Ekim Nöbeti Denemeleri, 2. Tarla Haz ı rlama Denemeleri, 
3. Yeti ş tirme Tekni ğ i Denemeleri, 4. Sisteme Uygun Çe ş it Geli ş tirme Çal ış -
malar ı . Bu araş tı rmalardan baz ıları  sonuçland ı nlmış , baz ı ları  ise sürdürülmek-
tedir. Bu ara ş tırmalarda konular ayr ı  ayn değ il; yeni üretim sistemi içinde ele 
al ınmakta ve yıllar içindeki etkileri ara ş tınlmaktad ı r. 
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Tablo 2: Nadas Alanlar ın ın Daraltı lması  (NAD) Ara ş tırma ve Yay ı m Projesi 1989 Y ı lı  Program ı  
(bin ha). 

Iller Mercimek Nohut Fiğ  Korunga Ötekiler Toplam 

Adıyaman 35 35 3 1 22 96 
Afyon 4 15 6 1.5 15 42 
Ağ rı  1 5 3 2 23 34 
Amasya 10 10 3 1 20 44 
Bilecik 0.5 3 1 1 - 5.5 
Bingöl 0.5 1 6 4 - 11.5 
Bitlis • 0.5 6 3 4.5 20 30 
Burdur 30 20 0.5 - 32.5 
Çankırı  16 1 30 10 10 67 
Çorum 35 20 17 1 15 88 
Diyarbakır 150 50 1 15 15 217.5 
Erzincan ı  1 3 1 30 36 
Erzurum 1 2 4 2.5 20 29.5 
Eskişehir 1 20 0.5 1 - 22.5 
Gaziantep 50 25 0.5 1.5 20 97 
Hakkari - 0.5 0.5 1 - 2 
Isparta 0.5 30 5 1 5 41.5 
Kars 2 1 3 5 - 11 
Kütahya 3 15 2 ı  23 44 
Mardin 160 20 1.5 1 26 209 
Mu ş  2 5 1 1 5 14 
Siirt 1 3 3 3 - 10 
Sivas 1.5. 3 2 2 25 33.5 
Tokat 6 ' 7 15 2 15 45 
Tunceli 1 4 1 1.5 10 17.5 
Ş . Urfa 203 29 1.5 - 70 303.5 
Uş ak 2.5 25 16 1 29 73.5 
Van 2 3 5.5 15 25 50.5 
Yozgat 100 45 30 1 18 194 

TOPLAM 790 400 171 70 461 1.892 

Kaynak: Tarım Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı , Proje ve Uygulama G.M. sf. 19 Ankara 

Nad Projesinin ara ş t ırma etkinlikleri çerçevesinde Ankara, Eski şehir ve Di-
yarbak ı r araş t ırma enstitülerinde ekim nöbeti, yeti ş tirme tekniğ i ve çe ş it geli ş tir-
me çal ış malan baş latılmış tı r. İki y ıllık ekim nöbetleri her üç enstitüde, 3-4 y ıllık 
ekim nöbetleri ise Ankara'da yürütülmektedir. Ankara, Eski şehir ve Diyarbak ır 
ara ş tı rma enstitülerinin iki y ı llık ekim nöbeti sistemlerinde ara şhrdıklan konular 
Tablo 3'te verilmi ş tir. 

Tablo 3: Ekim Nöbeti Araş tırma Konulan 

ILLER ANKARA ESKİŞ EHİR DİYARBAKIR 

1- Nadas-Buğ day Nadas-Buğ day Nadas-Buğday 
2- Nohut-Buğ day Nohut-Bu ğ day Nohut-Buğday 
3- Y. Mercimek-Bu ğday Y. Mercimek-Bu ğ day K. Mercimek-Buğ day 
4- K. Mercimek-Bu ğday Kimyon-Bu ğ day Aspir-Buğ day 
5- Pancar fi ğ -Buğday Aspir-Buğday Ayçiçeğ i-Buğ day 
6- Kimyon-Buğday Arpa-Buğday K. fiğ -Buğ day 
7- Aspir-Buğ day Buğday-Buğ day Susam-Bu ğ day 
8- Ayçiçeğ i-Bu ğ day K. fiğ -Buğday Karpuz-Buğ day 
9- Arpa-Bu ğday Y. fiğ -Buğday Buğ day-Bu ğday 
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S ı ralanan bu de ğ iş ik ekim nöbetlerinin tümünde ön bitkiler, buğday ekim za-
manında nadasa b ı rakı landan daha az su b ı rakm ış larsa da; özellikle baklagiller 
kendilerinden sonraki buğdaya, nadastakine yak ın inorganik azot b ırakm ış lar-
d ır. Nadas yerine ekim nöbetine giren bitkiler, yetersiz ya ğış  karşı s ında kendile-
rinden sonraki bu ğday verimini az çok azaltm ış larsa da; özellikle mercimek ve 
fiğ  gibi kış lık baklagillerden sonraki buğdayda verim dü şüşü önemli olmaktad ı r. 

Baklagil-buğday ekim nöbetinde buğ day verimindeki hafif dü şüklüğ e karşı n, 
iki yı llık üretim periyodunda, bu ğday dışı nda 100-190 kg/da dolaylannda ba şka 
ürün de al ınmaktad ı r. Özetle, iki y ı llık ekim nöbetleri içinde k ış lı k . fiğ  ve kış lık 
mercimek en iyi ekim nöbeti bitkileri olarak görülmektedir. 

Yazl ık olarak ekilecekler ise nohut, ayçiçe ğ i, kimyon gibi bitkilerdir. Bu ikili 
sistemde, aspir'in kendi verimi iyi olmakla birlikte, kendisinden sonraki bu ğ da-
ya daha susuz bir toprak b ırakmaktad ı r. Kimyon bitkisi de ekim nöbetinde yer 
alabilecek bir bitki olarak görülmektedir. NAD Projesine yeni kat ılan Doğu ille-
rimiz için baklagillerde kış a dayanma yetersiz oldu ğundan, bu illere yazl ık fiğ  
ya da yem bezelyesi daha uygun görülmektedir. 

Eskişehir'de nadasl ı  iki yıllı k, nadasl ı  üç y ıllık, nadasl ı  dört y ı llık ve nadass ı z 
dört y ı llık ekim nöbeti denemeleri yap ı lmış tır. Nadass ı z iki y ıllık ekim nöbetleri 
içinde en iyi sonuç bu ğday-kocafiğ  ekim nöbetinden al ınmış ; nadas-buğday ve 
tek y ı llık baklagil-buğday sistemlerinin buğday verimleri aras ında önemli bir 
fark bulunmam ış ; ancak, bu bitkilerin ye ş il ot yerine, dane için yeti ş tirildiklerin-
de kendinden sonraki buğ dayın verimini dü şürdüğü; nadasl ı  4 yı llık ekim nöbet-
leri içinde de en iyi sonucu nadas-bu ğ day-kocafiğ -buğday ve nadas-kocafi ğ  iki 
yıl buğday ekim nöbetlerinin verdi ğ i ortaya ç ı kmış tır. Görüldüğü gibi, her y ı l 
ekim sisteminde rizikolu bulunan ürünler yerine, 3-4 y ılda bir nadas ın uygula-
nabileceğ i ekinı  nöbetleri de vard ı r. 

Çorum-Çank ı n Kırsal Kalkınma Projesi uygulamalannda edinilen deneyim-
lere dayan ılarak, a şağı daki dört değ iş ik ekim nöbeti de önerilmektedir. 1. Tahı l-
fiğ :arpa-tah ı l-yemeklik baklagil-ot için baklagil-tah ı l-yemeklik baklagil, 
2.Tah ı l-yemeklik baklagil-ot için baklagil-tah ı l-yemeklik baklagil, 3. Tah ı l-
korunga-korunga-korunga-tah ı l-yemeklik baklagil, 4. Tah ı l-yemeklik bak-
lagil-ot için baklagil-kolza-yemeklik baklagil. 

Bu değ i ş ik ekim nöbetleri uygulamalar ında, k ış lık baldagillerin nadas ın yeri-
ni kolaylıkla alabildiğ i görülmektedir. Öte yandan, nadas yerine dane üretimi 
için baklagil yem bitkilerinin yeti ş tirilmesi durumunda, tohumun hasad ının ot 
hasad ı na göre 1-1.5 ay gecikti ğ i, bu süre içerisinde topraktan daha fazla su ve 
beSin maddesi al ındığı ndan ekim nöbeti içinde tek y ıllık yem bitkilerinin saf ya 
da tahı llarla kan şı m olarak, silaj materyeli ya da kuru ot elde etmek amac ı yla 
yeti ş tirilmesi de bir seçenek olarak gözönünde bulundun ı lmaktad ı r. 

Görüldüğü gibi, nadas-tah ı l sistemi yerine, önerilebilecek çe ş itli ekim nöbeti 
sistemleri vard ı r. En uygun ekim nöbetinin seçiminde de ğerlendirme; ya bir 
ekim nöbeti süresinde bu ğday+öteki üründen sağ lanan kkl ı lık, ya da salt bu ğ -
day üretimi aç ı s ından yapı labilir. Genel olarak çiftçiler, birinci de ğ erlendirmeye 
dayanarak seçimlerini yapmaktad ı rlar. Nadas-tah ıl sisteminin uygulandığı  böl-
gelerde, yöresel iklim ve toprak özelliklerine, ürün, fiyat ve pazar durumuna gö-
re, önerilebilecek çe ş itli ekim nöbeti sistemleri vard ı r. 
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Proje çerçevesindeki ara ş tırma etkinliklerinin önemli bir dilimini de tarla ha-
zı rlama, ekim ve gübreleme yöntemlerine ili şkin araş tı rmalar olu ş turmaktad ı r. 
Buğday'dan sonraki ürün için ve ön üründen sonraki bu ğday için yap ılacak top-
rak i ş lemenin yöntem ve zaman ının seçimi bu sistemde önem kazanmaktad ı r. 
Genel olarak baklagilden sonraki bu ğdaya tarla haz ı rlamada değ i ş ik toprak i şle-
me aletlerinin kullan ılmas ı  verimde farka yol açmazken, kuruya bu ğday ekimi-
nin erken yap ı lması  yararl ı  olmaktad ı r. Çünkü kış lık tah ı llarda ç ıkışı n ve kök 
gelişmesinin s ıcakl ıkla s ıkı  ilişkisi vard ı r. Geç ekimlerde s ı cakl ık düş tüğü ve ç ı -
kış  da geciktiğ i için, kök sisteminin k ış tan önceki geli şmesi de yetersiz olmakta-
dı r. 

Mercimek ya da nohut hasad ı  sonras ı  gölge tav ı  kaç ınlmadan hemen sürüm 
yap ı labilirse bu i ş lem, ekim için güz yağış lannı  bekleme gereğ ini ortadan kald ı -
nr. Ancak genellikle, elle yolarak hasat edilen bu bitkiler kurutmak için bir süre 
tarlada b ırakı ldığı nda, toprak yüzeyi'buharla şmaya aç ık kaldığı ndan, gölge tavı  
iftzla yitirilir. Bu nedenle, yolumdan lı men sonra öbekler tarla d ışı nda yap ı lma-
lı  ve sürüm gün yitirmeksizin tamamlanmal ı dı r. 

Hasat ertesi sürümde kullan ı lacak alet seçimi, bölgenin toprak yap ı s ına ve 
gölge tav ını n durumuna göre de ğ i şmektedir. Çiftçiler genellikle iyi bir toprak 
haz ı rlamadan çok baklagil ertesi ot sava şı na öncelik verdiklerinden, gölge tav ı -
nın yitirildiğ i sert yüzeyli tarlalarda soklu pullukla sürüm yapmakta, böylesi bir 
i şleme sonunda, k ı nlmas ı  güç kesekler ortaya ç ıkmaktad ı r. Güzlük ekime değ in 
yeterince parçalanamayan kesekler iyi bir tohum yata ğı  haz ı rlanmas ına engel 
olmaktad ı r. Bu nedenle, ön bitkinin hasad ından hemen sonra tarlan ı n kazayağı  
tipi aletlerle yüzlek olarak sürülmesi uygun olmaktad ı r. 

Buğdaydan sonra ekilecek kış lık baklagil için de, buğday hasatından hemen 
sonra tarlan ın gölge tav ında sürülmesi gerekmektedir. K ış lık baklagillerle ayn 
ayn 3-4'er kg/da N ve P2O5 üzerinden gübre verilmesi uygun olmaktad ı r. 

Proje ara ş t ı mı alan içinde, ekim nöbetine giren bitkilere ili şkin özel yeti ş tir-
me tekniğ i çalış malan ile çe ş it geli ş tirme çalış malan da önemli yer tutmaktad ı r. 

NAD Projesinin etkinlikleri ilk be ş  y ı lında 14 ilimizde baş lat ı lmış , daha son-
ra proje kapsam ındaki il sayı s ı  29'a ç ıkarı lmış tı r. Projenin genel de ğ erlendiril-
mesi Tablo 4'de verilmi ş tir. Tabloda görüldüğü gibi, proje ba ş lang ı cı nda 
1.433.597 hektar olan nadas alan ı  % 36.65 oranında azalt ı larak 908.136 hektara 
indirilmiş tir. Proje kapsam ı  d ışı nda kalan illerdeki toplam nadas alanlan da ayn ı  
dönemde, hiç kuşkusuz proje illerindeki uygulamalar ın .dolayl ı  etkileri altında 
6.2 milyon hektardan % 22'lik bir azalmayla 4.8 milyon hektara dü şmüş tür. 

NAD Projesinin geli ş tirme ve yay ım etkinlikleri programlar ının yürütülme-
sinde Bakanlığ a bağ l ı  Genel Müdürlükler ve ilgili Daire Ba şkanlı kları , Ankara 
dışı nda Tarım Il Müdürlükleri ve İ lçe Tanın Müdürlülderi, İl ve İ lçe Sorumlusu 
ve yard ımc ı lan görevlendirilmi ş ; merkezden en uçtaki görevliye de ğ in görev ve 
sorumluluklar belirlenmi ş , yı llık programlarda tohumluk gereksiniminin belir-
lenmesi, tohumluk dağı t ı m ı , birinci ve ikinci dilim kredilerin sağ lanmas ı , yıl 
içindeki uygulamalann izlenmesi, çiftçi bro şürlerinin haz ırlanıp dağı tı m ı , tarla 
günleri düzenlenmesi izleme formlan sisteminin i ş letilmesi gibi, tüm ayr ı ntıla-
nn yer ald ığı  iş  takvimleri de belirlenmi ş tir. Y ı llık uygulamalar Bakanl ık Araş -
tırma Grup Toplant ı larında gözden geçirilerek, ertesi y ılın programlan haz ırlan-
mış t ı r. 
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Tablo 4- NAD Projesinin 1982-1989 Y ı lları  Toplu Değ erlendirilmesi (Alanlar Ha:) 

Nadas Yerine 
Ekilen Ürün 

1982 
(14 il) 

1983 
(14 il) 

1984 
(14 il) 

1985 
(14 il) 

1986 
(14 il) 

1987 
(14 il) 	(29 il) 

1988 
(29 il) 

1989 PRG. 
(29 il) 

Mercimek 676.969 495.857 472.793 621.109 794.057 909.187 788.450 790.000 
Nohut 170.037 145.005 157.736 195.701 239.222 360.464 303.409 400.000 
Fiğ  86.138 85.507 79.126 90.084 105.932 111.512 107.694 170.000 
Korunga 9.978 9.859 10.344 12.422 18.618 35.312 18.464 70.000 
Öteki Urünler 184.153 182.175 292.717 253.753 226.746 283.172 229.502 570.000 

TOPLAM 872.608 1.127.275 918.403 1.012.356 1.173.070 1.384.576 1.699.647 1.447.519 2.000.000 

TOPLAM KURU 
TARIM ALANI 4.905.609 4.964.186 4.935.850 5.199.389 5.478.994 5.341.380 8.465.633 

TOPLAM TAHIL 
EKIM ALANI 2.599.950 2.638.675 2.880.775 3.030.039 3.253.099 2.872.454 4.738.267 

NADAS ALANI 1.433.597 1.257.740 1.136.667 1.268.775 1.056.129 908.136 1.911.287 1.900.000 

NADAS %'SI (1)29.3 25.3 23.0 24.4 19.28 17.00 22.57 22.5 

TÜRKIYE'DE 
NADAS %'SI (2) 28.0 25.4 26.8 25.1 24.1 22.8 21.3 

(1) Ilk beş  yı lda 14 ilde yürütülen Projeye 1987 y ı lında 15 il daha kat ı lm ış tır. 
(2) Türkiye Nadas %'si i ş lenen alanlarda nadas ın oran ı  olarak hesaplanm ışı tr. 
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Böylesi bir sistem içinde ba şlatı lan ve ülkemizde nadas alanlann ın daralt ıl-
mas ı  kampanyas ı  niteliğ inde sürdürülen NAD Projesi yay ım programlarının, 
Proje kapsam ı  dışı ndaki illerde de etkili oldu ğuna ku şku yoktur. Tablo 4'deki 
veriler de bu durumu kan ı tlamaktad ı r. Tablonun son sat ı rında görüldüğü gibi, 
1982 y ı l ında % 28 olan i ş lenen alanlar toplam ındaki nadas oran ı , beş  yı l sonun-
da % 21 düzeylerine inmi ş tir. 

NAD Projesinin ikinci döneminin baş lat ı ldığı  1987 yı l ında Doğu ve Güney-
doğu Anadolu'dan 15 il daha kapsama al ınarak, nadas yerine ekilmesi öngörü-
len ürün ekim alanları  artt ı rı lmış ; 1989 y ı lı  program ında 2 milyon hektara ç ıka-
rı lmış tır. Projeye 1987 y ıl ında 15 ilin daha kat ılmas ı yla proje kapsam ındaki 
toplam kuru tar ım alan ı  8.5 milyon hektara ve nadas alan ı , 1.9 milyon hektara 
ç ıktığı ndan; doğ al olarak bu ikinci dönem başı ndaki nadas yüzdesi de artm ış  % 
17'den % 22.57'ye ç ı km ış t ı r. Proje hedeflerinin gerçekle şmesi durumunda, na-
das oran ının yeniden düşeceğ ine ku şku yoktur. 

Projenin y ı llık program hedeflerindeki gerçekle şme oranlar ı  farkl ı  olmakla 
birlikte, bu projeyle ilk 4 y ı lda 0.5 milyon hektar ı  aşkın bir nadas alan ı nın y ı llık 
üretime kazand ı nldığı  kesindir. Yukarı da da değ indiğ imiz gibi, Proje çerçeve-
sindeki yay ını  çalış maları  proje d ışı ndaki illerde de etkisini göstermi ş ; Türkiye 
genelinde 1981 y ı lı nda 8.2 milyon hektar olan nadas alan ı , 1988 yı lında 5.2 mil-
yon hektara dü şmüş tür. Bir ba şka deyi ş le, bu süre içinde 3 milyon hektarl ık bir 
nadas alan ı  her y ı l üretken duruma getirilmi ş tir. 

Bu proje ile y ı lda yaklaşı k 1.5 milyon yeni i şgünü yaratı lmış , 400 bini aşkın 
çiftçi ailesine projenin ilk dört y ı lında 1 trilyonu a şkın ek gelir sağ lanm ış tı r. 
Tarla yüzeyinin bitki örtüsüz kalma süresini k ı saltarak erozyonun da azalmas ına 
hizmet eden bu uygulamalann ülkemize sa ğ ladığı  yararlar, an ılan verilerin çok 
daha üstündedir. 

Nadas alanlar ı n ın daraltı lmas ı  çali şmalann ı  bölgeler üzerinden inceledi ğ i-
mizde, karşı m ıza farkl ı  durumlar ç ıkmaktad ı r. Bölgelerin ekolojik farkl ılıkları  
ile daha önce benzeri çal ış maları  yürütmü ş  bölgelerin potansiyel s ını rına ula ş -
mış  olmaları  bunda baş  etkendir. 

Batı  Geçit Bölgesindeki kuru tar ım alanları  1984 y ı lındaki düşüş ten sonra 
tekrar yükselmi ş  ve 1982 y ılındaki düzeyine yalda şmış t ı r. Bölgenin kuru tah ı l 
ekim alanlar ı  da 1983'ten sonra bir art ış  göstermektedir. Buna kar şı n meydana 
gelen nadas alan ı  giderek azalmakta ve nadasa ekilen ürünler oran ı  artmaktad ı r. 
Artışı n düzenliliğ i, ileriki y ı llar için kullanı lacak bir potansiyelin varl ığı n ı  da 
göstermektedir. 

Bölgede 1982 y ı lında % 19.3 olan kullanma oran ı , düzenli bir artış la 1986 
yılı nda % 40.9 olmu ş tur. Bölgenin elveri ş li iklim yap ı sı  da gözönünde bulundu-
rulduğunda, bu oran ı n % 60 dolay ına ulaşmastmümkün görülmektedir. 

Kuzey Geçit Bölgesinde 1983 y ı lında art ış  görülmü ş , sonraki y ı llarda hemen 
hemen durmu ş tur. Kuru tah ıl ekili ş leri de 1983'ten sonra azalma e ğ ilimi göster-
miş tir. Bölgede baz ı  illerde yeni sulama...şebekelerinin devreye girmesi ve ba ğ  
bahçe tanm ına kaymalar gözlenmi ş tir. Ozellikle Amasya'da gerek kuru tar ım 
alanları , gerekse kuruya tah ı l ekili ş lerinde, projenin ba şlang ıc ına göre büyük 
düşüş ler olmuş tur. Çankın ve Çorum illeri, daha önce uygulanan K ı rsal Kalkm-
dırrna Projesi etkisiyle doyum a ş amas ına gelmi ş  ve nadasa ekilen ürünlerde 
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önemli bir artış  olmamakla, nadas alan ı nda ise hızl ı  bir azal ış  görülmektedir. 
Yozgat ise, gerek nadas alan ı  gerekse ekilen ürünler yönünden kararl ı  bir durum 
göstermemektedir. Ekolojik etkilerle bu ilde proje uygulamalar ında darboğ aza 
dü şülmektedir. Genel olarak, bu bölgelerin potansiyel s ını ra ula şmış  kabul edil-
mesi ve varı lan % 40 nadas kullan ım oran ı nı n yeterli görülmesi uygundur. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Projede öngörülen nadas kullanma ora-
nına ulaşı lmış  görünmektedir. 1982 y ı l ı nda zaten % 53.4 gibi yüksek bir nadas 
kullanı m oran ı  gösteren bu bölgede bu oran % 67.2'ye ula şm ış tı r. Bölgenin eko-
lojik yap ı s ı nı  gözönünde bulundurarak, belli oranda bir nadas uygulamas ının 
ekstrem y ı llardaki verim güvencesi olarak sürdürülmesi dü şünülebilirse de; 
GAP sulama yat ı rı mlarının tamamlanmas ı yla bölgede 225 bin hektan bulacak 
aç ık su yüzeylerinin, sulama alanlar ı  d ışı nda kalacak yörelerin nem ko şullarında 
da baz ı  değ iş iklikler getirmesi beklenebilir. 

NAD Projesine yeni kat ı lan Doğu Anadolu illerimizdeki uygulamalara ili ş -
kin yeterli sonuçlar henüz elde bulunmad ığı ndan, bu bölgeye ili şkin bir proje 
değerlendirilmesine gidilememektedir. Ancak, bölgedeki uzun ve sert k ış lann 
en önemli ekolojik darbo ğ az ı  oluş turduğu, ürün değerlendirme ve pazarlama 
olanaldarmdaki olas ı  yetersizliklerin de projeyi olumsuz etkileyebilecek faktör-
ler olabileceğ i düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, proje kapsam ındaki illerde 1982'de 872.608 hektar olan nada-
sa ekilen ürünler toplam ı , 1987'de 1.384.576 hektara ula şmış , projeye yeni kat ı -
lan illerle bu miktar 1.699.647 hektara ç ıkmış tı r. 1989 y ılı  program ı  2 milyon 
hektard ı r. Projenin 1992 y ılı  hedefi 2.8 milyon hektar, en son hedefi ise 3.5 mil-
yon hektard ı r. 

ÖZET 

Nadas, Türkiye için büyük sorundur. Bu sorunun a şı lmas ında ak ı lc ı  olunup 
eldeki imkânlar iyi değ erlendirilmelidir. 

Nadas ı  zorunlu kı lan en önemli faktör sudur. Su kaynaklar ı nın üretim alanla-
rına ula ş tı nlmas ı yla bu sorun çözülebilir. Fakat bu i ş  oldukça zor ve finansman 
isteyen bir i ş tir. Ayrı ca ülkemizde bölgelere göre su kaynaklar ım ız üniform de-
ğ ildir. Orta Anadolu nadas alanlann ı n yakla şı k % 53'ünü içerir. Bölge yan ku-
rak bir iklime sahiptir. Güneydo ğu Anadolu ise kurak bir iklime Fakat Güney-
doğu Anadolu'nun içinden geçen F ı rat ve Dicle gibi büyük ı rmaklar Güneydo ğu 
Anadolu Bölgesi için büyük şanst ı r. Yukar ı  Mezopotamya diye adland ı rı lan bu 
bölgede Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi büyük projeler gerçekle ş tiril-
mektedir. Sulama suyu potansiyelimiz kullan ıma al ındığı nda ve tüm nadasl ı  ku-
ru tarı m alanlarım ızın hizmetine sunulduğu farzedildiğ inde, nadasl ı  kuru tanm 
alanlar ımı z ı n ancak yar ı s ı ndan az bir kı sm ını n nadastan kurtanhn ış  olabileceğ i 
çıkmaktad ı r. 

Sulama suyunun yeterli olmad ığı  durumlarda ekim nöbeti en uygun yöntem-
dir. Burada münavebe bitkisi olarak baklagiller kullan ılabilir. Çünkü baklagiller 
toprak ve, su kayb ını  önlediğ i gibi topra ğı n fiziksel yap ı s ı n ı  düzelterek, topra ğ a 
havanın elementel azotunu tespit eder. Bu dikkate al ı narak Tar ım ve Köyi ş leri 
Bakanlığı nca "NAD" ad ı  verilen ve 1982'de yürürlüğe konulan "Nadas Alanlan-
nın Daralt ılmas ı " ad ı yla bir proje uygulamaya konulmu ş tur. Proje ilk önce 14 il- 
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de baş lat ı lmış  daha sonra proje kapsam ı  29 ile ç ı karı lmış t ı r. Araş tı rma ve yay ım 
entegrasyonu içinde uygulamaya konulan projenin temel amac ı , bölgesel top-
lam tah ı l üretiminde bir azalmaya yol açmaks ı zı n, nadasa b ı rak ı lan alanlann 
başka ürünlerle üretken duruma getirilmesidir. Bu nedenle, ara ş tı rma kurulu ş la-
nm ı zda, daha önce elde edilen bulgulann ışığı nda , özellikle yemlik ve yemek-
lik baklagil üretimi bu proje çerçevesinde destekleme kapsam ı na al ı nmış tı r. Bu 
proje ile birlikte 8.3 milyon hektardan 5.3 milyona nadas alanlanm ı z azalt ı lmış -
t ı r. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKİM-KASIM-ARALIK 1993 

TARIMSAL İ STATİ STİKLERİ N ÖNEMI 
VE GELIŞ TIRILMESI 

Doç. Dr. Ahmet ÖZÇELIK 

1. GIRIŞ  
İ statistik kelimesinin çe ş itli anlamlan vard ı r. Ya istatistik metodunu, ya bu 

metodun çeş itli alanlara uygulanma şekillerini veya bu metodla bulunan ve ra-
kamsal olarak ifade edilen sonuçlar ı  istatistik olarak görebiliriz. 

Olayların bilimsel olarak aç ı klanmas ında, istatistik verilerin toplanmas ı , ana-
liz edilmesi ve bunlardan bir karara ula şı lmas ı  ş eklinde istatistik, resmi, yar ı  
resmi ve özel sektör kurulu ş ları yla, ş ahı slarca uzun y ıllardır kullanı lmaktadı r. 
Günümüzde tanm, sanayi, genetik, metoroloji ve iktisat gibi ilimlerin temel 
prensipleri, istatistik metodlarla s ık ı  şekilde ilgilidir. 

Istatistiksel veriler, belirli bir olay hakk ında bilgi sağ lama yönünden büyük , 
önem taşı maktad ı rlar. Herhangi bir konu hakk ında toplanı lan say ı sal verilerin 
doğ ruluğu ölçüsünde, bunlara uygulanacak olan metodlar s ıhhatli sonuçlar vere-
cek ve elde edilen bulgulara dayan ı larak al ınacak kararlar tutarl ı  olacaktı r. 

İstatistik analizler, ister tabii bilimler isterse sosyal ve ekonomik konulara ait 
olsun, herşeyden önce istatistik verilerin toplanmas ına ihtiyaç gösterir. İstatistik 
verilen; orijinal ve ikinci derece veriler olmak üzere ikiye ay ı rmak mümkündür. 
Ara ş t ı rı c ı  veya kurulu şun herhangi bir konu hakk ında bizzat toplamış  olduklan 
veriler orijinal verilerdir. Ilgili konu hakk ı nda başka ki ş i ve/veya kurulu ş lar ta-
rafından toplan ılmış  olan veriler ise ikinci derece veriler olarak nitelendirilmek-
tedir. Birinci kaynaktan toplanan veriler genellikle daha do ğ ru ve uygun kabul 
edilmektedir. Bu biçimde daha fazla bilgi almak da mümkündür. Yay ınlanmış  
istatistiklerde, istatisti ğ in toplanmas ı , i ş lenmesi takdimi, yaz ılma ve yay ınlan-
mas ından kaynaklanabilecek hatalar olabilir. 

İ statistikler; doğ rudan ş ah ı slardan, posta ile ş ahı s ve i şletmelerden, belirli 
gruplardan tüm alandan ve kay ı tlardan toplanabilirler. En yayg ın veri toplama 
yöntemi bilhassa sosyal ve ekonomik alanlarda anket uygulamas ı yla bilgilerin 
derlenmesidir. 

Bir iş letmenin idaresinden ülke idaresine kadar yönetimde istatistiklere, ka-
rar verebilmek, gerçekçi politikalar olu ş turabilmek için ihtiyaç bulunmakta, hat-
ta geli şmede devaml ı lığı n sağ lanmas ı  için yeterli ve güvenilir istatistiklere ba-
ğı mlı lık kaç ınılmaz olmaktad ı r. 

Toprak, iklim ve su kaynaklar ı  bakı m ından, önemli bir tarımsal potansiyele 
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sahip olan Türkiye'de, tanm kesimi ve tüm ekonomiyi ilgilendirecek tanm poli-
tikas ı  oluş turmada, gerçekçi ve sa ğ lı klı  verilere gereksinim fazlad ı r. Geçmi şe ve 
geleceğe ait değ erlendirmeler ancak istatistik verilerle yap ı labilmektedir. Veri-
lerin toplanmas ı  kadar, zaman ında ve düzenli olarak kullan ı c ılara ulaş tı rı lmas ı  
da önemlidir. 

Tarı m sektörünün yap ı sını  ortaya koymada temel kaynak olan tanm istatis-
tiklerinin, veri toplama teknikleri ve de ğerlendirmeleri, sağ lıklı  tanm istatistik-
lerine ula şmak aç ı s ından üzerinde titizlikle durulmas ı  gereken bir konudur. 

2. TARIHI GELIŞ IM 

İ statistik verilerin toplanmas ı  eski Türk toplumlanna kadar dayanmaktad ı r. 
Selçuklular Iran'da, ilhanhlar Hindistan'da nüfus say ımlan yaptum ış lard ı r. Os-
manl ı  imparatorluğu'nda da Devlet gelirleri ve askerlik ça ğı ndaki nüfusun tespi-
ti amac ı yla arazi ve nüfus say ı mlan yapt ı nldığı  görülmüş tür. Hatta, Kanuni Sul-
tan Süleyman her yüzy ılda bir tekrarlamak üzere Genel Say ı m yap ı lmasını  
Kanunnameye yazd ı rm ış tı r. III. Murat 1574-1595 döneminde toprak ve nüfus 
say ı m ı  yapt ı rm ış , 1801 senesinde Rumeli ve Anadolu'nun Sancak ve kasabala-
nnda erkek nüfusun tespiti gayesiyle yine bir nüfus say ı m ı  gerçekle ş tirilmiş tir. 
19. yüzy ı la kadar yap ı lan say ı mlar sava ş lar nedeniyle sağ l ı kl ı  sonuçlar ortaya 
koyamamış tı r. Dış  ticaret ve maliye konusunda istatistik toplama faaliyetlerine 
II. Meş rutiyet döneminde rastlanmaktad ı r. 

Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde, 25 Nisan 1926 tarih ve 3751 say ılı  karar-
name ile Başbakanlığ a bağ lı  Merkezi istatistik Dairesi'nin kurulmas ı yla, istatis-
tik toplama i ş i yan merkezci bir sisteme. bağ lanmış tı r. Bu kurulu ş  1927 yı l ında 
Genel Nüfus say ım ı  ile deneme mahiyetinde de olsa tar ım ve sanayi say ımlann ı  
gerçekleş tirmi ş tir. Merkezi İstatistik Dairesi 1 Şubat 1930 tarihinde Istatistik 
Umum Müdürlüğü ismini alm ış tı r. Çe ş itli isim değ i ş iklilderinden sonra 13 Ha-
ziran 1962 tarih ve 53 say ı l ı  yasa ile Devlet İ statistik Enstitüsü ismini alm ış tı r. 
bugünkü durumuna ise 8 Haziran 1984 tarih ve 219 say ı lı  kanun hiikmünde ka-
rarname ile kavu şmuş tur. Bugün için Türkiye'de veri toplamayla ilgili tek yetki-
li kurulu ş  Devlet Istatistik Enstitüsü (DIE)'dür. 

3. DIE TARAFİNDAN YAYİNLANAN ISTATISTIKLER 

Birleşmi ş  Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyine ba ğ l ı  İstatistik Komisyo-
nu tarafından haz ı rlanan tasanya göre her ülkede derlenmesi gereken 15 s ı nı f te-
mel istatistikler şunlardı r: 

a) Nüfus istatistikleri 

b) Çalış ma istatistikleri 

c) Tarı m istatistikleri 

d) Ormancı lık 

e) Bal ıkç ılı k 

t) Madencilik, imalat sanayi, in ş aat ve havagaz ı , elektrik üretimi 

g) Toptan ve perakende ticaretle ilgili hizmetler 

h) Ulaş tı rma istatistikleri 
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1) Eğ itim hizmetleri 

i) Sağ l ık 

j) Dış  ticaret istatistikleri 

k) Para-Banka-Maliye ve Genel Fiyatlar 

1) Devlet 

m) Ş ahsi gelir ve gider 

n) Meskenler 

Bu istatistikler özelliklerine göre haftal ı k, ayl ık, yı llık 10 y ı ll ı k periyotlarla 
toplanabilmektedirler. Genellikle say ım veya anketle elde edilmektedirler. 

DIE tarafı ndan 24 ayr ı  konuda istatistik yay ınlanmaktad ı r. Istatistikler şun-
lard ır: Adalet istatistikleri, çal ış ma istatistikleri, d ış  ticaret, ekonomik ve sosyal 
ara ş tı rmalar, fiyat istatistikleri, genel yay ınlar (y ıll ıklar), hayati istatistikler, in-
ş aat, iç ticaret ve hizmet, kültür ve spor, maden, maliye, milli e ğ itim, milli mu-
hasebe, nüfus ve mesken, om ı anc ı lı k, bal ı kç ı lık ve hayvanc ı lık, sanayi, sanayi 
üretim, seçim, tar ım, turizm, ula ş tı rma istatistikleri, telif ve tercüme yaymlan, 
çevre istatistikleri. 

Konulanna göre bu şekilde s ı nı fland ı nlan DİE'nce yay ınlanan istatistikleri, 
yay ınlanma zaman ı  ve derleme yöntemlerine göre de 4 k ı sımda toplamak müm-
kündür. 

a) Say ı mlara dayanan istatistikler. Nüfus, tanm ve sanayi say ımlan olup, 
tamsay ım veya örnekleme ile toplanan bilgilere dayanmaktad ı r: 

b) Ayl ık, 3 aylı k, 6 ayl ı k veya y ı ll ı k say ım ve anketler. Örneğ in Sanayi An-
keti ve Su ürünleri Anketleri. 

c) Düzenli bir şekilde derlenip, yay ınlanan cari istatistikler. Örne ğ in inş aat 
istatistikleri. 

d) Periyodik olarak düzenli şekilde derlenmeyen istatistikler. Örne ğ in, Tüke-
tim Harcamalar ı , Gelir Dağı lı m ı  gibi istatistikler. 

DIE taraf ından derlenip yay ı nlanan bu istatistikler, hükümet, kamu kurumla-
n, üniversiteler, meslek kurulu ş lar ı  ve özel kuruluş lar tarafından çe ş itli amaçlar-
la kullan ı lmaktad ı r. 

4. Dİ E'NÜN YAY İ NLADİĞİ  TARİM İ STATİ STİ KLERİ  
Sosyal ve ekonomik politikalann olu ş turulmas ı nda kullan ı lan ve karar ver-

mede say ı sal bilgilerle, yöneticilere kolayl ık sağ layan tanm istatistiklerinden 
faydalanmak, onlann do ğ ruluk ve güvenilirlik, zaman ı nda toplan ıp sunulma, 
kapsam bak ı m ı ndan yeterli olma özellikleriyle yak ından ilgilidir. 

Türkiye'de D İ E'nün yanı s ıra Tanm ve Köyi ş leri Bakanl ığı , Sanayi ve Ticaret 
Bakanl ığı , Orman Bakanl ığı , T.C. Ziraat Bankas ı  gibi çe ş itli kurum ve kurulu ş -
lar da tar ımla ilgili verileri toplay ı p, yay ınlanmaktad ı rlar. 

Tanm kesimiyle ilgili en kapsaml ı  istatistikleri derleyen D İE'nün tanm ista- 
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tistikleri iki grupta incelenebilir: 

a) Cari Tar ı m İ statistikleri 
DIE tarafından yay ınlanan cari tar ım istatistikleri; Tar ım İ statistikleri Özeti, 

Tanmsal Yapı  ve Uretim, Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar, Su Ürünleri İstatistikleri 
olup bunlar y ı llık periyodlarla yay ınlanmaktad ı rlar. 

Cari tarım istatistikleriyle bitkisel üretim, tanmsal fiyatlar, hayvansal üretim 
ve su ürünleri konular ında bilgiler kullan ı cı ya ulaş tı nlmaktadı r. 

b) Tarı m Sayı mı yla Elde Edilen Tar ı m İ statistikleri 
Ülkenin tanmsal yapı sı  hakkında kapsamlı  bilgilerin elde edildiğ i ve her 10 

yılda bir gerçekle ş tirilen tar ım sayımlannda tam say ı  ve/veya örnekleme yönte-
miyle veriler toplanmaktad ı r. 

4.1. Tar ı m İ statistiklerinde Veri Toplama Teknikleri ve 
Değerlendirilmesi 

Cari istatistiklerden olan bitkisel üretimle ilgili istatistikler, tarla ürünleri 
üretimi, meyve üretimi, zeytin üretimi, sebze üretimi, çay üretimi, tar ımsal araç 
ve gereç say ı ları  hakkında bilgileri kapsamaktad ı r. 

Tarı msal fiyat istatistiklerinde, çiftçinin üretti ğ i ve il veya ilçe pazannda sat-
tığı  ürünlerin ilk el fiyatlan bulunmaktad ı r. Hayvan istatistiklerinde, hayvan sa-
y ılan, sağı lan, kı rkı lan, kesilen hayvan say ıs ı , hayvansal ürünlerin üretim mikta-
n hakkı nda bilgiler sunulmaktad ı r. 

Su ürünleri istatistikleri, bal ıkç ı  adresleri, avlanma araçlar ı , balıkç ı lıkla uğ ra-
ş anlar, tutulan bal ı k. miktarı , diğer deniz ürünleri üretimi su ürünleri fiyatlar ı  
v.b. konularda bilgileri kapsamaktad ı r. Tarımsal araç ve istatistiklerinde 71 adet 
tarım alet ve makinas ının say ı lan yer almaktad ı r. 

Cari tar ım istatistiklerinde veri toplama Tar ım ve Köyi şleri Bakanl ığı  arac ı lı -
ğı yla gerçekle ş tirilmektedir. DIE taraf ından bilgi derleme fonnlan, Tar ım İ l 
Müdürlüklerine gönderilmekte, ilçe te şkilatı nca iki nüsha olarak doldurulan 
formlar, tekrar il müdürlü ğünde birle ş tirilip D İE'ne ulaştı nlarak, gerekli bilgiler 
toplanm ış  olur. 

Deniz Ürünleri İ statistilderi ise k ı yı  yerle ş im birimlerindeki bal ıkç ı larla yap ı -
lan anketler yoluyla derlenmektedir. 

Toplanan bilgiler DIE'nde tablo haline getirilmekte, önce özet bilgilerin bu-
lunduğu "Tarım İ statistikleri Özeti" daha sonra da il baz ında bilgilerin yer ald ığı  
"Tanmsal Yap ı  ve üretim" ismi altında yıllık olarak yay ınlanmaktad ı r. 

Bitkisel üretim ve verim tahminleri Tar ım Ürünleri Tahmin Komitesi taraf ın-
dan Mart ay ında yapılmaktad ı r. 

Tarımsal fiyat istatistiklerinde, Türkiye çap ında 136 ürünün ilk el satış  fiyat-
ları  DIE Tarımsal Fiyatlar ve Iç Ticaret Hadleri Ş ubesince derlenip, ortalamalan 
al ı narak "Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar" ismiyle yay ınlarımaktad ı r. Bu yay ında 
Türkiye ortalamas ı  ve illere göre çiftçi eline geçen fiyatlar yer almaktad ı r. 

Hayvan istatistikleri, Tarım ve Köyi ş leri Bakanlığı  arac ı lığı yla derlenen bil-
giler yard ı m ı yla, tür-cins ve ya ş  gnıplan itibariyle hayvan mevcutlarm ı  vermek- 
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tedir. Araş t ı rmalarla tespit edilen teknik veriler kullan ılarak süt üretimi, et üreti-
mi, kı l-yapağı  ve tiftik üretimi, deri üretimi hakk ı nda da bilgiler elde edilmekte-
dir. Bu veriler Tanm İ statistikleri Özeti ile Tanmsal Yap ı  ve Üretimi isimli ya-
y ınlarda bulunmaktad ır. Bilgiler iller, tar ım bölgeleri ve Türkiye düzeyinde 
sunulmaktad ı r. 

Su ürünleri hakkındaki istatistiksel veriler ise "Su Ürünleri İ statistikleri" adl ı  
yayı nda yer almaktad ı r. 

Tarım say ımlan, her y ıl derlenen cari istatistiklerin kontrolü ve bu istatistik-
lerde bulunmayan bilgilerin elde edilmesi amac ı yla gerçekle ş tirilmektedir. 

Türkiye'de ilk tar ım say ı m' 1927 y ılı nda vali ve kaymakamlann yönetiminde 
yapı lmış t ı r. Seçilen 8000 örnek köy ve her köyden de 6 çiftçi ailesi olmak üzere 
toplam 48000 çiftçi ailesi hakk ında bilgi toplanm ış tı r. Köye ait bilgiler muhtar-
lardan, çiftçi aileleri hakk ındaki veriler de anketle çiftçilerden derlenmi ş tir. 

Say ımla, bölgelerin iller itibariyle çiftçi ailesinin ortalama nüfusu, ekili ş  
alanlar ı  ve üretim miktarlar ı , i ş  ve irat hayvanlan say ı s ı , tarım alet ve makinala-
n say ı lan konular ında bilgiler toplanm ış tı r. Bilgilerin büyük bir k ısm ı  güven ve-
rici olmad ığı  için değ erlendirilemezken, güvenilir olan bir k ı sm ı  yay ınlanmış tı r. 

1945, 1948 ve 1949 y ı llannda da köy say ımlan yapı larak, muhtarl ıklar kana-
l ı yla bilgi toplanmış tı r. 

ABD'den uzmanlar ın yard ı m ı yla gerçekle ş tirilen 1950 Genel Tar ım Sayı -
m ı nda, muhtarl ı k ve i ş letme anketi olmak üzere iki farkl ı  anket uygulanarak bil-
gi toplanm ış t ı r. 34702 köy ve 340 şehir muhtarl ığı  olmak üzere 38104 yerle ş im 
yerinde muhtarl ı k, anketi doldurulmu ş tur. İş letme anketi ise büyük i ş letmelerin 
tamam ını  ve bunun yan ında örneğ e ç ı kan 270000 tar ım iş letmesini kapsamakta-
d ı r. Muhtar ve i ş letmecilerin olduğundan az beyanda bulunmalar ı  ve çiftçilerin 
standart ölçüler kullanmamalar ı  sebebiyle 1950 Genel Tar ı m Say ı mı nda da iste-
nen baş arı  sağ lanamamış t ı r. 

1963 Genel Tarım Say ım ında nüfusu 5000'den az olan yerlerdeki tüm muh-
tarl ı klara, kamu tar ım i şletmelerinin tamam ına, i ş letme arazisi 7000 da ve daha 
fazla olanlar ı n hepsine, 1000-6999 da olanlardan örne ğe ç ı kanlara, nüfusu 
5000'den az olan yerlerde öme ğe ç ıkan 6550 i ş letmeye anket uygulanarak ta-
rı msal yap ı ya ili şkin bilgiler derlenmi ş tir. 

Yap ı lan değ erlendimı ede muhtarl ı k anketi sonuçlar ın ı n say ım ve cari istatis-
tiklerdeki sonuçlarla uyum göstennemesi nedeniyle, muhtarl ık anketi sonuçlan 
yay ı nlanmazken, i ş letme anketi neticeleri kullan ı c ı lara sunulmu ş tur. 

1970 Genel Tar ı m Say ı m ında ülkenin tamam ı  kapsama al ı nm ış tı r. Bilgi top-
lanacak denekler için alan örneldemesi ve i ş letme anketleri kullan ı lmış tı r. Alan 
örneklemesi, her il için arazi kullan ışı na ait bağı ms ı z tahminler verecek ş ekilde 
planlanm ış  ve 132500 örnek nokta tespit edilmi ş tir. İş letme anketi ise nüfusu 
5000'den az olan yerlerde 180000 i ş letmeye, nüfusu 5000'den fazla olan yerler-
de ise 20968 i ş letmeye uygulanm ış t ı r. Verilerin de ğ erlendirilmesi sonucu alan 
ömeklemesiyle elde edilen bilgilerle, cari istatistikler aras ında büyük tutars ı zlık-
lar görülmü ş tür. 

1980 Genel Tarı m Say ım ında nüfusu 5000'den az olan yerlerde 18000 i ş let-
nı ede, i ş letme anketi uygulanm ış t ı r. nüfusu 5001-50000 aras ında olan yerlerde 
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örnek seçimi üç a ş amada yap ı lırken, büyük tar ım iş letmeleri hem tam say ım 
hem de ömeklemeye tabi tutularak veriler toplanm ış tı r. 

Elde edilen verilerden alan büyüklü ğü, tar ımsal araç ve gereçlere ait bilgiler-
le, ürün çeş itleri tutarl ı  bulunurken, bilhassa hayvan say ı lannda ve ağ aç say ı sın-
da farkl ı l ı klar gözlenmi ş tir. Hatta hayvan say ı larına ait bilgileri düzeltmek için 
1984 senesinde Genel Hayvan Say ım' yapı lm ış tı r. 1980 Genel Tar ım Sayımında 
elde edilen bilgileri destekleyici çal ış malar, say ım ı  takip eden y ı llarda sürdürill-
müş tür. 

1991 Genel Tanm Say ımında veri deneme tam say ım yöntemi (muhtarl ık 
anketi) ve örnekleme yöntemi (i şletme anketi) ile gerçekle ş tirilmiş tir. Iş letme 
anketi nüfusun 5000'den az tüm yerle ş im yerlerini kapsam ış tır. 4000 yerle ş im 
yerinin herbirisinden 8 i ş letme belirlenerek toplam 32000 örnek i şletme ile an-
ket doldurulmu ş tur. Muhtarl ık anketinde ise muhtarlar, ilçe merkezlerin ça ğn-
larak Tar ım ve Köyi ş leri Bakanlığı  Ilçe Tarım Müdürlüğü elemanlann ın da bu-
lunduğu bir ortamda anket sorulann ı  cevapland ı rmış lard ır. 1991 Genel Tarım 
Sayımı na ait sonuçlar 1992 y ı lının sonlarına doğ ru yayınlanmış tır. Muhtarl ık 
anketi sonuçlar ı  ülke geneli, bölge ve il baz ında 21 madde halinde Türkiye ta-
nm iş letmelerinin yap ı sı  hakkında bilgiler ortaya koymaktad ı r. 

5. FAO, USA VE AYDA TARIM İ STATİSTİKLERİ  
Birleşmiş  Milletler G ıda ve Tanm Organizasyonu (FAO), tar ımda veri kay-

nakları nı  üç grupta toplam ış t ı r; tanm say ımlan, agroekonomik örnekleme an-
ketleri ve di ğ er kaynaklar. 

Tanm saymn ile makina, arazi, hayvan ve i şgücü gibi tanmsal kaynaklar ın 
kullanım ı , tarım ın yapı sı  ve organizasyonu hakk ında bilgiler temin edilmekte-
dir. Agroekonomik örnekleme anketleri, say ım ile elde edilen y ı llık temel veri 
leri özetler. Di ğer veri kaynaklar ı ; tapu kay ı tları , hava fotoğ rafları , cinsiyet, yaş , 
sağ l ık v.b. değ i şkenler, tanmsal kurulu ş lann raporlan ve üretici sözle şmeleridir. 

FAO'nun tar ımla ilgili temel verilen; nüfus, tar ımsal i ş gücü, tar ımsal ürün 
ihracat ve ithalat ı , g ı da tüketimi, talebin gelir ve fiyat elastikiyetleri, beslenme 
düzeyi, arazi kullan ı m ı  ve tasarrufu, ürün miktar ı  ve ürün, girdi-ç ıktı  ilişkisi, 
üretim fonksiyonu, tar ım idaresi, ürün yo ğunluğu, tar ımsal kredi, arazi kullan ı -
mı  ve üretim sandardizasyonudur. 

ABD'nde tanm istatistikleri ABD Tar ım Bakanlığı  Istatistik Servisitarafın-
dan toplanıp, yay ınlanmaktad ı r. Eyalet ve ülke seviyesinde 120 bitkisel; 45 hay-
vansal ürünü kapsayan tahminler yap ı lmaktad ı r. Tarıma ait istatistiki veriler; ta-
rım iş letmelerinin sahiplerinden, tanmsal sanayi ve ticaretle u ğ raş an 
firmalardan, tar ımsal hammadde ticaretiyle u ğ raş an firmalardan, tar ıma girdi te-
min eden firmalardan, kamu veya özel dernek ve kurulu ş lardan sağ lanmaktad ı r. 
ABD'de tarla ürünleri; sebzeler, patates, tatl ı  patates ve mantarlar; meyveler, 
hayvanc ı lı k, süt ve ürünleri, kümes hayvanlar ı , tarımsal fiyatlar, yay ın balığı  
üretim satışı  ve fiyatlar ı , et ve süt ürünleri kümes hayvanlan-meyve-sebzelerde 
ay sonu sat ış lan, ticari gübreler, tar ımsal i şgücü, haftal ık hava ve ürün durumla-
rı  hakkında istatistikler yay ınlanmaktad ı r. Bunlar yan ında Say ım Bürosunca ya-
pılan Tar ım Sayunlan, yay ınlanan istatistikler aras ındad ır. 

ABD'nde bu istatistiki bilgilerin toplanmas ında; posta ile gönderilen anket 
fonnlan, anketörler arac ı lığı yla doldurulan anket formlan, çoklu çerçeve anket- 
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leri ile objektif ülçüm surveylerinden yararlan ı lmaktad ı r. 
ABD'nde üretimle ilgili istatistiklerin genellikle ayl ık olarak yay ınlandığı  

dikkati çeken bir husustur. 

Avrupa Topluluğunda (AT) ortak tanm politikas ı nın yürütülebilmesi için 
sağ lıkl ı  istatistikler çok önemlidir. Bu sebeple tanmsal istatistiklerin kapsamla-
n, güvenirlikleri ve zamanlamalan konusunda entegrasyon sa ğ lamaya çalışı l-
maktad ı r. 1972 y ı l ı nda al ı nan bir Konsey karar ı  ile "Tanmsal İ statistikler Daimi 
Komitesi" oluş turulmu ş tur. 

AT'na üye olan ülkelerde milli seviyede toplanan bilgiler EUROSTAT'da 
toplanmaktad ı r. Milli seviyede veri toplamada kulln ı lacak yöntem ve tan ımlar 
EUROSTAT taraf ından belirlenmektedir. Bilgi toplamada; say ı m yöntemi, ör-
nekleme yöntemi, uzaktan alg ı lama yöntemi ve test i ş letmelerden bilgi edinme 
yöntemleri kullan ı lmaktad ı r. 

EUROSTAT' ı n tanmsal yapı yla ilgili çal ış maları ; tar ımsal i ş letme yap ı lany-
la ilgili topluluk anketleri EUROFARM ve faaliyet alan ı  anketleridir. Uretimle 
ilgili istatistikler, tar ı msal arazi kullan ım ı , orman istatistikleri, meyve a ğ açları  
anketleri, hayvanc ı lı k istatistikleri, hayvan yemleri, bitkisel üretim ve bitkisel 
ürünler, hayvansal üretim ve hayvansal ürünler, hasat tahminleri, tar ım için eko-
nomik hesaplar, sektörel gelir indeksi ve bal ıkç ı lıkla ilgili istatistiklerdir. 

6. TÜRKIYE İ LE FAO, ABD VE AT'DA VER/ TOPLAMA TEKNIK-
LERININ KARŞ ILAŞ TIRILMASI 

AT ve ABD'nde uygulanan tam say ım ve örnekleme yöntemleri Türkiye'de 
de uygulanmaktad ı r. Türkiye'de cari tar ım istatistikleri Tanm ve Köyi ş leri Ba-
kanlığı  arac ı lığı yla haz ı rlanırken sadece bir k ı s ımmda örnekleme yöntemi kulla-
n ı lmaktad ı r. AT ve ABD'nde ise cari tar ım istatistiklerinin büyük bir kı sm ı  dü-
zenli olarak yap ılan anket çal ış maları yla elde edilmekte, ayr ıca test 
i ş letmelerden bilgi toplamada çok iyi i ş letilmektedir. Ülkemizde henüz test i ş -
letmeler belirlenip bunlarda bilgi edinilmesi sözkonusu olamam ış t ı r. Ayrıca cari 
istatistiklerin haz ı rlanmas ında kurumlar aras ı  koordinasyon eksikli ğ i de, vard ı r. 

AT ve ABD'nde yap ı lan tar ım say ı mlarmı n, Türkiye'de yap ı lana göre daha 
kapsaml ı  olduğu görülmektedir. Örne ğ in iş letme düzeyinde maliyetler, tasarruf 
ve borç durumu, tar ı msal yatı rımlar, tar ımsal gelir gibi bilgiler Türkiye'de top-
lanmazken, AT ve ABD'nde son derece yararl ı  olan bu doneler tanm say ımla-
nnda elde edilmektedir. 

Tanm say ımlannda tarım ve yöntemlerin s ık değ i ş imi, bu konuda bir otur-
muş  durumun bulunmad ığı na i ş aret edebilmekteyken, önceki say ımlarda ortaya 
konan bilgilerle karşı laş tı rma yapmay ı  da güçleş tinnektedir. AT ve ABD, tar ım 
say ı mlarında Dünya Tarım Say ımma uyum sağ layabilmek için FAO direktifleri-
ne uyınaktadı r. AT ve ABD'nde ise kullan ı lan yöntemlerde belli bir standart 
oluş turulmu ş tur. 

Tarı m istatistiklerinin haz ı rlanmas ında AT ve ABD etkin şekilde uzaktan al-
gılama yönteminden yararlarlirken, Türkiye'de yeni yeni birkaç proje ile bu tek-
niğ in kullanım ının yaygmlaş tı nlmas ına çal ışı lmakta, özellikle maliyetin yük-
sekliğ i nedeniyle baz ı  güçlüklerle karşı laşı lmaktad ı r. Ülkemizde ilk defa 1982 
yı lı nda ba ş layan uzaktan alg ı lama yöntemi, seçilen alanlarda uygulanmaktad ı r. 
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Bu konuda halen devam eden projeler "Türkiye Bu ğday Üretim Tahmini (TÜR-
BÜT) Projesi" ile "Uzaktan Alg ılama ile Tah ı l Rekolte Tahmini Çalış maları " 
dı r. 

7. SONUÇ 

Türkiye'de s ıhhatli ve güvenilir istatistiki verilere günden güne ihtiyaç artar-
ken, istatistiklerimizin toplanmas ı  ve değerlendirilmesinde bir takım eksiklik ve 
aksakl ı kları n sürdüğü gözlenmektedir. Cari tar ım istatistiklerinin bilimsel ve 
modem teknilderden yararlan ılarak doğ ru ve süratli şekilde kullan ıc ı ya sunul-
mas ı  laz ımdı r. Çünkü bugün karar verme durumunda olanlar ın elinde say ı sal 
veriler bulunmas ı  halinde tutarl ı  kararlar alabilecekleri, ekonometrik teknikler-
den yararlan ı labilmesi için sayısal gözlemlere ihtiyaç bulunduğu bir gerçektir. 

Bilhassa tarım say ı mlannda kullan ılan tammlamalarda s ık s ık değ i ş ikliğe gi-
dilmeyerek bir standarda ula şı lmas ı  önem taşı maktad ı r. 

İş letme seviyesinde, i ş letmelerin y ıllık faaliyet sonuçlann ın ölçümlerini yan-
sıtabilecek bilgilerin, tarım sayımlannda tespiti kapsama al ınmal ıdı r. 

Bilgi toplamada kullanı lan anket formlan, amaca uygun olarak daha kapsam-
lı  haz ı rlanmal ı  ve yeti ş tirilmi ş  personel taraf ından en iyi şekilde doldurulmah-
dı r. 

Uzaktan alg ı lamadan daha etkin biçimde faydalandaralc ara ve kesin tahmin-
lerin zaman ında temini gerçekle ş tirilmelidir. 

Ülkemiz ve dünya ticareti aç ı sından önemi fazla olan ürünlere ait düzenli is-
tatistiklerin yay ınlanmas ı  geliş tirilmelidir. 

Tarımsal yapıp izlemek, tar ım politikas ı  oluş turanlara veri temin etmek aç ı -
sından Bat ı  Avrupa ülkelerinde yayg ın olarak kullanı lan "Test I şletmeler Yönte-
mi" ülkemizde de uygulanmal ıdı r. 

Bu konuda Ziraat Fakültesi'nin i şbirliğ i ile bir merkez kurulmas ı , test iş let-
melerin belirlenmesi ve bilgi toplanmas ında yararl ı  olabilecektir. 

Köy envanteri olu ş turulması  çalış maları  hızland ı nlmalıdı r. 
İstatistiklerin yay ını , bilgi topladıktan bir kaç y ıl sonraya kalmadan, en k ı sa 

sürede gerçekle ş tirilmelidir. 

istatistik toplamada görev alan kurulu ş lar aras ındaki i şbirliğ i güçlendirilmeli 
ve DİE'nün il ve ilçe düzeyindeki te şkilatlanmas ı  desteklenerek, geli ş tirilmeli, 
bilgisayar ağı  olu ş turulmand ı r. 

DİE'nün kullandığı  katsay ılar, temel dönemler, geli şmeler yak ından izlene-
rek ayarlanmal ı dı r. 

Tarı msal istatistikleri toplayan kurulu şların verileri aras ında ortaya ç ıkan 
farkl ı l ı klar mutlaka giderilerek, bunlar ı  kullanan kimselerin çeli şkiye düşmeleri 
önlenmelidir. 

Tanm istatistiklerinin haz ı rlanmas ında tutulacak çiftçi kütüklerinden de ya-
rarlanma durumu dü şünülmelidir. 

Tarı m istatistiklerinde doğ ruya ula şmak için yap ılacak tüm gayret ve masraf-
ların, verilecek isabetli kararlar ve tutarl ı  olan ara ş t ı rma sonuçlanyla daima kar- 
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şı lığı nın alınacağı  bilinmeli ve güçlü bir istatistiksel veri toplama ünitesi olan 
ülkelerin, rekabette daima bundan yararlanaca ğı  unutulmamal ı d ır. Istatistiksel 
analizlerde, yöntemler ne kadar geli ş tirilirse geli ş tirilsin, bu çal ış maların baş an-
s ı , yöntemlerden yararlan ıp, uygulanabilir sonuçlara ula şmak, daima hammad-
denin durumuna bağ lı  kalacakt ı r. Zaten bir ülkedeki istatistiklerin do ğ ruluğu-
nun, o ülkenin geli şmiş liğ iyle yakı ndan ilgili olduğ u da kabul edilmektedir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKIM-KASIM-ARALIK 1993 

GÜNEYDOĞ U ANADOLU BÖLGESINDE 
KALKINMA: GÜVENLIK VE 

İ STİ HDAMIN TEMINI İ ÇİN CAZİBE 
MERKEZI MODELI 

Doç. Dr. Cihangir AKIN* 

GİRİŞ  

Anarş i veya fitne; siyasi, iktisadi dini, ırki ve kültürel yönden kökü tarihin 
derinliklerine inen, bir kere ate ş lendikten sonra nereye varaca ğı  önceden kestiri-
lemiyen sosyal bir yang ındı r. Esas olarak kamu otoritesinin, her türlü ş iddet ey-
lemleri ile acze uğ ratarak maksad ına ulaşmayı  amaçlayan bu tür hareketlerin ya-
yılma ihtimali de; bir k ı sır döngü gibi, yine devletin güç ve otontesm ı n 
zaafiyetinden ileri gelir. Bu zaafiyetin temel kayna ğı  da; adaletsizlik ve zulüm-
dür. Adaletsizlik halk ın devlete olan inanç ve güvenini sarsarken, as ıl nedenlere 
inilmeden yap ı lan güncel ve palyatif müdahaleler de milli otoriteye esnekli ğ ini 
ve cayd ı nc ılığı nı  kaybettirir. "Anar ş iyle halkın beraber ya ş amaya al ış mas ı " fikri 
otorite tamamen ortadan kalkmadan gerçekle şemiyecek bir fanteziden ibarettir. 
Halen ülkemizin Güneydoğu Bölgesinde yo ğunlaş an anarş inin milletleraras ı  yö-
nü ağı r bassa bile bu hükümetlerin devam etmekte olan hatal ı  icraatlann ı  örte-
mez ve acil yeni tedbirler almas ına engel te şkil etmez. Türkiye ne yaz ık ki, dost 
denen hatta müttefiki olan baz ı  devletlerin çirkin fitne taktikleri ile halen siyasi 
literatürde "aktan diplomasi" denen; alt ından delinme oyunu ile kar şı  karşı ya 
bulunmaktad ı r. Ancak şunu da aç ıkça belirtelim ki; bu siyasi ve sosyal felaketin 
as ı l nedenleri kendimizden ziyade, d ış ta aramak, daha da ötesi anar ş iyi körülde-
yen devletlerden medet umma beyhude ve zararl ı  bir çabad ır. Bu genel dü şünce-
ler bir yana; biz burada Güneydo ğu'da y ıllarca ihmal edilen, Körfez Harbinin 
getirdiğ i tıkanıklık nedeniyle ivme kazanarak anar ş inin hızla yay ılmas ına müsa-
it bir zemin haz ı rlayan i ş sizlik üzerinde ve bölge güvenli ğ inin tesisi ve istihda-
mı n gelişmesinde olumlu bölge güvenli ğ inin tesisi ve istihdam ın geli şmesinde 
olumlu katkı sı  olacağı na inandığı m ız uzun zamand ı r bilinen ve geni ş  uygulama 
alanı  bulan "cazibe merkezleri" modeli üzerinde duraca ğı z. Anarş inin yoğunlaş -
tığı  ve h ı zlandığı  Güneydoğu Bölgesinde hükümetin dü şündüğü kapsaml ı  bü-
yük yatı rımlar da bölgesel kalk ınmanın gerçekle ş tirilmesinde yeni politikalar ın 
geli ş tirilmesini ön plana ç ıkartmaktad ır. Bu sadece ekonomik de ğ il milli güven-
lik aç ısından da aciliyet taşı maktad ı r. 

* Sakarya Üniversitesi Ikt. Id. Bilimler Fakültesi. 
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I. BÖLGESEL KALKINMA POL İTİKALARI: 

Dengeli bölgesel kalk ınma; tabi kaynaklar ın farkl ı  dağı lım ı , üretim faktörle-
rindeki yetersiz seyyaliyeti, büyüme ve istihdam ın bir ülkenin bölgeleri ve m ın-
t ıkalan aras ında dengeli ve devaml ı  yayılmas ını n düzeltilmesinden doğ an istih-
dam ve sosyal problemleri hafifletmek ve telafi etmek yönlerinden büyük önem 
taşı maktad ı r (Mayer, 1988). 

Bölgesel politikalann baş arı  ihtimalini kuvvetlendirmenin yolu; önce bölge-
nin sosyo-ekonomik dinamiklerini ortaya koyabilecek ciddi ara ş tı rmaların ya-
pılmas ından geçer. Bunun sonucu yap ılacak te şhise göre tesbit edilen tedavi 61- 
çülerinde ve bunlar ın uygulanmas ında bölgenin sosyal ve özellikle çal ış ma 
hayat ında kaç ını lmaz ağı rlığı  olan tabii lider ve temsilcilerin fikrine ba şvurmak 
ve onlarla i şbirliğ i içine girmenin yollar ını  aramak gerekir. Çevre ve bölge ş art-
ları  da dikkate al ınarak haz ı rlanacak plan ve programda bulunmas ı  muhtemel 
teklifleri şöyle s ı ralamak mümkündür (ILO, 1984): 

1- istihdam doğurma ihtimali yüksek olan "Cazibe" veya "büyüme merkezle-
ri" geli ş tirme, 

2- Beşeri ve tabi kaynaklar ın ak ışı nı  hesaba katarak yerel potansiyeli ve im-
kanları  harekete geçirmek, 

3- Metropollere yığı lmay ı  önleyerek, orta ve küçük ölçekli ş ehirlerin say ı sını  
artı rmak, 

4- Temel ihtiyaçlar ı  karşı layacak gerekli hizmetleri bölgesel istifadeye suna-
cak biçimde iyile ş tirme ve yayma, 

5- Ç ı kış  alanlanndaki çal ış ma gayretleri ı slah etme yan ı nda, uygun sosyal re-
fah ölçüleri çerçevesinde, gerek bölge içi ve gerekse bölgeleraras ı  gönüllü i ş gü-
cü seyyaliyetini te şvik etmek, 

6- Mevcut ve potansiyel e ğ itim ve yeniden-e ğ itim imkanlann ı  geli ş tirerek, 
uzman personelin temini yan ında; bölgesel alt-yap ı , hizmet ve idari bünyenin 
iyileş tirilmesi için gerekli yat ı rımların yapılmas ı , 

7- Bölgesel geli şme ökülerinin anla şı lmas ı  ve uygulanmas ında yöre halkının 
katı lı m ve i şbirliğ inin sağ lanmas ı , 

gibi hususlard ı r. 

II. BÖLGESEL İSTİHDAMIN GELIŞ TIRILMESINE YÖNELIK 
YAKLAŞ IMLAR 

Konunun özellikle sosyo-ekonomik iki çarp ıc ı  yönü dikkati çekmektedir. Bi-
rincisi; büyüme ve istihdam ın ülkenin yörelerine dengeli ve devaml ı  dağı lım ı  
yerine; durgunluk ve fakirli ğ e garkolmuş  yörelere karşı , geli şme ve ilerlemenin 
nimetlerinden devaml ı  yararlanan "cazibe merkezleri" denen imtiyazl ı  bölgeler 
mevcuttur. Ba şkentler; k ı rsal hinterland ı  hafife alarak ve gözard ı  ederek, ikti-
darlann ı ; nüfus ve zenginli ğ in yoğunlaş tığı  bu metropolitan alanlan istismar 
ederek ve onun d ışı ndaki yerleri ihmal ederek sürdürmeye çal ışı rlar. Dengesizli-
ğ in bilinen bu en ciddi i ş aretine bir yazar "hegemonya mekanizmas ı " olarak ad-
land ı rmaktad ır (Williamson, 1968). Ikinci vechesi daha az menf ı dir. Gerek bü-
yüme, gerekse istihdam ve gelir yönünden, bölgesel faktörlerin uzun bir 
dönemde gözlemlenmesi ba şlangı çtaki büyük bo şluğun; ülkede bünyeyi ve me- 
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kan yönünden dengesizlikleri, gönüllü olarak kontrol edecek özel bölgesel kal-
k ınma planların ın yürürlüğe konulmas ı yla önemli ölçüde doldurulaca ğı nı  gös-
termi ş tir. 

Bu dengesizliklerin giderilmesinde muhtemel iki yakla şı m söz konusudur. 
Bunlardan biri; geri kalm ış  yörenin merkezi hükümete, dengesizli ğ in kendi lehi-
ne düzeltilmesi için bütün gücüyle bask ıda bulunmas ı . Bunu bugün sözde Gü-
neydoğu ad ı na PKK üstlenmektedir. Ikincisi ise; ya bölgesel gerilemenin veya 
iş sizliğ in, ya da bölge d ışı na göçün azalt ı lmas ının öncelikle amaçland ığı ; tarım-
sal ı slah ve sanayile şme yoluyla kaynaklar ının kontrolü ve yön değ i ş tinnesi için 
te şvik ve destek gören bölgelerdir. Güneydo ğu her iki yakla şı m ın da zaman za-
man değ i ş ik dozda uyguland ığı  sosyo-politik yönden kritik bir bölgedir. Bu' ba-
kımdan, bin y ıldı r kader birliğ i yaptığı m ız bu bölge halkını  ve yaşadığı  coğ raf-
yadaki problemleri ne ş ter vurulacak bir kanser yaras ı  olarak değ il, milli 
bünyede fonksiyonlann sa ğ lıklı  bir biçimde yerine getirilmesinde katk ı sı  olacak 
bir organın tedavisi olarak görmek gerekir. Y ı llard ı r suskunluğunu koruyan yö-
re halkının, bölücü tahriklere kap ı lmamas ı  ve milli birliğ i içten benimsemesi 
için, güvenlik tedbirleri yan ında sosyo-ekonomik alt-yap ının da gecikmeden te-
sisi gerekmektedir. Ekonomide ekonomik faaliyetlerin ve istihdam ın gelişmesi 
bölgenin potansiyel kaynaklann ı  değerlendirirken, anar ş iye yumu ş ak bir zemin 
oluş turan i ş sizliğe de büyük ölçüde mani olacakt ı r. 

İncelememizde, istihdam konusuna özellikle anar ş i ile ilgili olarak ele ald ığı -
m ı zdan, say ı sal gösterge ve rakamlar ı  "Kalkınmada Öncelikli Yöreler"deki 
anarş ik eylemlerin en yayg ın olduğu "Birinci Derecedeki Iller" (Bart ın, Bay-
burt, Gümü şhane ve Zonguldak hariç) baz al ınm ış tı r. Bu yakla şı mlan şöyle aça-
bili riz. 

A. Merkezi Yer Teorisi ve Cazibe Merkezleri Modeli: 
"Cazibe Merkezleri" veya "Büyüme Merkezleri" teori ve uygulamada bir 

hayli ilgi görmü ş  ve tartış mas ı  yap ı lmış  bir konudur. Bu yüzden fazla detaylan-
na inmeden, bölgesel yönden avantaj ve dezavantajlann ı  ortaya koymaya çal ış a-
cağı z. Bunun için bölgedeki duruma k ı saca bir göz atmak gerekmektedir. Gü-
neydoğu Bölgesi, sosyo-politik,yönden özellikle milli birlik, ülke bütünlü ğünün 
ve güvenlik sorunlar ının had safhada öne ç ı ktığı  kritik bir dönemi ya ş amaktad ı r. 
Ekonomik faaliyetler ve özellikle dü şünülen ve planlanan yat ı rımlann ister iste-
mez anar ş iye endekslenmi ş  olmas ı , bölgedeki tüm sosyal hayat ı  felce uğ ratarak 
yöre halkının son ümitlerini de kı rmaktad ı r. Anarş i bölgedeki ekonomik faali-
yetlere set çekerek veya cayd ı rarak zemini kendi lehine kayd ırmakta, yöre hal-
kını  adeta kendi kanl ı  ve bölücü politikas ına mahkum etmektedir. 

Güneydoğu'da felaket alarm ı  veren demografık ve sosyo-ekonomik tabloyu 
şöyle özetliyebiliriz: 

1990 y ı lı  say ım ına göre; (Tablo 1-2) 
Toplam nüfus 	  6.017.000 
İ l-ilçe merkezleri nüfusu 	  2.620.000 % 43 
Bucak ve köylerin nüfusu 	 3.452.000 % 57 

Toplam ilçe sayı sı 	  108 
Toplam bucak ve köy say ı s ı 	 5.833 
Köy-alt ı  yerle ş im sayı sı 	  6.502 
TOPLAM 	  1.335 
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Tablo 1: 1990 Y ı l ı  Nufusu 

BIRINCI DERECEDE 
ÖNCELIKLI ILLER 

TOPLAM 
NÜFUS % 

İL VE İLÇE 
MERKEZLERI 
NÜFUSU % 

BUCAK VE 
KÖYLER 
NÜFUSU % 

YILLIK NÜFUS ARTIŞ  HIZI 
(1985-1990) (BINDE) 

TOPLAM 
İL VE İLÇE 
MERKEZLERI 

BUCAK VE 
KÖYLER 

ADIYAMAN 513.131 0.9 219.304 0.7 293.827 1.3 35.01 65.46 14.97 

AĞRI 437.093 0.8 158.758 0.5 278.335 1.2 7.44 22.52 -0.68 

BARTIN 205.834 0.4 41.511 0.1 164.323 0.7 1.53 14.06 -1.52 

BATMAN 344.669 0.6 193.621 0.6 151.048 0.7 37.72 55.89 16.61 

BAYBURT 107.330 0.2 41.295 0.1 66.035 0.3 -3.56 37.74 -25.64 

B İNGÖL 250.966 0.4 86.648 0.3 164.318 0.7 6.19 44.88 -11.54 

B İTL İS 330.115 0.6 142.947 0.4 187.168 0.8 17.92 21.04 15.56 

DİYARBAKIR 1.094.996 1.9 600.640 ' 1.8 494.356 2.1 31.70 44.44 17.23 

GÜMÜŞ HANE 199.375 0.4 58.996 0.2 110.379 0.5 -8.62 40.19 -30.52 

HAKKAR İ  172.479 0.3 71.099 0.2 101.380 0.4 43.58 84.82 19.02 

KARS 662.155 12 209.463 0.6 452.692 2.0 -17.42 9.31 -28.68 

MARDIN 557.727 1.0 249.032 0.7 308.695 1.3 25.87 42.41 13.47 

MUŞ  376.543 0.7 101.154 0.3 275.389 1.2 20.72 22.97 19.89 

Sİİ RT 243.435 0.4 110.139 0.3 133.296 0.6 12.50 38.43 -6.64 

Ş IRNAK 262.006 0.5 125.264 0.4 136.742 0.6 38.98 107.29 -8.05 

TUNCELI 133.143 0.2 50.799 0.2 82.344 0.4 -24.03 30.69 -51.57 

VAN 637.433 1.1 258.967 0.8 378.466 1.6 30.52 50.52 17.91 

ZONGULDAK 867.726 1.5 370.106 1.1 497.620 2.1 5.26 12.18 0.26 

TOPLAM 18 İL 7.396.156 13.1 3.089.743 9.3 4.276.413 18.5 17.39 39.06 1.77 

Kaynak: DPT 

Tablo 2: 1990 Y ı lı  Yerleş me Yeri Say ılan 

BIRINCI DERECEDE 
ÖNCELIKLI ILLER 

TOPLAM 
ILÇE 

SAYISI 

BUCAK 
VE KÖY 
SAYISI % 

KÖY ALTI 
YERLEŞ ME 

SAYISI 

NÜFUS 
YOĞUNLUĞU 

KIŞ I/KM2  

ILLERIN 
YÜZÖLÇÜMÜ 

KM? 

ADIYAMAN 8 355 1.0 679 1.5 67 7.614 

AĞ RI 7 561 1.5 371 0.8 38 1,1.376 

BARTIN (*) 3 265 0.7 590 1.3 

BATMAN 5 254 0.7 305 0.7 73 4.694 

BAYBURT 2 175 0.5 55 0.1 29 3.652 

BINGOL 7 329 0.9 780 1.7 31 8.125 

BITLIS 6 303 0.8 357 0.8 49 6.707 

DIYARBAKIR 13 743 2.1 1.287 2.8 71 15.355 

GÜMÜŞ HANE 5 333 0.9 525 1.1 26 6.575 

HAKKARİ  3 106 0.3 503 1.1 24 7.121 

KARS 15 788 2.2 178 0.4 36 18.557 

MARDIN , 9 521 1.4 331 0.7 63 8.891 

MUŞ  5 372 1.0 216 0.5 46 8.196 

SIIRT 6 271 0.7 249 0.5 45 5.406 

Ş IRNAK 6 243 0.7 266 0.6 37 7.172 

TUNCELI 7 417 1.2 804 1.7 17 7.774 

VAN 11 570 1.6 478 1.0 33 19.069 

ZONGULDAK 10 512 1.4 1.315 2.8 124 8.629 

TOPLAM 18 IL 128 7.118 19.6 9.289 20.1 48 154.913 

Kaynak: DPT 
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Tablo 3: I ş  ve Iş çi Bulma Kurumuna Kay ı tl ı  Bulunan Iş siz Say ı ları  (*) 

BIRINCI DERECEDE 
ÖNCELIKLI ILLER 

1984 
YILI PAY 

1990 
YILI 

% 
PAY 

1991 
YILI PAY 

ADIYAMAN 7.620 0.88 9.574 1.07 7.387 0.9 
AĞRI 2.131 0.25 2.102 0.23 2.735 0.3 
BATMAN 20.632 2.5 
BAYBURT 97 0.01 73 0.0 
BINGÖL 1.464 0.17 1.905 0.21 2.276 0.3 
BITLIS 5.504 0.64 3.932 0.44 2.912 0.4 
DIYARBAKIR 21,296 2.47 22.833 2.55 10.519 1.3 
GÜMÜŞ HANE 1.569 0.18 706 0.08 900 0.1 
HAKKARI 573 0.07 989 0.11 1.205 0.1 
KARS 6.075 0.70 1.998 0.22 2.097 0.3 
MARDIN 4.158 0.48 9.377 1.05 4.482 0.5 
MUŞ  2.503 0.29 3.676 0.41 4.147 0.5 
S İİ RT 10.795 1.25 19.160 2.14 2.758 0.3 
TUNCELI 1.977 0.23 1.929 0.22 1.922 0.2 
VAN 7.323 0.85 10.425 1.16 4.053 0.5 
ZONGULDAK 39.275 4.55 48.664 5.43 35.103 4.3 

TOPLAM 16 IL 112.263 13.00 137.367 15.33 103.201 12.5 

Kaynak: DPT 

Bölgede İİ BK kay ı tlanna intikal eden i ş sizlerin say ı sı  1990 y ılına kadar ar-
tıp, 1991 sonras ı  azalmaya ba ş lamas ı ; bölgede kamu sektöründe nadiren, özel 
sektörde de hemen hemen hiç i ş  imkanının kalmamas ı  nedeniyle i ş  arayanların 
içine dü şmüş  olduğu ümitsizlikten ileri gelmektedir (Tablo 3). Bölgedeki baz ı  
şehirlerdeki nüfus azal ışı  ve 1970-80 aras ı  yaş anan büyük göç olgusu yöredeki 
i şsizlik ve endi şenin boyutları  hakkında bize fikir vermektedir (Tablo 1, 4). 
1990 sonras ı  bu göç kervanına sadece i ş  arayan i şgücü değ il, güvenlik endi ş esi 
içine dü şen küçük çiftçi ve esnaflar da kat ı lmış tır. Bölgeye tayin edilen kamu 
personelinin çoğu ya kı sa zamanda oradan kaçmakta veya istifas ını  verip ayrıl-
maktad ı r. Tabii ve ekonomik ölçüleri a ş an bil göç erozyonu, k ı sa bir süre sonra 
bölgeyi boğ abilecek sosyal bir heyelana dönü şebilir. Bölgedeki sosyal gerilim 
bu iş areti aç ıkça vermektedir ( İİ BK Istatistigi, 1993). 

Tablo 4: Net Göç Oranlar ı  (Binde) 

BIRINCI DERECEDE 
ÖNCELIKLI ILLER 1970-75 1975-80 1980-85 

• 

ADIYAMAN -86.61 -31.76 -34.02 
AĞRI -43.25 -71.49 -48.10 
BINGÖL -19.98 -48.28 -39.46 
BITLIS -95.40 -73.66 -32.99 
DIYARBAKIR -15.78 -21.94 -14.61 
GÜMÜŞ HANE -31.52 -76.44 -50.28 
HAKKARI -48.36 -14.48 -6.14 
KARS -44.86 -100.52 -70.87 
MARD İN -28.09 -53.16 -28.69 
MUŞ  -27.85 -59.34 -44.64 
SIIRT -13.40 -26.28 -37.55 
TUNCELI -109.18 -81.88 -114.79 
VAN 4.93 -17.75 -23.60 
ZONGULDAK 9.60 9.86 -18.49 

Kaynak: DPT 
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1986-91 y ı lları  aras ı  kamu reel yat ı nmlan: (Tablo 5) 
Tablo 5: Kamu Yat ır ı m Gerçekleş meleri (1991 Y ı lı  Sabit Fiyatlar ıyla, Milyar TL.) 

YILLAR 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Harcama % Pay Harcama % Pay Harcama % Pay Harcama % Pay Harcama % Pay Harcama % Pay 

B İRİNCİ  DERECEDE 
ÖNCELIKLI ILLER 2.697 	8.1 1.938 	6.8 1.227 	6.3 1.252 	6.4 1.469 	8.6 1.378 	11.0 

Kaynak: DPT 

1987'de % 28; 1988'de % 36.7 gerilemi ş ; 1989'da % 2; 1990'da % 17.4 art ış ; 
1991'de % 6.2 ve genelde büyük bir azalma e ğ ilimi göstermi ş tir. Toplam kamu 
yat ı nmları  (revize dahil) 1986'da % 98; 1987'de % 79.8; 1988'de % 86.6; 
1989'da % 88.2; 1990 da % 91.3; 1991 de % 81.9 oran ında gerçekle şebilmi ş tir. 
Bu oran ı n 1992-93 aras ında daha da dü şük kalacağı  tahmin edilmektedir. 

1986-1991 y ı lları  aras ı  yatı nm te şvikleri: (Tablo 6) 

Tablo6: Verilen Yat ır ı m Teş vikleri ve Toplam Içindeki Paylar ı  (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

YILLAR 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Teşvik 
Tutan % Pay 

Teşvik 
Tutar ı  % Pay 

Teşvik 
Tutar ı  % Pay 

Teşvik 
Tutar ı  % Pay 

Teşvik 
Tutan % Pay 

Teşvik 
Tutar ı  % Pay 

B İRİNCİ  DERECEDE 
ÖNCELIKLI ILLER 138 	1.7 109 	1.1 380 	3.3 1.262 	6.1 5.579 	49.9 4.613 	18.8 

Kaynak: DPT 

1987'de % 30 bir gerileme; 1987-90 aras ı  yakla şı k 20 misli bir artış ; 1991'de 
% 20 lik bir dü şüş  kaydedilmi ş tir. Güneydo ğu'ya yapılan yat ınm teşviklerinin 
toplam içindeki oran ı  da 1990'dan itibaren dü şmüş tür. Bu oran 1988 % 11.7; 
1989'da % 8.2; 1990'da % 22.7; 1991'de % 12.6 ve 1992'de % 2.3 tür (DPT, 
Mart 1993). 

Bu düşü ş te, bölgede had safhadaki anar ş i nedeniyle mevcut yat ı nmlann bile 
gerçekleş tirilememesinin pay ı  büyüktür. 1992-93 Mart aylan itibariyle, bölgede 
inceleme konusu yapt ığı m ı z şehirlerde kay ı tlı  münhal özel i ş  görülmediğ i gibi, 
i şe yerle ş tirmenin de olmamas ı  özel sektör yat ırımları  önündeki tehlikenin cid-
diyetinin boyutlar ı nı  gözler önüne sermektedir ( İİ BK, Mart 1993). 

Bölge için hem büyük bir ümit hem de Ortado ğu'da suyun başı nda olmanın 
doğurduğu kritik sorunlar ı  beraberinde getirece ğ i anlaşı lan GAP entegre projesi 
1991 y ı lı  itibariyle 1995'de bitmesi planlanan Ş anl ı  Urfa A ş ağı -F ırat Projesi 
%35.4; 1996'da bitmesi planlanan Diyarbak ı r Kralkı z ı -Dicle Projesi % 16.7 ora-
n ında gerçekle ş tirilebilmi ş tir. Halen bu projeler üzerindeki çal ış malar program-
lananın gerisinde seyretmekte ve maalesef planlanan süre içinde de bitecek gibi 
görünmemektedir. Belki anar ş inin de en büyük nedenlerinden biri olan bu pro-
jenin gecikmesi bölge için hem büyük bir kay ıp hem de ciddi bir tehlikedir 
(DPT Raporu, Eylül 1992). 

Halen bölge için, yeni koalisyonun Ba şbakanı  tarafından 10 trilyonluk bir 
yat ı nm paketi vaadedilmi ş , tabiatiyle bu taahhüt ve kaç ını lmaz bir şekilde anar-
ş inin ortadan kalkmas ı  gibi meşkuk bir ş arta bağ lanarak ask ı ya al ınmış tı r. Duru-
mun vehameti ortada oldu ğuna göre; bir ç ı kış  yolu bulmak gerekmektedir. İlk 
olarak, acilen "Merkezi Yer Teorisini" harekete geçirmenin; önce güvenlik, da-
ha sonra da ekonomik yönden yap ı lmas ı  gerekli hamle için iyi bir ba ş langıç te ş -
kil edeceğ i kanı sınday ı z. 
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İlçeler hariç 3.5 milyon ki ş iyle, yöre nüfusunun % 57'sini bannd ı ran bucak, 
köy ve köy-alt ı  (mezra) 12.335 yerle ş im yeriyle; bölge bir hayli da ğı nı k bir 
manzara arzetmektedir. Tabii, co ğ rafi ş artlan ve jeostratejik konumu da dikkate 
alınacak olursa, böyle bir bölgede; hem de d ış tan beslenen bir anar ş iyi önlemek, 
güvenliğ i sağ lamak, yat ı nmlan planlamak velhas ıl her türlü kamu icraat ını  yeri-
ne getirmek imkans ı z hale gelmi ş tir. İki ateş  aras ında, soluksuz kalan çaresiz 
yöre halk ı  kı rsal yerle ş im yerlerini korku ve ş aşkınlık içinde terkederek ya bü-
yük şehirlere veya Bat ı 'ya doğ ru kaçmaktad ı r. Bölgedeki bu kargaş a ve deh şeti 
önlemenin tekyolu; halk ı n öncelikle can ve mal güvenli ğ ini sağ lamakt ı r. Bunun 
için zaten kendiliğ inden yerlemi terketmeye zorlanan küçük yerle ş im yeri sa-
kinlerinin bu göçünü planl ıyarak belirli "cazibe merkezlerine" yöneltmek ve on-
ları n etrafı nda halkalanmalann ı  acilen temin etmek gerekir. Toplu, organize ve 
her yerle bağ lantıl ı  bu merkezlerde; kolayl ı kla bir güvenlik ku şağı  oluş turmak 
mümkündür. Aynca sağ l ık, eğ itim, ileti ş im gibi hizmetlerin ucuz ve etkin bir 
şekilde halka ulaş tı nlmas ı  ve daha sonra sanayi, ticaret ve bankac ı lık gibi faali-
yetlerin geli ş tirilmesi imkan dahiline girecektir. 

Devletin trilyonlarla ifade edilen güvenlik harekat ı  masraflann ın azalacağı  
düşünülecek olursa, güvenlik ku ş ağı  içindeki bu cazibe merkezlerinin planlan-
mas ı  ve geli ş tirilmesi, finansman yönünden de herhangi bir s ıkıntı  doğurmaya-
caktı r. Zira yukarda da belirtti ğ imiz gibi, hem güvenlik ve sosyal hizmetlerin 
planlanmas ı  kolaylaş arak, hem de asgari maliyetle azami bir nüfusa ucuz ve et-
kin hizmet ulaş t ı rmak mümkün olabilecektir (Wanmali, 1970). 

Cazibe merkezlerinin hiyerar ş ik bir tertip içinde ele al ınmas ı  onlann nüfuz 
etkisini; tek veya çok, ya da basit ve karma şı k fonksiyonlarına göre değ iş tire-
cektir. Buna "tertip ölçüsü-kural ı " da denmektbdir. Bu veri bir alan içinde nüfu-
sun "ideal" ölçü içinde dağı hm ı m temin etmektedir. Örneğ in; nüfus yönünden 
en önemli 2. ve 4. şehirlerin nüfuslan; en büyük ş ehrin 1/2 ve 1/4 oran ı nda nü-
fusa sahip olmal ı dı r. Ideal şehir nüfus ölçülere; Sanayile şmi ş  Ülkelerde; asgari, 
200-400 bin, azami 400-600 bin; Geli ş en ülkelerde, asgari 400-500 bin, azami 
800-1 milyon aras ı nda olmas ı  gerekti ğ ini ileri sürenler oldu ğu gibi (Bairoch, 
1988). Nüfusu 100 binden az olanlar küçük; 100 bin ile 1 milyon aras ı ndakiler 
orta ve 1 milyonu a ş anlar büyük şehir sayanlar vard ı r. Genel olarak, şehirlerin 
büyümesi ve tertip ölçüsüyle, nüfusun mekan yönünden da ğı lı m ı  ve sosyo-
ekonomik geli şmesi aras ı nda özellikle büyük ş ehirlerden mu ğ lak say ı lmayacak 
bir korelasyon tesbit edilmi ş tir (Hagget, 1968). 

Yerel imkanlann en iyi bir biçimde de ğerlendirilmesini sa ğ layacak bu politi-
ka; kı rsal kesimin istihdam imkanlann ı  geli ş tirerek hayat standard ını  yükselte-
cek, daha da ötesi insanlann i ş sizlik yüzünden metropollerin varolu ş lanndaki 
sosyal problemlere boğulmu ş  gecekondularda y ığı lmalann ı  yavaş latacakt ı r. Bu 
ise baş l ı  başı na sosyo-ekonomik bir denge unsuru olacakt ı r. 

Bu teorinin avantajlar ını  bir başka aç ıdan şöyle özetleyebiliriz; (Mayer, 
1988) Birincisi; de ğ i ş imin temsilcisi olarak gördü ğü insan ve kummlann rolü 
üzerinde önemle durarak, sosyal birçok dönü şümün tohumları nı  ihtiva etmekte-
dir. "Cazibe merkezleri" sbsyo-ekonomik geli şmeyi sürükleyecek güçleri tahrik 
ederek etrafı na yayacak bir proje olarak görünmektedir. Rekabet ve te şebbüs gi-
bi niteliklerin ve yenilik kapasitesinin önemi kabul edilir ve be şeri kaynaklar 
hem üretim süreci, hem de teknolojinin yay ı lmas ı nda daha fazla a ğı rlık kazanı r. 
Bu ferdi ve grup karakteristikleri; cazibe merkezlerinin sadece sermaye ve mal- 
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lann değ il; aynı  zamanda emek ve bilgi ak ışı nı  kontrol etme ve cezbetme kabili-
yetini aç ıklamaktad ı r. Bütün bunlar uzun-vadede ekonomik hinterland içinde 
yeni "cazibe merkezlerinin" ortaya ç ı kmas ını  kolayla ş t ı racak ve rekabette ilkle-
rin tedricen ön s ı raya geçrnelerine imkan tan ıyacakt ı r. 

Istihdama gelince; cazibe merkezleri mahiyeti icab ı , yeni ve mevcut firmalar 
aras ında ileriye ve geriye do ğ ru tesisine imkan verdi ğ i etkin ve yoğun bağ lantı -
lar sayesinde; do ğuda ücretli istihdam do ğurucu özelliktedir. Istihdam; ya bu 
merkez için hammadde temini veya kendi imalat ın ı n dönüşümü, pazarlanmas ı  
ve ta şı nmas ı  için yayg ı nlaş tı racağı  ta ş aronluk faaliyetleri yoluyla geni ş ler. 

Marnafih bu teorinin uygulanmas ında şunu unutmamak gerekir ki; bölgede 
temel endüstriler kurulmadan istihdam ı  geli ş tirecek sağ lam bir ekonomik zemin 
tesis etmek mümkün de ğ ildir. Buna geni ş  aç ıdan şöyle bir itiraz gelmektedir; (a) 
Soyut bir ekonomik mekanda belirli endüstriyel faaliyetlerin yay ı lması  ve çe ş it-
lendirilmesi, sermaye-yo ğun teknolojilerle çal ış an modern firmaların gelmesi 
halinde istihdam ve sosyal mobiliteyi beklendi ğ i gibi etkilemiyebilir. (b) Firma-
lan hareket ettiren sürükleyici ekonomik güç, bölgede endüstriyel bir komplek-
sim tesisine ve en az ı ndan belirli say ıda arza veya arac ı  tüketici bilimin tesisine 
tek merkez yönünden imkan vemı iyebilir. Hükümet iç, d ış  ve kamu, özel serma-
yeyi büyük ölçüde kontrol etse bile, tek bir "endüstriyel merkez" maksada uy-
gun değ ildir. 

Bu bak ımdan endüstriyel merkezlerin say ı  ve çeş idini art ı nrken; sosyal ve 
ekonomik bağ lant ıların geli ş tirilmesi yoluyle, soyut ve fiziki mekanlar aras ı nda 
daha iyi bir ileti ş im ağı  kurulmal ıd ı r. Hangi tür sanal ve finnalann öne ç ıkarı l-
ması  meselesine ekonomik teoride de ğ ineceğ iz. 

B. Ekonomik Temele Dayal ı  Teori: 
İkinci anlay ış ; milletleraras ı  ticarette "mukayeseli üstünlükler teorisi" nin 

bölgesel kalk ınma planlar ına uygulamnas ı d ı r. Buna göre yerel faaliyetlere de 
te şmil edilerek ülkenin olduğu gibi bölgenin büyümesi de; dünya ticareti hac-
mindeki pay ın ı n artmas ına bağ lı d ı r. Ancak bunu tesbit için iki operasyon gere-
kir: (a) Bölge hangi üretimde ve ihraç mallan al ış veriş inde ne derece ihtisasla-
ş acak ve (b) Bölgede yard ı mc ı  hizmetlerde çarpan etkisini i ş leterek istihdam ı  
geli ş tirecektir (R ıchardson, 1969). 

Ancak buna karşı  en güçlü itiraz; milli s ın ırlar içinde tabi engeller d ışı nda, 
üretim faktörlerinin seyyaliyetini engelliyen gümrük ve s ını rlar mevcut değ ildir. 
Geliş en ülkeler için ise faktör mobilitesi gerçekten dü şüktür. Işgücü akım ının 
yönü sanayile ş mi ş  m ıntıkalara doğ rudur. Bu tabi ak ış  yönü diğer kaynaklar için 
de söz konusudur. 

Şunu belirtelim ki bu değ i şmez bir kader değ ildir. Cazibe merkezleri, bu ak ı -
ş in yönünü değ i ş tirebilecek ve istenilen hedeflere yo ğunla ş tı rabilecek nitelikte 
bir projedir. Bölgenin gelece ğ ine damgas ı n ı  vuran GAP, ancak bu tip tertipli or-
ganize merkezler sayesinde hayata geçirilebilecek entegre bir proje olarak dik-
kati çekmektedir. GAP, bölgenin, özellikle mevcut tar ım üretim potansiyelini 
harekete geçirerek hangi alanda ihtisasla ş acağı nı n iş aretin' de vermektedir. Böl-
ge tarı msal endüstriyi tesis ederek geni ş  ve verimli bir pazar olan Ortado ğu'ya 
yönelebilir. Bölge d ış  ticarette bu pazara her yönden hiçbir ülke ile mukayese 
bile edilemiyecek bir yak ınl ık avantaj ı na sahiptir. Kurulacak tarim endüstrisinin 
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temeli ba ş lang ı çta sat ı lmas ı  düşünülen KIT fabrikalar ından i şe yarayanlar ının 
bölgeye ta şı nmas ı  ile gerçekle ş tirilebilir. Bu devlete fazla bir mali külfet de 
yüklemez. 

Bölgesel kalk ı nmada, ilk safhada s ıçrayışı  sağ lıyacak olan bölgenin petrol, 
maden, hidroelektrik gibi sabit kaynakland ı r. Bunlar yörenin münbit topraklar ı -
na can verecek ilk hareketi ba ş latarak, h ızl ı  bir tar ımsal üretimi de te şvik ede 
cektir. Bölgede bugüne kadar, "arazi edindirme" ve "toprak reformu" ad ıyla, 
gerçekler gözard ı  edilerek yap ı lmaya çal ışı lan giriş imler sonuçta güçlü toprak 
sahiplerine aç ı ktan sermaye aktanlmas ından başka i şe yaramam ış tı r. Bu yanl ış  
uygulamalarda ı srar etmek yerine; ş imdilik geni ş  arazileri fiilen kontrol eden 
toprak sahiplerini belirli cazibe merkezi tesisi çerçevesinde, entegre tar ım proje-
leri (üretim ve sanayi) baz ında Kontrollü Zirai Kredilerle mali ve teknik 'yard ım 
temin ederek modem entansif üretime yönelmeleri sa ğ lanmal ıd ı r. Gerçekçi baz-
daki böyle bir te şvik; hem üretimi art ı racak, hem de kurulan tesislerin anar ş ik 
eylemlere karşı  korunmas ı na imkan verecektir. Zay ı f ve münferit çiftçilerin böl-
gede tek ba ş larına i ş  yapmalar ı  imkans ı zdı r. Aksi halde, mevcut topra ğı nı  iş le 
mesine müsaade edilmiyen bir sürü toprak maliklerine; küçük ve güçsüz yenile-
rinin eklenmesinden öteye bir anlam ifade etmiyecektir. 

Herşeye rağmen GAP gibi entegre bir proje çerçevesinde topra ğı n yerli hal-
ka dağı t ı lmas ı  kaç ı nılmaz görülüyorsa. Kamu veya kamula ş tı rılan topraklar ın 
"ç ıplak mülkiyeti" (Osmanl ı  Toprak Hukukunda "rakabe" denen) devlete ait ol-
mak üzere da ğı t ım gerçekle ş tirilmelidir. Aksi halde küçük çiftçiler ya topra ğı na 
yine sokulmayacak veya satarak terkedecektir. Böylece topra ğı  belirli ş artlarla 
i şleyen ve kullanabilen kimsenin emrine amade tutmak giri ş imci ve cesur çiftçi-
yi seçmek mümkün olabilecektir. 

Hareketli kaynaklar ın (emek, sermaye gibi) korunmas ı  ve gerekti ğ inde böl-
geye getirilmesi, sosyo-ekonomik alt-yap ı lannın biran evvel tesis edilerek bu 
merkezlerin geli şmesine bağ lıdı r. Ş ehir merkezleri, ticaret, bankac ı l ık, sigorta 
ve ta şı mac ı l ı k gibi hizmetlerden istifade etmek isteyen müte ş ebbisler ve halk 
için manyetik bir çekim alan ı  oluş turacakt ır. Bunun yan ında üniversite ve diğer 
sosyal imkanlar ı yla entellektüel hava sosyal iklimi de ğ i ş tirebilecektir. 

SONUÇ 

Bölgesel kalkınma; ekonomik teoride kaynaklar ın etkin tahsisinin sağ lanma-
sı  ve kamu müdahalesindeki irrasyonellikler gibi nedenlerle arzu edilmeyen 
yönde etkileri görülse bile; geri kalm ış  veya bı rakı lmış  baz ı  bölgelerde, zaman 
içinde birikerek ortaya ç ıkan sosyo-ekonomik ve politik sorunlar ı  çözebilmek 
için, ister istemez ba şvurulmas ı  gereken ac ı lı  bir operasyondur. İş te Merkezi 
Yer Teorisinde "Cazibe Merkezleri" yakla şı m ı  bölgesel geli şmede desantralize 
bir hayli kafa yorulmu ş  Güneydoğu Bölgemiz için de uygulanmas ı  avantajl ı  ola-
cak bir politikad ı r. 

Güneydoğu, dış tan beslenen bir anarş iyle, tüm sosyo-ekonomik hayatın felce 
uğ rad ığı , can ve mal güvenli ğ inin ortadan kalkmas ı  nedeniyle yöre halk ı nın evi-
ni, barkını  terkederek ş aşk ın bir şekilde toplu bir göçe zorland ığı , velhas ı l milli 
güvenlik ve bütünlüğün büyük ölçüde tehlikeye dü ş tüğü bir dönemi ya ş amakta-
d ı r. Irak Ambargosundan sonra bölge imkanlanrun kitlenmesi, ekonomik faali-
yetleri adeta anar ş iye indeksli hale getirmi ş tir. Bu durum yat ı nmlan durdurduğu 
gibi, yöredeki genç i şsizlerin say ı sını  artı rarak bölücü faaliyetler için eleman te- 
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minini kolaylaş t ı racak çürük bir zemin haz ı rlam ış tı r. Anarş inin as ı l nedeni ol-
mamakla beraber i ş sizlik bir katalizör rolü oynayarak, bölge halk ını  s ıkış tırmak-
ta ve gerilimi had safhaya t ı mı and ı rarak adeta bir iç harbe dönü ş türmektedir. 

Hal böyle olunca bu k ı s ı r döngüden kurtulabilmek için: 

1. Bölgede mevcut şehirlerin imkanlann ı  veya geli şme potansiyeli güçlü ye-
ni mekanlarda alt-yap ı s ı  kurularak, ba ş ta güvenlik olmak üzere her türlü sosyo-
ekonomik hizmetlerin geni ş  kitlelere asgari bir maliyetle ula ş tmlabileceğ i orga-
nize "cazibe merkezleri" acilen kurulup geli ş tirilmelidir. 

2. Bölgede başhyan toplu göç etkin bir güvenlik ku ş ağı  içinde bulunacak bu 
merkezlere yöneltilecek, bu çevrede ba ş ta yat ı rı m olmak üzere her türlü ekono-
mik ve ticari faaliyetler huzur içinde geli şebilecektir. 

3. GAP gibi bölgeyi ve Türkiye'yi doğ rudan etkileyecek büyük bir proje uy-
gulamaya girmeden evvel, ileride spekülatif amaçlar için de kullan ı lacağı  dikka-
te al ınarak kamulaş t ı nlmış  veya zaten kamu mal ı  olan topraklar "ç ıplak mülki-
yeti" devlette kalmak kayd ıyle fiilen i ş leyebilecek yöre halk ının kullanımına 
arzedilmeli veya halen büyük topraklar ı  kontrollerinde bulunduran arazi sahip-
lerini, bu merkezlerin geli şme projeksiyonu da dikkate al ınarak entegre tar ım 
projeleri baz ında mali ve teknik yönden desteklemek gerekir. 

4. Bölgenin geli şme potansiyeline uygun olarak tar ım ve ihracata yönelik 
olarak tar ı m sanayiine ağı rlık verilmeli ve ilk safhada devletin gözden ç ıkardığı  
KİT'lerin i şe yarar fabrikalann ın bölgeye ta şı nmas ı  uygun olacakt ır. Zamanla 
özel Ortadoğu gibi verimli ve yakın bir pazar potansiyeli olan yöreye özel sek-
törde ister istemez heves edecektir. 

Böylece alt-yap ı s ı  müsait; etkin sosyal hizmetlerin verildi ğ i, çevre ve d ış arı  
ile bağ lant ı ları n ı  iyi bir şekilde kurmu ş  her yönden çekici "cazibe merkezleri" 
bölgenin küskün talihini de ğ i ş tirebilecek bir uygulaman ı n baş lang ı c ın ı  te şkil 
edebilir. Yeter ki geç kal ınmas ın. 

REFERANS 

Ba ı roch, Paul; "Employment and Large Cities: Problems and Outlook", Bnn-
ging Jobs to People, (Ed. J. Mayer), ILO, Geneva, 1988. pp. 55-68 

DPT; Kalk ınmada Öncelikli Yöreler Raporu, No: 10, Eylül 1992. 

DPT; Temel Ekonomik Göstergeler, Mart 1993. s. 27 

Hagget, Peter; Regional Planning for Social Facilities, Edward Arnold Co., 
London, 1968. pp. 138-52. 

ILO; International Labour Conference: Employment Policy (Supplementary 
Provision) Reccomendation (No. 169), Geneva, 1984 

İİ BK; Genel Md., Ayl ı k Istatistik Bülteni, Mart 1993. s. 5 

Kuklunski, A. and Petrella, R. (Ed.); Growth Poles and Regional Policies. 
The Hague and Mouton, Paris, 1972. 

Mayer, Jean; "Space, Employment and Development: Some Thoughts on 
Regional Dimension of Employment Policy" Bringing Jobs to People, ILO, Ge- 

48 

pe
cy

a



neva, 1988. p. 15-29. 

Richardson, W.H.; Elements of Regional Economics, Penguin Books Lon-
don, 1969 pp. 27-31. 

Wanınal ı , Sudhir; Regional Planning for Soc ıal Facilities: An Exemination, 
NICD, Hyderabad, 1970. 

Williamson, J.G.; "Regional Inequality and the Process of National Develop-
ment", (Ed. L. Needleman), Regional Analysis, Selected Readings, Penguin, 
London, 1968. 

49 

pe
cy

a



KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKİM-KASIM-ARALIK 1993 

IŞ ÇI SAĞ LIĞ I VE İŞ  GÜVENLIĞ I 
AÇISINDAN YÖNETIMIN 

SORUMLULUĞ U 

Doç. Dr. Gültekin YILDIZ* 

GİRİŞ  
Türkiye'de SSK istatistiklerine göre; 1988 y ı lında 167.570 ki ş i i ş  kazas ı  so-

nucu< 1498 ki ş i hayatını  kaybetmi ş , 2358 iş çi, i ş  göremez derecede sakatlanm ış -
tı r. İş  kazalan ve meslek hastalildan nedeniyle yakla şı k 2.5 milyon i şgücü kayb ı  
olmuş tur. 

Buna göre, her gün i ş  kazalan ve meslek hastal ı kları  nedeniyle yaklaşı k 4 iş -
çimiz hayatı nı  kaybetmekte, 7 i şçimiz ise sakat kalmaktad ı r. 

Değeri maddi olarak ölçülemiyecek, telafisi mümkün olmayan bu kay ıplar 
yanı nda, ödenen tazminatlar, tedavi giderleri, rehabilitasyon masraflan ve fiziki 
sermaye ile materyaldeki kay ıplar da dikkate al ındığı  takdirde ülkemizde her 
konuda uğ ranı lan zarar ın büyük boyutlarda oldu ğunu söylemek mümkündür. 

Iş  kazalar ı  işçi, işveren ve ülke ekonomisi aç ı sından büyük önem ta şı makta-
dı r. Iş  kazalannda en büyük zaran i şçi görmektedir. Sakat kalabilmekte, hatta 
hayat ını  kaybedebilmektedir. Bedeni ı zd ı rabın yanı s ı ra uğ radığı  iş  kazas ı  netice-
sinde geçici veya sürekli i ş göremez duruma dü şeceğ inden, elde etti ğ i kazanc ı  
azalmakta, bakmak1a mükellef oldu ğu ki ş iler de bundan etkilenmektedirler. Ay-
nca, i şyerindeki diğer i şçiler aras ında korku, huzursuzluk ve çal ış ma isteksizliğ i 
doğmaktad ı r. 

Öte yandan, i ş  kazalar ı  iş  akış  ve üretim temposunu yava ş latarak üretim ka-
yıplanna neden olmaktad ı r. Kaza sonucu i şyeri, makinalar, araç gereçler zarar 
görmekte, hammadde, malzeme ve ürün kayb ı  olmaktad ı r. Onarı m giderleri ve 
üretim hacmindeki dü şüş  nedeniyle gelir kayb ı  ortaya ç ıkmaktad ı r. 

Durum ülke ekonomisi aç ı sından daha da önem ta şı maktad ır. Kıt olan kalifi-
ye i şgücü kaybolmaktad ır. Insan unsurunun, ülke ekonomisindeki önemi göz 
önüne al ını rsa, kaybedilen her i şgücünün ve i şgücünün ekonomi üzerindeki et-
kisi kolayca anla şı lacakt ı r. 

Sanayile şmi ş  ülkelerde sosyal politika ve hukuk aç ı s ı ndan getirilen tedbirler, 
bilhassa meydana gelen i şgücü kayb ını  telafi etmek bak ım ından yararl ı  olmuş , 
fakat i şyerinde i ş  kazaları  ve meslek hastal ıklarının tahribatı  önlenememi ş tir. 

* Sakarya Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Iş letme Bölümü Ba şkanı  
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Batı lı  sanayile şmiş  ülkeler ve Japonya'da 1970'li y ı llardan itibaren i ş  kazala-
n ve meslek hastal ıklannda alınan tedbirler sayesinde nisbi bir dü şüş  kaydedil-
meye ba ş lanm ış tı r. Son yirmi y ı l içinde bu ülkelerde i ş  kazalannda azalma oran ı  
% 30 ile % 50 aras ındad ı r. 

Gelişmekte olan ülkelerde ucuz, güvensiz makina ve tesislerin kullan ılması , 
koruyucu malzeme yoklu ğu, çetin ve iptidai çal ış ma ş artlan, makinalann bakım 
görmemesi, tehlikeler konusunda e ğ itimsizlik gibi sebepler, bu ülkelerde i ş  ka-
zalan ve meslek hastal ıkları  oranlanrun yüksek olmas ı  sonucunu doğurmakta-
dır. 

Yak ı n zamana kadar i şçi sağ lığı  ve i ş  güvenliğ i konusuıwn ortaya ç ıkardığı  
problemler mevzuat yoluyla halledilmeye çal ışı lmış t ır. Birçok ülkede olduğu gi-
bi, Türkiye'de de, sosyal sigortalar mevzuat ı  geli ş tirilmi ş , işverenlerin tazminat 
ödemesine ili şkin hükümler daha kapsaml ı  hale getirilmi ş  ve i şverenlerin tedbir 
almalanna çal ışı lmış tır. Dolay ıs ı  ile yakın zamana kadar i şçi sağ lığı  ve i ş  gü-
venliğ i problemleri hukukla halledilmek istenmi ş tir. 

1982 Anayasas ı  hükümleri doğ rultusunda iş  hayat ı  ile ilgili güvenliğ ini ilgi-
lendiren hükünı lere yer verilmektedir. Halen yürürlükte 15 Kanun ve 29 Tüzük 
ile 20 Yönetmelik, ya doğ rudan veya dolayl ı  olarak i şçi sağ lığı  ve i ş  güvenliğ i 
konusunda hükümler ihtiva etmektedir. 

Mevzuat Yönünden Bat ı dan pek geri olmadığı mız halde, i ş  kazalannda on-
lardan oldukça ileri durumda bulunmaktay ı z. Bunda, eğ itim yetersizliğ i, uygula-
ma aksakl ıklan rol oynuyor olsa bile bunun ötesinde nedenlerine de e ğ ilmek ge-
rekmektedir. 

İŞ Çİ  SAĞ LİĞİ  VE İŞ  GÜVENLIĞ INI TEHDİT EDEN FAKTÖRLER 

işkazalan ba ş lıca iki temel sebepten kaynaklanmaktad ı r: 
- Kiş isel Sebepler, 

- Teknik Sebepler 

Istatistikler, insan faktörüne ba ğ lı  sebeplerin teknik sebeplere göre daha a ğı r 
bastığı nı  göstermektedir. Baz ı  kaynaklar, ki ş isel sebeplere bağ lı  i ş  kazalarının, 
kazalann % 88'ini olu ş turduğunu ileri sürmektedir. Sebepler olarak da; 

a) Bilgisizliğ i, 

b) işe uyumsuzluğu, 

c) Dikkatsizliğ i, 

d) ihmali, 

e) Tedbirsizliğ i, 

f) Dalg ınlığı , 

g) Disiplinsizliğ i ve i ş i ciddiye almamas ı , 

h) Moral bozulduğu ve yorgunluğu, 
i) Uykusuzlnğu, 

j) İş  arkada ş lanyla veya amirleriyle münaka ş a etmiş  olmas ı  vb. sebepler gös- 
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terilmektedir. Teknik sebepler olarak da, koruyucusuz makina kullan ım ı , güven-
lik malzemelerinin eksik olmas ı , çalış ma ortam ının yap ı lan işe uygun olmayışı , 
gürültülü, s ıcak veya soğuk oluşu, zararl ı  gazlar ve kimyasal art ıklarla dolu ol-
mas ı  vb. sebepler ileri sürülebilir. 

Teknik dizayn ve çal ış ma ş artlannın iyileş tirilmesiyle i ş  kazalar ında, Batı 'da 
olduğu gibi azalmalar görülebileceğ i beklenmelidir. Zira, yukanda % 88'i ki ş i-
sel olarak belirtilen i ş  kazalar ının önemli bir bölümü gerçekte yönetimlerin cid-
di ihmallerine de bağ lı  bulunmaktad ı r. Bir yandan i ş görenin "güvenlik" bilinci 
ile doldurulmas ı , eğ itilmesi yan ında, onun dikkatsizli ğ ine, dalg ınlığı na, moral 
bozukluğuna ve yorgunluğuna yol açan "i ş in" insan onuruna yak ışı r, çalış an ın 
tatmin olacağı  şekilde yeniden yap ılandınlarak, kaza ihtimallerinin ortadan kal-
d ırılması  sorumluluğu i ş letme yönetimlerine dü şmektedir. Bu sorumlulu ğun ye-
rine getirilmesi, kaza nedenlerinin % 88'inin ki ş isel olarak görülmesinde etkin 
olmaktad ı r. 

YÖNETIMIN SORUMLULUĞ U 

Günümüz iş letmecilik anlay ışı  "insanı " merkez kabul eden, di ğer üretim fak-
törlerini onun etrafında şekillendiren bir anlay ış a doğ ru gitmektedir. Çal ış anla-
rın hoşnutluğunu sağ layacak politikalar birbiri ard ınca gündeme gelmektedir. 

Bunun başı nda da; yap ı lan iş i "anlamlı " hale getirecek, çal ış ma ortam ve 
şartların ı  iyileş tirecek politikalar gelmektedir. Böylece i ş i sevme, anlaml ı  bul-
ma, ki ş iliğ ini geli ş tirme, kendine güven duyma ve çevre ile iyi ili şkiler kurma 
mümkün olabilmekte, can s ıkıntı s ı , stres, monotonluk, i şe yabanc ılaşma v.b. 
duygular ile bunlar ın ortaya ç ıkard ığı  iş  kazaları  en aza indirilmeye çal ışı lmak-
tad ı n 

Bu amaçla, bir yandan i şçi sağ lığı  ve i ş  güvenliğ ini olumsuz yönde etkileyen 
fiziksel çal ış ma ş artlan iyile ş tirilmeye çalışı lı rken, diğ er yandan, i ş göreni daha 
doğ rudan etkileyen bizzat "i ş " üzerinde i ş in yeniden yap ı land ınlmas ı  ve i ş i daha 
anlaml ı  kılacak politikalar geli ş tirilmektedir. 

İ yi ayd ı nlatfimam ış , kötü düzenlenmi ş  ve kötü bak ı lmış  bir i ş yeri, çok zor 
katlanfiabilir bir gürültü düzeyi, atölyelerde bunalt ıc ı  bir çalış ma hı z ının hüküm 
sürmesi iş  kazaları  ve meslek hastal ıklanna neden olabilmektedir. 

Öte yandan sosyal ve e ğ itim düzeyleri giderek yükselen i şgörenle, rutin, in-
sanı  bıktı ran, çekiciliğ i olmayan, basit ve ilgisizli ğe, dikkatsizli ğe, i şe ve orta-
mı na yabanc ılaşma ile sonuçta i ş  kazalarına neden olabilmektedir. 

Günümüzde h ı zl ı  şehirle şme, sosyal ve kültürel değ işmeler, aile bağ lannın 
giderek zay ı flamas ı , çekirdek aile hayat ının giderek yayg ınlık kazanmas ı  v.b. 
nedenler, ki ş iyi giderek yaln ı zlığ a iterken, gününün en güzel saatlerini geçirdi ğ i 
i ş inde mutluluk aramas ına da neden olmaktad ı r. 

Bu durumda i ş  kazalan ve meslek hastal ıklarının önlenmesinde yönetimlere 
düşen; sadece yasal yükümlülükleri yerine getirmek de ğ il, bunun ötesinde i ş i 
anlaml ı  kı lacak, arzu edilir hale getirebilecek önlemleri de almakt ı r. 

A- ÇALIŞ MA ŞARTLARININ IYILE Ş TIRILMESI 

Işçi sağ lığı nı  ve güvenliğ ini olumsuz yönde etkileyen fiziksel çal ış ma ş artla- 
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nn ın iyileş tirilmesi ile ilgili büyük ve orta ölçekli i ş letmelerimizde baz ı  alanlar-
da nisbi iyile ş tirmeler göze çarpmaktad ı r. Çalışı lan mekanlar daha uygun ve fe-
rah inş a edilmekte, çevre düzenlemeleri daha iyi yap ı lmaktad ı r. Ancak diğer fi-
ziksel çal ış ma koşulları nda katedilmesi gereken bir hayli yol bulunmaktad ı r. 

Fiziki çalış ma koşulları  en dar anlam ı yla, i şgörenin i ş ini yerine getirmesi es-
nas ı nda katlanmak zorunda olduğu, özellikle i ş in uygulanmas ına bağ lı  koşulları  
kapsamaktad ı r. Bir başka deyi ş le çalış manın fiziki çevre ko şullarını , "yapı lan iş i 
doğ rudan meydana getirmeyen tüm maddi ko şullard ı r" diye tan ımlayabiliriz. 

Son y ı llarda ilgi her ne kadar bizzat "i şe" kaym ış  olsa bile, i şgörenlerin fiziki 
çevre ko şullarını n iyileş tirilmesiyle ilgili istekleri önemli bir yer tutmaktad ı r. 
Zira bu koşullardaki yetersizlikler i ş  kazalar ı  için potansiyel bir tehlike te şkil et-
mektedir. Bunlar ı n belli başlıcalan: 

1- S ı cakl ı k: Aşı rı  s ıcakta çal ış an i şçiler (dökümcülük sanayii, demir-çelik 
sanayii v.b.) birçok bunal ı mlara maruz kalmaktad ı rlar. S ıcakl ı k çarpmalar ı , bay-
gınlıklar, sı caklık kramplar! v.b. Ayrı ca pek uygun olmayan kapal ı  alanlarda ça-
lış anldr aras ı nda, yayg ın olarak s ı caklığı n sebep olduğu bitkinlik, öfke, yorgun-
luk gibi belirtiler görülmektedir. Hava s ı caklığı  insan sağ lığı nı , çalış mas ını  ve 
davranış larını  etkilemektedir. Normal bile ş imi çeş itli nedenlerle bozulmu ş  hava 
insan sağ lığı nı  bozmakta, çal ış ma gücünü azaltmaktad ı r. 

2- Işı kland ı rma: Gün ışığı na yak ın bir ışı klandı nna, bireylere ferahl ık ver 
mektedir. Kötü ışı kland ırman ın getirdiğ i adele yorgunluğu ile birle şen can s ıkıc ı  
durum, hem dikkati da ğı tı r hem de insan ı  moral olarak y ıpratı r, sinirli yapar. 
Aynca kötü ışı kland ırma göz sinirlerini y ı prat ı r, zay ı flatır, geçici ve daimi kör-
lüklere yol açar. 

3- Gürültü: Gürültü sağ lık üzerine olumsuz etkiler yapmakla kal ınamakta, 
frekans ve ş iddet bakım ından aşı rı  olan gürültüler, bedensel direnci dü şürerek 
kronik yorgunluk yapmaktad ı r. Çok gürültülü i şyerlerinde yüksek oranda kalp 
ve dolaşı m bozuklukları , fizyolojik rahats ı zl ı klar meydana getirmektedir. A şı rı  
sesin ve gürültünün iç kulağı n sinirsel yap ıs ı na zamanla zarar verdi ğ i, aynca di-
ğer organ ve organizmalar ın fonksiyonlann ı  da olumsuz yönde etkiledi ğ i bilin-
mektedir. 

4- Vardiyalar ın Yeniden Düzenlenmesi: İnsanın ruhsal ve fiziksel yap ı s ı  
gündüz çal ış may ı , gece de uyumay ı  gerektirmektedir. Ş artlar e ş it olduğu takdir-
de, gece çal ış mas ı  gündüz çal ış mas ından daha yorucudur. İnsan bünyesinde y ıp-
ranma, gece çal ış malarında en yüksek düzeydedir. 

Vardiyal ı  çalış ma, uzun vadede, gerekli süre dinlenme imkan ı  olmadığı  tak-
dirde, fizyolojik oldu ğu kadar psikolojik olarak da patolojik sonuçlar ın doğma-
s ına neden olabilmektedir. 

Bu olumsuzluklar ın ortadan kald ı nlabilmesi amac ıyla baz ı  düzenlemeler ya-
p ı labilmektedir; 

- Gece çal ış mas ı nın kald ı rı lmas ı  teknolojik olarak imkansı z ise, gece çalış an 
say ı s ı  mümkün olan en az say ı ya indirilebilir. 

- Üçlü vardiyalar yerine dörtlü, hatta be şli vardiya düzeni getirilerek, gece 
çalış ma saatlerinin bir ölçüde azalt ı lması  sağ lanabilir. 
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5- Değ iş ken (esnek) Çal ış ma Saatleri: Bu uygulama ile bir i ş letmede çal ı -
ş an i ş görenin ki ş isel zorunlu hallerine ba ğ l ı  olarak, haftal ı k ortalama çal ış ma sa-
atleri çerçevesinde ve ilgili yasalar ın s ı n ı rlan içinde kalmak kayd ı  ile, çalış ma 
saatlerinin ba ş lang ı ç ve biti ş ini serbestçe belirlemeye imkan verilmektedir. 

Değ i şken saat uygulamas ı  ile, çal ış anların kiş isel durumlarına uygun bir ça-
lış ma zamanı  uygulamas ı  getirilmekte, ki ş inin i ş e zaman ında gelme zorunlulu-
ğu ile, aileyi ve ki ş isel hayat ı nın yükümlülükleri aras ında bunal ıma düşmeden 
i şyerinde çal ış mas ı  sağ lanmaktad ı r. 

B- IŞ LE ILGILI YENI DÜZENLEMELERIN YAPILMASI 

Burada, yap ı lan i ş in daha anlaml ı , daha çekici hale getirilmesi amac ı yla giri-
ş ilen yeniden örgütlenme çabalanndan söz edece ğ iz. Bunlan a ş ağı daki şekilde 
özetleyebiliriz. 

1- İş  Değ i ş tirme (rotasyon): İş  değ iş tirme, i şgörenlerin de ğ iş ik iş ler aras ın-
da, belli bir monotonluğu ortadan kald ı racak veya ayn ı  ki ş ileri en az arzu edilen 
i ş lerde sürekli tutmayacak şekilde döndürmektir. 

Böylece, gün boyunca ayn ı  i ş i defalarca yapmak yerine -ki bu tarz çal ış ma 
kı smi kas yorgunluğu, can s ıkı nt ı s ı , bunalma, uyuklama vericidir- ayn ı  iş çinin o 
gün içinde, alternatifli olarak ayn ı  süre ve karma şı kl ıkta, birçok değ iş ik i ş i ya-
par hale gelmesidir. 

2- İş  Geni ş letme: İş  geni ş letme, birbirini izleyen birçok i ş e dağı tılmış  bulu-
nan i ş lemlerin yeniden grupland ı nlmasıd ı r. Bir başka deyiş le, benzer özelli ğ e 
sahip i ş leri, i ş  yapış  devresini uzatmak ve monotonluğu azaltmak maksad ıyla, 
yatay şekilde biraraya getirerek görev say ı s ını  çoğ altmak ve ayn ı  ki ş iye gördür-
mektir. Amaç; i şgörenlerin bir bütünü veya bir alt bütünü tamamen gerçekle ş tir-
melerini sağ lamaktır. Böylece, rutin i ş lerin b ıkk ınlığı  azaltı lmak ve iş ten duyu-
lan tatmin artt ı nlmak istenmektedir. Can s ı kı c ı  ve monoton i ş in olumsuzluğu, 
çalış ma devresini uzatmakla giderilmeye çal ışı lmaktad ı r. 

3- İş  Zenginle ş tirme: Belli baş lı  görevler, i şgörme seyri içinde, dikey olarak 
bir araya getirilmektedir. 

Genellikle i ş  zenginle ş tirme, yönetim sorumluluklar ı nın (planlama, örgütle-
me, denetleme v.s.) i ş i fiilen yapanlara do ğ ru yer değ iş tirmesi suretiyle gerçek-
leş tirilmektedir. Böylece çal ış anlar kendi i ş leri üzerinde bir denetim imkan ına 
kavu ş maktad ı rlar. Ki ş inin i ş indeki rolü değ i şmektedir. i şçi "makinan ın bir par-
ças ı " olmaktan kurtulmakta, bilgi al ış veri ş ini düzenleyen biri olmaktad ı r. 

4- Yarı  Bağı msı z (semi-autonome) ve Ba ğı ms ı z (autonome) Çal ış ma 
Gruplar ı nı n Oluş turulmas ı : Bağı msız ya da yan ba ğı ms ız çal ış ma gruplar ın ın 
oluş turulmas ı  bir bakıma, fabrika içinde birer küçük fabrika uygulamas ı  olarak 
nitelendirilebilir. 

Bu gruplar bağı ms ı z faaliyet gösterirler. Çal ış ma ş artlar ının düzenlenmesin-
de, çal ış ma saatlerinin belirlenmesi, faaliyet bütçelerinin yap ılması  ve maliyet-
lerin kontrolü gibi kararlar ın alınmas ında oldukça serbestiye sahiptirler. i ş lerin 
s ın ı fland ı nlmas ı , kendi verimliliklerinin değerlendirilmesi, i ş lerin ve kârlann 
belirlenmesine kat ı lmaktad ı rlar. 

Bağı ms ı z ve yan ba ğı ms ı z çal ış ma grupları , alt kademede çal ış anları  da so- 
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rumlu 'almanın temel yakla şı mlanndan biridir. Bu organizasyon biçimi sadece 
i ş letme yönünden bir verim art ı rma ve büyüme vas ıtas ı  değ il, aynı  zamanda, ça-
lış anların iş ten ve i ş yerinden tatmin duyup rahatlamas ına yarayacak bir organi-
zasyon ş eklidir. Bunun uyguland ığı  iş letmelerde bir yandan verimlilik art ıp ma-
liyetler dü şerken, öte yandan i şe devams ı zl ıklar,' i ş ten aynlmalar ve i şgören 
ş ikayetleri ile i ş  kazaları  azalmaktadlr. Çal ış anlar kendilerini geli ştirme ve yeti ş -
tirme imkanına kavu şmaktad ı rlar. 

Burada, i şgörenin yapmak zorunda oldu ğu tek tek i ş lemler bir bütünü olu ş tu-
racak biçimde, yeniden grupland ı nlmaktad ır. Böylece çal ış anlar aras ı  sosyal 
ili ş kiler artmakta, çal ış anlar aras ı  yard ımlaşma ve iletiş im arzu edilen seviyeye 
yükselmektedir. 

SONUÇ 

Ülkemizde i ş  kazaları  ve meslek hastal ıkları , Bat ı lı  sanayile şmiş  ülkelere 
oranla oldukça yüksektir. Ya ş anan deneyler, i şgüvenliğ i konusunda yeterli ve 
etkin önlemler alınmas ı  halinde, i ş  kazalarının azalt ılabildiğ i gerçeğ ini ortaya 
koymaktad ı r. İş  kazaları  belirli ölçüde önlenebilecek ya da hiç de ğ ilse azalt ıl-
mas ı  mümkün olan bir mesleki risktir. 

Bunun azalt ı lmas ında devlete, i şverene ve i şçiye düşen önemli görevler bu-
lunmaktad ı r. Devlet yasalar ç ıkarma yanında, denetimi daha etkin hale getirir-
ken, işverenler de kendilerine çizilen yasal sm ı rlarla yetinmelidirler. Bunlar ın 
ötesinde, i ş yerinde verimlili ğ i, huzuru artt ıracak i ş in yeniden yap ı landınlmas ı  
çalış maları  ile kazaların önlenmesine katk ıda bulunmal ı dı rlar. Bat ı 'da i ş letme-
lerce yayg ın olarak uygulanan, yukar ıda baz ılarına iş aret etti ğ imiz çalış malar, 
stres, monotonluk, yabanc ı laşma v.b. duyguları  azaltarak i şgörenin i ş ine ve i ş  
yerine daha çok ba ğ lanmas ına, verimli çal ış mas ına imkan vermektedir. İnsan 
faktörüne bağ lı  iş  kazalarının azalmasmda önemli bir rol oynamaktad ı rlar. 

Her y ıl binlerce i şçimizin sakat kalmas ına, binlercesinin ölümüne sebep 
olan, ekonomimizi büyük maddi kay ı plara uğ ratan, geli ş en teknoloji ve sanayi-
leşmenin bu ağı r sosyal faturas ı nı  azaltabilmek, bu çalış malann bir an önce ha-
yata geçirilmesine bağ l ı  bulunmaktad ı r. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKİM-KASIM-ARALIK 1993 

TÜRKİYE'DE İ PEK ÜRETIMI 

Yrd. Doç. Dr. Tuba VURAL* 

1.GIRIŞ  
Ülkemizde 1500 y ı llık geçmi ş i olan ipekböcekçili ğ i, yaklaşı k 20.000 çiftçi 

ailesi tarafından geleneksel ve yard ımc ı  bir tarım kolu olarak sürdürülmektedir. 
Genel olarak belirtmek gerekirse, dut yeti ş tirilebilen her yerde ipekböcekçili ğ i 
yapmak mümkündür. 

Emek yoğun bir çalış may ı  gerektiren ipekböce ğ i yeti ş tiriciliğ i, diğer tarımsal 
faaliyetlerde de ğerlendirilemeyen yaş l ı , sakat ve çocuk gibi i şgücünün de 35-40 
gün gibi k ı sa bir sürede pe ş in ve yüksek gelir elde edebilecek şekilde istihdam 
edilmesine olanak sa ğ lamaktad ı r. 

Bilindiğ i gibi, ipekböceğ i yeti ş tiriciliğ i sonunda elde edilen ipek, tekstil sa-
nayi için son derece de ğerli tabi bir liftir ve çe ş itli tekstil yüzeylerinin elde edil-
mesinde kullan ılmaktad ı r. İpek ipliğ inin yaklaşı k % 75'i ipek hah üretiminde, % 
25'i ise ipekli dokuma sanayiinde tüketilmekte, ipekli dokumalar yurt içinde 
kulland ı rken, ipek hal ı lann tamam ına yakın kısm ı  Avrupa ülkeleri ve Ameri-
ka'ya ihraç edilmektedir. 

Gerek tarımsal üretimi ve gerekse tekstil sanayi girdisi aç ı s ından "ipek" ül-
kemizde Önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak, son y ıllarda ciddi üretim dü şü-
şü gösteren ipek böcekçili ğ i ve ipek iiretimi'nin art ırılması ; yeti ş tiriciliğ inden iş -
leni ş ine kadar, ipek konusunda özellikle darbo ğ azian belirlemek için yeterli 
araş tı rma ve incelemelerin yap ılmas ına ve karşı laşı lan probleme uygun çözüm-
ler bulunmas ına bağ lıd ı r. 

2. KOZA VE HAM İPEK ÜRETIMI 
Uzak doğu ülkeleri ba ş ta olmak üzere, dünyada yakla şı k 20 ülkede ekono-

mik anlamda ipekböcekçiliğ i yapı lmakta, koza ve ham ipek üretilmektedir. Bu 
çalış mas ı ras ında, dünyadaki ham ipek üretim miktarlanna ili şkin değerler tablo 
l'de sunulmuştur. 

Tablo l'de de görüldüğü gibi 1980-87 y ılları  aras ında, Çin Halk Cumhuriyeti 
yaklaşı k % 50.18'lik, Japonya % 21.11lik, Hindistan % 10.43'lük paya sahipken 
bu oran Türkiye'de ancak % 0.48'dir. Sonuçlardan da anla şı lacağı  gibi bu oran 

* G.Ü. Mesleki E ğ itim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatlar ı  Eğ itimi Bölümü, Ö ğ retim Üyesi. 
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Tablo I: Dünya Ham Ipek Üretimi (Ton) 

Ülkeler 1980 1983 1987 

1. Çin Halk Cumhuriyeti 23.485 42.315 28.140 49.756 37.600 58.495 
2. Japonya 16.155 29.108 12.450 22.013 7.864 12.254 
3. Hindistan 4.503 8.1135 5.681 10.045 8.455 13.153 
4. S. Birliğ i 4.254 7.66486 3.900 6.895 4.000 6.222 

5. G. Kore 3.279 5.908 2.290 4.049 1.608 2.501 

6. Brezilya 1.284 2.3135 1.362 2.4082 1.740 2.700 
7. Tayland 690 1.243 830 1.467 900 1.400 
8. Türkiye 260 0.468 310 0.548 280 0.43 
9. Diğerleri 1.504 2.709 1.592 2.814 1.826' 2.840 

Toplam 55.500 56.555 64.278 

Kaynak: K.T.S.K.B. Kay ı tlanndan derlenmi ş tir. 

dünya üretimi aç ı sından oldukça dü ş üktür. 

Ülkeler aras ı  ekonomik ili şkilerin büyük bir h ı zla geli ş tiğ i günümüzde ipek 
ve ipekli mamullerle, dünya pazarlar ında rekabet edebilmek, verimlili ğ in artma-
s ına ve buna bağ lı  olarak da fiyatlann uygun düzeyde tutulmas ına bağ lıdı r. 
Önemli ihraç geliri sağ lanan bu sektörde koza ve ipek maliyetlerinin, dünya 
standartlar ına uygun hale getirilmesi gerek sektör ve gerekse ülke ekonomisi 
aç ı s ından büyük önem ta şı maktad ı r. 

Genel olarak ele al ındığı nda, kozalar ım ız ın kalitesi dünya ortalamasm ın üs-
tünde olmas ı n karşı l ık kutu başı na al ı nan yaş  koza miktar ı  bakı mından, bu ko-
nuda 

 
 ileri gitmi ş  ülkelere oranla oldukça dü şüktür. 

İş  gücünün en etkin kullan ı ldığı , buna karşı lık pahal ı  olduğu Japonya'da ko-
za ve ipek fiyatlar ı  oldukça yüksektir. Bu sebeple, Japonya Tablo I'de de görül-
düğü gibi ham ipek üretimini yava ş  yavaş  düşürüp, bu alandaki i ş  gücünü sana-
yi sektörüne kayd ı rarak, yurt içi talebin büyük bir k ı sm ı n ı  ucuz ithalat yoluyla 
karşı lamay ı  tercih etmi ş tir. Bunun yan ı  s ı ra Japonya geli şmi ş  bir ekonomiye sa-
hip olmas ı  ve geleneksel giyim al ış kanlığı  gibi sebeplerle en büyük ipek tüketi-
cisi ülke olma özelli ğ ini sürdürmektedir. 

Dünya kuru koza, ipek ve ipekli mamul ticaretinin yandan fazlas ını  elinde 
bulunduran Çin Halk Cumhuriyeti için ise, durum daha farkl ıdı r. Pek çok ipek 
üreticisi ülkeye göre, i ş  gücü fiyatlar ının çok dü şük olmas ı  ve üretim yap ı s ında-
ki değ i ş iklikler sebebiyle ucuz maliyetlerle en yüksek ipek verimi sa ğ lanmakta 
bu da Çin Halk Cumhuriyeti'ni en büyük üretici yapmaktad ı r. 

Diğer bir uzak Do ğu ülkesi olan, Güney Kore'de ise, 1962 y ı l ında baş latı lan 
5 y ı llık kalkınma planları  ile ipekböcekçili ğ i kı sa zamanda geli şmi ş tir. Planl ı  
dönemin baş lang ı cından 15 y ı l sonra koza üretimi 7-8 kat al tinış tı r. Ancak, Gü-
ney Kore de Japonya gibi, i ş  gücünü sanayiye kayd ırma politikas ı  izlediğ inden, 
Tablo I'de de görüldüğü gibi, ipek üretimini dü ş ürme yolunu tercih etmi ş tir. 

Ülkemizde, ipekböcekçiliğ inin üretimi tarihsel ve sosyolojik de ğ işmelere 
bağ l ı  olarak ini ş  ve ç ı kış lar göstermi ş tir. Anadolu'da ipekçilik 14. yy. sonlar ında 
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baş lam ış , 15. yy'da iyice yerle şmi ş , 16. yy'dan sonra da en yüksek seviyesine 
ula ş mış tır. Gerek üretim, gerekse i ş leni ş  ve ticareti bak ımından "Anadolu İpek-
çiliğ i" bütün dünyada ün salm ış tı r. 

Baş langıçta ham ipek dış arı dan kolayl ıkla sağ landığı ndan dokumac ılığ a daha 
çok önem verilmi ş , savaş lar sebebiyle ham ipe ğ in gelmeyi ş i de ipekböceğ i üre-
timinin yerle ş mesine neden olmuş tur. Daha sonraki dönemlerde ise artan koza 
üretimi dolay ı sı yla Türkiye dokumac ı lıktan vazgeçip, d ış arı ya ham ipek satan 
bir ülke olmuş tur. 

1850 y ılından sonra Fransa'da ba ş layan Febrin hastal ığı  Anadolu'daki üreti-
mi de etkilemi ş  ve Anadolu ipekçili ğ i krize girmi ş tir. Hastal ığı n tedavisiyle ye-
niden kalk ınma durumuna giren ipekçilik, milli mücadele y ıllarında tekrar geri-
leme göstermi ş tir. 

Cumhuriyet döneminden sonra ise ülkemiz kozac ıhğı  giderek olumlu bir dö-
neme girmi ş , ancak 1950 y ı lından itibaren iç ve d ış  nedenlerle tekrar üretim 
düşmüş tür. 1962 y ı lı nda baş lay ıp, 1970 y ı lı na kadar süren ipekböcekçili ğ inde 
saf ı rk yeti ş tiriciliğ inden; ipek verimi yüksek hayat devreleri k ı sa ve hastal ıklara 
dayan ı kl ı  polihibrit yeti ş tiriciliğ ine geçilmi ş tir. Gerek üretimde polihibrit ırkının 
devreye girmesi ve gerekse 1974-1980 y ı llannda ya ş  kozan ı n devlet desteğ i 
kapsam ı na al ınmas ı  ve ipek hal ıc ı lığı n giderek ülke ekonomisinde önem kazan-
mas ı , koza ve ipek üretiminde yeni bir dönemin ba ş lamas ına yol açm ış tı r. 

1880 yı lından itibaren Türkiye'nin yaş  ipek kozas ı  üretimine ili şkin yaklaşı k 
değ erler Tablo II'de sunulmu ş tur. 

Tablo II: Türkiye'de Yaş  Ipek Kozas ı  Üretimi (Yakla şı k olarak) 

Y ı llar Üretim (Ton) Y ı llar Üretim (Ton) 

1880 4.000 1986 1.935 
1896 11.000 1987 1.795 
1905 17.000 1988 2.025 
1908 18.000 1989 1.890 
1918 963 1990 2.188 
1923 2.000 1991 1.355 
1945 1.900 .1992 781 
1983-85 1.200-1.660 

Kaynak: K.T.S.K.B. Kay ıtları . 

Tablo II incelendiğ inde, 1880-1992 y ı lları  aras ında Türkiye'de ipekböcekçili-
ğ inin en parlak dönemi ortalama 17.500 tonluk üretimle 1905-1908 y ı llannda 
olmu ş tur. Yine ayn ı  dönemde Kurtulu ş  Savaşı  yı llarında 963 ton'a kadar dü ş en 
üretim en verimsiz dönemini 781 ton'la 1992 y ı lında yaş am ış tı r. 

Türkiye'de ipekçili ğ i geli ş tirme faaliyetleri aras ında Koza Birli ğ inin kurul-
mas ı  da önemli rol oynam ış tı r. 1940 y ı lında üreticiyi korumak ve koza üretimini 
artt ı rmak amac ıyla kurulan Koza Birlik Genel Müdürlü ğü bugün 6 kooperatifi 
ile 14 ilde faaliyet göstermektedir. Birlik faaliyet gösterdi ğ i ve girebildiğ i yöre-
ler itibariyle ülke koza üretiminin yakla şı k % 90' ını  kontrol alt ında bulundur-
makta, 1980 y ı lında Japon teknolojisi ile kurulan, Ortado ğu ve Balkanlann en 
büyük ve en modern ipek filatur ve Bükme Fabrikas ı  ile de bugün ipekli kumaş  
ve hal ı  imalatç ı lanna dünya standartlarmda uygun ipek ipli ğ i temin etmektedir. 
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Aynca birlik ülke ipekböce ğ i tohumunun % 60' ı nı  da kendi imkanlarıyla üret-
mektedir. 

1982-92 tarihleri aras ında Koza Birlik taraf ı ndan alınan yaş  koza miktarları  
Tablo III'de sunulmu ş tur. 

Tablo III: Koza Birliğ inin Yaş  Koza Alim Miktarlar ın ın Y ı llara Göre Da ğı lı m ı  

Y ı llar Yaş  Koza Al ım Miktan (Kg) Y ı llar Ya ş  Koza Alım Miktarı  (Kg) 

1982/1983 255.827 1988 293.175 
1983/1984 377.268 1989 153.941 
1984/1985 488.337 1990 455.386 

1985/1986 508.385 1991 653.169 

1986/1987 364.350 1992 396.087 

Kaynak: K.T.S.K.B. Kay ı tları  

Tablo III incelendiğ inde, 1982-1992 y ı llan aras ında Koza Birlik taraf ından 
al ı nan yaş  koza miktarlar ı= ipekböce ğ i üretimine bağ lı  olarak ini ş  ve çıkış lar 
gösterdiğ i görülmektedir. Yine Tablo III'de de görüldüğü gibi, Koza Birlik 1986 
yıl ı  al ı mlannda ihtiyac ı  olan kozay ı  sağ layamad ığı ndan boş  kalacak kapasiteyi 
tamamlamak için Çin Halk Cumhuriyeti'nden 100.000 kg. kuru koza ithalat ı  
yapm ış  ve buna % 30 gümrük vergisi ödemi ş tir. 

Koza Birli ğ in 1981-1992/93 y ı lları  aras ında i ş lediğ i kuru koza ve elde edilen 
Ham ipek miktarlar ı  Tablo IV'de sunulmu ş tur. 
Tablo IV: 1981-1992/93 Y ı lları  Aras ında Koza Birlikçe I ş lenen Kuru Koza ve Elde Edilen Ham 
Ipek Miktarlar ın ın Y ı llara Göre Da ğı l ı mı . 

Y ı llar I ş lenen Kuru Koza (Kg) Üretilen Ham Ipek (Kg) 

1981 83.385 31.132 
1982 109.457 39.066 
1983 122.018 45.360 
1984 133.908 49.942 
1985 137.857 60.654 
1986/87 181.813 64.397 
1987/88 159.141 58.274 
1988/89 151.733 57.012 
1989/90 54.173 20.013 
1990/91 44.298 16.078 
1991/92 
1992/93 54.345 19.251 

Kaynak: D.I.E. ve K.T.S.K.B. Kay ı tlar ından derlenmiş tir. 

Tablo IV incelendiğ inde 1981-87 y ı llan aras ında artış  gösteren Koza Birlik-
çe i ş lenen kuru koza miktan, 1987 y ı lı ndan sonra 1989 y ılına kadar yava ş  ya-
vaş , 1989-90 y ılları  aras ında ise h ı zla düşme göstermi ş tir. 1992 y ı lı nda ise koza 
üreticileri çok dü şük olan ortalama ya ş  koza fiyatları  sebebiyle elindeki kozalan 
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daha fazla fiat ödeyen tüccara satm ış  bu sebeple de i ş leyecek koza bulamayan 
Koza Birlik 1991/92 döneminde üretim yapamam ış tı r. 

1986-92 yı lları  aras ında Türkiye genelinde beslemeye al ınan tohum kutu sa-
y ı s ı  elde edilen ya ş  koza miktar ı , ortalama yaş  koza fiatlan ve ham ipek üretimi-
nin y ı llara göre dağı lımı  Tablo V'de sunulmuş tur. 

Tablo V: 1986-92 Y ı lları  Aras ında Türkiye Genelinde Beslemeye Al ınan Ipekböceğ i Tohum Sa-
yı lı -Elde Edilen Yaş  Koza Miktar ı -Üretilen Ham Ipek Miktan ve Ortalama Ya ş  Koza Fiyatlann ın 
Y ı llara Göre Da ğı l ı m ı . 

Y ıllar Aç ı lan Kutu 
Say ı s ı  

Elde Edilen 
Yaş  Koza (Ton) 

Üretilen 
Ham Ipek 

(Ton) 

Ortalama 
Yaş  Koza 
Fiyatları  

1986 71.784 1.935 300 2.440 
1987 65.482 1.794 280 5.280 
1988 74.012 2.025 320 5.790 
1989 80.440 1.898 290 16.930 
1990 80.544 2.188 310 12.260 
1991 50.726 1.353 213 9.389 
1992 27.733 782 123 20.060 

Kaynak: K.T.S.K.B. kay ı tlar ından elde edilmi ş tir. 

Tablo V incelendiğ inde, 1988-90 y ı lları  aras ında artnia eğ ilimi gösteren 
ipekböceğ i üretiminin 1991 y ı lında hı zla düşdüğü, 1992 y ı lında ise uzun y ılların 
en dü şük miktanna ulaş tığı  görülmektedir. Yine Tablo V incelendi ğ inde ipekbö-
ceğ i üretiminin artmas ının ya da azalmas ının tamamen fiat politikalanyla ilgili 
olduğu aç ıkça görülmektedir. 1988-89 y ı lları  aras ında yaklaşı k üç kat artan ya ş  
koza fiyat ı  1989-91 y ı lları  aras ında yaklaşı k yarı  yarı ya dü şme göstermi ş tir. Bu 
durumda 92 y ı lı nın ipekböceğ i üretimi 1991 y ı lına göre yine yakla şı k olarak % 
50 oranı nda azalt ı lmış t ı r. 

Yukarı da ipekböceğ i yeti ş tiriciliğ ini olumsuz olarak etkileyen fiat politikala-
nrım yanı  s ı ra, Ham ipek ithalat ı  da önemli rol oynamaktad ı r. 1979 y ı lına kadar 
koza üretiminin yar ı s ı  kuru koza olarak ihraç edilmekteydi. Ancak, 1980 y ı lın-
dan itibaren ipek hali üretiminde görülen h ızlı  artış  nedeniyle koza ihracat ı  dur-
durulmuş , yerli ham ipek üretiminin iç tiiketime cevap verememesi kar şı sında, 
ham ipek ithalat ı  yoluna gidihni ş tir. Ocak 1980 kararlanndan itibaren getirilen 
Teşvik Tedbirleriyle ipek hah ihracatç ı lann ı n yurda getirdikleri dövizin belirli 
bir oran ında ipek ipliğ i ithalatma izin verilmi ş tir. Böylece, bu sistem içerisinde 
getirilen ham ipek miktar ı  giderek artm ış  ve 1984 y ı lında yakla şı k 55.5 tona 
yükselmiş tir. 

Aş ağı da Tablo VI'da 1984-92 y ı llan aras ında yap ı lan ham ipek ithalat ının 
yıllara göre dağı lımı  verilmi ş tir. 

Tablo VI incelendiğ inde en fazla ithalat ı n 1989 y ılında yapıldığı  Tablo V in-
celendiğ inde ise, 1989 y ılında Türkiye genelinde üretilen ham ipek miktar ının 
ortalaman ın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu art ış  da ipekli mamul özel ipek 
hali üretimini olumlu yönde etkilemi ş tir. 1992 y ıl ında ise gerek ithal ham ipek 
miktarının gerekse Türkiye genelinde üretilen ham ipek miktann ın çok düşük 
olduğu dikkat çekicidir. Bu sonuçlardan da, ipekli mamut üretiminde baz ı  ciddi 

61 

pe
cy

a



Tablo VI: 1984-92 Y ı lları  Arasında Ham Ipek It-
halatını n Y ıllara Göre Dağı lımı . 

Yıllar Ham Ipek (Ton) 

1984 55.3 
1985 78.3 
1986 37.3 
1989 118.5 
1990 76.0 
1991 30.0 
1992 23.8 

sorunların var olduğu anlaşı lmaktad ı r. Özellikle ipek hah sektöründeki durgun-
luğun devam ettiğ i ve ihracat ında görülen azalman ın ise, bir çok ülkenin bu pa-
zarlara girmesiyle olu ş an ipek hali, pazar fiatlann ın çok düşük olmasmdan kay-
naklandığı  ileri sürülebilir 

3. SONUÇ VE ÖNERILER 

3.1. Sonuç 

Ülkemiz için, milli, tarihi ve turistik bir de ğer taşı yan ipekböcekçiliğ i ve 
ipekçiliğ in, korunmas ı  ve yaşat ı lmas ı nın-kârlı lık hesaplanyla ölçülmeyecek ka-
dar önem ta şı dığı  bir gerçektir. Ancak, son y ıllarda uygulanan yanl ış  destekle-
me ve fiat politikalanyla ipekböcekçili ğ imiz ve ipek üretimi çok büyük dü şüş  
göstermi ş . 

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen sürede 92 y ı lı  üretimi bir ön-
ceki y ı la göre % 46 oranda azalarak yakla şı k 783.000 kg. ya ş  kozayla en dü şük 
yılını  yaş am ış tır. Bu durumun pek çok sebebi vard ı r. Ancak en önemli sebebi 
'Türk ipekböcekçiliğ i ve ipekçiliğ i için lokomotiv görevi gören ipek hal ı cılığı n 
üretiminin dü şmesi ve geçmi ş  y ı llarda 600 ton/y ı l olan ipek ipliğ i talebinin 90'l ı  
y ıllarda durma noktas ı na gelmesidir. Ayrıca, 1989 y ı lındaki suni fiyat art ışı  ve 
yanl ış  tarım politikalannın etkili olduğu 1990 ve 91 y ı llarında verilen taban fi-
yatların üretici tarafından tatmin edici bulunmadığı , Türk Cumhuriyetlerinden 
ve Çin'den dü şük fiatlarla al ınan ipek ipli ğ i ve özellikle Türk ipekböcekcili ğ inin 
merkezi say ı lan Marmara Bölgesinde sanayinin geli şmesine bağ lı  olarak dut 
bahçelerinin arsa haline dönü ş türülerek rant ın yükseltilmesi gibi sebepler de 
1992 y ı lı ndaki üretimin dü şüşünün nedenleridir. Bunun yan ı s ıra 92 yılında 
53.000 kutu olan tohum üretiminin ancak 28 bin kutusu üretime girebildi ğ inden 
23 bin kutunun imhas ı  yoluna gidilmi ş  ve tohum üreten kurulu ş lar da büyük za-
rara uğ ramış tı r. 

Yukanda belirtilen üretim dü şüş  sebeplerinin yanı sıra, üreticilerin ipekbö-
cekçiliğ ini bir yan gelir gibi görerek gereken önemi vermemesi yani; tekni ğe 
uygun inficar dezenfeksiyon bak ımm besleme yapmamas ı  da devaml ı  var olan 
verimliliğ in düşüş  nedenlerindendir. 
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3.2. Öneriler 
1990'11 y ı llarda ipekböcekçiliğ inde yaş anan krizi ortadan kald ırmak ve ipek 

üretimini art ı rmak için şu önlemler al ınabilir: 

- İpekböcekçiliğ inin, özellikle son y ı llarda yaş adığı  krizi aftat ıneaya kadar 
koruma alt ında kalmas ı  ve fiyatlar ın Şubat engeç Mart 15'e kadar aç ıklanmas ı  
ve ödemelerin peş in yapı lmas ı , 

- İpekböcekçili ğ inin teşvik edilece ğ i yerlerin doğ ru olarak seçilmesi ve pa-
zarlama ağ ları nın mutlaka kurulmas ı , 

- Toplu üretim merkezlerinin kurularak tohum, koza ve ipek ipli ğ i standartla-
rının mutlaka uygulanmas ı , 

- İ thalata tedbir konularak, yerli üretimin korunmas ı , 

- Türk Cumhuriyetlerinin ipekböcekcili ğ i konusundaki güçlü potansiyelinin 
teknik yard ımlarla desteklenmesi ile koza, iplik, boya ve dokuma konular ında 
geli ş tirme amaçl ı  koordinasyonun sa ğ lanmas ı , 

- İpek hali yan ında, otantik özellik ta şı yan e ş arp, masa örtüsü, kravat vb. 
ürün çe ş itlendirilmesine gidilmesinin önemli oldu ğu çünkü; küçük üretim ma-
mullerinin ipek hal ıdan daha çok al ım bulabileceğ i dü şünülmektedir. 

Bunların dışı nda Türkiye'de ipekböcekçiliğ ini geli ş tirmek ve koza üretimini 
artt ı rmak amac ı yla şu önlemler al ınabilir. 

- Ülkemizde ipekböcekçili ğ inin geni ş  ölçüde yap ı ldığı  bölgelerde çiftçilerin 
eğ itimleri için özel eğ itim projeleri haz ı rlanarak uygulanmaya konulmal ıdı r. 

- ipekböcekçiliğ i konusunda hizmet veren uzmanlara geli ş en teknolojileri iz-
leme imkan ı  sağ lanmalı dır. 

- Bölge ş artlarına uyum sağ layan yüksek verimli dut fidanlan yeti ş tirilerek 
üreticilere verilmelidir. 

- Bugün memleketimizin tohum ihtiyac ının tamam ı , yerli üretimle karşı lana-
cak durumdad ı r. Üretimde kullan ı lan saf ı rkların yüksek verimlilik ve genetik 
vas ı flannın devam ettirilebilmesi için ara ş tı rma ve ı slah seleksiyonunun modem 
araç ve gereçlerle donat ı larak yeti ş tirme ve çal ış ma imkanları  arttı nlmalıdı r. 

- Polihibrit ipekböce ğ i tohumu üreten müessese ve fertlerin üretime mü ş tere-
ken yönelmeleri ve üretimi düzenleyici bir örgüt alt ında toplanmalan temin 
edilmelidir. 

- Üretimin ilk basamağı nı  meydana getiren inficar tekni ğ inin yeti ş tiricilere 
öğ retilmesi ve toplu inficar evlerinin yayg ı nlaş tırılmas ı  sağ lanmal ı dı r. 

- Sulanabilir arazi ile göl, nehir k ıy ı lannda yeti ş tirilen dutluklann bulunduğu 
yerlerde, köylülere yaz, sonbahar besleme tekni ğ i öğ retilerek 2. beslenaenin ya-
pı lması  imkanları  sağ lanmal ı d ır. 

- İpekböceğ i hastal ıklarına karşı  mücadele konusu üzerinde titizlikle durul-
malıdı r. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 102 	EKİM-KASIM-ARALIK 1993 

IŞ LETMELERDE SISTEM ANALIZI VE 
UYGULAMALAR' 

Prof. Dr. Rasih DEMIRCI 

I. GIRIŞ  
Sistem yaklaşı mı  kavram ına aç ıklık getirebilmek için önce ilgili kavramlara 

değ inmek gerekir. En geni ş  anlamda sistem felsefesi; bile şenler ve alt sistemler 
ile aralar ındaki ilişkiler gözetilerek bütün cinsinden dü şünme yoludur. Sistem 
analizi ise problem çözme ve karar vermede kullan ılan bir yöntemdir. Sistem 
yönetimi, sistem teorisinin i ş letme sistem ve alt sistemlerinin yönetimine uygu-
lanmas ıd ı r. Böylelikle sistem yakla şı m ı ; bir düşünme yolu, bir analiz yöntemi 
ve nihayet bir yönetim tarz ıdı r. 

Sistem yaklaşı m ı , probleme ili şkin tüm öğelerin gözönüne al ınıp incelene-
rek, problemin anla şı lmas ı  ve belirlenmesine ili şkin bir bakış  açı sı  olarak tan ım-
lanabilir. 

Sistem yaklaşı m ında, herhangi bir unsuru tek ba şı na ele almak yerine, onu 
ait olduğu sistem içerisinde incelemek ve sistem içindeki rolünü, di ğer unsurlar-
la olan ili şkilerini gözden kaç ı rmamak gerekmektedir. 

Sistem yaklaşı mı ; konulan bütün olarak ele almak, bütün olarak görmek, 
parçaları  birleş tinnek, problemleri ait olduğu çerçevedeki yerine oturtarak ince-
lemektir. 

Sistem yakla şı m ının ana unsuru; bütünün ele almmas ıdı r. "Tek tek ağ açları  
görüp, orman ını  görmemek" şeklinde özetlenen hatal ı  yakla şı m sistem yaklaşı -
mının tam karşı tı n ı  oluş turur. Burada vurgulanan şey, bütünün önemidir. 

Bununla beraber, sistem yalda şı m ında bütünü unsurlanna ay ınp incelemek 
gözard ı  edilmemelidir. Burada dikkat edilecek husus, incelenen unsurun bütün 
içindeki yeri ve diğ er unsurlarla ili şkileridir. 

Bir sistemin bir parças ı  iş ler, diğer parçalar ı  i ş lemez durumda ise, o sistem 
çalışı r durumda say ılamaz. Bir sistemin tüm fonksiyonlar ını  baş arıyla görmesi 
halinde, o sistem ba ş anl ı  olarak kabul edilir. 

Sistem yaklaşı mı , yönetim sürecinde bir dü şünme yolu olup, iş letme faali-
yetlerinin ba şarı l ı  yönetimi için iç ve d ış  faktörlerin bir bütün içinde görülmesi-
ni ve değerlendirilmesini sağ lar. Bu yakla şı m, alt sistemlerin i ş levlefinin tan ın-
mas ı  kadar, alt sistemlerin içinde yer alm ış  olduklan üst sistemlerin tanınmasını  
da içerir. 
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Yönetimde sistem yakla şı m ı , yönetimin karma şı k çevresinin ve problemleri-
nin aç ıklığ a kavu ş turulmasmda yöneticinin ba şvurduğu yöntemdir. 

Yöneticinin en önemli görevi karar ve ımedir. Yönetimde sistem yaklaş lliıı , 
karar verme sürecinde geleneksel yönetimlerin yerini alm ış  ve yönetim ile ilgili 
birçok unsurun birbirleriyle ili şkisini kurmada yöneticinin en büyük yard ımcısı  
olmuş tur. 

Yönetimde sistem yakla şı mından i ş letme içi sistemlerin geli ş tirilmesi ve yö-
netilmesi için olduğu gibi, karar verme sürecinde kullan ı lan bilgi sistemlerinin 
tasarım ında da yararlan ıhr. 

Yönetimde sistem yakla şı m ının ağı rlık noktas ını  bütünün tasanm ı  oluş turur. 
Bütünün tasar ım ı  bütünü olu ş turan unsurların tek tek tasanmlanndan farkl ıdı r. 
Bunun nedeni, unsurlar ı n biraraya gelerek olu ş turdukları  sistemin etkinliğ inin 
tüm unsurlann teker teker etkinlikleri toplam ından daha fazla olmas ı  özelliğ idir. 
Bu özellik sistem yalda şı m ınm sinerjik etkisi olarak bilinir. 

Günümüzün büyük ve karma şı k i ş letmelerinde uzmanla şmaya doğ ru bir eğ i-
lim görülür. İş letme içindeki çe ş itli unsurlar kendi amaçlar ını  gözetirken, faali-
yet ve hedeflerinin i ş letmenin faaliyet ve hedefleriyle olan ili şkisini gözard ı  et-
mektedirler. Bu durumda, i ş letmelerin optimal verimlili ğe ulaşmaları  
imkans ı zlaşı r. 

İş letme içinde yer alan ve değ iş ik iş levler içeren tüm bölümlerin problemleri 
i şletmenin bütünsel amaçlar ı  doğ rultusunda çözülmeli, tüm faaliyetleri i ş letme-
nin bütününe yönelik olarak yeniden düzenlenmelidir. 

Sistem yaklaşı m ının temel amac ı , i ş letmenin bir bütün olarak optimizasyo-
nunu sağ lamak ve böylece alt optimizasyonu önlemektir. 

Sistem yakla şı m ı , işletme içindeki i ş lem ve faaliyetlerin verimli ve optimum 
biçimde uyumlaş tırılmasım hedefler. Yönetimin görevi, çe ş itli iş levsel bölümle-
rin faaliyetlerini uyumla ş tı rmak, ilişkilendiımek ve i ş letmenin bütünsel amaçla-
nru optimize etmektir. Sistem yakla şı mı  dü şüncesi, i ş letmenin alt sistemleri ara-
s ındaki ili şkileri yönetimin görmesine imkan vererek, birbirleriyle amaçlar ı  
çeli şen alt sistemlerin, i ş letmenin amac ım gerçekle ş tirmek yolunda çalış an bir 
bütünle ş ik sistem haline getirilmesini sağ lar. 

II. SISTEM ANALİ ZİNİN TANIMI 

Sistem analizi; bir sistemin kurulmas ı , yenilenmesi veya iyileş tirilmesi ama-
c ı yla, sistem ve onun çevresine ili şkin bilgileri toplama, düzenleme ve değ erlen-
dirme çal ış maların ı  kapsar. 

Sistem analizi çal ış malarını  üç ana grupta toplamak olanakl ı dı r: 
1- Mevcut sistemin belirlenmesi, 

2- Kurulacak sistemin ihtiyaçlann ı  ortaya ç ıkarmak ve değerlendirmek için 
sistemin analizi, 

3- Yeni sistemin tasarlanmas ı  
Burada konumuz i ş letme sistemi olduğuna göre, bu sistemin tasarlanmas ında 

yönetim sistem analizi yönteminden yararlan ı r. Sistem analizi yöntemini i ş let-
me sistemlerinin analiz edilmesini sa ğ layacak modellerin uygulanmas ı  şeklinde 
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de tanımlamak yanlış  olmaz. 

İş letme ve çevresi ele al ındığı nda sistem analizinin özel anlamlan bulunur. 

1-En yayg ı nı  bir i ş letmenin bilgi sistemini ele alan çal ış mad ı r. Bu çalış mada 
bilgisayara dayal ı  bir bilgi sisteminin tasar ımı , geliş tirilmesi ve ya şatılmas ı  için 
gerekli tüm mekanizma planlamr. 

2- İnsan-makina sistemlerinin iyile ş tirilmesini ve ölçülmesini konu alan ça-
lış mada. Endüstri Mühendisli ğ i ad ı  altında toplanabilir. 

3- Yöneylem araştı rmas ı . 

Sistem analizi sürecinde yer alan a şamalar kısaca şöyle s ıralanabilir: 

1- Problemin tanımı : Bu aş amada mevcut sistem tarlada. Sistemin girdileri 
ve ç ıktı lan belirlenir. Sistemin çevresi ve s ını rları  ortaya konur. Sistemin etkin-
liğ i tespit edilir. 

2- Modelin fonnülasyonu: Bir önceki a ş amada ele al ınan sistemin aksayan, 
yetersiz kalan taraflar ı  bu aşamada ortaya ç ıkarılı r. Tüm alt sistemlerin girdi, 
çıktı  ve i ş lem unsurlan analiz edilir ve i ş leyi şleri akış  şemalan vas ı tas ıyla göste-
rilir. Önerilen sistem bu a ş amada temsil edilir. 

3- Modelin uygulanmas ı : Bu aş amada veri toplama ve sürekli geri besleme 
söz konusudur. Sisteinin çal ış mas ı  simüle edilerek modelin tutarl ılığı  tespit edi-
lir. Elde edilen sonuçlar do ğ rultusunda sistemin yeniden tasar ımı  yapılı r. 

Tüm bu işlemler yap ı lırken kullan ı lan metodolojiye "sistem analizi" ad ı  veri-
lir. Bu metodolojinin temel özellikleri şunlardı r. 

- Sistemi bir bütün olarak ele almak. 

- Sistemi bile şenlerine (alt sistemlere) bölerek incelemek. 

- Sistemi en küçük bileşenlerine kadar bölmek. 

- Herhangi bir girdinin sistemde yaratrnas ı  muhtemel bütün değ işmeleri orta-
ya ç ıkarmak. 

INCELENECEK SISTEM: İŞ LETME 
İş letme sisteminin karma şı k sistemlere örnek olu ş turduğunu biliyoruz. İş let-

me sisteminin girdileri ve ç ıktılan Ş ekil-l'de gösterilmektedir. 

İnsan 	 - 

Sermaye 	.9 

Metod 	 —> 

Malzeme 	 - 

Makina 	-4 

  

İş letme sistemi 

Çeş itli 

Kâr 

Düzeyleri 

  

Ş ekil-1 İş letme Sisteminin Genel Yap ısı  
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Genel, ileriye dönük, geni ş  kapsamlı , dış  kaynaklı , olas ı lıksal 

Ayrıntı lı , geçmi şe dönük, dar kapsamlı , iç kaynakl ı , belirli 

Yönetimin temel fonksiyonlar ı , 

- Planlama 

- Örgütleme 

- Yürütme 

- Koordine etme 

- Kontrol 

olmak üzere be şe aynhr. Burada konumuz gere ğ i, yalnı zca planlama fonksi-
yonu üzerinde duraca ğı z. Planlama sistemin kaynaklar ını  değ i şken iç ve çevre-
sel şartlara adapte etmesini sa ğ layan süreç olarak tammlanabilir. Planlama i ş le-
vinin en önemli unsuru, "karar verme"dir. I ş letme yap ı sı  içinde karar verme 
bakı mından üç temel düzey bulunur: 

1. Stratejik düzey (Stratejik planlama) 

2. Taktik düzey (Yönetim kontrolu) 

3. Teknik düzey (Operasyonel kontrol) 

Ş ekil 2'de bu düzeyler gösterilmektedir. 

Ş ekil 2: İş letmede karar verme düzeyleri ve ihtiyaç duyulan bilginin niteli ğ i 

Stratejik düzeyde daha ziyade i ş letmenin bütününü ilgilendiren ileriye dönük 
kararlar verilir. Karar modelleri kurulmas ı  mümkündür. "Nereye gidece ğ iz" so-
rusu cevaplan ı r. Örneğ in: Fabrika geni ş leme, ürün hattının belirlenmesi gibi ka-
rarlar. 

Taktik planlamada ise "oraya nas ı l ulaş abiliriz?" sorusuna cevap aran ı r. Stra-
tejik amaçlar ı  gerçekle ştirmek için yap ı lmas ı  gerekli temel görenlerin neler ol-
duğu belirlenir. Örne ğ in, fabrika yerle ş tirme gibi kararlar Teknik planlama dü-
zeyinde ise özel nitelik ta şı yan iş ler gerçekle ş tirilir. Örneğ in, stok kontrolu gibi 
kararlar. 

Her üç düzeyde ihtiyaç duyulan bilginin niteli ğ i de farkl ıd ı r. Örneğ in en üst 
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düzeydeki bilgi geni ş  kapsaml ı ; ileriye dönük, d ış  kaynakl ı , doğ ruluğu yüksek 
olmayan, genel nitelikte iken en alt düzeyde dar kapsaml ı , geçmi şe dönük, iç 
kaynakl ı , yüksek doğ rulukta, aynnt ı lıdır. Bilgi sistemleri tasanmlan ı rken bu 
noktalar gözönünde bulundurulmal ı d ı r. 

Sistem Analizi; sistemi bir alt sistemler dizisi olarak görür ve her bir alt sis-
temde neler oldu ğunu iyice anlamak için alt sistemleri en küçük bile şenlerine 
ay ı rarak inceler, böylece sistemi anlam ış  oluruz. 

İş letme sistemi de ayn ı  şekilde incelenir. İş letme sisteminin modelini Ş ekil 
3'de olduğu gibi girdi olarak problemi al ıp, ç ıktı  olarak çözüm üreten bir sistem 
olarak kabul edebiliriz. 

   

ÇÖZÜM 

ÇIKTI 

PROBLEM 

 

YÖNETIM 
SÜRECI 

GIRDI 

 

Ş ekil 3: İş letme sistemi modeli 

Ş imdi bu sistemi alt sistemlere ay ı rarak inceleyebiliriz. 

PAZARLAMA PROBLEMİ  

ÜRETIM PROBLEMİ  

PERSONEL PROBLEMİ  

FINANSMAN PROBLEMI 

PAZARLAMA 
KARAR VERME 

SÜRECI 

ÜRETIM 
KARAR VERME 

SÜRECI 

PERSONEL 
KARAR VERME 

SÜRECI 

FINANSMAN 
KARAR VERME 

SÜRECI 

PAZARLAMA ÇÖZÜMÜ 

ÜRETIM ÇÖZÜMÜ 

PERSONEL ÇÖZÜMÜ 

FINANSMAN ÇÖZÜMÜ 

Ş ekil 4: İş letmede farkl ı  karar alanlan 

Karar verme süreci Ş ekil 4'te görüldüğü gibi iş letmenin farkl ı  fonksiyonlar 
içeren alanlar ında uzlaşmaya gider. Karar verme süreci bir dizi birbirini i ş leyen 
daha küçük sürece aynlabilir. 
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PERSONEL 
D 

ÇÖZÜMÜ 

FINANSMAN 
D 

ÇÖZÜMÜ 

,
D 
 PAZARLAMA 

	ÇÖZÜMÜ 

	ÜRETIM 
D 	 

ÇÖZÜMÜ 
IŞ LETME 

ÇÖZÜMÜ 

c F_ 

c 

          

PROBLEM 
	> . 
GIRDI 

A ---> B 

 

C 

 

       

Burada bir sürecin ç ıktı s ının onu izleyen sürecin girdisi oldu ğu görülür. 

Sistemin analizi ya da ba şka bir tanımla parçalara ay ı rma iş lemi .en küçük 
bölünemeyen i ş lemlere kadar devam eder. 

  

Al --> A2 

 

A3 --> A4 

 

B1 

    

           

Örneğ in, A faaliyeti de buna göre bile şenlere ayr ılarak incelenir: 

  

Al, 1 ---) Al, 2 

 

Al, 3 

  

     

       

Al faaliyeti de ayn ı  yöntemle incelenir ve bu i ş lem en küçük bile şene kadar 
sürdürülür. 

Bu şekilde sistemin tüm parçalar ı  gözler önüne serildikten sonra sistem ana-
listi sistemin en küçük bile şenlerine kadar analizini yapar ve parçalar ın bütünle 
ili şkisini korur. Süreç analiz edildikten sonra parçalar ı  tekrar birle ş tirerek bütü-
nü olu ş turur, ba şka bir deyiş le sistemin sentezini gerçekle ştirir. 

PAZARLAMA 
B 

PROBLEMI A  

ÜRETIM 

A  I- 
B 

PROBLEMI 
IŞLETME 

PROBLEMI PERSONEL 
A I- B 

PROBLEMI 

FINANSMAN 

A  H B 
PROBLEMI 

Ş ekil 5: İş letme karar mekanizmas ının analizi 
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Bu durumda iş letme karar süreci Ş ekil 6'daki gibi gösterilebilir. 

PAZARLAMA PROBLEMI 

ÜRETIM PROBLEMI 

ÜRETIM 	  
PROBLEMI 

PERSONEL PROBLEMI 

FINANSMAN PROBLEMI 

PAZARLAMA 
KARARLARI 

ÜRETIM 
KARARLARI 

PERSONEL 
KARARLARI 

FINANSMAN 
KARARLARI 

PAZARLAMA ÇÖZÜMÜ 

ÜRETIM çöz0m0 

ÜRETIM 
ÇÖZÜMÜ 

PERSONEL ÇÖZÜMÜ 

FINANSMAN ÇÖZÜMÜ 

Ş ekil 6: İş letme karar verme süreci sentezi 

SISTEMIN ANALİZİNİN AŞ AMALARI 

Sistem analizi en geni ş  anlamda problemin tan ımlamas ından baş layarak bu 
problemi çözecek yeni bir sistemin tasanm ının yapılmas ı  ve uygulamaya konul-
mas ı  için yürütülen kapsaml ı  çalış mad ır. Bu çalış ma aş ağı da belirtilen faaliyet-
lerden oluşur: 

1. Problemin tammlanmas ı  
2. Mevcut sistemin incelenmesi (veri toplama) 

3. Sistem ihtiyaçlann ın tesbiti (veri analizi) 

4. Sistem önerisinin geli ş tirilmesi (sistem tasar ımı ) 
5. Maliyet analizi 

6. Sistemin uygulanmas ı  (Emplementasyon) 

7. Sistemin izlenmesi. 

Bu aş amalarda yap ı lan çal ış malar ileride incelenecektir. 

SISTEM ANALİ ZİNDE KULLANILAN ARAÇLAR 

Sistem analizi çal ış mas ında gerek bilgi toplama, gerek bilgi analizi, gerekse 
sistem tasarımı  aş amalarında bazı  araçlara gerek duyulur. Bu araçlar sayesinde 
sistemde yer alan i ş lemler, faaliyetler vb. daha kolay bir biçimde temsil edilir. 
Bunlar, karar tablosu, ak ış  ş emalan, organizasyon şemas ı , form akış  şeması , iş  
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akış  şemas ı  gibi sistem analistine yard ı mc ı  araçlard ı r. 
KARAR TABLOSU 

Karma şı k karar problemlerinin mant ı gın ı  yans ıtan tablodur. Ba şka bir deyi ş -
le, birden fazla ş art bulunan durumlarda sistemin i ş leyi ş  mantığı n' kolayl ıkla 
gösteren bir yöntemdir. 

Bir karar tablosunda dört k ı s ı m bulunur: 

1. Ş artlar bölümünde tüm şartlar sözlü olarak ifade edilir. 

2. Eylemler bölümünde tüm eylemler sözlü olarak ifade edilir. 

3. Ş art sonuçları  bölümünde, mümkün tüm ş art kombinasyonlan tek tek gös-
terilir. Ş art sonuçlar ı  EVET/HAYIR veya > = < ili şki operatörleri vas ı tas ı yla 
temsil edilir. 

4. Eylem sonuçları  bölümünde, belli ş art gruplar ı  için uygulanacak eylemler 
gösterilir. 

Ş ARTLAR KURALLAR 
( Ş ART SONUÇLARI) 

EYLEMLER EYLEM SONUÇLARI 

Ş ekil 7: B ı r karar tablosu 

iş letmenin pazarlama bölümünde sipari ş lerin kabulüne ili şkin uygulanan 
prosedür bir karar tablosunda ifade edilebilir: 

Karar tablosunda bo ş  bı rakı lan yerlerdeki de ğerin karar verme sürecine etkisi 
yoktur. Buna göre, örne ğ in Ş ekil-8'deki karar tablosunda ilk ş art EVET olarak 
cevapland ı rılmış sa 2. ve 3. ş art sonuçlar ının EVET veya HAYIR olarak cevap-
land ı nlmas ı  sonucu etkilemez. Çünkü her halükârda eylem sonucu, sipari ş in ka-
bul edilmesi olacakt ı r. 

SIPARIŞ  KABUL USULÜ KURALLAR 

1 	2 3 4 

1. KREDI LIMITI IÇINDE MI? 

2. GEÇMIŞ  ÖDEMELERİ  DÜZENLI MI? 

3. A SINIFI MÜŞ TERI MI? 

EVET 

- 

HAYIR 

EVET 

- 

HAYIR 

HAYIR 

EVET 

HAYIR 

HAYIR 

HAYIR 

SIPARI Ş  KABUL ET 

SIPARIŞ I RED ET 

X X X 

X 

Ş ekil 8: Bir karar tablosu örne ğ i 
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AKIŞ  Ş EMALARI 

Akış  şemas ı , bir program veya sistemde yer alan i ş lerin mantıksal sıralann ı  
gösteren grafik temsildir. 

Farkl ı  amaçlarla kullan ı lan akış  şemalan mevcuttur. Bunlardan sistem ak ış  
şemas ı , program akış  şemas ı , form akış  şemas ı , organizasyon şemas ı  incelene-
cektir. 

Belli ba ş lı  akış  şemalan Ş ekil 9'da gösterilmi ştir. 
SEMBOL 	ANLAMI 	 AÇIKLAMA 

   

GİRİŞ /ÇIKIŞ 	 veri okuma/veri yazma 

İŞ LEM 	 hesaplama 

KARAR 	 karşı laş tırma 

AKIŞ  YÖNÜ 

BAĞLANTI 

BELGE 	 yazı lı  çıktı  

BAŞ LANGIÇ/BITI Ş  

DIŞ  BELLEK (ÇEVIRIM IÇI) bilgisayara ba ğ lı  disk ortam ı  

DIŞ  BELLEK (ÇEV İRİM DIŞ I) bilgisayara bağ lı  olmayan disk ortam ı  

ELLE YAPILAN İŞ LEM 

Ş ekil 9: Akış  şeması  sembolleri 

   

 

O 
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1. SISTEM AKIŞ  Ş EMASI 
Bir sistemin genel i ş leyiş ini gösteren şemad ır. Bir diğer deyi ş le bilgi siste-

minde yer alan i ş lerin ve belgelerin akışı nı  gösterir. Bu nedenle bilgisayar i ş -
lemleri kadar elle yap ı lan i ş lemler de sistem akış  şemalannda yer al ı r. 

Sistem akış  şemas ına bir satınalma sisteminin akış  şemas ı  örnek olarak gös-
terilebilir: 

Satmalma 
emri 
ç ıkar 

Satınalma 
bölümüne 
gönder 

Sipari ş  
miktar ı n ı  
hesapla 

ESM 
raporu 

 

 

Satı nalma 
bölümü 
sipariş  
verir 

Ş ekil 10: Sat ınalma sistemi ak ış  şemas ı  
2. PROGRAM AKIŞ  Ş EMASI 

Sistem akış  şemas ından türetilen bir şema olup, i ş lemleri ad ım ad ım gösterir. 
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Bordro 
Bilgilerini 

Sakla 

Program akış  şemaları  ayrıntı  düzeyi bakımından özet ve aynnt ılı  program 
akış  şemas ı  olmak üzere ikiye ayr ılı r. Bir bordro hesaplamas ına ilişkin özet 
program akış  şemas ı  Şekil-3'de gösterilmektedir. 

Çalışı lan saat 
ve 

saat ücreti 

Çalış anlar ın 
ücretlerini 

hesapla 

Toplamları  
yaz 

Bordro 
Bilgilerini 

Sakla 

Ş ekil 11: Bordro program ı  akış  şeması  (özet) 

Ş ekilde yer alan ücret hesaplamas ı  iş lemi daha ayr ıntı lı  olarak Ş ekil-12'de 
ele alınm ış tı r. 

Çalışı lan 
saat ve 

saat ücreti 

Brüt 'ücreti Hesapla 
(Çalışı lan saat x Saat ücreti) 

Sosyal sigorta emeklilik 
keseneğ ini hesapla 

Net ücreti hesapla 
(Brüt ücret-Emekli kesene ğ i-Vergi) 

Bordro 
toplamlanm 

yaz 

Ş ekil-12 Bordro program ı  akış  şeması  (Ayrıntı lı ) 
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Sipari ş  Veren 
Bölüme Gönder 

Muhasebe 
- Bölümüne 

Gönder 

Satıc ıya 
postala 

■1/ 

Tesli ın Alma 
i ş lemi 

\ Sat ı nalma 
emri 
tapaj ı  

3. FORM AKIŞ  Ş EMASI 

Yaz ıl ı  bilgilerin sistemdeki ak ışı nı  gösteren şemad ı r. Formlann ve raporlann 
sistemde izlenmesine yard ı mcı  olur. 

Form ak ış  şemas ı na bir örnek Ş ekil-13'de gösterilmektedir. 

Satıc ı ya Öde 
". ve 3. 

Nüshaları  At 
Ödeme Kaydı m 

Satı nalmaya 
Gönder 

Ş ekil-13 Sat ınlma bölümü form ak ış  şenı as ı  

4. ORGANIZASYON Ş EMASI 

İş letmede değ iş ik fonksiyonlar üstlenen birimlerin hiyerar ş ik sı ralanışı nı  
gösteren şemad ı r. 

Organizasyon şemas ına bir örnek Ş ekil-14'de gösterilmektedir. 
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GENEL MÜDÜR 

SEKRETER GENEL MÜDÜR 
ASISTANI 

PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ 

ÜRETIM 
MÜDÜRÜ 

FINANSMAN 
MÜDÜRÜ 

HALKLA ILIŞ KILER 
MÜDÜRÜ 

Ş ekil 14: Organizasyon şemas ı  

Organizasyon şemalan fonksiyonel, ürün veya bölge esas ına göre ve matris 
biçiminde olabilir. Bunlann herbirinin kullamh ş  yeri ve biçimi farkl ıdı r. Burada 
konumuz gereğ i fazla aynnt ı ya inilmeyecektir. 

Organizasyon şeması ; ş irket içindeki karar mekanizmas ına ışı k tutmas ı , 
emir-kumanda ve kurmay ili şkilerini ortaya ç ıkarmas ı , ş irket içi ileti ş imin dü-
zenlenmesi bak ım ından önem ta şı r. 

OLURLULUK INCELEMESI 

TANIMI 

Olurluluk incelemesi ya da ba şka bir deyi ş le olabilirlilik incelemesi, mevcut 
bir sistemi uygun bir maliyetle iyile ş tirmenin mümkün olup olmadığı na karar 
verebilmek için yürütülen faaliyetlere verilen isimdir. Bir ba şka ifade ile, bilgi 
sisteminde yap ı lacak bir de ğ iş ikliğ in "teknik pratikli ğ i (uygulanabilirliğ i)inin ve 
"ekonomik olabilirliğ inin" incelenmelidir. 

Problemin te şhis edilmesi, genel bir tasanm kavram ının geliş tirilmesi ve ana 
hatlann ın özetlenmesi" şeklinde k ı saca tan ımlayabileceğ imiz olurluluk incele-
mesi esas ı nda küçük ölçekli bir sistem çalış mas ıdı r ve sistem çal ış mas ından ön-
ce geldiğ i için sistem çalış masının bir provas ı  niteliğ indedir. Bu nedenle sistem 
ön incelemesi olarak da isimlendirilebilir. 

Olurluluk incelemesi nihai tasarımı  üzerine in ş a edileceğ i "kritik faktörleri" 
bulup ortaya ç ıkarmak amac ı yla yap ı l ı r. Konunun derinliğ ine fazla inilmez, in-
celenen faaliyetlerin kapsam ı  s ı mrlı dır. Olurluluk incelemesi sonucunda elde 
edilen bulgular yeterli ve olumlu ise proje (sistem çal ış mas ı) baş lar, aksi durum-
da projeden vazgeçilir. Olurluluk incelemesi bir olurluluk raporu ile sonuçlan ı r. 
Rapor, çe ş itli seçenekleri değerlendirir ve "maliyet-etkinlik" bak ımından en üs-
tün olan sistemi i ş letme yönetimine önerir. 

Genelde iki tür olurluluk incelemesinden söz edilebilir: 
1. Geniş  bir sistem çal ış mas ının yapı lıp yap ı lmamas ını  konu alan olurluluk 

inceleMesi. 
2. Bilgisayar kullan ım ının olurlu olup olmad ığı nı  konu alan olurluluk incele-

mesi. 
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Birinci türden bir olurluluk incelemesinde amaç, geni ş  bir sistem çalış ması -
nın ana hatlar ın ı  ortaya ç ıkarmak, böyle bir çal ış manın maliyetini, alaca ğı  zama-
nı  ve çal ış ma sonucu ortaya ç ıkacak yeni sistemin yararlann ın neler olacağı m 
kestirebilmektir. Geni ş  bir sistem çal ış mas ının olurlu olaca ğı na karar verilirse 
böyle bir çal ış maya geçilir. Aksi durumda çalış malar sona erer. Çünkü sistem 
çalış mas ı  oldukça pahal ıya ç ıkan bir çal ış mad ı r. 

İkinci tür olurluluk incelemesi bir bak ıma olurluluk incelemelerinin özel bir 
halidir. Bir i ş letmede bilgisayann veya bilgi i ş lem sistemlerinin kullanım ının 
olurlu olup olmad ığı nı  anlamak amac ı yla başvurulan bir çal ış mad ır. Bilgisaya-
nn kullanım alanlann ı  belirlemek ve buna uygun bilgisayan seçmek hedeflerine 
yöneliktir. Mevcut bilgisayar sisteminin yetersiz kalmas ı  sonucu daha büyük bir 
bilgisayar sistemine geçmenin olurluluğunu belirlemek için de ba şvurulabilir. 
Bilgisayar sistemlerine yap ı lacak yat ı rımların boyullarmın büyüklüğü nedeniyle 
bu incelemeye gerek duyulur. 

OLURLULUK İNCELEMES İNİN ADIMLARI 

Olurluluk incelemesinin küçük çapta bir sistem çal ış mas ı  olduğuna daha ön-
ce değ inilmiş ti. Bu nedenle olurluluk incelemesinin ad ımları  bir sistem çalış ma-
sına benzerlik gösterir. Tek bir farkla ki; o da daha az aynnt ı ya girmesi, daha az 
kapsaml ı  olmas ı dı r. 

Olurluluk incelemesi ad ımları  şu s ı ray ı  izler: 

1. Problemin tan ımı : Olurluluk incelemesinde ilk ad ım; problemin doğ ru ta-
mmlanması dır. Problemin doğ ru tanımlanmas ında; konu, kapsam ve amaçlann 
doğ ru tayin edilmesi önem ta şı r. 

Olurluluk incelenmesinin amaçlar ı  yönetimin istekleri doğ rultusunda tan ım-
lanı r. Bu tan ım nihai (tasanmlanacak) sistemin ba ş ans ını  ölçmede de kullan ıla-
bilir ve olurluluk incelemesini k ı lavuzu görevini görür. Tan ımlanan amaçlar, i ş -
letmenin genel amaçlar ı  ile de ili şkili olmalıd ı r. 

Sonraki ad ım, incelemenin kapsam ının ve s ınırlannın tespit edilmesidir. 
Olurluluk incelemesi kapsam ına giren i ş letme bölümleri ve tasarlanan sistemin 
girdisine katk ıda bulunan veya ç ıktı s ını  kullanan i ş letme unsurlar ı  net olarak be-
lirlenmelidir. 

incelemenin konusu, çal ış manın baş lığı  veya ana temas ı  ile eş  anlaml ıdı r. 
2. Veri toplama ve analiz: Bu a ş amada i ş letmede çal ış anlardan mülakat (gö-

rüşme) yoluyla gerçek problemin ne oldu ğu ve nedenleri hakk ında bilgi alınma-
sı  gerekir. Özellikle alt kademe personeli ile görü şme yapmadan önce konuyla 
ilgili yazı lı  politika ve usüller (talimat, yönetmelik vb.) varsa incelenmelidir. 
Bu, analiste i ş letme faaliyetleri hakk ında bilgi verdi ğ i gibi, mülâkat ın daha ya-
pıc ı  olmas ını  sağ lar. Yaz ı lı  olmayan usüllerin görü şmeler s ı ras ında veya i ş  akışı  
gözlemlerinde ortaya ç ıkarı lmas ına çalışı lmal ı d ı r. 

Ön araş tı rmaların ışığı nda toplanan bilgiler yard ımı yla problem gerekirse ye-
niden tanı mlanır, kapsarn ile amaçlar yeniden belirlenir. Yönetim ile yeniden 
görüşme yap ı larak elde edilen bulgular gözden geçirilir. Konu, kapsam ve 
amaçlarda gerekli oldu ğuna inanı lan değ iş ikliklerden yönetim bu şekilde haber-
dar edilmi ş  olur. Projenin ba ş ans ı  için bu vazgeçilmez bir ş arttı r. 

3. Seçeneklerin belirlenmesi: Daha önceki ad ımda belirlenen problemin çö- 
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zümü için öneriler, herbirinin maliyetleri ve sa ğ layacağı  yararlar zaman çizelge-
si ile birlikte haz ırlanır. Maliyetlerin gerçek maliyetlerin kaba bir tahmini olma-
s ı  bu aş ama için yeterlidir. 

4. Seçeneklerin ekonomik analizi: Olurluluk incelemesi, tam ve kapsaml ı  bir 
sistem çalış mas ı  yürütmenin maliyet tahmini ve analizi ile sonuçland ınlmalıdı r. 
Yeni sistem geli ş tirmenin insan gücü ihtiyaçlar ı  miktar ve zaman olarak belide-
melidir. Aynca, sistemin i ş letim maliyeti ile malzeme maliyetleri de gözönüne 
al ı nmalıdı r. 

5. Raporun yönetime sunulmas ı : Sistemden beklenen yarar ile maliyetlerin 
karşı laş tırılması  yap ılarak yeni sistemin olurlu olup olmadığı na karar verilir. 
Raporun sonuç bölümünde, geni ş  bir sistem çal ış ması  lehinde veya aleyhinde 
kesin bir görü ş  ortaya konmal ı d ı r. Daha sonra olurluluk raporu incelemeyi talep 
eden üst yönetime onay için sunulur. 

OLURLULUK RAPORU 

Olurluluk incelemesinde elde edilen tüm bulgulan, de ğerlendirme ve öneri-
leri içerir. Kurulacak sistem ile ilgili ilk döküman budur. 

Bir olurluluk raporu şunları  kapsamaktad ı r: 
1. Problemi analistin nas ı l anladığı nı  aç ıkça gösterecek şekilde tammlamal ı - 

dır. 
2. Çalış manın ana konusu ve kapsamm ı  aç ıkça belirtmeli, kapsama al ınan ve 

almmayan alanları  listelemelidir. 

3. Amaçlan ortaya koymal ı  ve amaçlara ula şı lıp ulaşı lmadığı nı  belirtmelidir. 
Sistem incelemelerinin teknik, ekonomik ve i ş letim aç ı sı ndan olurlu olup olma-
dığı n ı  göstermelidir. 

4. Olağ an dışı  durumlar veya problemler aras ındaki etkinle ş imler gibi özel 
dikkat gerektiren alanlara i ş aret etmelidir. 

5. Tüm sistemi ayr ıntıl ı  olarak tarif etmelidir. Hem mevcut sistem hem de 
önerilen sistem anlat ılmalı dı r. • 

6. Ekonomik maliyet kar şı laş tı rmalan ve sistemin kazand ı racağı  yararlar be-
lirtilmelidir. 

7. Öneriler aç ıkça belirtilmelidir. Önerileri destekleyen mant ık aç ıklanmal ı -
d ı r. 

8. Akış  ş emalan, grafik, resim, plan gibi rapor içinde kullan ılmayan belgeler 
eklerde sunulmal ıdı r. 

ÖRNEK OLAY: DELTA PAZARLAMA Ş IRKETI 
Deha Pazarlama ş irketinin sat ınalma bölümünde i ş ler oldukça yava ş  gitmek-

tedir. Bu durum 6 ayd ı r süre gelmektedir. Ş irketin genel müdür yard ımc ıs ı  mev-
cut elemanlar ile i ş lerin nas ı l düzeltilebilece ğ ini araş tırmak üzere bir sistem ana-
listini görevlendirmeye karar verir. 

Sistem analisti i şe sat ınalma müdürü ile görü şerek baş lar ve problemin ne ol-
duğunu anlamaya çal ışı r. Aldığı  bilgilere göre, problem bölümde mevcut perso-
nelin kald ı rabileceğ inden fazla i ş  yükü olmas ı  ve 2 yeni elemana gerek duyul- 
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duğu şeklinde ortaya konmu ş tur. Bunun yan ında, analist bir tak ım kı rtasi i ş lerin 
azalt ı l ı p günlük i ş lere daha fazla zaman aynl ıp ayrılmayacağı n ı  da araş tı rmakta-
d ı r. 

Analist bir olurluluk incelemesi yapmaya karar verir. Bu incelemede konu, 
bölümün personel hacminin üstünde i ş  olmas ı  şeklinde belirtilir. Kapsam olarak 
sat ınalma bölümünün tamam ı , amaçlar ise en çok yard ım edilmesi gereken ala-
nı n tespit edilmesi ve i ş  yükünü azaltmak için elimine edilmesi gereken i ş lemler 
olarak tan ımlan ı r. 

Sat ı nalma bölümü sorumlulan ile görü şmeler s ı ras ı nda analist önemli bir bil-
gi edinmi ş tir: Ş irket bünyesinde bulunan her bölüm sipari ş  fiş lerini kendisi dü-
zenlemekte ve sat ınalmaya göndermektedirler. Dolay ı s ı yla her bölüm de ğ iş ik 
formatlarda sipari ş  fi ş i kulland ığı ndan sat ınalma bölümünde ek i şlem ve dosya-
lama zorluğu ortaya ç ıkmaktad ı r. Öyleyse ş irket içindeki tüm bölümler standart 
bir sat ı nalma formu kullanmal ı dı r. 

Analist sat ınalma bölümünün yaz ılı  prosedürlerini inceledi ğ inde her sipari ş  
fi ş i için 5 değ i ş ik belge düzenlendi ğ ini görür. Bunlar; bölüm içi dosyalama, mu-
hasebe nüshas ı , sipari ş  veren bölüm için teslim belgesi ile kopyas ı  ve nihai 
sat ı nalma emri olarak isimlendirilmi ş tir. Bu durumda, analist bölümün k ı rtasi 
i ş lerinin basite indirgenebilece ğ ini, bunun ise para ve zaman tasarrufu demek 
olduğu kanaatine vanr. 

Alt düzeyde yer alan memurlarla yap ı lan görü şme sonucu bölüme gelen tüm 
sat ınalma emirlerinin 2 y ı l süreyle saklandığı nı  ve sipari ş  veren bölüm ad ına gö-
re dosyaland ığı n ı  öğ renir. Dosyalama amac ı yla bir form daha doldurulmaktad ı r. 
Bu form sat ı nal ınan tüm malzemeler için olup malzeme ad ına göre dosyalan-
inaktad ı r. Bu bilgilerden sonra bölümün dosyalama sisteminin bir k ı sm ının eli-
mine edilmek suretiyle arş iv yükünün hafifletilebileceğ i, böylelikle yerden ve 
zamandan kazanç sa ğ lanacağı  görü şü ağı rl ı k kazan ı r. 

Bu araş tırmalann ışığı  altında problem ba ş lang ı çta tanımland ığı ndan farkl ı  
bir görünüme bürünmü ş tür. Yeni tan ıma göre, konu art ık bölümün i ş  yükünün 
çokluğu değ il bölüm içi yazış mglann çok olu şu, kapsam ise sadece bölümün 
kırtasi i ş lemleri ve dosyalama sistemi, amaçlar ise k ırtasi i şlemleri ve dosyala-
ma yükünü azaltmaktad ı r. 

Satı nalma müdürü ile yeniden yap ı lan görü şme sonucu, sat ınalma bölümün-
de zaman ın % 65'inin form doldurmaya, % 25'inin dosyalama ve % 10'unun ise 
fiyat ara ş tı rmas ına aynldığı , bu nedenle ş irketin yeterli derecede fiyat ara ş tırma-
s ı  yapanı amas ından ötürü en uygun fiyatta malzeme alamad ığı  ortaya ç ıkmış tı r. 

Olurluluk incelemesi sonucunda sistem analisti DELTA Pazarlama ş irketin-
de sipari ş  fi ş lerinin standartla ş tınlmas ı  için geni ş  bir sistem çal ış mas ı  yapı lma-
sını  yönetime önermi ş tir. 

IV. SISTEM ÇALIŞ MASI 

Olurluluk raporunun yönetime sunulmas ı nı  takiben eğer geni ş  bir sistem ça-
lış mas ı na gerek duyulursa, daha önce yürütülen çal ış malar derinle ş tirilir. 

Sistem çal ış mas ında i ş letmenin incelenen ve ili şkili alanlarında son derece 
titiz ve aynnt ı lı  bir çal ış ma yürütülür. Bu projeyi sistem analistlerinden olu ş an 
bir ekip gerçekle ş tirir. Projenin yönetiminde PERT veya benzeri yöntemlerden 
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yararlanı labilir. Sistem çal ış mas ının pahalı  bir çal ış ma olduğu, çalış manın za-
manında bitirilmesinin büyük önem taşı dığı  unutulmamalı dı r. 

Sistem çal ış mas ının aş amalan aş ağı da s ı ras ı yla incelenmi ş tir: 
PROBLEMIN TANIMI 

Iş letmelerde problem genellikle i ş ler yolunda gitmediğ i zaman farkedilir 
Gerçekte problem uzun süreden beri varolabilir, fakat ancak i ş ler ters gidince 
veya yönetimin dikkatine sunulunca gözönüne al ını r. 

Problemi doğ ru olarak te şhis etmek san ı ldığı  kadar kolay bir i ş  değ ildir. Ge-
nellikle problem olarak te şhis edilen şey, onun "belirtisi" olmaktad ı r. Örneğ in, 
problem ilk bakış ta "büro personeli için yeterli yer olmay ışı " olarak görülebilir. 
Oysa, biraz derine inildi ğ inde bunun gerçek problem olmadığı , gerçek proble-
min bir yansımas ı  olduğu, gerçek problemin "i ş letmede evrak yoketme (kay ı t 
azaltma) sisteminin olmamas ı " olduğu ortaya ç ıkar. 

iş letmede problem alanlann ı  belirlemeye yarayan belirtilerden baz ı ları  şun-
lard ı r: 

a) iş lem hı zının yavaşlığı  
b) Bir i ş  için çok az ki ş inin görevlendirilmi ş  olması  
c) Bir i ş  için çok fazla ki ş inin görevlendirilmiş  olmas ı  " 
d) Müş teri ş ikayetleri 
e) Satıc ı  ş ikayetleri 
f) Çalış anlann ş ikayetleri 
g) Yeni bir sistemin (bilgisayar) getirilmesi 
h) Yeni getirilen sistemin iyi çali şmamas ı . 
İş letmede aksama görülen bir alanda problemin ne oldu ğunu tam ve aç ık bir 

şekilde tespit edebilmek için bir dizi çal ış ma yapı lmas ı  gerekir. Bu çal ış ma şu 
şekilde bir s ı ra izler: 

1-Yönetim ile ön görü şme: Bu görü şmede problem alanlan te şhis edilir. 
2- Yazı lı  prosedürlerin incelenmesi: İş letmede mevcut yaz ılı  prosedürlerde 

çatış an noktalar, muhtemel problemler belirlenir. 
3- Mevcut sistemin gözlenmesi: İş letmede yürürlükte olan sistemin nas ıl iş -

lediğ i gözden geçirilir. Problem alanlan aras ındaki ilişkiler araş tınlı r. 
4- Personel ile görü şme: Çalış anlar ile mülakat yap ı larak i ş letmede i ş lerin 

yapı lışı  hakkında bilgi alını r. 
5- Veri toplama: İş letmede problem alanlanna ili şkin bilgi edinilir, belgeler - 

formlar incelenir. 
6- Bulgulann de ğerlendirilmesi: 1-5 ad ımlarda elde edilen bilgiler de ğ erlen-

dirilerek problemin ne oldu ğu ortaya ç ıkarı lı r. 
7-Problemin tan ımı : Problemin ne oldu ğu ifade edilir. 

81 

pe
cy

a



8- Bulgularm yönetimle gözden geçirilmesi: Elde edilen bulgu sonuçlar ı  yö-
netime sunulur ve yönetimin onay ı  alını r. 

9- Problemin tanımı  yapı lı r: Problem kesin bir şekilde tan ımlanır ve bir rapor 
haline getirilir. 

PROBLEM TANIMLAMA RAPORU 

Bu aş ama sonunda ortaya ç ıkartılan sonuçlar rapor haline getirilir. Rapor 
dört bölümden olu şur: 

1- Problemin tanım ı : Problemin konusu, kapsam ı  ve amaçlar bu bölümde ir-
deleni r. 

a) Konu: Çal ış manın ana temas ı  ve baş lığı dı r. Örneğ in, işçilerin bordro ko-
nusundaki ş ikayetleri yap ı lacak çalış manın konusunu oluş turur. 

b) Kapsam: Çal ış mada kapsanacak alan ve çal ış manın boyutları  belirtilir. 
Çalış manın kapsam ında; zaman, para ve organizasyon s ınırlamalan ile çal ış ma-
nın s ını rlan çizilir. Çal ış ma kapsam ı , konu ile sını rl ıdı r. Örnegin, konu i şçilerin 
bordro konusundaki ş ikayetleri ise, kapsam ilgili faaliyetler ile s ını rlid ı r. 

c) Amaçlar: Çal ış ma yap ı lmak istenen şey veya vanlmak istenen yerdir..Ko-
nu ve kapsam ile yak ından ili şkilidir. Örnegin, i şçilerin bordro ş ikayetleri konu-
sundaki incelemenin amaçlar ı  şunlar olabilir: 

- Çalış ma zaman ını  kaydeden yöntem ve formlann yeterlili ğ inin gözden ge-
çirilmesi. 

- Ücret çeklerini yazan sistemin (elle veya bilgisayarl ı) i şyükünü ve mevcut 
tekniklere göre güncel olup olmad ığı nın belirlenmesi. 

2- Orijinal planda düzeltmeler: Çal ış maya başlandığı nda yola ç ıkılan ilk 
plandan sapmalar söz konusu ise, bunlar ın neler olduğu belirtilir. 

3- incelemeye al ınan alanlar ve aynnt ı  düzeyi: Çal ış malann hangi alanlarda 
yürütüldügü ve ne düzeyde aynnt ıya inildiğ i belirtilir. Aynnt ı  düzeyi, sistem 
analizi ya da olurluluk incelemesi yan ı nda daha genel nitelik taşı r. Sistem anali-
zi aş amas ında tüm karar noktalar ı , tüm olaylar ve diğer bilgiler en ince aynnt ı sı -
na kadar incelenir. Olurluluk incelemesinde ise önemli olaylar dikkate al ınarak 
daha az aynnt ı ya inilirken, problem tan ımlama a ş amas ında yalnızca genel 
amaçl ı  dökümanlar, önemli karar noktalar ı  ve kritik olaylar incelenir. 

4- Problemin aç ık tan ım ı : Sistem analizi çal ış mas ında ele al ınacak problem 
anlaşı lır bir biçimde tan ımlanı r. Problemin iyi tan ı mlanmasının onun yan yanya 
çözülmesi demek oldu ğu unutulmamalıdı r. 

ÖRNEK OLAY: GAMA İMALAT Ş IRKETI 

Dayanıklı  tüketim mallan üreten GAMA İMALAT ş irketinde sipari ş ler satış  
bölümünde çal ış an 6 operatör taraf ından telefonla al ınmaktad ı r. Sipari ş i alan 
operatör sipari ş  formu doldurarak anbara göndermektedir. Geçmi ş te bir sipari ş  
ortalama 3 saatte i şlenirken, ş imdi bu süre 7 saate ç ıkmış tı r. Bu durum ise mü ş -
terilerin ş ikayetlerine neden olmaktad ı r. 

Bu durumun düzeltilmesi için çağnlan sistem analisti ş irkete gelerek ilgili 
bölüm amirleri ile problemi nas ı l gördükleri ve nas ıl düzeltilebilece ğ i konulan- 
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nı  görüştü. Analist yerinde gözlemler yapt ıktan sonra operatörlerle görü şerek 
onlann problemi nas ıl gördüklerini öğ renmeye çal ış tı . Daha sonra günde ortala-
ma gelen sipari ş  sayı sını , sipari ş  alma ve form doldurma sürelerini belirledi. 

Sipariş in akış  şeması  sistem analisti tarafından Ş ekil-15'deki gibi belirlendi. 

Satış  Bölümü 
Sipariş  Alı mı  

Kopyalar 
Ambar 
Satış  

As ı l Nüsha 
Muhasebe bölümü 

Ş ekil 15: Sipari ş  akış  şemas ı  
Sistem analisti problem tanımlama raporuna konuyu "mü ş terilerin sipari ş le-

rini iş lemek için geçen süre" olarak tan ımlad ı . Amaçlan "sipari ş  alma yöntemle-
rinin ve sipari ş  fonıllannın iyileş tirilmesi" olarak belirledi. 

Ş irket h ı zl ı  bir geli şme gösterdi ğ i için her sipari ş  için daha fazla bilgi al ın-
mas ı  gerekmektedir. Operatörler her form doldurulu şunda 2 saniye zaman kay-
betmektedirler. Her operatör günde 100 sipari ş  al ı rsa, bu günde 600 sipari ş  de-
mektir. Form doldurulurken kaybedilen zaman 600 x 20 = 12.000 saniye, ya da 
12.000/60 = 200 dakikad ır. Bu ise 3 saat 20 dakika demektir. Toplam israf edi-
len zaman 3 saatin üzerindedir. E ğer formdaki eksiklikler giderilirse, bir sipari-
ş in iş lenme süresi 7 saatten 4 saatin alt ına indirilmi ş  olacaktır. Bu durumda, ye-
ni bir form tasanm ı  gereklidir. 
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VERI TOPLAMA 

Veri toplamda sistem analistinin dikkat etmesi gereken noktalar önceden 
belirlenmi ş  olmalı dır. Veriyi kullanan, üreten ve i şleyen her i ş letme birimi için 
şu bilgiler tüm aynnt ılanyla öğ renilmelidir: 

1- Bölüm için veya bölüm taraf ından hangi "raporlar" ve "belgeler" üretil-
mektedir? 

2- Bölümde tutulan dosyalar hangileridir? 
3- Dosyada bölüm tarafından veya bölüm için ne gibi bir "i ş lem" yapılmak-

tad ı r? 
4- Bölüm tarafından elde edilen veya bölüm içinde toplanan "veriler" neler-

dir? 
5- Yukanda belirtilen i ş lemlerin "hacmi", "maliyeti" ve "zaman" ihtiyaçlar 

nelerdir? 
6-Dış  ş artlar tarafından "empoze edilen" ihtiyaçlar nelerdir? 
7- Bölüm için hangi iç değ iş iklikler düşünülebilir? 
8-Organizasyon yap ı s ı  ve eleman yeterlilik düzeyi nedir? 
Tasarım parametreleri olarak şu bilgilere gerek duyulur: 
- Yönetim incelenen alanlara sm ı rlama getirmi ş  midir? 
- iş letmenin faaliyetleri üzerinde hukuki ve benzeri s ını rlamalar var m ı dı r? 
Sistem analisti mevcut sistem hakk ında çeş itli yollardan bilgi toplayabilir. 

Bunlann her birinde elde edilecek bilgiler bir di ğerini tamamlay ıcı  nitelik taşı -
yabilir. Bu aç ıdan gerek mülakat, gerek gözlem, gerekse belgelerin incelenmesi 
ayrı  önem taşı r. 

Ş imdi bunlar ı  tek tek inceleyeceğ iz: 
MÜLAKAT 
En çok kullan ı lan bilgi toplama yöntemlerinden birisidir. Incelenen alanlarda 

görev yapan ki ş ilerle yüzyüze görü şme yöntemidir. 
Mülakât yapı lı rken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunur. Analistin 

belli bir konuda olabildi ğ ince çok bilgi alabilmesi için öncelikle çok iyi bir din-
leyici olmas ı  gerekir. Karşı daki ki ş inin mülakat s ı ras ındaki davranış larını  (mi-
mikler, jestler, arii reaksiyonlar vb ) dikkatli şekilde gözleyerek mülakât ı  yürüt-
mekte yarar vard ı r. Bunun yanında, mülakat s ıras ında söylenenlerin daha sonra 
değerlendirilmesi amac ı yla not edilmesi (dökümantasyon) son derece önemlidir. 
Görüşme biter bitmez analist notlar ım gözden geçirerek atlam ış  olduğu noktala-
n ve kendi yorumlar ını  ekleyerek, önem s ı rasına koyarak ve özetleyerek yeni-
den düzenlemelidir. 

Mülakâtta soru sormanm büyük önemi vard ır. Mülakat yap ılan ki ş inin bir 
konuda söylediklerinin do ğ ruluğu çapraz sorularla test edilebilir. "Evet" veya 
"Hay ı r" ile cevap verilebilecek sorular veya cevab ı  baş tan belli sorulardan kaç ı -
nılmal ı dır. Analist ki ş isel fikirlerini açıklayan sorular sonnamah, mülakat bo- 
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yunca tarafs ı z kalmal ıdı r. 
Mülakat ın yapı lmasmda çe ş itli tekniklerden yararlan ılabilir. Önceden hangi 

konulann, ne s ırada, nas ı l sorulaca ğı  gibi standart kurallara göre mülakat yap ıla-
bilir. Bu yöntem "yap ı sal mülakat" olarak isimlendirilir. Bunun kar şı tı , çok ge-
nel baz ı  amaçlar ve çok az belirlenmi ş  kurallara göre yürütülen mülakatlar olup, 
"yap ısal olmayan" mülakatt ı r. 

Mülakatı  bir kaç oturumda yürütmek daha sağ lıklı  sonuçlar verir. Mülakat ın 
başı nda görü şme yap ılan kiş iye mülakatın amac ı  hakkında bilgi verilmesinde 
yarar vard ı r. Buna rağmen, mülakat s ı ras ında analist görü şülen kiş inin belli ko-
nularda bilgi vermekten kaç ındığı nı , yanlış  cevaplar verdiğ ini sezebilir. Analis-
tin bu tür direni ş ler karşı sında ne yapacağı nı  önceden belirlemesi yararl ı  olur. 

BELGE İNCELEME 
Analistin ba şvurabileceğ i diğer bir bilgi toplama yolu; i ş letmede mevcut çe-

ş itli belgeleri gözden geçirmektir. Bu belgeler; yaz ılı  usüller, talimatlar, organi-
zasyon şemalan, i ş  tammlan, iş letme faaliyetlerine ili şkin akış  şemalandı r. Bun-
ları  incelemek analistin i ş letmeyi daha iyi tanımas ını  sağ lar. Fakat yalnızca 
belgelerin incelenmesiyle i ş letmedeki bilgi ala şnun tüm boyutlanyla anla şı lma-
s ı  imkansadı r. Belgeleri inceleyerek bilgi toplama çal ış mas ı  mülakat, gözlem 
gibi yöntemlerle mutlaka desteklenmelidir. 

Belgelerin en önemlilerinden biri de, i ş letmede kullan ı lan formlard ı r. Bu 
formlara ili şkin standart baz ı  sorulann cevapland ınlmas ı  halinde i ş letmedeki 
bilgi sistemi daha iyi anlaşı labilir. Formlann analizini sağlayan böyle bir soru 
listesi aşağı da verilmi ş tir: 

1-Belge ne i şe yarı yor? 
2- Belge ile ilgili herhangi bir problemle kar şı laşı lı yor mu? 
3-Belgede hangi bilgi alanlar ı  kullanılıyor, hangileri elle dolduruluyor? 
4- Belgeyi tamamlamakta hangi bilgi alanlar ına başvuruluyor? 
5- Aynı  bilginin başka kaynaklar ı  var m ı ? Nelerdir? 
6- Belge ne zaman geliyor? 
7-Belge kaç nüsha olarak ç ıkarılı yor? Nereye, ne zaman gönderiliyor? 
8-Belgede hangi maddeler kontrol ediliyor? Hatal ı  ise yanlış lar nas ıl düzelti-

liyor? 
9- Veri hacimleri ve i ş lem maliyeden nedir? 
10-Belge nas ıl dosyalanı yor ve nas ı l başvuruluyor? Dosyada ne süreyle ve 

hangi s ı rada kal ı yor? 
11-Dosyadaki belgelere ne tip soru ş turmalar yap ılıyor? Soru ş turman ın sıklı -

ğı  ve süresi nedir? 
12-Belgeden diğer dökümanlara hangi bilgiler aktanl ı yor? Kim aktar ı or ve 

s ıklığı  nedir? 
13-Belgeyle iliş igi plan başka birim var m ıdır? 
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GÖZLEM 

Baz ı  i ş letmede büro görevlerinin ay ı-allı  iş leyiş lerini tanımlayan el kitab ı  
vard ı r. Bu tür bir tan ımlama yararl ı  olsa da, sistemin gerçek i şleyiş ini tümüyle 
veremez. Yaz ı lanlar i ş leyi ş le değ i ş ikliğe uğ rar. Sistemdeki de ğ iş iklikler de hep 
bir nedene dayand ığı ndan yaz ı  ile uygulama aras ındaki değ i ş iklikler mevcut dü-
zenin en önemli, en güç taraflar ın! yans ıtı r. Bu nedenle bu tür bir el kitab ının in-
celenmesi, görevlilerin çal ış ma an ı nda gözlenmesi i ş leminin yerini alamaz. 

Gözlem s ı ras ı nda analist incelenen i ş le ilgili aş ağı daki sorulara cevap arama-
lıdı r? 

1-Ne yap ı lmaktadı r? 

2- Niçin yap ı lmaktad ı r? 

3- Kim yapmaktad ı r? 

4- Nas ıl yapmaktad ı r? 

5- İş in yap ı lmas ı yla ilgili ana problemler nedir? 

Bu yöntemler d ışı nda toplant ı , anket ve benzeri yollarla da bilgi toplamak 
imkanı  vard ı r. 

VERI ANALIZI 
Veri toplama aşamasm ın ard ından verilerin analizine geçilir. Gerçekte bu iki 

aş ama birbirinden aynlamaz. 

Veri analizinde esas olarak iki temel i ş lem gerçekle ş tirilir: 

1-Tüm ihtiyaçlar ortaya ç ıkanlmal ı  ve doğ ru tan ımlanmal ı d ı r. 
2- Olurlu tasanm altematifleri belirlenmelidir. 

Veri analizinde cevapland ı nlmas ı  gereken sorular ı  üç baş lık altında görebili- 
riz: 

a) İhtiyaçlann de ğerlendirilmesi: 

1-Mevcut sistem ne i şe yarı yor? 

2- Sistem i ş letmenin faaliyetlerine nas ı l katkı da bulunuyor? 

3- Sistem amaçlanan görevini ne derece yerine getiriyor? 

4- Incelenen faaliyetle di ğer faaliyetler aras ında ne gibi bağ lar bulunmakta-
d ı r? 

5- Temel ad ı mlardan veya ara ad ımlardan elimine edilmesi gereken var m ı ? 

6- Iş lenen veri i ş letme faaliyetleri için hayati nitelik ta şı yor mu? 

7- İş lenmeyen, unutulan önemli bir veri var m ı ? 

b) Sağ layacağı  yararlar bak ım ından: 

1- Yeni yöntemler vas ıtas ı yla mevcut maliyetler azalt ılabilir veya elimine 
edilebilir mi? 

2- Sonuçlar iyileş tirilebilir mi? 
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3- Tekdüze görevler elimine edilerek personel de ğ iş imi azaltılabilir mi? 

4- Yer ihtiyaçları  azaltı labilir mi? 

c) Tasar ım aç ı sından: 

1- Fonksiyonel alanlar do ğ ru tan ımlanmış  mı dı r? Yeniden tammlanmal ı  m ı -
d ı r? 

2- Potansiyel tasarruflar önemli midir? 

3- Mevcut sistemde eğ itilen personel var m ı ? 

4- Üst yönetim deste ğ i var m ı ? 

5- Yeni sistem fonksiyonel s ını rlar veya mevcut bölüm faaliyetleri çerçeve-
sinde mi tasanmlanmaktad ı r? 

SISTEM TASARIMI 

Sistem geli ş tirme çal ış mas ının en yaratıc ı  kı sm ıdı r. Olurluluk incelemesinde 
taslağı  oluş turulan fikirler ayr ıntılı  olarak geliş tirilir. Olurluluk incelemesindeki 
bilgiler çok genel iken bu a ş amada en ince aynnt ı ya kadar yeni sistem tan ımla-
nı r. Örneğ in, ihtiyaç duyulan makinan ı n (bilgisayann vb.) kapasitesi nedir? 
Dosya yap ılan nedir? Giri ş/Ç ıkış  fonnatlan nedir? vb. 

Olurluluk incelemesi ve sistem analizi çal ış mas ının ilerleyen aş amalarında 
birden çok olurlu tasar ım seçenekleri ortaya ç ıkabilir. Bu durumda sistem tasar ı -
m ı  aşamas ında bu seçeneklerden birisi geli ş tirilerek önerilen sistem olarak be-
nim senir. 

Sistem tasarım ında gerçekle ş tirilen i ş letmenin rapor sisteminin tasanm ıdı r. 
Sistem tasar ım ında ilk ad ım genellikle ç ıktı lann tasanmlanmas ıdır. Çünkü 

çoğu kullanıc ının sistemle ana temas noktas ı  "ç ıktrlard ır. Çıktı lann kalitesi ve 
yararl ılığı  sistemin kullanılıp kullan ı lmamas ı  kararım etkiler. 

Her kullan ıc ının ayrı  raporu (Çı ktıy ı ) almas ına gerek yoktur. Baz ı  kullanıc ı -
lara aynntll ı  rapor yerine özet rapor gerekebilir. Baz ı  kullamc ılar ise istisna ra-
porlan isteyebilirler. Örne ğ in satış ların önceki yıla nazaran % 5 dü şmesi gibi. 

Çıkt ılann belirlenmesinden sonra girdi ihtiyaçlar ı , dosya yapı lan tasarlamr. 

Bütün bu i ş ler için şu sorular cevapland ınlmalıdır: 
- Raporlan üretecek i ş lemler nelerdir? 

- Hangi bilgi gereklidir. 

- Bilgi nereden temin edilecektir? 

Bilgisayar sistemi tasanmlan ı rken elle yapı lmas ı  gereken i ş lemler de aynntı -
lı  olarak tammlanmal ıdır. Elle yapı lmas ı  gereken i ş  hacmi, bunlan yapmak için 
gerekli zaman gibi bilgiler sistem tasar ımında yer almal ıdı r. Bu i ş lemler yap ı l-
madan sistem tasarım ı  tamamlanm ış  say ılmaz. 

MALIYET ANALIZI 

Yeni bir sistemin maliyetinin kestirilmesi, örne ğ in bir makinenin maliyetine 
kı yasla daha karma şı k olmakla birlikte uygulamaya konulacak sistemin olurlu 
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olup olmadığı nı  anlamak aç ı sından gereklidir. Maliyetlerin analizinde şu sorula-
ra cevap aran ı r: 

- Tüm maliyetler belirlenmi ş  ve kestirilmi ş  midir? 

- Parasal olarak ifade edilmeyen yararlar hangileridir? 

- Bu kestirimlerin değerlendirilmesinde yönetim hangi kriteri kullanacakt ı r? 

MALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Maliyetleri tür davran ış , iş lev ve zaman gibi çe ş itli kriterlere göre gruplan-
dırmak mümkündür. 

1-Türüne göre, dolays ı z ve dolayl ı  maliyet olarak iki grup alt ında toplanabi-
lirler. Dolays ız maliyet, sistemin kendi maliyeti iken dolayl ı  maliyet kira, sigor-
ta, vergi ve maa ş  gibi sistemin beraberinde getirdi ğ i maliyetlerdir. 

2- Davranış a göre, sabit ve de ğ i şken maliyetler söz konusudur. Sabit mali-
yet, zaman zaman de ğ işebilen fakat i ş  hacmi ile bir ilgisi bulunmayan maliyet-
lerdir. Amortisman, kira, vergi ve ücretler bu tür maliyetlerdendir. De ğ işken 
maliyet ise i ş  hacmi ile de ğ i şen maliyet olup elektrik, sarf malzemesi gibi gider-
ler bu gruba girerler. 

3- Fonksiyona göre, üç tür maliyetten söz edilebilir: Geli ş tirme, İş letim ve 
Bakım Maliyetleri, bilgi ak ış  sistemi gelişdim maliyetlerine, sistemin kurulma-
sı , programlama ve e ğ itim maliyeden dahildir. İş letim maliyetleri ise bilgisayar 
sisteminin çalış ma maliyeti olup, i ş letim personeline ödenen ücretler bu gruba 
girer. Bakım maliyeti, destek ve tamir hizmetleri giderlerinden olu şur. Yedek 
parça, bak ım teknisyenlerinin ücretleri gibi giderler bu gruba girer. 

4- Zamana göre, tekrarlanan ve tekrarlanmayan maliyetler olarak ikiye ayn-
lır? Tekrarlanan maliyetler düzenli aral ıklarla katlandan giderler olup maa ş , bil-
gisayar kiras ı  ve program bakım ücretleri gibi maliyetlerdir. Tekrarlanmayan, 
başka bir deyi ş le bir noktada sona eren maliyetlere bir örnek, program geli ş tir-
me maliyetidir. 

Bu s ını fland ı rmanın ışığı  altı nda üç tür maliyetten söz etmek yanl ış  sayıP 
maz: 

1- Uygulamaya geçi ş  maliyeti: Bir kerelik ortaya ç ıkan bir maliyet olup, yeni 
sistemin kurulmas ı  aş amas ında yapı lan çali şmalann maliyetidir. Bu gruba şu 
maliyetler girer: 

a) Donanım nakliye maliyeti, 

b) Bilgisayar merkezi tefri şat (mobilya, özel dö şeme, klima vb.) maliyeti, 

e) Elektrik, güç donan ı mı  maliyetleri, 

d) Manüel sistemden bilgisayarl ı  sisteme veya bilgisayarl ı  sistemden yeni 
sisteme geçi ş  uyarlama maliyeti, 

e) Mevcut sistemi ortadan kald ı rma maliyeti, 

f) Eğ itim maliyeti. 

2- İş letme maliyeti: Sistemin çal ış tınlmas ı  için gerekli olan maliyettir. Tek- 
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rarlanan bir maliyettir. A ş ağı da belirtilen unsurlardan olu şur: 

a) Personel ücretleri: Sistemi i ş letecek personele ödenen ücretlerdir. Personel 
kapsam ına programc ı , sistem analisti, veri giri ş  operatörleri, sistem operatörler i 
ve idari personel girer. Ücret art ış ları  da analizde dikkate al ınmalıdı r. 

b) Büro yeri maliyeti: Bilgisayar sisteminin kuruldu ğu yerin maliyetidir. M2 
 başı na bir maliyet belirlenmelidir. Yer kiralanm ış sa kira maliyeti hesaba kat ılı r. 

c) Sarf malzemesi maliyeti: Sistemi i ş letmek için gerekli olan sarf malzeme-
sinin tümüne verilen isimdir. Disket, yaz ı c ı  kağı dı  gibi sistemin çal ış mas ı  için 
zorunlu malzemelerin maliyetidir. 

d) Genel giderler: Bu s ınıfa aş ağı daki maliyetler girer: 

- Bakım hizmetleri, 

- Sigorta, 

- Bina ve emlak vergisi, 

- Is ıtma, ayd ınlatma, 

- Özel hizmetler (kitapl ık, fotokopi vb.) 

3- Yatırım maliyeti: Bir kerelik, tekrarlanmayan maliyetler grubuna girer. 
Satı nal ınan veya kiralanan sistemin (donan ım ve yaz ı lım) maliyetidir. 

SISTEMIN YARARLARI 

Yeni bir sistemin iki tür yarar ı  söz konusu olabilir: 

1-Dolaysı z yarar 

2- Dolayl ı  yarar 

Dolays ız yarar en kolay te şhis edilebilen yarar olup, bir i ş lemin eliminasyo-
nu veya artan verimlilik sonucu ortaya ç ıkan maliyet tasarrufu olarak kolayl ıkla 
ölçülebilir. 

Dolaylı  yarar ise, dolays ı z yarar gibi somut, elle tutulur, gözle görülür olma-
dığı ndan kolayca te şhis edilemez. ölçülmesi de zordur. Bu tür yararlar ı  tahmin 
etmenin maliyeti, bazen tahmin etmenin sa ğ layacağı  değerin üstünde de olabi-
lir. 

Bu tür yararlara örnek olarak; 

- Müş teri isteklerine çabuk cevap verme 

- Ürünün kalitesinde düzelme 

- Müş terilerine verilen sözün (teslimatlann) yerine getirilmesi 

- i ş letmenin daha etkin kontrolü 

gösterilebilir. 

Sistemin etkinliğ i; sistemi i ş letme için gerekli olan zaman ve maliyetlerin 
sistemden elde edilen yararlar ile kar şı laş tınlmas ı  sonucu belirlenir. 

Sistemin baş arı sı  yalnı zca dolays ız ekonomik değerler ile s ını rlanmamalı , el- 
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le tutulmayan, ölçülmeyen yararlar ı  da gözönüne al ınmal ı dı r. 
SİSTEM SEÇENEKLERİNİ  DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI 

Önerilen bir sistemin değerlendirilmesinde genelde iki yöntem uygulan ır. Ya 
yeni sistem eski sistemle karşı laş tı nlır, ya da çe ş itli alternatifler aras ından "ma-
liyet / etkinlik" yöntemi ile en uygunu seçilir. 

Aş ağı da her iki yöntem de aç ı klanmaktad ı r. 
1. YENI SİSTEM İ LE ESKI SISTEMIN KIYASLANMASI 

Mevcut sistem ile önerilen sistemin kar şı laş tı nlması nda ilk yap ı lmas ı  gere-
ken; önerilen sistemin "yararl ı  ömrünün" tahmin edilmesi olmalı dı r. İkinci ola-
rak, önerilen sistemin i ş letim maliyetlerinin hesaplanmas ı  gelir. 

Üçüncü olarak, mevcut sistemin i ş letim maliyetlerinin hesab ı  gerekir. 

Dördüncü ad ı m, iki sistemin i ş letim maliyetlerinin yeni sistemin yararl ı  öm-
rü süresince kar şı laş tı nlması dı r. 

2. MALIYET/ETKINLIK ANALIZI 

Teklif edilen sistemden elde edilecek dolayl ı  ve dolays ı z yararlann do ğurdu-
ğu etkinlikle sistemin kaynak k ı s ı tlannı  (maliyetler) kar şı laş tı rmaktad ı r. Teklif 
edilen sistemin yararlann ın maliyeti kar şı lay ıp karşı lamadığı  test edilir. Getire-
ceğ i yararlar maliyetini kar şı lamayan sistem dikkate al ınmaz. 

Bu analiz bir dizi sistem alternatifleri aras ından yap ı lacak basit bir karşı laş -
tırma ile hangisinin en iyi oldu ğunu belirler. Yönetim için ba şannm anahtarla-
nndan birisi de; belli bir say ı da alternatif aras ından seçim yapabilmektir. 

Yönetim, sistemi doğ rudan ilgilendirmesi aç ı sından daha ziyade dolays ız 
maliyetlerle ilgilenir. Örne ğ in, bilgisayarın kira maliyeti bu tür bir maliyettir. 

UYGULAMAYA GEÇI Ş  
Hiç bir sistem test edilmeden ve önceden iyice planlanmadan uygulanmaya 

konmaz. Uygulanmaya geçmeden önce tüm haz ı rl ıklar tamamlanm ış  olmalıdı r, 
aksi takdirde sistemden beklenen yaran almak ya imkans ı zlaşı r, ya da zorla şı r. 

Sistemin uygulamaya konmas ından önce bir sistem uygulama (emplementas-
yon) devresi geçirmesi gerekir. Bu devrede şu haz ırlıklar yürütülür: 

- Personel yeni sistem için e ğ itilir. 

- Sistemin test verisi ile denemesi yap ılı r. 
- Sistemin gerçek verilerle denemesi yap ı l ı r. 
- Sistemin düzgün çal ış mas ı  için gerekli dökümantasyon haz ı rlanı r. 
Yeni sistemin uygulanmas ında 4 değ iş ik yol izlenebilir: 

1. Paralel geçi ş : Yeni sistemin "gerçek veri" ile denenmesidir. Bu a ş amada 
eski sistem de ayni verilerle çal ış mas ı na devam eder. Belirli bir süre sonunda 
yeni sistemle eski sistemin aynı  sonuçları  verip vermediğ i kontrol edilir. Sonuç 
olumlu ise yeni sistem benimsenir. 

2. Kademeli geçi ş : Eski sistem belli bir dönem boyunca yeni sistemle yava ş  
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yavaş  değ iştirilir. Bu şekilde yeni sisteme uyum daha kolay olur. 

3. Pilot sistem ile geçi ş : Yeni sistem i ş letmenin sadece bir bölümünde uygu-
lanı r. Bu deneme olumlu sonuç verirse yeni sistemin tümü devreye al ını r. 

4. Ani geçiş : Bu yöntemde eski sistemden yeni sisteme geçi ş  bir anda olur. 
Bu şekilde geçi ş  en riskli yöntem olduğundan yeni sistemin önceden çok iyi test 
edilmiş  olmas ı  gerekir. 

Yukarıda aç ıklanan çe ş itli yeni sisteme geçi ş  yöntemlerinin şematik gösteri-
mi Ş ekil- 1 6'da verilmektedir. 

a) Paral ı  Geçiş 	 c) Pilot Sistem ile Geçi ş  

 

yeni sistem 

b) Kademeli Geçiş  

ıı  eski sistem 	yeni sistem 

d) Ani Geçiş  

Ş ekil 16: Yeni sisteme geçi ş  yöntemleri 

Sistemin test verisi ile denenmesi a şamas ında yalnızca ortalama i şlemler de-
ğ il aynı  zamanda hatal ı  ve değ iş ik ş artları  yans ı tan veriler de sisteme verilir. 
Ayrıca sistemin tümünün ve modüllerinin i şleyiş  mantığı nda hata bulunup bu-
lunmadığı  da kontrol edilir. 

Deneme i ş lemi elle yapılan iş lemleri de kapsar. Bu ihmal edilirse sistemin 
baş arılı  olmas ı  imkan dışı dı r. 
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KARINCA 	 COOPERATION 

DERGILER 	KARINCA 	KARDEŞ 	KOOPERAT İ FÇ İ L İ K 	IN TÜRKIYE 

Adet (TL) 	 20.000 	 Kar ı nca'n ı n Eki 	20.000 	 75.000 

Adet $) 	 2 	 olup paras ızd ı r. 	 3 	 6 
Adet (DM) 	 3 	 3 	 10 
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Tel 	 : (312) 431 61 25 - 431 61 26 

Faks 	 : (312) 434 06 46 

Yay ı n bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı  K ı z ı lay Şb. 30440/4.5 - ANKARA 

Not: PTT ile kitap yay ı n ı  isteyenlerin; PTT masraf ı  dahil yay ı n bedelini hesab ı m ı za yat ı rd ı klar ı na dair mak-
buzlar ı n ı  talep dilekçelerine eklemeleri gereklidir. (Seher kitap için PTT gideri: 4.000 TL) 
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