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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIMARALIK 1995 

BAŞ YAZI 

Değ erli Okuyucular ı m ı z!.. 

Kooperatifçilik Dergisinin 110. say ı s ı  ile sizlerle birlikte olmaktan mutluluk du-
yuyoruz. 

Bu say ı m ızda yine değ erli bilim ve fikir adamlar ı n ın çok çeş itli konulardaki ma-
kalelerine yer vermekteyiz. Kamu yönetimi uzman ı  Doç.Dr Burhan Aykaç " Türki-

ye'deki Kamu Yönetimi Ö ğ retiminin Geli ş imi " konulu yazı sında kamu yönetimi öğ -

retiminin ülkemizdeki geldi ğ i yer, sorunları  ve al ı nması  gereken tedbirler üzerinde 
durmaktadır. Erol Demir, koopreratifçilik e ğ itimi konusunu incelerken, kooperatif ül-
küsünün geli ş mesinin ancak eğ itime bağ l ı  olduğ una dikkat çekmektedir. 

Prf.Dr. Celill ER ve Ali Fehmi SOYGENİŞ , ortak çal ış maları nda pancarda şeker 
varl ığı na etki eden faktörleri bildirmektedirler. Doç. Dr. Nejdet Ang ın yaz ı sında 
pek çok davan ın aç ıklamas ına konu olan ve kamula ş tı rmayı  yapan ile kamula ş tırma-
ya tabi ta şı nmaz ın sahipler aras ı nda anla ş mazl ık oluş turan bir konuya, yani irtifak 
hakkına ait k ı ymet takdiri yöntemlerini bir örnek olay ile aç ıklayarak, bilirki ş ilere 
yard ımcı  olabilecek değerli bilgiler sunmaktad ı r. 

Murat Say ı l ı , Türkiye'de son derece önem ta şı yan ancak önlenemeyen, tar ı m ara-
zilerinin tar ı m dışı  kullan ı lmas ı  ve verimli topraklar ı n üretim dışı  kalmas ı  sorununu 
Tokat Ili Kazova örneğ i ile incelemekte ve verimli tar ımsal arazilerin tar ı msal üre-
timde kullan ı lmasın ı n gelecek nesiller için önemine dikkat çekmektedir. 

Fehmi Aytaç, Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun yürürlü ğe girdiğ i günümüzde, tüke-
ticilerin korunmas ı nda yerel yönetimlerin fonksiyonu ve tüketici korunmas ı na katkı -
lann ı  ele ald ığı  yaz ı s ı nda, piyasa ekonomisinde tüketiciye korumada tüketici örgütle-
rinin öneminede i şaret etmektedir. 

Harun Tanrıvermiş , Türkiye'de tar ım ve tarıma dayal ı  endüstrilere yönelik ara ş tır-
ma ve teknoloji geli ş tirmenin yeterli olmadığı n ı , buna kuruluş ların gerekli önemi 
vermediğ ini, lüzumlu kaynağı n ayrı lmad ığı nı  belirtmekte, geli şebilmek için mutlaka 
ara ş tırman ın ön plana al ı nmas ı n ı , araş tı rmalar ı n bunun sonuçlar ı ndan yararlanacak 
kuruluş larca finanse edilmesinin, ara ş tı rıc ılan te şvik ederken, devletin yükünüde 
azaltabileceğ ini ortaya koymaktad ı r. 
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Dr. Murat Koçtürk, tar ı m kesiminin örgütlenmesinde önemli bir yeri bulunan Zi-
raat Odalar ı n ı  incelemekte, bu odalar ın bugün için beklenileni veremedi ğ ini ve tar ım 
kesiminin sesini yeterince duyurabilecek ölçüde kamuoyu yaratamad ığı nı  belirterek, 

yeni yasal düzenlemenin gereklili ğ ine işaret etmektedir. 

Dr. Zahide Kocaba ş , model ve modelleme kavramlai ını  aç ıkladıktan sonra bir 
bitki simülasyon modelinin olu ş turulmas ı ndaki safhalan, konunun uzman ı  gözüyle, 
ilmi bir yaklaşı mla ortaya koymakta ve bu alanda çal ış anlara kaynak olu ş turabileceğ i 
değ erli bilgiler vermektedir. 

Doç. Dr. Ahmet Özçelik ve Erdemir Gündo ğ muş  son yı llarda özellikle tar ım 
ekonomisi sahalarmda çal ış anlar ı n sı kça kullanmaya ba ş lad ıklan simülasyon tekni ğ i-
nin, bu alanda çal ış anlar için bitkisel ve hayvansal üretimde kullan ımı  için temel bil-
gilerden olu şan yaz ı lar ında tar ı m ekonomistleri için bu tekni ğ in kullan ım ın ın önemi-
ni ortaya koymaktad ırlar. 

Metin Saraço ğ lu, Avrupa Para Sistemini çok yönlü olarak aç ıklad ıktan sonra Tür-
kiye'nin bu sisteme entegrasyonunda kar şı laşı labilecek sorunlar ve bunlar ın çözümü 
konusunu tart ış maktadır. 

Değ erli Kooperatifçiler, bilindi ğ i gibi ICA 20-23 Eylül 1995 tarihleri aras ında In-
giltere'nin Manchester şehrinde yap ı lan 31. Kongresinde kooperatifçilik ilkelerini ye-
niden belirleyerek alt ı  olan ilke say ı s ın ı  yediye ç ıkarm ış tır. 

Kooperatifçilik değ erlerini, uygulamaya geçirmeye yard ımcı  olmak, yol göster- .. 
mek üzere tesbit edilen yedi kooperatifçilik ilkesi ş unlard ı r. 

a- Gönüllü ve aç ık üyelik 	 e- Eğ itim, uygulama ve bilgi 

b- Ortaklar ın demokratik kontrolü 	f- Kooperatifleraras ı  işbirliğ i 

c- Üyenin ekonomik kat ı lı m 	g- Topluma kar şı  sorumluluk 

d- Otonomi ve bağı ms ızl ık 

ICA tarafı ndan 1995 y ı l ında kabul edilen 7 kooperatifçilik ilkesi ile daha önce 
uygulanan 6 ilke ( Serbest giri ş , demokratik yönetim, sermayeye s ın ırl ı  faiz verilme-
si, risturn dağı tımı , kooperatiflerde eğ itimin geliş tirilmesi, kooperatiflerle i şbirliğ i ) 
karşı laş tırı ldığı  zaman, önemli bir de ğ iş iklikten söz etmek imkan ı  yoktur. Sadece ye-
dinci ilke yani topluma kar şı  sorumluluk ilkesi yeni olarak değerlendirilebilir. Bu il-
ke ile amaçlanan ise kooperatiflerin üyelerinin ihtiyaçlar ını , isteklerini karşı larken, 
faaliyette bulunduklar ı  toplumun sürdürülebilir kalk ınması  için çal ış malar ı  ve bunun 
üyelerin uygun bulacağı  politikalarla yürütülmesidir. 

Değerli kooperatifçiler, dergimizin bu say ısı  birbirinden kı ymetli ilmi yaz ıları  
kapsamakla birlikte, kooperatifçilik konulu yaz ı lara yeterli oranda yer veremedi ğ imi-
zin üzüntüsünü yine yaşı yoruz. Burada, kooperatifçilik konusunda çal ış anların, koo-
peratifçilerin Dergimize yaz ı  göndermemeleri dolay ısıyla çekilen yaz ı  s ıkıntı s ı n ı  bir 
kez daha vurguluyoruz. 

Kooperatifçi Selamlanm ızla 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETIMI 
ÖĞ RETİMİ NİN GELIŞ IMI 

Doç.Dr. Burhan A YKAÇ * 

GIRIŞ  

Modern devlet anlay ışı nın ortaya ç ıkmas ıyla birlikte, devletin yerine getirmek zo-
runda olduğu hizmetlerde sürekli bir art ış  meydana geldiğ ini görmekteyiz. Bu eğ ilim 
kalkınma süreci içerisinde bulunan bütün ülkelerde etkisini uzun y ı llar sürdürrnü ş tür. 
Özellikle devlet yönetiminde merkeziyetçiliğ in hakim olduğu ülkelerde bu , eğ ilim 
çok daha etkili olmu ş tur. Dünyada demokratikle şme sürecinin, kalk ınma sürecinin 
önüne geçmesiyle birlikte, pek çok ülkede temel politika olarak binemsenen "Milli-
leş tirme" politikas ı , yerine "Özelleş tirme" politikas ına terketmi ş tir. Bunun sonucu 
olarak, son y ı llarda devletin küçültülmesi, özelle ş tirme, daha etkili, daha verimli ve 
daha rasyonel kamu hizmeti sunulmas ı  anlay ışı  genel kabul gören bir görü ş  haline 
gelmiş tir. Ancak, özelleş tirme konusunda öncü olarak bilinen, en liberal olarak kabul 
edilen ülkelerde bile, devletin rolünün teoride öne sürüldü ğ ü düzeyde azalt ılmadığ,ma 
tan ık olmaktay ız. 

Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak, ülkelerin yönetim anlay ış larırıda da de-
ğ işmeler gözlenmektedir. Bütün ülkelerde, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi, 
hantal, verimli olmayan, yava ş  iş leyen ve pahal ı  hizmet üreten kamu yönetimi imaj ı -
nın ortadan kald ırılması  için yoğ un çaba içerisine girildiğ i görülmektedir. Bunun 
sağ lanabilmes için, kamu yönetiminde görev alacak kamu görevlilerinin yeti ş tirilme-
sini amaçlayan eğ itim ve öğ retim faaliyetlerinde yeni düzenlemeler yap ı ldığı n ı , aka-
demik programlarda önemli say ı labilecek değ iş iklikler yap ı ldığı n ı  üniversiteler düze-
yinde yeni programlar aç ıldığı nı  görüyoruz. Bütün bu geli şmeler, dünyada "Kamu 
Hizmeti" nin kapsam ının ne olduğ u ve kim tarafından yerine getirilmesi gerekti ğ i 
konusunun yeniden ve kapsaml ı  bir şekilde sorgulanmas ı  konusunu ortaya koymakta-
dır(1). Son y ı llarda görülen ekonomik, sosy al, siyasal ve kültürel. alandaki, geli şme-
ler,insan haklar ı , temel hak ve özgürlüklerin kapsam ı , çevre sorunlar ı , yeni dünya 
düzeni ve küreselle şme gibi kavramlar böyle bir geli şmeyi zorunlu k ı lan unsurlar 
arasında say ılabilir. Bu bak ımdan kamu yönetimi öğ retiminin baş lang ıç y ı lları  ile, 
günümüz ve gelecek yüzy ı l çok farkl ı  özellikler taşı maktad ır. Geçmi ş te en önemli 
sayı lan bir kamu hizmeti bugün ayni derecede önem ta şı mazken, geçmi ş te kamu hiz-
meti olarak dü ş ünülmeyen hizmetler, günümüzde en önemli kamu hizmeti olarak ni-
telendirilmektedir(2). 

(•) Gazi (IniVersitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Ö ğ retim Üyesi 

5 

pe
cy

a



Biz bu incelememizde Türkiye'de kamu yönetimi öğ retiminin geliş im sürecinin 
gösterdiğ i özellikler ile Türk bürokratik yönetim gelene ğ inin temel özellikleri aras ın-
daki ili şkilerden hareket ederek; Türkiyede kamu yönetimi ö ğ retimi alan ında görülen 
gelişmeler, bu geli ş meleri etkileyen unsurlar ve günümüzde ula ş tığı = noktay ı  de-
ğerlendirerek gelecek için baz ı  projeksiyon yapmaya çal ış acağı z. Bunları  yaparken, 
geçmi ş  yı llarda bu alanda yap ı lan çal ış malardan büyük ölçüde yararlanaca ğı z.Ancak, 
özellikle 1980'li y ı llardan sonra bu alanda 'bir bo ş luk olduğu kan ıs ında olduğ umuz-
dan, bu incelemenin bu alandaki bo ş luğ un doldurulmasında bir öncü olabilece ğ ini 
düş ünüyoruz. Bu itibarla, biz de bu incelememizde bunu yaparken, kronolojik bir 
yol izlemekten ziyade, kamu yönetimi öğretiminin amaçlar ını  ve öğ retim programla-
rında yer alan konuların bir değerlendirmesini yapaca ğı z. 

Kamu Yönetimi Öğ retiminin Baş lang ı ç Y ı llar ı  

XIX. Yüzy ı lın ortalar ından itibaren, dünyadaki bütün ülkelerde, devlet taraf ından 
sunulan hizmetlerin daha nitelikli olmas ın ı  sağ lamak amac ı yla çe ş itli önlemler al ın-
mış tır(3). Bu önlemlerin ba şı nda kamu görevlisi olarak görevlendirilecek ki ş ilerin, 
bu görevleriyle ile ilgili bir e ğ itim program ından geçirildikten sonra bu görevlere 
alınmalann ın uygun olacağı  düş üncesinin yer almas ı  dikkat çekicidir. Bu amaçla li-
sans ve yüksek lisans düzeyinde, akademik anlamda ö ğretim faaliyetlerinin ba ş latıl-
dığı nı  görüyoruz. Türkiye'de de, kamu yönetimi ö ğ retimi faaliyetlerinin tanzimat dö-
nemiyle birlikte ba ş ladığı  kabul edihriekte birlikte, Osmanl ı  Imparatorluğ unun 
özellikle yükselme döneminde, kamu görevlilerinin yeti ş tirilmesine yönelik baz ı  dü-
zenlemelerin yap ı ldığı  bilinmektedir(4). Ancak, bu ö ğ retim faaliyetlerinin bugünkü 
anlamda kamu yönetimi öğ retimi olarak nitelendirilip nitelendirilemeyece ğ i de ayrı  
bir tart ış ma konusudur(5). Bu itibarla Türkiye de kamu yönetimi ö ğ retiminin Batı  ile 
ayn ı  döneme rastlad ığı n ı  ancak ayn ı  geliş im h ız ı nı  gösteremediğ ini söyleyebiliriz. 

Batı l ı  ülkelerde, kamu yönetimi öğ retiminin ba ş lang ı c ı  konusunda da farkl ı  gö-
rü şler bulunmakla birlikte, genel olarak, bu faaliyetlerin bugünkü anlamda 
XIX.Yüzy ıl sonları na doğru baş ladığı  kabul edilmektedir. Hemen bütün kaynaklarda, 
bu alanda ilk ad ı m ın Woodrow W ı lson tarafı ndan 1887 y ı lında yay ınlanan "The 
Study of Adminisrration" adl ı  makale ile at ı ldığı  konusunda görü ş  birliğ i bulunmak-
tadır(6). Ancak W ı lson'un bu makalesinde, "Amme idaresi, amme hukukunun tefer-
ruatlı  ve sistematik uygulan ışı d ır"(7) şeklinde bir tan ı m vererek, kamu yönetiminin 
ayrı  bir inceleme konusu yap ı lmas ı nı  önermektedir. Bu makalenin yay ınlanmasından 
önce, 1883 y ı lında "Pendleton ACt" ad ı yla yap ı lan düzenlemenin çok daha büyük 
önem taşı dığı  belirtilmektedir(8). Ancak, di ğer bat ı l ı  ülkelerde de ayn ı  yıllarda, bu 
alanda önemli say ılabilecek geli ş melerin olduğ u da bilinmektedir(9). Fakat genellik-
le, bugünkü anlamda, yüksek öğ renim düzeyinde kamu yönetimi öğretimi konusunda 
ABD'nin öncülük yaptığı  kabul edilmektedir(10). Bununla birlikte, çe ş itli ülkelerde 
bu alanda önemli say ı labilecek çabalar gösterildi ğ i, bu cümleden olarak, Osmanl ı  
Imparatorluğ unun yükselme döneminde Enderun Mektebinin bu alanda önemli fonk- 
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siyonlar yerine getirdi ğ i, hatta bu uygulaman ı n Batı l ı  Ülkeler tarafı ndan model ola-
rak al ı ndığı  belirtilmektedir(11). Ancak, gerek bu programlarda yer alan ders konula-
n, gerekse bu okullar ı n kuruluş  amaçları  ve i ş leyiş  biçimleri, bugünkü kamu yöneti-
mi öğretiminin amac ına ve içeriğ ine tam olarak uymamaktad ır. Ancak, Osmanl ı  
İ mparatorlu ğunda, Enderun Mektebinden ba şka, Bab- ı  Ali Mektebi ve Bab- ı  Defter-
darı  Mektebi gibi, önemli say ı labilecek, devletin çe ş itli kademelerdeki memur ihtiya-
c ı n ı' karşı lamak amac ı yla aç ı lmış  okullar ı n bulunduğ unu da görüyoruz(12). Bu itibar-
la Osmanl ı  Imparatorluğu döneminde, kamu görevlisi yeti ş tirilmesine yönelik bu 
faaliyetlerin büyük önem ta şı dığı nı  kabul etmekle birlikte, bugünkü anlamda kamu 
yönetimi öğ retiminin ba ş lang ıç y ı lları  olarak Tanzimat döneminin genel olarak kabul 
edildi ğ i görü ş ünü benimseyerek, çal ış mam ız ı  bu temele dayand ı racağı z. 

Tanzimat Dönemi 

Tanzimat dönemi, Osmanl ı  Imparatorlu ğ u tarihi içerisinde bir dönüm noktas ıd ır. 
Devletin yönetim felsefesinin de ğ i ş tirildi ğ i bir dönem olmas ı  yan ında, haritada yeri 
ayn ı  olan bir ülkenin jeo-politiğ inin değ iş tiğ i, günümüzde geçerlili ğ ini sürdüren ter-
cihlerin yapd ığı  bir dönemdir. 

Türkiye'de Kamu Yönetimi ö ğ retiminin içerik olarak bugünkü anlamda olmasa 
bile, düş ünce olarak 1859 y ı l ı nda Mülkiye Mektebinin ö ğ retime aç ı lmas ı yla birlikte 
baş ladığı  kabul edilmektedir (13). Mülkiye mektebinin aç ı ld ığı  y ı llarda iki y ı ll ık 
olan öğ renim süresi boyunca okutulan dersler incelendi ğ inde, bu okulun hem amaç 
yönünden, hem de zihniyet yönünden Enderun mektebinden ve diğ er kamu görevlisi 
yetiş tirmeye yönelik okullardan çok farkl ı  olduğu aç ıktır. Mektebi Mülkiyenin ilk 
program ı nda kamu yönetimi ile do ğ rudan ilgili olarak "Usul-i İ dare" adl ı  bir dersin 
bulunmas ı  ve diğ er derslerin hukuk a ğı rl ıkl ı  olmak üzere genel kültür derslefinden 
meydana gelmesi, devletin yönetici tipolojisini ortaya koymas ı  bak ı m ından son de-
rece dikkat çekicidir. Okulun aç ı l ışı nda Sadrazam, bütün hükümet üyelerinin ve Is-
tanbul'un bütün ileri gelenlerinin haz ır bulunmas ı  (14) konuya ne derece önem veril-
diğ ini göstermektedir. Böylece, Enderun Mektebi ile güçlendirilen asker-sivil 
bürokrasinin iş birliğ ine dayal ı  yönetim geleneğ i, sivil kanad ı n biraz daha güçlendiri-
lerek sürdürülmesini amaçlayan yeni bir boyut kazanm ış  oluyordu. 

Mülkiye Mektebinin aç ıldığı  1859 y ı l ı  ile 1953 TODAİE'nin aç ı ldığı  tarihler ara-
sındaki dönemde, "Mülkiye Mektebinin Tarihi", "Türkiye'de Kamu Yönetimi ö ğ reti-
minin Tarihi Geli ş imi" özde ş  bir özellik göstermektedir. Ba şka bir ifadeyle, belirtilen 
dönemde, Mülkiye Mektebinde görülen geli ş meler, Türk Kamu Yönetimine damgas ı -
nı  vurmu ş tur. Bu okulun kapat ı lmas ı , tekrar aç ı lmas ı , öğ renim süresinin uzat ı lması , 
al ınan öğ renci say ı sı , gündüzlü statüye çevrilip, tekrar yat ı l ı  yapı lmas ı , ders prog-
ramlar ında yap ı lan değ i ş iklikler; devletin kamu yönetimi politikas ı nı  yans ı tan, kamu 
yöneticilerinden beklentilerini belgeleyen birer kri,, -  olarak değ erlendirilebilir. Bu 
itibarla, bu dönemdeki "Kamu Yönetimi Tarihi", "Mülkiye Mektebi" tarihinden iba-
rettir, denilebilir. 
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Tek Parti Dönemi 

Tek parti dönemi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet'inin kurumsalla şma dönemi-
dir. Bu dönem, her kademede ve her kurumda Imparatorluk zihniyeti yerine Cumhu-
riyet zihniyetinin yerle ş tirilmesini amaçlayan, yöntemleri ve uygulamalar ı  "Sui Gene-
ris" bir dönemdir. 1933'te yap ı lan Üniversite reformu da ayn ı  doğ rultuda yap ı lmış  
çalış malar ı  yans ı tmaktad ı r(15). 

Cumhuriyetin kurulmas ında etkili olan asker ve sivil bürolcratlar, Harbiye-
Mülkiye iş birliğ i geleneğ ini Osmanl ı dan Cumhuriyete taşı m ış lardı r. Böylece, ta eski-
lere dayanan, Osmanl ı  döneminde çok belirgin bir biçimde ortaya ç ıkan, "Türk Bü-
rokratik Yönetim Gelene ğ i" Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdilrece ğ inin işaret-
lerini vermi ş  oluyordu (16). I.TBMM üyelerinin % 47 'sinin asker ve sivil 
bürokratlardan olu ş urken II.TBMM'de bu oran ı n % 52 ye ulaş mış  olmas ı  (17), ayrı -
ca, ilk Bakanlar Kurulunda yer alan üyelerin de ayn ı  eğ ilimi yans ı tmas ı , Cumhuriyet 
döneminin ilk y ı lları ndan itibaren devlet yönetiminde Harbiye-Mülkiye ittifak ı n ı n gü-
cünü göstermektedir. 

1913 y ı l ı nda "Paris Serbest Siyasal Bilgiler Okulu" program ı  esas al ı narak haz ır-
lanan ders program ı  Idari, Mali ve Siyasi Ş ube ad ı yla üç ayr ı  bölüm esas ın ı  benim-
siyordu (18). 1924 Y ı l ı nda yap ı lan yönetmelik değ iş ikliğ i ile ders program ı nda bir 
degiş iklik yap ı lmamakla birlikte, ö ğ retim sisteminde ve okulun amaçlar ı nda önemli 
değ iş iklikler yap ı lm ış tır (19). 1936 y ı l ı nda Ankara'ya ta şı nan ve öğ renim süresi 4 y ı -
la ç ıkar ı lan okulun program ında Ş ehircilik, Mahalli Idareler ve Türk İdare Teşkilatı  
Tarihi gibi yeni derslere yer verildigi görülmektedir. Ancak, ders programlar ında hu-
kuk derslerinin önemli bir a ğı rlığı n oldugu da dikkat çekicidir. 

Çok Partili Dönem 

Türkiye'de çok partili hayata geçi ş le birlikte, Kamu yönetimi ö ğ retimi alan ı nda 
önemli gelişmelerin baş lad ığı n ı  görüyoruz. 1949 Y ı l ı nda Türkiye Dünya Bankas ın-
dan bir araş tırma grubu göndermesini istemi ş tir. 15 kiş iden olu şan Amerikal ı  bilim 
adamlar ı ndan olu ş an bu grubun baş kan ı  James M.Barker, 1950 y ı l ı nda ülkemize ge-
lerek incelemeler yaparak, "Barker Komisyonu Raporu" ad ı yla bir rapor haz ı rlaya-
rak hükümete sunmu ş tur. Söz konusu raporun, VIII. Bölümünün "Amme Idaresi" 
baş l ı g ı n ı  taşı yan k ısm ında, kamu personelinin yeti ş tirilmesine önem verilmesi gere-
ğ ince işaret edilmektedir (20). 

1949 y ı lında F.Neumark'a haz ırlat ı lan raporda "Memurlarda Kalite Meselesi" ba ş -
lığı  altı nda, kamu görevlilerinin yeti ş tirilmesi konusuna dikkat çekilmektedir (21). 
Bu çalış malar ayn ı  zamanda, Türkiye'de yönetimin iyile ş tirilmesi gerekti ğ ine en üst 
düzeyde inan ı ldığı n ı  göstermektedir (22). 

1950 Y ı l ı nda Siyasal Bilgiler Fakültesine dönü ş türülen okul kurulmu ş tur. 1954 
y ı l ından itibaren yürürlü ğe giren yeni yönetmelik ve II.S ı n ı flarda bütün şubelere haf-
tada 2 saat "Amme Idaresi" ve IV.S ı n ı fta idari ş ubede haftada 2 saat "Amme İdare- 
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si" dersi konulmu ş tur (23). Ancak, ba şka bir kaynakta SBFde ilk Kamu yönetimi 
dersinin 1952 y ı l ı ndan itibaren Amerikal ı  Prof.Dr.Günnar Heckscher taraf ı ndan veril-
meye baş landığı  belirtilmektedir (24). Fakat, daha önceden kamu yönetiminin kamu 
hukuku içinde ele al ı ndığı  görü ş ü esas al ı narak, hukuk ağı rl ıkl ı  ders programlar ı , ka-
mu yönetimi dersi konulmu ş  olmas ı na rağmen ayn ı  özelliklerini korumaya devam et-
mi ş tir (25). SBFde 1967 y ı l ı nda Kamu yönetimi kürsüsünün kurulmas ıyla birlikte, 
kamu yönetimi ö ğ retimi Batı lı  ülkelerdeki düzeye getirilmi ş tir. Kamu yönetimi ile 

dersler, bütün derslerin % 15.3 oran ı na ula ş tı rı lm ış tır (26). Bu düzenlemelerden 
sonra, SBF mezunlar ı n ın katı ld ı klar ı  s ınavlarda % 34.75 gibi yüksek bir oranla di ğer 
okullardan mezun olanlara göre büyük bir ba şarı  göstererek ilk s ırayı  ald ıklar ı n ı  or-
taya koymaktad ır (27). Ayn ı  doğ rultuda, 1980'li y ı llar için daha kapsaml ı  bir araş t ır-
mada da, SBF mezunlar ı  kat ı ld ıkları  s ınavlarda yine ilk s ı ray ı  alm ış  olmalar ı na kar-
şı l ık, başan oran ın % 28.72 dü ş tüğ ünü görüyoruz (28). 

Bu dönemde kamu yönetimi ö ğ retimi alan ında at ı lan en önemli adı m ı n TODAI-
E'nin kurulmas ı d ır (29). TODAIE'nin kurulmas ı  ile birlikte, kamu yönetimi ö ğ retimi, 
kamu kurum ve kurulu ş lar ı n ı n ilgi odağı  haline gelmi ş tir. TODAIE'de uygulamaya 
konulan ders programlar ı nda yer alan konularla birlikte, kamu yönetimi ça ğ daş  bir 
düzeye kavu ş muş tur (30). TODAIE'nin kurulu ş undan günümüze kadar, çe ş itli düzey-
lerde 15.000 den fazla kamu görevlisine, kamu yönetimi ö ğ renimi sunmuş tur. Böyle-
sine köklü bir geçmi ş i olan Enstitü'nün "Kamu Yönetimi Akademisi"nin biçiminde 
yeniden düzenlenmesinin Türkiye'de kamu yönetimi ö ğ retimi alan ı nda yararl ı  sonuç-
lar vereceğ i ifade edilmektedir (31). 

Çok partili hayata geçildikten sonra, ülkemizde kamu yönetimi ö ğ retimi yapan 
okulların say ı s ında önemli bir artış  olmu ş tur. 1960'l ı  y ıllardan itibaren özellikle al-
d ıkları  öğ renci say ı s ı  itibariyle büyük bir insan gücü potansiyeline sahip iktisadi ve 
ticari ilimler akademilerinin say ı s ı nda görülen artış , bu okullar ın içinde bulunduklar ı  
sorunlar ayrı  bir tart ış ma konusudur (32). Akademi-Fakülte tart ış maların ı n yoğ un bir 
biçimde yaşand ığı  bu dönemde, kamu yönetimi öğ retimi standard ı nda da değ i ş meler 
olmuş tur. Bu okullardan mezun olanlar ı n, kamu yönetiminde üst düzey görevlere 
1970'li y ı llardan itibaren gelmesi söz konusu olmas ına karşı l ık, yap ı lan bir ara ş tı rma 
bu dönemde de üst kademe kamu yöneticilerinin büyük bir ço ğunluğunu SBF me-
zunları n ı n teşkil ettiğ ini ortaya koymu ş tur (33). Ayn ı  konuda yap ı lan bir ara ş t ırma-
da, 1990'l ı  y ı llarda da ayn ı  eğ ilimin devam ettiğ i belirlenmi ş tir (34). 1970'li y ı llarda 
yap ı lan bir ba şka ara ş tı rma ile Türk Kamu yönetiminin imaj ı  belirlenmeye çal ışı l-
m ış ur. Bu ara ş tırmada, "Değ işen koş ullar ı n dinamizmine ayak uyduramayan, Türk 
Kamu yönetimi, gittikçe olumsuzla şan imajlarla belirlenmi ş tir"(35) sonucuna var ı ldı -
ğ i ifade edilmektedir. 1980'li y ı llarda baş layan YÖK uygulamas ı yla, Akademi-
Fakülte ayr ım ı  ortadan kalkm ış , ancak gerekli ve yeterli ko şullar sağ lanmadan yöne-
tici arz ve talebi hiç dikkate al ı nmadan aç ı lan kamu yönetimi bölümlerinin say ı sı  
anormal bir biçimde artm ış tı r. 

9 

pe
cy

a



Ayrıca, kamu yönetimi öğ retimi ve kamu hizmeti anlay ışı  ile ülkelerin siyasal re-
jimleri ve geli ş miş lik düzeyleri aras ı nda da ilişki kurulabilir. Kamu yönetimi ö ğ reti-
minin Türkiye'de izlediğ i geliş im süreci bu aç ıdan da değeilendirilebilir. 

Bu çerçevede, MOSHER'in Avrupa Ülkeleri ve ABD ile ilgili olarak ortaya att ı -
ğı , demokrasi ile kamu hizmetlerinin geli şmesi aras ında anlaml ı  ilişki bulunduğu gö-
rü şü (36), Türkiye için de geçerlidir. Gerçekten, Türkiye'de de demokratikle şme ça-
baları  ile Kamu yönetimi ö ğ retiminin geli şmesi aras ında anlaml ı  ve olumlu bir 
ilişkinin bulunduğ u çok aç ı k bir biçimde ortaya ç ıkmaktadır. Zaten, demokrasinin 
doğ as ı  gereğ i bunun böyle olmas ı  da kaç ı nılmazdır. Ancak, zaman zaman, bunun 
böyle olmad ığı n ı  kan ı tlama giri ş imlerinin olduğunu da gözard ı  edemeyiz. 

Son yıllarda, ABD'de 215 kamu yönetimi master program ı  ile ilgili olarak yapı-
lan bir ara ş tırmada, bu programlar ın geçmişe nazaran tatminkar olmas ı na karşı lık, il-
gililerin ihtiyaçlar ına yeterince cevap vermedi ğ i sonucuna var ı lm ış tır (37). Ayrıca, 
yine ABD'de önde gelen kamu yörietimi ile ilgili bilimsel dergilerde yay ınlanan 
araş t ırmalar esas al ı narak yap ılan başka bir ara ş tırmada, bilimsel ara ş t ırmaların, "Te-
orik olarak çok iyi, uygulamas ı  mümkün olmayan" çal ış malar olarak nitelendirildi ğ i-
ni görüyoruz (38). Ayn ı  konuda, Türkiye'de yay ınlanan baz ı  kamu yönetimiyle ilgili 
dergilerde yer alan, bilimsel makalelerin esas al ınarak yap ılan değrelendirmede "Ör-
gütler ve yönetim disiplini dünyada bir sosyal bilim niteli ğ i kazand ıkça Türkiye'deki 
akademik faaliyetin uluslararas ı  yaz ı nla ilişkisi zay ı flarn ış ur. Evrensel ilkeler ve yol 
göstermeye güçlü ba ğ l ı lık seksen sonras ın ın ortam ıyla daha da güçlenmi ş , yetmi ş le-
rin sonunda görülen ara ş tırma yaz ı n ına yönelik k ı pırdanma ise geli ş me fırsatı  bula-
mam ış  görünmektedir" (39) sonucuna vanlmaktad ı r. 

Kamu yönetimi öğretiminin, "Yeni Kar şı laşunlmal ı  Yönetim" anlay ışı  içerisinde 
ele al ınmas ı  gerektiğ i öne sürülerek, Amerikan Kamu Yönetiminin "Internasyonali-
zasyonu" görü ş ü ortaya atı lmaktad ır (40). Öte yandan, ba şka bir kaynakta ise, Mc 
GREGOR'un X ve Y teorisine at ı fta bulunarak, ş imdiye kadar "X E ğ itim Teorisi-
nin" uyguland ığı n ı , bundan böyle kamu yönetimi öğ retiminde "Y E ğ itim Teorisinin" 
uygulanmas ı  gerektiğ i görüş ü öne sürülmektedir (41 

1980'li y ıllardan itibaren, her ne kadar akademik faaliyetlerde önemli geli şmeler 
olduğu öne sürülse de (42), özellikle, sosyal bilimler alan ında, hiçbir fakültenin dü-
zenli olarak dergi ç ıkaramad ığı , üniversitelerin kitap yay ı nlarında önemli bir azalma 
olduğu, öğ retim üyelerine ve yard ımc ı larına sağ lanan yurtiçinde ve yurtd ışı nda ara ş -
tırma yapma, kütüphane, yabanc ı  yay ı n ve diğer imkanlar bak ım ından bir gerileme 
olduğu aç ıkt ır. Böyle bir ortamda, özellikle baz ı  alanlarda olduğ u gibi, öğ renci kon-
tenjanlann ı n artırı lması , yeteri derecede fiziki ko şullar olu ş turulmadan yeni bölümle-
rin aç ılması , görülen eğ itim ile yap ılan iş  aras ı nda bir ili şki bulunmaması , mezun 
olan öğ rencilerin i ş  imkanlar ın ı n k ı s ı tl ı  olmas ı , kamu yönetimi öğ retimini olumsuz 
etkileyen unsurlar ın başı nda yer almaktad ır. 

10 

pe
cy

a



Sonuç 

Türkiye'de güçlü bir devlet yönetim geleneğ inin bulunduğ u bilinmektedir. Türkler 
tarihde 16 Imparatorluk, 41 Devlet, 33 Beylik, 4 Atabeylik, 17 Hanl ık ve 11 Cum-
huriyet kurmu ş lard ır. Bu devletlerin tamam ı , aşı rı  merkeziyetçiliğe dayanan bir yöne-
tim felsefesini yans ı tmaktad ır. Kurulan bu devletlerin tamam ında asker-sivil bürokra-
sinin ittifak içinde oldu ğu görülmektedir. Günümüz devlet yönetim anlay ışı nda ise, 
sivil toplum kurulu ş ları nın, demokratik bask ı  gruplar ın ın ve geniş  halk kitlelerinin 
yönetime katı lmas ı  veya yerel yönetimler arac ı lığı yla kendilerini yönetecekleri doğ -
rudan belirledikleri bir anlay ış  hakimdir. Böyle bir anlay ışı n devlet yönetiminde ha-
kim k ı lmması  için, kamu yönetimi öğ retiminin geliş tirilmesi yoluyla, hizmet kalitesi 
ve kapasitesi yüksek kamu görevlilerinin yeti ş tirilmesi ve kamu yönetiminde bu yö-
neticilere insiyatif tan ınmas ı  sağ lanmal ı dır. 

Bunun için öncelikle, üst düzey yöneticilerinin yeti ş tirilmesi ile ilgili düzenleme-
nin bir an önce yap ı lmas ı , her düzeyde kamu yönetimi öğ retiminin çağ daş  bir duru-
ma getirilmesi, yönetim-siyaset ili şkisinde sağ l ı klı  bir dengenin kurulmas ı  zorunlu-
dur. Belki bundan daha da önemlisi, görülen e ğ itim ile yap ı lan iş  aras ı nda mutlak 
bir ilişki kurulmas ı  gerekmektedir. Bunun yap ı lmamas ı  halinde, kamu yönetimi ö ğ re-
timinin düzeyi ne olursa olsun, beklenen sonucun al ınmas ı  mümkün olmayacaktır. 

1960'l ı  y ı llardan bu yana her on y ı lda bir askeri müdahalelerden sonra gündeme 
gelen "yönetimin iyileş tirilmesi" çabalar ı  sonucu, kurulan komisyonlar taraf ından ha-
zırlanan, fakat hiç bir zaman uygulamaya konulmayan raporlar ın gereğ inin yap ı lmas ı  
zorunlu hale gelmi ş tir. 

Geleceğ in Türkiye'sinde hizmet sunacak kamu yöneticilerine, bugünden bu ortam ı  
sağ lmnadığı m ı z takdirde, gelecek ile bugün aras ında çok büyük farkl ı l ıklar olabilece-
ğ ini düş lemek, a şı rı  bir iyimserlikten öte bir anlam ta şı mayacakt ır. 

11 

pe
cy

a



YARARLANILAN KAYNAKLAR 

(1) CHAPMAN, Richard L.and CLEAVELAND, Frederic N.: "The Changing Character of 
The Public Service", in Ed.KIM, Jae T.: New Readings in Public Adminstration, New 
York, 1982, p.5 

(2) FREDERICKSON, George H.: "Creating Tomorrow's Puclic Administration" in Ed 
KIM Jae T.: a.g.e., s.39: DELION, Andre G.: "Administration Publique Et Manage-
ment", Reveu d"Administration Publique, No 9, Janvier-Mars 1969, p.59; MOSHER, 
Frederick C.: Democracy and the Public Service, New York, 1968, p.24 

(3) GAZIER, François : La Fonction Publique Dans Le Monde, Editions Cuja.s, Paris, 
1972, p.7 

(4) ERGIN, Osman : Türk Maarif Tarihi, C.1-2, İ stanbul, 1977, 5.17; KOÇER, Hasan Ali: 
Türkiye'de Modem Eğ itimin Doğuş u ve Geliş imi, 2.Baskı , MEB Yay ını , Istanbul, 1974, 
s.15; AKYÜZ Yahya: Türk Eğ itim Tarihi, AÜEF Yay ını , Ankara, 1982, s.63: UNAT 
Faik Reş it: Türkiye Eğ itim Sisteminin Geliş mesine Tarihi Bir Bak ış ; MEB Yay ım, An-
kara, 1964, s.10 

(5) CEM Cemil: 'Türk Kamu Yönetimine Toplu Bir Bak ış ", AID, C.8, S.4, Aral ı k 1975, 
s.17 

(6) OSTONER, Yı lmaz: "Kamu Yönetimi Disiplininde Yöntem Sorunlar ı ", ATAUZ, Sevil 
(ED): Türkiye'de Sosyal Bilim Araş tırmalar ınm Geli ş imi, Türk Sosyal Bilimler Dernegi 
Yayını , Ankara, 1986, s.141; SIMON,Herbert A.vd.: (Çev.Cemal M ı hçı oğ lu) Kamu Yö-
netimi, AÜSBF Yaym ı ,Ankara, 1973, s.534; HEPER, Metin: "Avrupa'da Idare Bilimin-
,de Baz ı  Gelişmeler", AID, C.5, S.3, Eylül 1972, s.42; SCHACHTER, Hindy Lauer: 
Frederick Taylor and tha Administration Community, 

State University Of New York Press, New York, 1989, p.75; TORTOP, Nuri, ISBIR, 
Eyüp G. ve AYKAÇ, Burhan: Yönetim Bilimi, Yaymlar ı , Ankara, 1993, S.14 

(7) WILSON, Woodrow: (Çev.Nermin ABADAN) "Idarenin Incelenmesi", Woordrow Wil-
son Seçme Parçalar, Türk Siyasi Ilimler Derne ğ i Yaymlar ı , Siyasi Ilimler Serisi 1, İ s-
tanbul, 1961, s.65 

(8) MOSHER, Frederick C.: a.g.e., s.68; GAZIER, François: a.g.e., s.50 
(9) GAZIER, François : a.g.e., s.42; SAYAR, Nihad S.: Avrupa'da Iktisadi ve Ticari Ilim 

ve Araş tırma Müesseseleri, Istanbul, 1958, s.17-26 
(10) SAYAR, Nihad, S.: Higher Business Education in the United States, Istanbul, 1960, 

p.14 
(11) KALKANDELEN, A.Hayrettin : "Yöneticilerin Yeti ş tirilmesi ve Geli ş tirilmesi", AID, 

C.18, S.2, Haziran 1985, s.89 
(12) ÇANKAYA, Ali :a.g.e., s.9-13; AKYÜZ, Yahya : a.g.e., s.66-67 
(13) HEPER, Metin and BERKMAN, A.Ümit: Development Administration in Turkey, Bo-

ğ aziçi Üniversity Publications, Istanbul, 1980, p.34; MIHÇIO Ğ LU, Cemal % Daha Iyi 
Bir Kamu Hizmeti Için, AOSBF Yaym ı , Ankara, 1972, s.9: ÇANKAYA, Ali: Yeni 
Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, C.I, Ankara, 1968, s.31; UNAT, Faik Re ş it: a.g.e., s.70 

(14) ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.51 
(15) WINDMANN, Horst : (Çev.Aykut KAZANCIGIL ve Serpil BOZKURT) Atatürk Üni-

versite Reformu, Istanbul, 1981, s.31-32 
(16) HEPER, Metin : Bürokratik Yönetim Gelene ğ i, ODTÜ Yay ını, Ankara, 1974, s.106 

12 

pe
cy

a



(17) ÖZ, Esat: Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Kat ı lı m, Gündoğ an Yay ı nları , Ankara, 1991, 
s.80; GOLEKLI, Nurettin Can ve ONARAN, R ıza: Türkiye Birinci Büyük Millet Mec-
lisi, MEB Yay ını , Istanbul, 1973, s.30-38; TUNÇAY, Mete: Türkiye Cumhuriyetinde 
Tek Parti Yönetiminin Kurulmas ı  (1923-1931) Yurt Yay ınları , Ankara, 1981, s.55-56 

(18) ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.348-351 
(19) ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.463 
(20) Türkiye Iktisadi Kalk ınma BARKER Misyonu Raporu, Washington, 1951, s.93 
(21) NEUMARK, Fritz: Devlet Daire ve Müesselerinde Rasyonel Çal ış ma Esasları  Halckmda 

RApor, Ankara, 1949, s.22 
(22) AYKAÇ, Burhan : "Yönetimin Iyile ş tirilmesi ve Örgütsel De ğ iş im", AID, C.24, S.2, 

Haziran 1991, s.89 
(23) ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.657-658 
(24) MIHÇIOĞ LU, Cemal: Türkiye'de Ça ğ daş  Kamu Yönetimi Oğ retirninin Baş lang ıç Y ılla-

n, AÜSBF Yaym ı ,Arıkara, 1988, s.29 
(25) MIHÇIOĞ LU,Cemal: Türkiye'de ...,a.g.e., s30 
(26) MIHÇIOĞ LU,Cemal: Türkiye'de ...,a.g.e., s.59 
(27) MIHÇIOĞ LU,Cemal: Daha Iyi Bir Kamu Hizmeti Için, AÜSBF Yayuu,Ankara,1972, 

s.67 
(28) MIHÇIOĞ LU, Cemal ve EMRE ,Cahit: Görev Alma Yar ışı , AÜSBF Yay ını ,Ankara, 

1990, s.9 
(29) ERGÜN, Turgay : "Türkiye'de Yönetim Biliminin Uygulamaya Yans ımas ı ",Türkiye'de 

Sosyal Bilim Ara ş t ırmalann ı n Geliş imi, a.g.e.,içinde,s.134 
(30) IvIIHÇIOĞ LIJ,Cemal:Türkiye'de ...,a.g.e,s.70 
(31) ERGON,Turgay:"Yüksek Yöneticilerinin Yeti ş tirilmesi Sorunu",AID,C.16,S.2,Haziran 

1983,s.29 
(32) OZALP,Ş an:Yeni Geli şmeler Karşı s ında Iş letme Yöneticileri ve I ş letmecilik Eğ iti-

mi,Ankara,1972,s.106 
(33) CEM,Cemil:Türk Kamu Kesiminde Üst Düzey Yöneticileri, TODAIE Yay ı -

n ı ,Ankara,1976,s.36 
(34) AYKAÇ,Burhan:Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik 

Eğ ilimler,Ankara,1991,s.144 
(35) ALKAN,Türker:"1960-12 Mart 1971 Dönemi Türk Bas ınında Kamu Yönetimi Imajlan-

nm Değ iş imi",ODTO Gelişme Dergisi,S.4,Ilkbahar 1972,s.613 
(36) MOSHER,Ferederick C.:a.g.e., s.27-38 
(37) CLEARY,Robert E.:"What Do Public Administration Masters Programs Look Like? Do 

They Do What is Needed?, Public Administrtarion Review,November- December 1990- 
p.672 

(38) HOUSTON,David J.and DELEVAN,Sybil M.:"Public Administration Research:An As-
sessment of Joumal Publications",Public Administration Review,November-December 
1990,p.678 

(39) ÜSDIKEN,Behlül ve PASEDEOS, Yorgo:'Tiirkiye'de örgütler ve Yönetim Yaz ı -
m",AID,C.26,S.2,Haziran 1993,s.90 

(40) VENTRISS,Curtis:"Contemprary Issues in American Public Administration Educati-
on:The Search for an Educational Focus", Public. Administration Review,Janua ıy-
February 1991-p.9 

(41) BALFOUR,Danny L.and Mann ı ,Frank:"Child and Adult,X and Y: Reflections on the 
Process of Public Administration Education",Public Administration Review,November-
December 1991,p.483 

(42) Kas ım 1981 -Kas ım 1988 Döneminde Yüksekö ğretimdeki Gemi şmeler,Ankara, 
1988,s.73-78 

13 

pe
cy

a



KOOPERATIFÇILIK SAY1: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

KOOPERATIFÇILIK EĞ ITIMI 

Erol DEM İR * 

Eğ itim, geniş  anlamda, belirli bir konu ya da konular üzerinde yeti ş me ve geli ş -
me; dar anlamda, e ğ itim teknolojisine uygun belirli ko ş ullar altında ki ş ilerin bilgi, 
görgü ve becerilerini art ı rmak, niteliklerini konunun ya da hizmetin gereklerine göre 
geliş tirmek amac ıyla yap ı lan çal ış ma ve uygulamalar ın tümü olarak kar şı m ıza ç ıkar. 
Kalk ınma çabalar ı  içinde bulunan ülkelerde eğ itim, temel sorundur. Kalk ınmayı  sağ -

layan en etkili ekonomik ve sosyal örgüt tipininde Kooperatifçilik oldu ğ u hepimizce 

bilinmektedir. Bu durumda Toplumun her kesimini bu konuda e ğ itmenin yollar ını  
aramak yerinde olaca ğı  kanaatindeyiz. 

Kooperatifçilik eğ itimi ile ilgili tartış malar, kooperatifçili ğ in ortaya ç ı ktığı  y ı llar-
da baş lam ış tır. 1882 y ı l ında " İ ngiliz tüketim Kooperatifleri Milli Kongresinde" Koo-
peratifçilik e ğ itiminin, halk eğ itiminin bir parças ı  olarak kabul edilmesi gerekti ğ i, bu 
yüzden de kooperatifçilik e ğ itiminin devlet tarafı ndan yerine getirilmesinin zorunlu 
olduğ u ifade edilmiş tir. Bu görü şe, kongreye kat ı lan delegelerden bir k ı sm ı  karşı  ç ık-
mış lar ve kooperatifçilik e ğ itiminin kooperatifçilerce yerine getirilmesinin daha uy-
gun olacağı n ı  savunmu ş lard ır. Sonuçta kongreye kat ı lan 402 delegenin 263 ünün ka-

bulüyle, kooperatifçilik e ğ itiminin kooperatiflerin görevleri aras ı nda say ı lmas ı  
gerekti ğ i görü şü benimsenmi ş tir. Ülkemizde ise kooperatifçilik e ğ itiminin önemi her 
fırsatta vurgulanmakta, kooperatifçili ğ in bilimsel yönünün incelenmesi ve yap ı lması  
gereken tedbirleri ortaya koydurmak amac ı yla 20 May ıs 1931 tarihinde İ stanbul Üni-

versitesi bünyesinde Atatürk'ün direktifleri ile, görevli ö ğ retim üyeleri ile tan ınmış  
fikir adamlar ı  tarafından "Türk Kooperatifçilik Cemiyeti" kurulmu ş tur. Cemiyet ku-
rulduğ u zaman eğ itimcilere dayanmakta ve e ğ itime büyük önem vermekteydi. O ta-
rihlerde çal ış ma faaliyetlerini ilkokullardan Üniversitelere kadar bir bütün halinde 
teşkil eden eğ itim müesseseleri ve ö ğ retmenlere yönelik bir de genelge yay ımlamış -
lardı . Bu hareketten kooperatifçili ğ in eğ itimsiz ve öğ retmensiz olamayaca ğı  görü ş ünü 
ç ıkarmak pek yanl ış  olmasa gerek. Özellikle yeni nesillerin yeti şmesinde o ülkenin 
eğ itim sistemi sorumludur ve e ğ itim sisteminin en önemli unsuru da ö ğ retmendir. 
Bu görüşün günümüzde de geçerli oldu ğ una ş üphe yoktur. Bugün birçok ülkede ko-
operatifçilik ile e ğ itim birbirinden ayr ı lmayacak şekilde kaynaş m ış tı r. Kooperatifçi-

lik, birçok Avrupa ülkesinde, Kanada, Amerika Birle ş ik Devletleri'nin 40 dan fazla 

(*) Tanm Kredi Koop. Mer. Bir. Gen. Md.iligii 
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devletinin üniversitesinde, Tayland ve Filipinler'in baz ı  Üniversite ve Yüksekokulla-
nnda ders olarak okutulmaktad ır. Kanada'n ı n Ottowa Üniversitesi'nde Kooperatifçilik 
öğrenimi dört y ı ld ı r. Ülkemizde ise halen lisans düzeyinde kooperatifçilik e ğ itimi ve-
ren bir fakülte bulunmamaktad ır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 
Kooperatifçilik alan ı nda Master öğ renimi vcrilmekte, bu bölüme de fakültelerin İş let-
me, Iktisat, Kamu Yönetimi gibi bölümlerinden mezun olanlar ba ş vuruda bulunmak-
tad ırlar. Ayr ıca Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ko-
operatifçilik Ana Bilim dal ı  bulunmaktad ır. Ülkemizde Kooperatifçilik alan ında 
bizzat eğ itim veren üç kooperatifçilik okulu mevcuttur. Bunlar; Abant Izzet Baysal 
Üniversitesi Bolu Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Bölümü, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Izmir Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Bölümü ve 03 Ekim 1989 tari-
hinde öğ retime baş layan Celal Bayar Üniversitesi Ata şehir Meslek Yüksek Okulu 
Tarımsal Kooperatifçilik Bölümüdür. Bu okullar ın temel amac ı ; Kooperatiflerin ge-
rek halka ve ortaklarla, gerekse kamu ve özel kurulu ş larla ilişkilerini, kooperatifin 
amac ı  doğ rultusunda düzenlenebilecek, kooperatif çal ış malarını  planlay ıp uygulayabi-
lecek kooperatifleri idari ve mali aç ıdan sağ l ıklı  bir şekilde yürütebilecek elemanlar 
yetiş tirmektir. Ancak bugüne kadar kooperatifçilik e ğ itimi veren Meslek Yüksek 
Okullar ı ndan mezun olan gençlerin kooperatif kurulu ş larda istihdam ına imkân vere-
cek idari ve kanuni tedbirler bir türlü al ı namam ış tu. Bu da kooperatifçili ğ imizin iler-
lemesine engel olmaktad ı r. 

Kooperatifçilik e ğ itiminde başar ı l ı  olabilmek yaln ı zca eğ itim kurumlar ında uygu-
lanan programlarla mümkün de ğ ildir. Bunun yan ı nda kooperatifçilik alan ı nda uygun 
yapan gazete ve dergilerden de faydalan ılmal ıdır. Bu alandaki bo ş luğu uzun yı llardır 
doldurmaya çal ış an Türk Kooperatifçilik Kurumu 1931 y ıl ından beri üç ayl ık "Koo-
peratifçilik" dergisi ile 1934 den beri de "Kar ı nca" dergisi ile yapt ığı  yayımlar, bu-
nun yan ında 1944 den beri Yurt ölçüsünde düzenledi ğ i "Kooperatifçilik Kongreleri" 
ile konferanslar, seminerler, kurslar, sempozyumlar, aç ık oturumlar ve kooperatifçilik 
haftalan düzenleyerek; 1984 y ı l ı nda kurulan "Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakfı", 
konferanslar tertiplemek suretiyle yenilikleri takip etmekte ve Türk Kooperatifçili ğ ini 

fikir platformunda daima dinamik tutmaya çal ış maktad ır. Aynca T.C.Ziraat Bankas ı  
Kooperatifler Müfetti ş leri Derneğ inin Ayl ık olarak ç ıkardığı  "Kooperatif Dünyas ı " 
dergisi de bu alanda önemli i ş levi yerine getirmektedir. 

Kooperatifçilik eğ iliminde süreklilik esas olmal ı  ve periyodik olarak ortaklar ve 
kooperatifi sevk ve idare eden personel e ğ itilmelidir. Çünkü bilgilerin tazelenmesi, 
değ işen şartlar ı n anlatılmas ı  ancak bu sayede gerçekle şebilir ve böylece kooperatife 
hayatiyet kazand ırı l ır. Kooperatif, ekonomik faaliyeti araç olarak kullanan bir e ğ itim 
hareketidir. Eğ itimsiz gerçek ve ba şar ı l ı  bir kooperatifçilik hareketi dü ş ünülemez. 
Geliş miş  hür dünya ülkelerinde devlet, kooperatiflerin çal ış malarına müdahale etme- 
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mekte olup, kooperatiflere e ğ itim, kredi, teknik, pazarlama ve kooperatifleri koruyu-
cu kanunlar ın yürürlüğe konmas ı  gibi hususlarda yard ım etmektedir. Kooperatifçilik 
eğ itiminin büyük bir bölümü geli ş miş  ülkelerde kooperatiflerin üst kurulu ş ları  tara-
fından yerine getirilmektedir. Ülkemiz için bu hususun varl ığı ndan pek söz edile-
mez. Böyle bir çal ış may ı  Türkiye Milli Kooperatifler Birliğ i organize ederek, üye 
kooperatif üst kurulu ş larının görü ş leri doğrultusunda merkezi Ankara'da olacak bir 
kooperatifçilik eğ itim merkezi kurabilir. Bu merkezde y ı lın bütün aylarında ve bütün 
kooperatiflerin yararlanabilecekleri, kooperatiflerin kurulu şundan sorunlarına, yöneti-
minden denetimine kadar bütün konularda eğ itim yap ı labilir. Aynca bugün ülkemiz-
de en etkili yayg ın eğ itim arac ı  Televizyondur. Devlet veya Özel Televizyon kanal-
lannda kooperatifçilik ile ilgili e ğ itici programlara yer verilmesi, özellikle son 
y ı llarda say ı lan h ızla artan ve amac ı  ile uzaktan yak ından ilgisi olmayan Yap ı  Koo-
peratifleri hakk ı nda halk ı m ız üzerinde olu şmuş  yanlış  imaj ı n kald ınlmas ında, koope-
ratifçiliğ in benimsenerek yay ı lmas ında önemli rol oynayacağı  kuşkusuzdur. 

Kooperatif ülküsünün geli şmesi, yayg ınlaşmas ı  ancak ve ancak ortak, yönetici ve 
çalış anları n ı n kooperatifçilik konusunda eğ itilmesine bağ l ıdır. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

PANCARDA Ş EKER VARLIĞ INA 
ETKİ  EDEN FAKTÖRLER 

Prof.Dr. Celâ1 ER - Ali Fehmi SOY GENi Ş  

GIRIŞ  

Insanoğ lunun temel besin maddelerinden olan şekerin dünya y ıll ık üretim ve tü-
ketim miktarı  100 milyon ton'un üzerinde olup, bu miktann yakla şı k %65'i şeker ka-
m ışı ndan ve kalan %35'i ise şeker pancar ından elde edilmektedir. Ülkemizde şeker, 

tamamen şeker pancar ından üretilmektedir. 

Ş eker pancanna, yayg ın ve bol yeş il yaprakl ı  olmas ı  nedeniyle "solar akümüla-
tör"de denir Bitki güne ş  enerjisini fotosentez yoluyla şeker form ıında kökünde depo 
eder. Depolanan bu şeker, insan vücuduna al ı ndığı nda h ızl ı  bir şekilde enerjiye dö-
nüş mektedir. 

Bilindiğ i gibi iki y ı ll ık bir bitki olan şeker pancar ında tohum ikinci y ı lda oluş -
maktadır. Birinci y ı l fizyolojik olgunluğ unu tamamlam ış  olarak kök gövdesinden ya-
rarlan ı lır. Ş eker pancar ında verim, baş ları  düzgün kesilmi ş , toprak ve yapraklan te-
mizlenmiş  pancarın tart ı lan ya ş  ağı rl ığı  olup bedeli ödenen pancar olarak (ton/dekar) 
ifade edilir. Kalite ise pancann teknolojik de ğ erinin bir göstergesidir. Teknolojik de-
ğ er fabrikan ın beyaz şeker rand ı man ını  (verimini) etkileyen bütün iç ve d ış  pancar 
özelliklerini ihtiva eder. 

Genellikle usarede bulunan beher kilogram şeker d ışı  madde 1,5 - 1,8 kg şekerin 
kristalize olmas ını  önlemekte ve bunun sonucunda da yukar ı da verilen orandaki şe-
ker miktar ı  melasa giderek kaybolmaktad ır. (3) Usarede bulunan şeker d ışı  madde-
lerden şekerin kristalizasyonu üzerinde önemli ölçüde etkili olanlar, suda eriyebilir 
azot bileş ikleriyle, azot içermeyen organik bile ş iklerdir. Bu bile ş ikler yüksek s ıcak-
lıkta sabit kalmad ıkları  için, fabrikasyonda fiili şeker kristalizasyonu devresine eri ş il-
meden de problem ç ı karabilirler. 

Ş eker pancannda kal ı rcıll özelliklerin heterozigoti derecelerinin yüksek olmas ı , 
çevre şartlarına çok iyi uymas ı n ı  sağ lamaktad ır. Çe ş itli iklim ve toprak şartlarına 
gösterilen bu uyum, doğ al olarak ş eker pancar kökünün fiziksel özelliklerini ve 
kimyasal bileş imini etkiler. Ekim, gübreleme, bak ım iş leri, söküm ve silolama gibi 
çeş idi faktörler de verim ve kaliteyi etkilemektedir. 

* Bu konu, Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalinda 2 Haziran 1995 tarihinde doktora 
semineri olarak verilmi ş tir. 
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1. KALITE FAKTÖRLERI : 

Ş eker pancar! kalitesinin daha kolay anla şı labilmesi için, pancar kök gövdesinde-
ki belirli bileş ik veya bileş ik grupların ın tan ımlanmas ı  uygun olacaktır. Bu gaye ile 
aşağı daki şema verilebilir. (3) 

Ş eker Pancan Kök Gövdesinin Kimyasal Yap ısı  - Ağı rlığ uun %'si Olarak 

Su - %75 Kuru Madde %25 

 

Toplam, suda eriyebilen 	 Toplam, suda erimeyen 
katı  maddeler - %20 	 katı  maddeler - %5 

Ş eker %16 eker dışı  suda eriyebilen kat ı  maddeler - %4 

  

Suda eriyebilen, organik 
azot bileş ikleri %1.8 

Suda eriyebilen, azot d ışı 	 Suda eriyebilen 
organik bileş ikkr %1.4 	mineral maddeler %0.8 

1.1 Kuru Madde 

Uzun gün bitkisi olan şeker pancan, yapraklannda şeker üretmekte ve kökünde 
de üretilen bu şeker depo etmektedir. Yaprak alan ının büyüklüğ ü, organik madde 
üretimini artnraca ğı ndan, yaprağı n erken ve çabuk geli ş tirilmesi, hasattaki kuru mad-
de (şeker) veriminide olumlu yönde etkileyerek art ırmaktadır. 

Bitki başı na düşen yaprak alan ı  geçit ve iç kısımlarda Ağustos başı nda ve elve-
riş li yetiş tirme şartlarında (bakım, sulama, gübreleme vb.) 8000-8500 cm2'yi bulur. 
Ancak tarla yüzeyinin bitkilerce tamamen kapat ıldığı  devrede (close canopy) yaprak-
lann birbirlerini gölgelemeleri nedeniyle yaprak alan ın ın tamam ı  yerine bitki ba şı na 
ortalama yaprak alan ı  yaln ızca 3000 cm2'e dü şmektedir. (9) 

Ş eker pancann ın sağ ladığı  oksijen miktarı , ayn ı  büyüklükteki bir ormamn sağ la-
dığı  oksijen miktarının üç katıdır. Aynca şeker pancan tarlas ından ç ıkan oksijen 
miktarı  6 insan ın 1 yı l boyunca solunumda kulland ığı  oksijen miktanna e ş ittir. (11) 

Pancarda 1 m2 yaprak alan ın ın günlük kuru madde asimilasyonu ortalama 5-10 
gram olup, bu miktar hava şartlarındaki değ iş ikliklere bağ lı  olarak değ iş ir. (9). 

Solunum kay ıplar (gündüz ve gece) özellikle kurak ve s ıcak dönemlerde yüksek 
boyutlara ula şı r, dolay ısıyla pancardaki günlük kuru madde art ışı nı  yavaş latır. Bu ne-
denle özellikle gece s ıcakl ıklann ın pancann vejetasyon süresi boyunca dü ş ük seviye-
lerde seyretmesi, kuru madde üretimi yönünden çok olumludur. 
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1 kg kuru madde üretimi için gerekli su ihtiyac ı  400 - 600 mm civar ındadır. 
Pancarda vejetasyon ilkbaharda 7 °C s ıcald ıkta baş lar ve sonbaharda 5 °C s ıcakl ıkta 
sona erer. Bu s ıcakl ık s ınırları  aras ı nda kalan vejetasyon döneminin uzunluğu ülke-
miz için ortalama 170 - 175 gündür. 

1.2 Digestion (= Ş eker Varl ığı ) 

Pancardaki % polar şeker miktandır. Tayini, 26 gram pancar k ıy ı m!, 178,2 ml 
sulu kurşun asetat ile starmikste 2 dakika kan ş tınlıp süzülerek 400 mm'lik tüpte po-
larimetrik olarak yap ı l ır. 

1.3 Azotsuz Ş eker D ışı  Maddeler 

1.3.1 invert Ş eker 

Pancann daha çok toprak d ışı nda kalan k ı sı mlannda sakarozla beraber onun te-
mel taş lanndan olan gli ıkoz ve fruktoz da bulunur. Glukoz ve fruktoz kan şı mma in-
vert ş eker denir. Bunlar monosakkarit olup pancar kök gövdesinde de dü ş ük kon-
santrasyonlarda bulunur. Pancardaki şeker bir sakarozdur ve disakkarittir. Invert 
şekerin pancar bünyesindeki konsantrasyonunun dü ş ük olmas ı  istenir. Bu şekerin 
miktarı  şerbet üretiminin, şerbet antı m ın ın ve buharla ş tırman ın teknolojisini büyük 
ölçüde etkiler ve invert şekerin parçalanma ürünleride üretilen beyaz şekerin kalitesi-
ni düş ürür. 

Yazlann kurak, sonbahar ın nemli olması  pancardaki invert şeker değerinin saka-
roza olan oran ını  artırır. Normal pancarlarda %O.l'e varan invert şeker kapsam ı nın 
günlük artışı , silo s ıcaklığı  ve silolama süresiyle yak ında ilgilidir. Bu art ış  patojenik 
reaksiyonlar tarafı ndan h ızland ırı lmaktad ır. Invert şeker kapsam ı , pancann söküm s ı -
ras ı nda ve söküm sonras ı nda gördüğü iş lemlerin veya di ğ er bir deyimle, söküm, ta şı -
ma ve silolama s ıras ında pancar ın hedef olduğ u etkilerin niteliğ ini ortaya koyan bir 
kriterdir. Ş eker fabrikasyonu sürecinde sakarozun hidrolitik bölünmesiyle invert şe-
ker olu şabilir. 

1.3.2 Rafinoz 

Pancann tüm kı s ımlar ı nda çok az miktarlarda bulunur. Galaktoz ile sakarozun 
birleşmesinden meydana gelen bir trisakkarittir. 

Pancann rafinoz kapsam ı , hasat zaman ında yakla şı k olarak sakarozun %0.3-5.5'i 
oran ındadır. Bu oran uzun süreli silolama sonucu iki kat ı na ç ıkabilir. Özellikle geli ş -
menin ilk zamanlar ında pancar ın rafinoz kapsam ı  değ iş iklikler gösterir. Normal ola-
rak 100 gram kuru madde de 0.078 - 1.86 gram rafinoz bulunur. 

Rafinoz da, sakaroz gibi yüksek s ı cakl ıklara dayan ıklı  olup bütün fabrikasyon 
aşamalann ı  pratik olarak etkilenmeden geçer ve melasta toplan ır. Melas genel olarak 
%2 rafinoz içerir. Sa ğ l ıklı  pancarlarda normal olarak % p.g. (pancara göre) 0.02 ra-
finoz bulunurken, bu miktar en fazla % p.g. 0.3'tür Hastal ıkl ı  pancarlarda ise rafinoz 
miktarı  % p.g. 0.8'e kadar ç ıkar. Rafinozun varl ığı  şeker kristalinin büyümesini 
önemli ölçüde bozar. 
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1.3.3 Mineral Maddeler 

Ş eker pancannda mineral maddeler içeri ğ i genellikle kül oran ı  ile tan ımlanmak-
tad ır. Külün büyük kı sm ı  çözünmü ş  haldeki (veya çözünebilir haldeki) külden olu-
şur. Külün bileş imini oluş turan bile ş iklerden sodyum (Na) ve potasyum (K) katyon-
lan en önemli olanlar ıdır. Bunun nedeni ise pancar şerbeti iletkenliğ inin, şerbetteki 
Na ve K ekivalanlan toplam ı  ile bağ lantı lı  olmas ıd ır. Pancar şerbetinin kül kapsam ı  
elektriksel iletkenlikle yak ından ilgilidir. (Iletkenlik ölçümünden hesaplanm ış  kül 
kapsam ı na "kondüktometrik kül" denir). Potasyum ve sodyum iyonlar ı  kapsam ının 
bilinmesi, beklenen melas şekeri kayb ı n ın tahmini aç ı s ından önemlidir. Genellikle 
potasyum tuzlan daha kuvvetli melas yap ıc ılard ı r. En çok rastlanan kül de ğ erleri 
pancara göre (p.g) %0.4 - 0.6 aras ında değ iş ir. En az %0.3, en fazla %1.2'dir. Çözü-
nür kül kapsam ı n ı n teknik ve ekonomik önemi büyüktür. Külün katyonlan en önem-
li melas yap ı c ı lard ır ve sadece bütün kristalizasyon tekni ğ ini değ il, ayn ı  zamanda 
üretilen şeker ve melas miktarlar ı n ı  da büyük ölçüde etkilerler. 

Vejetasyon süresince al ı nan yağış lar pancar ın kül kapsam ı n ı  belirleyen önemli bir 
etmendir. En dü ş ük kül kapsam ı , genellikle vejetasyon sürecinde optimal ya ğış  al ın-
ması  (Temmuz-Eylül aylar ı  aras ı nda 220-320 mm) durumunda görülmesine kar şı l ık, 
daha kurak (Temmuz-Eylül aylar ı  aras ı nda 115-219 mm) veya daha ya ğış lı  (Tem-
muz-Eylül aylar ı  aras ı nda 321-340 mm) geçmesi durumunda kül kapsam ın da artış -
lar görülür. Macaristan'da yap ı lan incelemede, taban suyunun yüksek oldu ğ u organik 
topraklar üzerinde üretilen pancarlar ın (digestionlan dü ş ük) kül kapsamları  çok yük-
sektir. Alt tabakalar ı n alkali özellik gösterdi ğ i topraklarda genellikle kül oran ı  yine 
yüksek miktarlarda bulunmu ş tur. Bu gözlemlerden suyun bitkiye yaray ış lı  olan mik-
tardan fazlas ı n ı n, pancar ın kül kapsam ı n ı  yükselttiğ i sonucu ç ıkar ı lmaktad ır. 

Pancar ekiminin normal zamandan sonra yap ı lmas ı  kül kapsam ın ı  art ırmaktad ı r. 
Teknolojik olgunlaşma s ı rası nda pancann potasyum ve sodyum kapsamlar ı  azal ı r. 

Vejetasyon seyrinin ortalar ı  olan Temmuz ay ında meydana gelen dolu zarar ı  pan-
cann çözünebilir kül kapsam ı n ı  art ırd ığı  gibi Cercospora beticola (pancar yaprak le-
ke), şeker pancar mildiyösü, virüs (sar ı l ık ve mozaik) hastal ıkları  ile özellikle panca-
nn baş  ve gövde k ı s ımları nda etkili olan zararl ı larda artmaktad ır. 

Bitki sağ l ığı n ı n artmas ı  pancar ı n kül kapsam ı n ı  azalt ıc ı  bir rol oynar. Pancann 
besin maddesince zengin topraklarda yeti ş tirilmesi bitkinin topraktan daha fazla mi-
neral madde almas ına neden olaca ğı ndan pancar ın kül miktarı n ı  arunr. Fazla azot 
(18-24 kg/da) uygulamas ı  kül kapsam ı n ı  artırdığı  halde fosfor gübresinin herhangi 
bir etkisi yoktur. Yüksek oranlarda potasyum gübrelemesi kül kapsam ı n ı  artınr fakat 
sodyum miktarında herhangi bir de ğ i ş iklik olmaz. 

K ı saca genelle ş tirerek söylemek gerekirse pancar ın normal geli şmesini hızlandı -
ran tüm faktörler pancardaki çözünebilir kül kapsam ın ı n azalmas ı nda neden olurlar. 
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1.3.4 Organik Asitler 

Bütün bitki özsular ı nda olduğu gibi pancarda da bir s ıra organik asit vard ır. Bun-
lar karbonhidrat de ğ i ş imi maddelerinin ara ve dolay ı s ıyla son ürünleridir. Hücrenin 
asit - baz dengesinde organik asitler ayn ı  zamanda dokunun ihtiyaç duydu ğ u pH de-
ğ erini sağ lamak için tamponluk görevide görürler. Asit miktarlar ı  geli şme ve silola-
ma durumuna ba ğ lı  olarak değ iş ir. Özellikle kurak y ı llarda daha yüksek değerlere ç ı -
karlar. Uygun şartlardalci silolamada asit olu şmas ı  oldukça dü şük oranda kald ığı  
halde bozulan pancarlarda yükselirler. 

1.4 Azotlu Ş eker D ışı  Maddeler 

Pancarda azot, normal olarak %0.015-0.20 aras ı nda bulunur. Ş ekerin ekstralcsiyo-
nunda büyük oranda çözeltiye geçtiklerinden, teknolojik olarak özel bir önem ta şı r-
lar. Azotlu maddelerin miktar ı  pancar ı n geli şme devresinde büyük değ iş iklikler gös-
terir. Azotlu bile ş iklerden amino ve betain azotu toplam ına zararl ı  azot denir. 

1.4.1 Proteinler 

Pancar hücrelerinin in şas ında yer alan proteinler büyük k ısm ı  hücre duvar ına çok 
s ıkı  bir şekilde bağ lanm ış tır. Presleme, parçalama ve santrifüjleme ile ba ğ land ıklan 
yerden ayrı lmayan proteinler pancar şerbetine geçerler. S ıcak su ile ekstraksiyonda 
kuagülasyon sonucu daha az miktarda protein ham şerbete geçer; bunlarda şerbet an-
tı mında kireç ve CO 2  ile büyük ölçüde uzaklaş tırı lırlar ve sadece küçük bir k ı s ım 
moleküllere parçalanm ış  olarak ar ı tı lmış  ş erbete ula şı rlar. 

1.4.2 Amino Azotu 

Ş eker pancar ş erbeti önemli ölçüde serbest amino asitleri içerir. Bunlar ço ğun-
lukla asparagin asidi, glutamin asidi, leucin, isoleucin, alanin, serin, glikokol, valin 
gibi alfa - amino asitlerdir ve hemen hemen bütün protein yap ı  taş ları  az miktarda 
bulunmaktadı r. Ş eker pancar ı  şerbeti bundan ba şka önemli miktarda alfa - amino asit 
de içerir. Sakarozun ekstraksiyonu s ı ras ı nda amino asitler hemen hemen kantitatif 
olarak ham şerbete geçerler. 

1.4.3 Betain Azotu 

Pancardaki konsantrasyonu %02-03 aras ındad ır. Pancann daha çok baş  ve kuyruk 
k ı sımlannda birikmi ş tir. Proteinlerden sonra en yüksek oran ı  teşkil eder. Suda çok 
kolay çözünür, kimyasal ve enzimatik etkenlere kar şı  son derece dayan ıkl ıdır. Bu ne-
denle fabrikasyonda bütün i ş lemleri geçip kantitatif olarak melasta birikir. Betain 
hayvanları n mide ve bağı rsak yollar ında dahi bozulmaz. 

Pancann amino azot kapsam ı , bitkinin aldığı  toprak azotu ve a şı rı  kurak ş artlarda 
yüksek s ı cakl ık nedeniyle engellenen protein sentezi taraf ından etkilenir. Fazla azot 
al ınmas ı  pancarda protein azotu ile beraber betain ve amino azotununda artmas ı na 
yol açar. Protein sentezinin a şı r ı  s ı cakl ık nedeniyle aksamas ı  halinde amino bileş ikle-
rinin protein bile ş iklerine olan oran ı  artar. Pancar ı n amino azot kapsam ı  geç ekimler- 
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de artma eğ ilimi göstermektedir. Söküm zaman ının bu değer üzerine bir etkisi yok-
tur. Pancar yapraklar ının hasar görmesine neden olan mantar ve virüs hastal ıkları  ile 
diger baz ı  zararl ılar (pancar sine ğ i, siyah bakla biti vb.) pancann amino azot kapsa-
mında önemli artış lara neden olmaktad ır. 

2. Dİ GESTİ ON'A (=Ş EKER VARLIĞ INA) ETKI EDEN FAKTÖRLER 

2.1 Kat ı l ım Faktörleri 

Ş eker pancann ın özellikleri her bitkide olduğ u gibi s ıkı  bir şekilde kal ı tı m faktör-
lerine bağ l ıd ır. Bu faktörler ıslahç ı lar tarafı ndan değ iş ik çeş itlerin elde edilmesinde 
gayeye uygun bir şekilde değ iş tirilir veya geli ş tirilir. Günümüz çe ş itlerinin hepsi bir 
yandan fazla pancar verimi ve çevreye uyum yetene ğ i, bir yandan da yüksek digesti-
on (şeker varl ığı ) ve dü şük şeker dışı  maddeler kapsamm ı  hedef alan ı slah çalış ma-
ları  sonucu ortaya ç ıkm ış lardır. Bu ı slah yönlerinin doğ u şu, pancar verimi ile digesti-
on aras ı ndaki negatif korelasyondan ileri gelmesine ra ğmen genel bir geçerlili ğe 
sahip değ ildir. Genetik faktörlerin şeker pancann ın özellikleri üzerine etkisi çok bü-
yüktür. Önceleri, ıslah çalış malar ı  şeker varlığı  üzerine olmuş , daha sonralar ı  ise bi-
rim alandan en fazla şeker veriminin, ancak pancar verimini yükseltmekle olaca ğı  
düş üncesiyle digestionu yüksek, fakat pancar veriminin de belli bir seviyenin alt ına 
düş mediğ i "Z" tipi çe ş itler ile digestionu belli bir seviyenin alt ı na dü şmeyen yüksek 
verimli "E" tipi çe ş itler ıslah edilmi ş tir. 

Daha sonra sürdürülen ıslah çal ış maları  sonucunda ise bu iki özelli ğ i birden taşı -
yan "N" tipi çe ş itler ıslah edilmi ş tir. Bu çal ış malar hetrosis veya daha sonralar ı  po-
liploid ı slah ı  çalış maları  sonucu, elde edilmi ş lerdir. Çal ış maları n ilk devrelerinde di-
gestion ve şeker rand ıman ı ndaki ı slah çal ış malannda, son y ı llara göre önemli 
mesafeler al ınm ış tır. 

Birçok ülkelerde diploid ve poliploid çeş itlerle yap ılan denemelerde, çe ş itlerin 
dokulannda bulunan sakarozun difüzyon katsay ı lan (şekerin suya geçme h ız ı) ince-
lenmi ş  ve diploid çe ş itler aras ıda herhangi bir fark görülmemesine kar şı l ık, poliploid 
çeş itlerde bu kat say ı  diploidlere oranla daha iyi oldu ğ u tespit edilmi ş tir. Diploid to-
hum çe ş itleri içerisinde monogerm ve multigermler (polygerm) aras ı nda yap ılan de-
nemelerde bir fark tespit edilememi ş tir. Invert şeker ile çe ş itler aras ındaki ili şkide 
poliploidlerin ş eker içeriklerinin, diploidlere göre daha dü şük olduğ u bulunmuş tur. 

2.2 Ekolojik Faktörler 

Teknik ve ekonomik yönden şeker pancann ı  tamamlayan en önemli değ er, i ş len-
meye haz ır pancann şeker varl ığı chr. Bu şeker varl ığı  bir taraftan pancann yeti ş tiğ i 
bölgede hüküm süren şartlara, diğ er taraftan da pancann sökümü, ta şı nmas ı  ve iş let-
meye haz ırlanmas ı  süresince uygulanan i ş lemlere bağ l ı  olarak değ işmektedir. 

Belirli bir ekim bölgesinde yeti ş tirilmi ş  olan şeker pancann ı  tan ımlayan en belir-
gin özelliklerden birisi, "potansiyel şeker varl ığı "dır. Bu değer ile, o bölgenin ka-
rakterini temsil eden en elveri ş li şartlarda yeti ş tirilmi ş  ş eker pancann ın kapsad ığı  şe- 
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ker miktarı  tan ımlanmaktad ır. Deneme parsellerinden elde edilen sonuçlar bu de ğ eri 
verebilmektedir. Pancar üreticisinden teslim al ınan şeker pancann ın şeker varl ığı  ise 
çoğu zaman potansiyel şeker varl ığı ndan, pratikte hüküm süren ş artlar alt ında panca-
nn ekimi, tekleme zaman ı , gübreleme i ş leminin zaman ında yap ılmaması  ve seyrelt-
me ile birim alanda bulunmas ı  gereken (7-9 bin dekar -1 ) bitki say ı s ı n ın idealden 
uzak kalmas ı  nedeniyle dü ş üktür. I ş lemeye al ınan şeker pancar ında ise şeker varl ığı , 
gerek silolama esnas ında, gerekse yüzdürme esnas ı nda meydana gelen şeker kay ıpla-
r' nedeniyle üreticinin teslim etti ğ i pancann şeker varl ığı ndan daha dü ş üktür. 

2.2.1 S ıcakl ık Faktörü 

Elveri ş li s ıcaklık şartlar ında, yeterli besin ve bol nem bulunduğ unda, şeker pan-
can tohumları  h ızla çimlenmekte ve genellikle ekimden 4-5 gün sonra kotiledon 
yaprakları n ı  toprak yüzeyine ç ıkarmaktad ır. Tarla ç ıkışı  için s ıcaklığı n en az 3-4 °C 
olması  gerekir. S ıcakl ığı n 6 °C nin üzerinde olmas ı  halinde yeterli bir ç ıkış  sağ lam. 
Gündüz assimile edilen maddelerin gece harcanmas ı , bitkilerin solunumuna bağ l ıdır. 

Yıllık olarak CO2 assimilasyonu ile biriktirilen karbonhidrat miktann ı n (şekerin) 
yaklaşı k %40 solunumla harcanmaktad ır. (4) Gece ile gündüz s ıcakl ık farklarını n 
fazla olmas ı  (geceleri donma noktas ı n ı n altı na dü ş memesi gereklidir) assimilatlann 
depo edilme oranlann ı  artan. Buna göre ülkemizde ilkbaharda ekimi yap ı lan şeker 
pancann ın kalitesini belirleyen s ıcakl ık faktörleri ilkbaharda ç ıkış  için gerekli s ıcak-
lık yükselmeleri ve sonbaharda da assimilasyonun durdu ğunu gösteren s ıcakl ık dil-
ş tişleri olmaktad ır. Ülkemiz için bu değ erler ilkbaharda 7 °C ve sonbaharda 5 °C'dir 
Iş te bu değ erler aras ı nda kalan ve ç ıkış tan söküme kadar uzanan 170-175 günlük ve-
jetasyon devresini göstermektedir. Bu süre içinde ihtiyaç duydu ğu toplam s ıcakl ık 
3.000-3.200 °C'dir. 

Bir diğ er önemli faktör ise Haziran ile Eylül aylar ı  aras ında kalan devrede ölçü-
len en yüksek (> 30 °C) ve en dü ş ük (< 12 °C) günlük s ıcaklıklard ır. Bütün bunla-
rın sonucu olarak büyümenin ilk devrelerinde di ğer faktörler normal oldu ğunda bü-
yümeyi s ın ırlayan en önemli faktör s ıcakl ıktır denilebilir. En yüksek şeker 
konsantrasyonu gündüz 20-23 °C'de meydana gelirken, gece s ı caklığı nda ise en yük-
sek şeker üretimi yakla şı k 15 °C'de ve en yüksek kök verimi ise yakla şı k 20 °C'de 
meydana gelmektedir. Uzun günlerde 29 °C'yi geçmeyen s ıcaldıklar pancann olgun-
luk ve kalitesini etkiler. (10) 

2.2.2 Ya ğış  ve Sulama Faktörü 

Pancar köklerinin geli ş mesi, assimilasyon ve assimilatlann depolanabilmesi için 
bir miktar suya ihtiyaç vard ır. Bitkiler bu ihtiyaçlar ı n ı  yağmurla toprağa ulaşan suyla 
karşı lamaktad ırlar. Vejetasyon süresinde, de ğ iş ik devrelerde bitkilerin su ihtiyaçlar ıda 
farklı  olmaktadır. Bu nedenle y ı ll ık yağış ları n y ı l içindeki dağı lı m ı , toplam y ı ll ık ya-
ğışı n yeterli olduğu alanlarda bir pancar kalitesi bak ım ından büyük önem taşı r. 
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Oldukça yağış lı  geçen bir kış tan sonra Mart ay ının nispeten kuru ve Nisan ay ının 
da yağış lı  seyretmesi, daha sonra May ı s ayından Haziran ortas ına kadar ya ğış ların 
orta ş iddetde devam edip Ağ ustos ortalar ına kadar tekrar fazlala şmas ı  ve nihayet Ey-
lül ve Ekim aylann ı nda yağış s ız geçmesi halinde ortaya ç ıkan y ı ll ık yağış  dağı lımı -
nın, gerek pancar verimi, gerekse pancar 'kalitesi bak ımından uygun olacağı  kabul 
edilmektedir. 

Havan ın nispi neminin %40-80 olmas ı  istenir. Nem oran ın ın yüksek olduğu yer-
lerde Cercospora (pancar yaprak leke hastal ığı ) gibi mantari hastal ıklar ortaya ç ıka-
bilir. Yağış ların yeterli olmadığı  hallerde uygulanan ya ğmurlama sulama verim ve 
kalite yönünden faydal ı  olmaktad ır. Ülkemizde şeker pancan üretiminin yakla şık 
%98'i sulanarak yap ılmaktad ır. Ancak gere ğ inden fazla yap ı lan sulamalar, birtak ım 
sulama problemlerini ortaya ç ıkarabildiğ i gibi pancar kök gövdesi veriminin dü şme-
sine ve kalitenin de bozulmas ına neden olabilmektedir. 

Ülkemizin çeş itli yörelerinde şeker pancar ının sulanmas ı  ile yap ı lan araş tırma so-
nuçlan incelendiğ inde bitki su tüketiminin 796-1278 =t,- sulama suyu ihtiyac ının 
802-1082 mm, en yüksek günlük su tüketiminin 6.9-12.6 mm aras ında değ iş tiğ i gö-
rülmektedir. Sulma uygulamalar ında sulama say ı sı  4-13, sulama aral ığı  7-25 gün ola-
rak bulunmuş tur (10). Vegetatif geli şme ve kök olu şumu döneminde olu şan su aç ığı , 
daha sonraki olgunla ş ma döneminde olu şan su aç ığı na oranla ş eker verimini daha 
fazla etkiler. Olgunla şma döneminde kök bölgesinde su aç ığı  yaratmayacak şekilde 
su sağ lanması  durumunda kök verimi önemli ölçüde artmamakta, ancak, şeker veri-
mi düşmektedir. Yeti ş me mevsiminin sonunda toprakta azot eksikli ğ i ile birlikte su 
aç ığı n ın oluşması  kök geliş iminde bir azalmaya yol açar, ancak bu durumda şeker 
konsantrasyonunda bir artış  görülür. Genellikle, yeti şme mevsiminin son bölümünde 
bitkinin toprak üstü aksam ı n ın geli şmesi, şeker üretimini olumsuz yönde etkiler. Bu 
nedenle şeker pancannda hasattan 2 veya 4 hafta önce sulamaya son verilmelidir. 
(10) 

Pancar kökünün iyi bir şekil alabilmesi için genelde anormal şartlar hariç, birinci 
su tarihi geciktirilmektedir. iç Anadolu bölgesi için bu tarih gün dönümü olan 21 
Haziran olarak al ınmaktad ı r. 

2.2.3 Gün Uzunluğu ve. Radyasyon Faktörü 

Gün uzunluğ unun şeker pancar ı na etkisi, hemen hemen tamamen fotosenteze 
olan etkisinden kaynaklanmaktad ır. Uzun günler, radyasyonunda en yüksek de ğ erlere 
ulaş tığı  yaz mevsimi ba şı nda görülmektedir. Vasat parlakl ıktaki uzun gün şartlarında, 
toplam radyasyonu daha yüksek olan k ısa gün şartlanndaki kadar şeker üretimi sağ -
lanabilir. Pancar verim ve digestionun artmas ı  bakım ından, uzun güneş li zaman ın 
bulunmas ı  ve bu arada güne ş li ve bulutlu zamanlar ın birbiri arkas ına dengeli bir şe-
kilde gelmesiyle assimilatlar ın bitki taraf ı ndan al ınabilmesine iman verilmektedir. 
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2.2.4 Toprak ve Besin Maddeleri Faktörü 

Ayni iklim şartları  altı nda fakat farkl ı  topraklarda yeti şen pancarlann gerek orta-
lama kök gövdesi verimleri gerekse şeker varl ıkları  arasında büyük farkl ı l ıklar görül-
mektedir. Derin allüviyal topraklar isteyen şeker pancar', kökünün çatallanma tehli-
kesi nedeniyle ta ş lı , çak ı llı  toprak tiplerini istemez. Su ve besin elementlerini 
topraktan alan şeker pancar' için topraktaki alkalililc ve kireç miktar ı  ile toprağı n al 
kali iyonlan (K+, Na+) kapsam ı  da şeker pancann ın gelişmesini önemli ölçüde etki 
ler. Belirli ana besin maddelerinin veya mikrobesin maddelerinin noksanl ığı  veya 
bunların mevcut miktarları= yol açtığı  dengesizlilder, pancar verim ve digestionu-
nun düşmesine yol açmaktad ır. Bu belirtiler uygun gübreleme yöntemleriyle k ısmen 
de olsa giderilebilmektedir. Ş eker pancar" topra ğı n pH'na duyarl ı  bir bitkidir. pH' ı  
nötr olan topraklar (7.0-7.2)'da iyi yeti ş ir. 

Asit karakter gösteren topraklarda şeker oran ı  önemli say ı lan miktarlarda (%1-2) 
düşer (10) Ş eker pancann ın verim ve kalitesi yönünden önem ta şı yan faktörlerden 
biriside toprağı n sodyum iyonlar ı  kapsam ıdır. Yeterince su ve besin maddesi bulu-
nan topraklarda yüksek sodyum konsantrasyonu bitki yönünden zararl ı  olmamakta-
dır. Sodyum iyonlan şeker pancar ı  için mutlak gerekli olan besin maddesidir. Bitki-
nin fazlaca almas ı  halinde, potasyuma olan oran artmakta ve buda digestionun 
düşmesine neden olmaktad ır. Potasyum - soclyum oran ının düşük olmas ı  istenmeyen 
bir dunımdur. Bitki besin elementlerinden azot, fosfor ve potasyum ana besin ele 
menden olup bunlara halk dilinde dal (azot gübresi), döl (fosfor gübresi) ve bal (po-
tasyum gübresi) denmektedir. 

2.2.4.1 Azot 

Ş eker pancar' geli ş mesinde mutlak gerekli elementlerden azotun özellikle digesti-
ona etkisi büyüktür. Pancar üretiminde yeterli bir kök gövdesi ve ba ş  büyümesi için 
azot mutlak gerekli besin elementidir. Toprak içinde oldu ğu gibi, bitki içinde de çok 
hareketli olan azot, proteinlerin, amidlerin, amino asitlerin, nükleik asitlerin, baz ı  
hormonlann ve klorofillerin yap ı taşı  olarak görev al ırlar. Pancarda yüksek bir diges-
don hedeflendi ğ inde, hasada yak ı n zamanlarda bitkinin azot noksanl ığı  çekmesi 
gereklidir. Geç dönemlerde bitkiye azot uygulamas ı  daha önceki noksanl ığı  gider-
mez. Bu tip bir uygulama geç mevsim geli ş mesini teşvik edeceğ inden digestion ve 
kök gövdesi verim ini olumsuz yönde etkiler. Ş eker pancannda azot, şekerin, bitki 
gelişmesi ve hücrelerin devaml ı lığı  aç ısından enerji kaynağı  olarak bir çok reaksi-
yonlarda kullan ı ldığı  gibi, şeker sentezinde de önemli rol oynar. 

Pancar bitkisi için al ınabilir halde bulunan azot ba ş lıca; topraktaki organik mad-
denin dekompoze olmas ı  sonucu meydana gelen azot, bir önceki bitkiye verilen an-
cak bitkinin kullanmad ığı  artık azot, pancar ekiminden hemen önce topra ğa verilen 
azot olmak üzere üç kaynaktan gelmektedir. 

Gelişme mevsimi başı nda çok az miktarda azot bulunmas ı  pancar ın kök verimini 
düş ürür. Ayn ı  durum, pancar ın toprak üstü aksamm ın gelişmesi uzun bir süre yava ş - 
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lamış sa digestionun dü şmesine neden olur. Aşı rı  azot, digestionun aleyhine kök ge-
lişmesini te şvik eder. Azot, su ve di ğ er mutlak elementlerce nolcsanl ığı  bulunmayan 
pancarda, elveri ş li iklim şartlar ı nda yapraklann büyüklü ğ ünü ve say ıs ını  artırır, geliş -
meleririi te şvik eder. Bitki bünyesinde yeterli azotun bulunmamas ı  durumunda, mev-
cut azot bünyede düzensiz bir şekilde dağı lım gösterir. Yaş lı  yapraklarda proteinler, 
amino azot formuna ingirgenerek bitkinin büyüyen genç k ısunlanna ta şı nır. Bu du-
rum en alt katmanlarda bulunan ya ş lı  yapraklann sararma nedenini aç ıklamaktadır. 

Beklenen bir mahsul için gerekli olan azot miktar ın ın tespiti, tarla azot miktar 
denemeleri yard ım ı  ile bulunabilir. Ş eker Enstitüsü pancar için yap ı lan azotlu gübre 
tavsiyelerinde toprakta bulunan organik madde miktar ı  ile beraber topra ğı n azot bi-
lançosunu da gözönünde bulundurmaktad ır. Almanya'da yap ılan bir denemede, şeker 
pancann ın, azotu en yoğ un olarak ç ıkış tan sonraki ikinci ve üçüncü aylarda ald ığı nı  
göstermektedir. Temmuz sonunda ise tüm azot al ımın ın %84'ü tamamlanmaktad ır. 
Bu durum, gübreleme zamanlar ının tayininde önemli bir noktay ı  teşkil eder. 

Azot konsamrasyonu büyüme mevsimi boyunca düzgün bir şekilde toprakta aza-
lırken, bitkideki konsantrasyonu artmaktad ır. Büyüme mevsimi ba ş larında yapraklar-
da, köklere göre daha yo ğun halde bulunan azot Eylül ay ında her iki organda da 
dengelenmektedir. Fazla azot uygulamas ı  pancardaki şeker konsantrasyonunu dü şürür 
ve teknik kalitesini bozar. Bu nedenle azot bitkinin ihtiyac ına göre verilerek birim 
alandan en fazla kök gövdesi ve şeker verimi, al ınmalıdır. Fazla azotun pancarda 
meydana getirdi ğ i şeker varl ığı ndaki düş üş  bölgelerin farkl ı  toprak yap ılannda olma-
ları  nedeniyle farkl ı  olur. Bunun en önemli nedeni de, pancann besin maddelerini 
almasında büyük rol oynayan topra ğı n su durumunun bölgelere göre farkl ı  oluşudur. 

2.2.4.2 Fosfor 

Bitki besin elementlerinden mutlak gerekli olan di ğer bir tanesidir. Fosforun pan-
cardalci digestiona olan etkisi de ğ i ş iklikler göstermektir. Fosfor bak ı mından yetersiz 
topraklarda, toprak azotunun orta seviyede oldu ğu hallerde, fosfor gübrelemesi pan-
cann şeker oran ı n ı  yükseltebilir. Toprak azotunun yüksek oldu ğu durumlarda ise fos-
forun herhangi bir etkisi görülmemektedir. Fosfor gübrelemesine kar şı  duyarl ı lık gös-
termeyen topraklarda, toprak azotonun dü ş ük veya yüksek oldu ğu hallerde, ilave 
fosfor giibresinin digestiona olan olumlu etkisi çok az olmaktad ır. Bu nedenle yük-
sek dozlarda fosfor gübrelemesi, fazla azotun kök kalitesi üzerindeki etkisini gidere-
memektedir. 

Bitkide %0.05-0.43 oran ında bulunan fosfor, topraktaki pH de ğerinde oldukça 
fazla etkilenmektedir. Topraktaki pH de ğ işmeleri, toprak çözeltisindeki fosfor iyonla-
nam dağ rimun ı  değ iş tirrnektedir. En fazla fosfor al ım ı  6.5-7.0 pH değerinde olmak-
tadır. 

Topraktaki hareketliliğ i yavaş  olan fosfor, bitkinin ilk geli şme dönemlerinde bü-
yük oranlarda al ınırlar. Yetersiz topraklarda fosfor gübrelemesi sonucu toprak üstü 
aksamında görülen art ış , genellikle azot gübrelemesiyle meydana gelen art ış  gibi şe- 
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ker ve usare safiyeti ( şekerin suda eriyebilir kat ı  maddelere olan oran ın ın yüzde ola-
rak ifadesi) azalmas ına neden olmamaktad ır. Azot, kök-toprak üstü aksam ı  oran ını  
belirli şekilde düş ürdüğ ü halde, bu oran fosfor gübrelemesi ile büyük oranlarda de-
ğ işmemektedir. 

2.2.4.3 Potasyum 

Ş eker pancan, ayçiçe ğ i ve patates gibi topraktan fazla miktarda potasyum kald ı -
nr. Mutlak gerekli olan bitki besin elementlerinden birisidir. Topraktaki hareketlili ğ i 
orta, bitki içindeki hareketlili ğ i ise fazladır. Bu nedenle bitkinin genç organlannda 
daha fazla bulunur. 

Bitki bünyesindeki su dengesini ayarlay ıcı  rol oynayan potasyum bu rolü ile so-
lunumu azaltaca ğı ndan pancar ı n verimi ve digestionunu olumlu yönde etkiler. Bitki-
nin metabolizma faaliyetleri s ıras ında üretti ğ i asitleri nötralize eder. Enzimlerin aktk 
vasyonunda ve assimilatlar ın yapraklar ın taşı nmas ı nda rol oynar. Ş eker pancar ında 
şeker üretiminin fazla olmas ı  için bitkinin fazla şeker üretmesini sağ laman ın yan ında 
en düş ük seviyede solunum ile şekerin pancar bünyesinde yok yere harcanmadan ko-
runması  gerekir. 

Noksanl ığı nda, protein sentezinde azalma, zararl ı  azot bileş ikleri miktannda art-
ma görülür ki bu da verimin dü ş mesi demektir. Klorofil olu ş umundaki azalma foto-
sentez üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Fotosentezin yeterince yap ı lamamas ı  di-
rekt olarak digestionu etkilemektedir. Potasyumun topraktan al ınmas ı  bitkinin 
geliş me devresinde olur. 

2.2.5 Uygulanan Yeti ş tirme Teknikleri Faktörü 

Tarım, bir sistemler toplulu ğ u olarak değ erlendirilmektedir. Bu topluluk içerisin-
de aksayan bir sistem bütün toplulu ğ u etkileyebilmektedir. Ş eker pancar ı  tar ı m ı nda 
da durum böyledir. Hedef olan birim alandan en yüksek kök gövdesi ve şeker veri-
mi için öncelikle tohumun topra ğ a sağ lam ve istenilen şekilde dü ş ürülmesi gerekli-
dir. Kaliteyi etkileyen yeti ş tirme tekniklerini şu baş l ı klar altında toplayabiliriz. 

2.2.5.1 Tarla Haz ırl ığı  ve Tohum Yata ğı  Haz ırlığı  

Pancann ilk geli şme devrelerinin yava ş  olmas ı  nedeniyle tohum yatağı  haz ırl ığı -
nın iyi yap ı lmas ı  gereklidir. Tarla uygun alet ve ekipmanlar kullanarak ve zaman ın-
da hazı rlanmal ı d ır. Tohum yatağı  haz ı rlığı nda da ayn ı  noktalara dikkat edilmesi ge-
reklidir. Baş langıçta yabanc ı  otlarla rekabet edemeyen pancar ın ziraat dilinde ota 
boğulmamas ı  ve topra ğı n kaymak bağ lamas ı  sonucunda da "sar ı  k ı vr ım" denilen 
toprak yüzeyine ç ıkamayışı n meydana gelmemesi için tarla ve. tohum yata ğı  haz ırlığı  
iyi yap ı lmal ıd ı r. İyi bir tarla ve tohum yata ğı  haz ırl ığı  ile pancar tohumu zaman ında 
çimlenerek ve di ğ er şartlar ı nda uygun olmas ı  ve verim ve kalitenin etkilendi ğ i büyü-
me ve geli şmesini zaman ında yaparak birim alandan en yüksek verim al ınacaktır. 
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2.2.5.2 Bitki s ıklığı  

Digestiönu ve kök gövdesi verimini en üst seviyeye getiren bitki s ıklığı  değerleri 
birbirlerinden farkl ıd ır. Birim alandaki bitki s ıkl ığı nın az olmas ı  durumunda tek pan-
car ağı rlığı  artar. Ortamdaki bitki besin elementleri ve suyun da yeterli düzeyde ol-
ması  ile bitki say ı s ı n ın birim alanda az olmas ıyla ortaya ç ıkacak verim kayb ı  bir öl-
çüde giderilebilir. Fakat di ğer taraftan iri olan kök gövdesinin şeker oran ı  düşer, 
melas olu ş turucular h ızla artar. 

Bitki s ıklığı n ın fazla olmas ı  durumunda ise bitkiler s ıra aralar ını  daha kısa sürede 
kapatıp birbirleriyle ışı k, su ve besin elementleri için rekabete ba ş larlar. S ıra azalan-
nin daha k ısa sürede kapan ıp rekabete geçmeleriyle bitkiler yeterli büyümeyi sa ğ la-
yamayacaklan için küçük kal ırlar ve bu nedenlerde verim önemli ölçüde dü şer. 

Ş eker pancar ında en uygun kök gövdesi ve digestionun elde edilmesi için ülke-
miz şartlar ında birim alanda (dekar) tekleme ve seyreltmeden sonra düzgün bir da ğı -
lı mla 7-9 bin bitki olmas ı  gereklidir. Tohum ç ıkış lanndaki noksanl ıklar (kötü tarla 
ve tohum yatağı  haz ırl ığı , ilkbahar kurakl ığı  veya don ve haşere tahribatlan) nede-
niyle, bitki s ıklığı nda meydana gelen her 1.000 bitki/dekar azalmada pancar verimi 
80 kg/dekar (%1.6), şeker varl ığı  ve ar ı t ı lmış  şeker varl ığı  0.15-0.20 digestion 
(%0.9-1.4), ar ı tı lmış  şeker verimi ise 20 kg/da (%3) dü ş tüğ ü bulunmuş tur. (8) 

2.2.6 Bitki Koruma Faktörü 

2.2.6.1 Yabanc ı  Ot Rekabeti 

Çevreye iyi uyum sağ layan yabanc ı  otlar, pancar tohumunun çimlenip toprak yü-
zeyine ç ı kmaya ba ş lamas ı  ile birlikte hasada kadar rekabet ederler. Pancar geli ş mesi-
nin ilk devrelerinde rekabet çok etkili olmakta pancar ın büyüme ve geli şmesini en-
gellediğ i içinde verim ve digestionu olumsuz olarak etkilemektedir. Yabanc ı  otlar 
ayn ı  zamanda bir tak ım zararl ı lar için konukçuluk yaparlar (pancar piresinin önceleri 
genç hardal bitkisi üzerinde konaklad ıklan gibi). Büyüme mevsimi içinde yabanc ı  
otlardan pancar bitkisine geçen zararl ı lar çeş itli şekillerde bitkide etkili olarak verim 
ve kalitenin dü şmesine neden olurlar. 

2.2.6.2 Hastal ık ve Zararl ı lar 

Çeş itli şekillerde pancar ın büyüme ve geli şmesini tamamen veya k ısmen engelle-
yen hastal ık ve zararl ı lar verim ve kalite üzerinde direkt olarak etkili olmaktad ırlar. 
Pancar yapraklar ına etki eden hastal ı k (Cercospora beticola gibi) ve zararl ı lar (Chae-
tocnema spp=pancar piresi) yapt ıkları  zararla yaprağı n assimilasyon alan ını  daralt-
makta ve fotosentezi engelledi ğ i için de verim ve kaliteyi dü şürmektedirler. Hastal ık 
ve zararl ı ların bir çoğu özellikle pancar ı n ilk geli şme devresinde çok etkili olmakta-
dırlar. 

Zararl ı lardan baz ı ları  da pancar gövdesi üzerinde açt ıkları  delik ve galerilerle za-
rarl ı  mikroorganizmalann buralarda çoğalarak etkili olmas ı  ve bu suretle de verim 
ve kalitenin dü şmesine neden olurlar. 
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2.2.7 Söküm ve Sonras ı  Yap ı lan iş ler Faktörü 

2.2.7.1 Söküm 

Ş eker pancann ın çeş itli bölümleri aras ındaki s ın ırlar çok keskin olmad ığı  için, 
baş  kesme derinliğ indeki küçük oynamalar dahi pancann a ğı rlığı nda ve bile ş iminde 
baz ı  değ iş iklikler meydana getirebilir. Ayr ıca büyüme devresinde bulunan, erken sö-
külen veya teknik olgunlu ğa erişmemiş  olan pancarlannda ağı rl ık ve bileş imleri ve-
jetasyon sonunda sökülen pancarlannkinden farkl ı dır. Başı  kesilmiş  ve toprakta b ıra-
kı lmış  pancarlann digestionu önceleri h ızl ı  sonra iklimin gidi ş ine göre yava ş layarak 
azalmaktad ır. Bu nedenle hasattan birkaç gün önce pancar tarlas ın ın otlatılması  sâ-
kıncal ıdır. Yap ılan denemelerde ba şı  kesilmiş  ve toprakta b ırakılmış  pancarlarda şe-
ker kayb ı  ilk günde %p.g. 0.40'1 bulmaktad ı r. 

2.2.7.2 Silolama 

Sökülerek yapraklar ı  kesilmi ş  ve topraklar ından temizlenmiş  pancarlar bir süre 
tarlada kal ır. Çeş itli vas ı talarla ya direkt olarak fabrika merkezlerine veya kantar de-
nilen dış  al ım merkezlerine götürülerek y ığı nlar halinde silolan ır. Bu süre içinde or 
tam ı n sıcaklığı n ı  alan pancarlar havan ı n nispi nemi ve s ıcaklığı na göre bünyesindeki 
suyu ve dolay ı s ı yla da ağı rl ığı = bir k ı smı n ı  kaybeder (Bu durum K.Maraş  Bölge-
sindeki pancarlarda çok aç ık şekilde gözlenebilir). Pancann d ış  yüzeyinden h ızla bu-
harlaşan suyun, pancar ın bünyesindeki suyla karşı lanması  mümkün değ ildir. Böyle 
bir durumda yüzeye yak ın bölgelerdeki hücrelerin metabolizmas ı  anormalleşmekte, 
solunum katsay ısı  yüksclmekte ve pancann kimyasal bile ş iminde h ızl ı  değ işmeler 
meydana gelmektedir. Baz ı  araşurmac ı lara göre, pancar normal turgor durumu için 
gerekli su miktar ın ın yaklaşı k %15'ini kaybettiğ inde o pancann şeker üretimi için 
uygun olmadığı n ı  kabul,frotınektedirler. Pörsüme derecesi, pancann d ış  yüzeyine oran-
lanan su kayb ın ı  ortaya koymaktad ır. Birkaç günlük silolanrru ş  pancarlarda günlük 
ortalama %0.5-0.6 suya e şdeğer olan ağı rl ık kayb ı  ara ş tı rmalar sonucu -bulunmuş tur. 
Pörsüme olayı  s ıras ında kayba uğ rayan ş eker miktar ı , s ıcaklığı n yükselmesi ve pör-
sümenin h ızlanmas ı  ile orantı lı  olarak artmaktad ı r. 

Türkiye'de yap ı lan araş tırmalar sonucunda üstü örtülmemi ş  yığı nlardaki ağı rl ık 
kayb ı  5-7 günlük bir sürede %2.08, üstü yaprakla örtülü y ığı nlarda %1.61 ve üstü 
toprakla örtülü y ığı nlarda ise %0.70 olarak bulunmu ş tur. 

Silolanmakta olan pancarlar ı n digestiondaki değ iş ikliğe neden olan en önemli 
olay kök gövdesinde meydana gelen solunurndur. Solunum olay ından, önce sakaroz 
hidrolize olup invertle ş ir ve solunumda gerekenden fazla bulunarak invert şekerin bi-
rikmesine yol açar. Sakaroz ayn ı  zamanda, sürgün gözlerinin sürgün vermesi s ıras ın-
da yoğ un solunum faaliyeti sonucu harcan ı r. 

Diğer taraftan silodaki pancarlar mikroorganizma faaliyetleri sonucunda da şeker 
kayb ına uğ rarlar. Önceleri küf mantarlann ın hücumuna uğ rayan pancarlar daha sonra 
çürükçül bakterilerin istilas ına uğ rarlar. Söküm s ıras ı nda pancarda meydana gelen 
yaralanmalar silolarna süresi içindeki şeker kay ıpların ı  yükseltmektedir. Yaralanan 
pancarda kallus tabakas ı  oluş umu için solunum artmaktad ı r. 
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3. SONUÇ 

Digestionun dü şüklüğü veya yüksekli ğ i şeker dışı  suda eriyebilir katı  maddelerin 
miktarı  ile ters orant ı lıdır. Bu maddelerin normal s ınırlar üzerinde bulunmas ı , panca-
nn iş lenmesi s ıras ında şekerin kristalizasyonunu engellemektedir ki, bu da teknoloji-
de istenmeyen bir durumdur. Bu maddelerin yüksek ve dü şük miktarlarda bulunmas ı  
iklim şartları , bak ı m ve hasat i ş leri ile hasat sonras ı  iş lemlere bağ lı  olarak değ iş iklik 
gösterirler. 

Kül kapsam ında önemli olan iki bile şken sodyum ve potasyum katyonland ır. Ve-
jetasyon sürecinde al ınan yağış lar kül kapsam ını  bir hayli etkilenmektedir. Pancann 
normal geli şmesini h ızlandıran bütün faktörler pancardaki çözünebilir kül kapsam ının 
azalmas ına neden olur. 

Azotlu şeker dışı  maddeler miktarı  pancann gelişme devresinde büyük de ğ iş iklik-
ler gösterirler. Pancann amino azot kapsam ı , bitkinin aldığı  toprak azotu ve a şı rı  ku-
rak şartlarda, yüksek s ıcakl ığı n protein sentezini engellemesi nedeniyle art ış  gösterir. 

Safiyeti azotlu ve azot d ışı  bileş iklerden her ikisi de, birlikte metabolizma faali-
yeti sonucu meydana gelmektedirler. Bu maddelerin pancardaki konsantrasyonu da, 
şeker pancann ın kök ve üst aksam ın ı n geliş me h ızma tesir eden çevre şartların ın her 
değ iş ikliğ inden etkilenmektedir. 

Azot ve rutubet yetersizli ğ i ile gecelerin serin geçmesi, pancann kök ve üst aksa-
m ının geli şmesini (metabolik aktivite) yava ş latarak şekerin büyüme için kullan ılması  
yerine kökte depo edilmesini sağ lamaktad ır. 

Güneş  ışığı n ın ş iddetli ve uzun süreli bulunduğu bir devre, bitkinin şeker yap ımı -
nı  artt ırmakta ve gündüzlerin oldukça ı l ık, gecelerin serin geçmesi a şı n respirasyonu 
azaltmaktad ır. Bu olayları n sonucunda da şeker pancanndaki digestionu ve safiyeti 
arttırmaktad ır. 

Pancar çiftçisinin hedefi birim alandan yüksek digestionlu ve kök gövdeli pancar 
üretip iyi bir gelir elde etmektir. Pancan i ş leyip mamul madde haline getiren Ş eker 
Ş irketinin hedefi de en az kay ıpla pancar' iş leyip en yüksek şeker rand ıman' elde et-
mektir. Bu iki hedefin de gerçekle şmesi şeker varlığı  da denilen digestionun pancar-
daki oran ının artırı lması  veya mevcut digestion oran ının korunması  ile olur. 

Pancarda geli şmenin h ızlı  olmas ı  halinde digestion dü şmekte, buna karşı lık safi-
yet düşürücü maddelerin miktarı  artmaktadır. Bunun terli olarak, sağ lıklı  bir panca-
nn büyüme ha ındaki yavaş lama şeker oran ının yükselmesini ve safiyet düşürücü 
miktar ının azalmas ın ı  sağ lamaktad ır. Pancar kalitesini etkileyen faktörlerin hepsi, 
pratikte bu yolla etkili olmaktad ı rlar. 

Müdahale edemedi ğ imiz iklim özelliklerinin d ışı nda, yap ılabilecek uygulamalarla 
pancardaki digestionun artt ırı lmas ı  veya mevcudun korunmas ı  mümkün olabilir. 
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Yaprak Alan İ ndexi ile Tutulan Radyasyon Iliş kisi 

Yaprak alan hulul 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EKİ M-KASIM-ARALIK 1995 

TARIM ARAZ İ LERİNDE İ RTİFAK 
KAMULAŞ TIRMALARINA YÖNELIK 

KIYMET TAKD İ Rİ  VE B İ R ÖRNEK OLAY 

Doç.Dr. Necdet ANGIN * 

GIRIŞ  : 

Tarı msal Kıymet Takdiri, belli bir amaca yönelik olarak, tarımla ilgili malları n 
kendilerine ya da belli bir siire kullanım hakları na , onların elde edilme çabaları  
(fedakârhklar, masraflar), toplm ve marjinal faydaları  ve kullan ı m durumlar' ile 
çeş itli özelliklerine göre pahası n ı, genelde para olarak ortaya koyma tekniğ idir. (1) 

Bir teknik olduğundan söz edilen tar ımsal k ıymet takdiri, bir bak ı ma resim tek-
niğ ine benzer. Örneğ in her öğ reciye ayni tuval, boyalar ve malzemeler versek ve ay-
ni resmi yapma e ğ timinden geçirip ayni teorik bilgileri edindirsek bile, her ö ğ renci-
nin yaptığı  resim birbirinden farkl ı  olacakt ır. O kadar ki hazan hangi resmi daha 
güzel olduğ u hakk ında dahi fikir birliğ i bulunmayabilir. 

Bir k ı ymet takdirci ne kadar kuvvetli teorik bilgiye sahip olursa, hizmet götürdü-
ğü yöreyi ne denli iyi bilirse, ne kadar çok k ı ymet takdiri raporu haz ırlar ve ne ka-
dar çok iyi haz ırlanm ış  örnek raporlar tetkik ederse yapt ığı  kı ymet takdirleri o denli 
mükemmele yaklaşacaktır. Bu yüzden birtak ı m örnek raporlann haz ı rlanmas ı  ve in-
celemeye sunulmas ı  büyük önem ta şı r. Bu çal ış mada da belli bir irtifak hakk ı  süre-
siz olarak devredilmi ş  bir arazide kamula ş tırma bedelinin ne şekilde hesaplanabilece-
ğ ine dair aç ıklamalar yap ı lm ış  ve esas al ı nd ığı  mahkeme hükmü yarg ı tayca da 
onaylanan gerçek bir raporla konu örneklenme ğ e çal ışı lmış tır. 

KAMULAŞ TIRMA VE İ RTIFAK HAKKI KAVRAMLAR İ  : 

Kamula ş t ı rma; Kamu yarar ı n ın gerektirdi ğ i durumlarda özel ki ş ilerin mülkiye-
tinde bulunan ta şı nmaz mallann bedeli ödenmek ko ş uluyla devlet ve ona bağ l ı  bir 
kamu kurulu şu mülkiyetine geçirilmesidir.(2) Kamula ş tırmaya ili şkin kı ymet takdirle-
ri 4/11.1993 tarih ve 2942 say ı l ı  kamulaş t ı rma Kanunu hükümlerine göre yap ı lmak-
tad ır. 

* Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarı m Ekonomisi Bölümü 

1 ÖğretimÜyesi Necdet ANGIN, Tar ı mda K ıymet Takdiri ve Bilirki ,cilik , Ders Notları  E.Ü.  .Ziraat Fakültesi, Tarım 
Ekonomisi Bölümü, Bornova - 1992 

2 Necdet Ang ın, Tarım Arazilerinin Kamula ş tı rı lması ncla Çıplak Toprak Değeri ve Arazi Değerlerine Ilişkin K ıymet 
Takdiri ve Bir Örnek Olay, Bilgehan Bas ı mevi, Bornova-1989. 
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Buna göre, kamulaş t ırma bedelleri ortaya konurken mülkün halihaz ır değeri elde 
edilmeye çal ışı lır. Tam kamula ş t ırma olabileceğ i gibi, arazinin sadece bir k ısm ını  
kapsayan K ısmi Kamula ş t ı rma da söz konusu olabilir. Bir ta şı nmaz mal ın tapuda 
yaz ı l ı  yüzölçümünün tamam ı  yerine bundan bir parças ı  veya belli bir kesiminin ka-
mulaş tınlmas ı  durumunda, istek olmasa da kanunun 12 maddesi gere ğ i kamulaş tır-
madan arta kalan kesimdeki de ğer değ iş ikliğ inin re'sen incelenmesi gerekmektedir. 
İrtifak kamula ş tınlmalannda örneğ in pilon yeri karr ıulaşunlmış  ise kısmi kamulaş tır-
ma sözkonusu olup, burada da 12. maddeyi uygulamak gerekir. 

Burada kalan k ı s ı mda ortaya ç ıkan değer eksiliş i, kamulaş tırma bedeline eklenir. 
Toplam düş üklük genelde m2 üzerinden yüzde olarak ifade edilerek ve bu geri kalan 
kısm ın yözülçümüyle çarp ı larak bulunur. K ıymet takdirci neden o oran ı  aldığı m ge-
rekçesini aç ıklamak zorundad ır. 

İ rtifak, kullan ı m hakk ın ı  ifade eder. Taşı nmaz ın tam mülkiyeti yerine, belli bir 
kesimi, yükseldiğ i, derinliğ i ya da üzerindeki kayna ğı n belli süre kullan ı m ı  için orta-
ya ç ıkan irtifak hakk ı  kamulaş t ır ı labilir. Mal ın devredilen iritfak hakk ı  için tapu ka-
y ı tlarına not dü şülür. İ rtifak hakk ı n ı n belli bir süre ya da süresiz ba şkas ına devri, 
arazinin değ erini etkiler. Elektrik direklerinin dikildi ğ i yerler (pilon yeri), suyu de-
netleme için üstte yap ı lan yerlerin tam mülkiyeti idareye geçer. Bu yerlerin tam 
mülkiyet değ erleri hesaplanarak malsahibine ödenir. Burada, sadece su borusu geçen 
yerlerin yada elektrik tellerinin izdü ş ümünde kalan yerlerin yüzölçümüne göre hesap 
yanlış t ır. Alttan su borusu döş eme, üzerinden yüksek gerilimli elektrik [elleri geçir-
me gibi durumlarda, ta şı nmaz mal ya da kaynakta meydana gelebilecek k ıymet dü-
şüklüğ ü, gerekçeleriyle birlikte aç ıklanarak, ortaya konmaktad ır. Su borular ında ileri-
de olma olas ı l ığı  bulunan ar ızalar ve boru hatt ı n ın taşı nmaz mala muhtemel zararlar ı  
nedeniyle, sadece kanal ın geçtiğ i yer dikkate al ınamaz. 

Bir arazinin üzerinden yüksek gerilim hatt ı  geçirildiğ inde de ayni şekilde zararla 
karşı laşı lır. Bu durumda sadece pilonlar ın (yüksek gerilim direkleri) oturma alanlar ı  
ve hatta buna ilaveten tellerin arazi üzerindeki izdü ş üm alan ı  üzerinden, belli bir bi-
rim değere göre hesaplama doğ ru olmay ıp hükme yeterli görülemez. Çünkü bu ayr ı l-
madan dolay ı  ortaya ç ıkan zarar ı n da dikkate al ınmas ı  gerekir. Zira ortaya ç ıkan ba-
z ı  olumsuzluklar daha dü ş ük bir dekar bedeli elde etme şeklinde yans ı yacakt ır. Bu 
yüzden; tellerde olas ı  kopma sonucu insan ı n ölüm tehlikesiyle kar şı laş mas ı  ya da ç ı -
kacak yang ınla ürünün yanmas ı  riski ve de son zamanlarda yüksek gerilim hatt ı  
manyetik alan ı n ın kanser olma riskini artt ı rd ığı  şeklindeki tart ış malar dolay ı sı  ile or-
taya ç ıkan olumsuzluklar gibi, arazinin cazibesini ve ona bağ l ı  olarak talebini dü ş ü-
ren etkenler incelenmelidir. Üstelik ortaya ç ıkan manyetik alan, çal ış an ın iş  verimini 
olumsuz yönde etkiledi ğ i gibi, bitkilerin geli ş mesini de az da olsa engellemektedir. 
K ı ymet dü ş üklüğ ü; Kamulaş tı rmadan önceki değerle irtifaktan sonraki değer aras ın-
daki fark't ır. Arazilerde bu değ erler bizde kanunen gelir yöntemine göre ortaya ko-
nur. Arazinin cazibesi ve talebinde ortaya ç ıkacak azalma dolay ıs ı yla oluşacak bu 
değer kayb ı  irtifaktan dolay ı  Tamamlayc ı  K ı ymet'i ifade etmektedir. 
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Örneğ in, pilonların yerleş tirilmesi için k ısmi kamulaş tırmaya gidildiğ inde traktör-
le çal ış mada direklerin engellemesi sonucu olu şan etkinlik kayb ı , bir parçadan di ğe-
rine i şgücü, malzeme ekipman ve hayvan geçi ş inin vakit almas ı ; üstelik geçi ş te teh-
likenin söz konusu olmas ı  yol su kanal ı  yada borusu, hendek, vb.. ı slahatlar ın, hatta 
iş letme binas ı n ı n ve avlusunun bir k ı sm ı n ı n tahrip olmas ı  nedeniyle bunlar ı  tekrar 
çalışı r duruma getirebilmek için birtak ı m masraflar ın yap ı lması  gereğ i, daha fazla s ı -
n ır kay ıplar ı , biçimsiz parseller nedeniyle i ş letmecilikte etkinlik kayb ı  ve artan i ş let-
me masarilar ı ,.. gibi nedenlerle pazarda, bölünen i ş letme için muhtemel daha dü şük 
bir talep olaca ğı  için pilon yeri dolay ı sı yla yap ı lan k ısmi istimlak sonucu Tamamla-
y ıc ı  K ı ymet'in ortaya konmas ı  gereklidir. Burada tamamlay ıc ı  kıymet; arazinin bütü-
nüniln k ıymeti ile, araziden pilon yerleri ayr ıldıktan sonra elde kalan k ı sm ı n k ı ymeti 
aras ındaki fark't ı r. Böylece; K ı ymet takdirci, bölünme ile ortaya ç ıkan zarar ı  ölçme-
ğ e çal ış maktad ır. 

YÖNTEM: 

Zemin de ğerinin ortaya konmas ında, kamulaş tırma kanunumuzda uygulanmas ı  
istenen Gelir Yöntemi ne göre, sürekli geliri olan bir mal ın k ı ymeti; o maldan ileride 
elde edilebileceğ i varsay ı lan bütün gelirlerin takdir an ı na biriktirilmesiyle ortaya ç ı -
kan tutara e ş ittir R topra ğı n net gelir' ini (rant) ve i de kapitalizasyon faiz oran ı m* 
gösterdiğ ine göre, toprağı n kı ymeti (K) tüm gelirlerin bugünkü de ğ ere indirgenip 
toplanmas ıyla elde edilir. 

Bu hesaplamalar, paran ın zaman de ğeri'ne dayanmaktad ır. Paran ın Zaman De-
ğ eri; halihaz ırda (bugün) elde edilecek bir birim paran ı n, gelecekte elde edilecek bir 
birim paradan daha değ erli olduğ unu ifade eder. Bu durum özellikle gelece ğ e yöne-
lik belirsizlik, paraya o anda ihtiyac ı  olma ve enflasyon nedeniyle ortaya ç ıkar. 

Böylece; paran ın ya da sermayenin kullan ı m ı  için bir bedel ödenmesi gerekir ki 
buna "Faiz" denmektedir. Faiz: paran ı n belli bir süre kullan ım ı  için ödenen fiyat 
olup olu şan satı nalma gücü kayb ı n ı  tazmin etmektedir. Faiz tutar ı , genelde belli bir 
faiz oran ı  üzerinden hesaplanmaktad ır. Hesaplamalar bile ş ik faiz esas ına dayal ı  ola-
rak, faizin de faizi dikkate al ı nmak suretiyle yap ı l ır. Buna göre 

* Rant, Brüt Üretim De ğeri'nden gerçek masraflar ile yönetim kar şı lığı  ve iş letme sermayesinin faizi'nin indirilmesi ile bulu-
nur. Gerçek masraflar; toluun, gübre, ilâç , işgücü ve çeki gücü masraflar ı  ile bunlar d ışı ndakisicim kelter çuval vb.. gibi 
önceden dikkate ahn ınanuş  baz ı  materyalin bedellerini içerir. Üretimin gerçekle ş tirilebilmesi için gerçek masraflann 
ödenmesi gerekir. Ancak bu ödeme yds° nunda tek kalemde yap ı lmad ığı ndan, bunlar ı n faizi 6 ayl ı k dönemde hesaplamr. 
Devletin ödeyece ğ i en yüksek faiz oran ı  y ı llı k % 30 oldu ğuna göre, 6 ayl ık yani bunun yar ısı  olan % 15 oran ı , faiz kar şı lı -
ğı nı n hesaplantr ıas ı nda kullan ı lır. Devleke ödenecek % 30'h ık faizin 116's ı  da yönetim kar şı lığı  olarak dikkate al ı nı r. 

Kapitalizasyon Faiz Oran ı , bunu etkileyen tüm faktörler gözönüne al ı nmak suretiyle, Izmir ve Yöresi için % 5 olarak sap-
tanm ış tı r. 

(Bu konuda daha geni şbilgi için Bkz: Necdet ANGIN, Tar ı mda K ıymet Takdiri ve Bilirki ş ilik, Ders Notlar ı , E.Ü.Ziraat Fa-
ködtesi, Tar ı m Ekonomisi Bölümü, Bornova • 1992). 
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✓ P bugünkü (Present) anapara 

✓ i faiz (interest) oran ın dönem say ısı  

✓ F gelecekteki (Future) anapara 

✓ (n dönemde i faiz oran ı  üzerinden gelecekteki de ğ er) 

ise, anapara bileş ik faizle i ş leme tabi tutulursa, birinci dönem sonuda anapara 
P'ye ise; anapara bile ş ik faizle iş leme tabi tutulursa, birinci dönem sonunda anapara 
P'ye P*i=faiz tutar ı  ilave edilecektir. Daha sonra da terim, P parantezine al ın ır 

P = P*i = P (1+i) 

İkinci dönemde P (1+i) anaparas ı  i faiz haddinde 

P (1+i)*i faizini kazanacalcur. Yine anapara ve faiz topland ığı nda ve toplam 
(1+i) parantezine al ındığı nda: 

P (1+i) + P (1+i)*i=P (1+0 (1+i)= P (1+i) 2  

Ayni hesaplamaya devam edilirse 

3. dönem sonunda meblağ  P(l+i)3  ve nihayet n dönem sonunda da P(1+i)n ola-
caktır 

P'nin n dönem sonraki değ erine "F" dendiğ inde: 

F=P*(1+i)n olur. 

Bu denklemde P yanl ız b ırak ı lı rsa 

1 
P = F * 	 olur 

(1 + ı )n 

1  

(1 + ı )" terimi tek ödeme bugünkü de ğer çarpan ı  olarak i ş  görmekle ve İndir-
geme Faktörü (IF) ad ını  almaktad ır. 

Bu faktör kullan ı larak arazinin geliri olan rantlar bugünkü de ğer'e getirilirse 

R 	R 	R 	R 	 R 
K = 

   

+ 	+ 

 

    

1+i 	(1+02 	(1+03 	(l+i)4 
	

(1+i)n 

Topraktan uzun y ı llar gelir elde etmek mümkün olduğundan n, gelirin elde edile-
ceğ i y ıl sayı sı  sonsuza götürülürse, formül: 

R 
K —  	haline gelmektedir 
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İ rtifak Degerlemesi 

Örnek olarak incelenecek olay, tar ı m arazilerinin üzerinden geçirilen yüksek geri-
lim hattı  nedeniyle TEK tarafından yap ı lan süresiz irtifak kamulaşurmasidır. Burada 
4 unsura ili şkin değerlerin ortaya konmas ı  gerekmektedir. Bunlar: 

(1) Pilon yeri zemin de ğ eri, 

(2) Manyetik alan şeridi verim dü şmesi deger kayb ı  
(3) Irtifaktan dolay ı  tamamlay ıc ı  kıymet 

(4) Pilon yeri istimlaki dolay ı sıyla ortaya ç ıkan tamamlayıcı  kıymet 

Daha sonra; bulunan b ıı  4 değer toplanarak, toplam kamulaş tırma bedeli ortaya 
konur. 

Pilon Yeri Zemin De ğ eri: 

Bizde arazilerden en fazla 420 kilovolt'a (KV) kadar yüksek gerilim hatlar ı  geç-
mektedir. Pilonlar bir kenar ı  7-15 m olan kare şeklindeki alanlara oturmu ş  olup, ara-
zideki iki pilon arası  da sath ın durumuna göre 150- 300 metre'dir. Pilonlar genelde 
12-25 m yükseklikte olup, yeralt ı nda 2 m'lik bir temele sahiptirler. 

Bir pilonun kaç m2 ye oturdugu ve arazide kaç pilon oldu ğu tesbit edildikten 
sonra, pilonlann toplam oturma alan ı , arazinin önceden bulunan m2 zemin de ğ eri ile 
çarp ı larak pilon yeri zemin de ğ eri bulunmu ş  olur. 

Manyetik Alan Ş eridi Verim Dü ş mesi Değer Kayb ı : 

Dava dosyalarına arazinin kadastral paftas ı  konmuş  ve pilonlar ve tellerin geçtiğ i 
yer i şaretlenmi ş tir. Araziden geçen tellerin uzunlu ğu, manyetik şeridin boyunu verir. 
Ş eridin geni ş ligi ise aşag ıdaki formüle göre hesaplan ır: 

Geni ş lik = (a-50) * Saluurn a...iki direk aras ı  mesafe (nı ) Sal ı nım ...0.02 

Tellerin arazi içinden geçen k ısm ın ın uzunluğu ile bulunan geniş lik çarp ı l ırsa 
brüt şerit alan ı  bulunmuş  olur. 

Net şerit alan ı  ise, brüt şerit alan ından arazideki toplam pilon yeri zemin alan ı  
ç ıkanlarak elde edilir. Türkiye Elektrik Kurumu bu hesaplamalan yaparak net şerit 
alanını  bulmakta ve bunu m2 olarak de ğer biçme komisyonu irtifak alan ı  şeklinde 
ortaya koymaktad ır. Idare bu geni ş liğ i belli bir maktu parayla çarparak, verece ğ i ka-
mulaş tırma bedelini hesaplamaktad ır. 

Bu manyetik şeritte, tar ım ürünlerinde genelde : 5-10 bir verim dü ş üşü ortaya 
ç ıkmaktadır. 

İrtifaktan dolay ı  ortaya ç ıkan değer dü şmesi: 

Önce konunun i ş letme büyüklüğ ü aç ı s ından irdelenmesi gerekir. Yüksek gerilim 
hattı  araziyi yakla şı k hangi büyüklüklerde iki k ısma böldügü ortaya konur. Yakla şı k 
eş it bir bölünüm sözkonusu olup iki k ı s ı m da oldukça büyük ise, tarlan ın iki kı smı - 
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nın da ayr ı  ayrı  satı lmas ı  durumunda i ş letme büyüklüğ ü'nün üzerinde olma nedeniyle 
bu aç ı dan bir değer düş üldüğ ü oldıayacağı  kan ı s ı na varı labilir. Teller araziyi büyük 
ve küçük olmak üzere e ş it olmayan bir şekilde ikiye bölüyorsa, ve küçük parçan ı n 
ayrı  satı lmas ı  durumunda ekonomik i ş letme büyüklüğ ü aç ıs ından daha az birim de-
ğ ere al ıc ı  bulabiliyorsa, bu aç ı dan arazinin küçük kı sm ında da %1 lik bir değer dü-
şüklüğ ti olacağı  kararla ş t ırı lı r. 

Tesis, bir hava iletkeni oldu ğundan, 21.11.1978 gün ve 16466 say ı lı  resmi gaze-
tede yay ınlanan Elektrik Kuvvetli Ak ı m Tesisleri Yönetmeli ğ i dikkate al ırım du-
rumundad ır. Bu yönetmeliğ e göre, yap ı lar ı n tellerden yatay uzakl ığı  KV iş letme ge-
rilimine bağ lı  olarak enaz 4-5 metre olmal ıdır. Dava konusu arazide yap ılaşma varsa 
belirtilen k ıs ı tlaman ın yaratt ığı  değer düş üş ü dikkate al ınmal ıdır. Ayn ı  yönetmeliğe 
göre ağ açlar [ellere en fazla 3-5 m yakla ş mal ıd ır. Arazide ağaç varsa ve ağaçlar tel-
lere bu denli yakla şabiliyorsa, bu yönde ortaya ç ıkan k ı sı tlama için de belli bir de-
ğ er düş üş ü olacağı  kararlaş tınlmal ı dır. 

Üçüncü olarak; arazinin cazibesi ve ona ba ğ l ı  olarak talep incelenmelidir.Tellere 
olası  kopma sonucu insan ı n ölüm tehlikesiyle karşı laşmas ı  ya da ç ıkacak yang ı nla 
ürünün yanmas ı  riski ve de son zamanlarda yüksek gerilim hatt ı  manyetik alan ını n 
kanser olma riskini artt ı rd ığı  şeklindeki tartış malar dolay ısı  ile ortaya ç ı kan olumsuz-
luklar gibi nedenlerle, %1 oran ı nda değ er dü ş üş ü ortaya ç ıkacağı  da kararla ş tınlma-
MIL 

Bu durumda irtifaktan sonra m2 değ eri ile irtifaktan önceki de ğer biribirinden ç ı -
kar ı larak irtifaktan dolay ı  tamamlay ıc ı  k ıymet bulunmu ş  olur. Bu k ıymete eğer var-
sa, bina ve ağ açlardaki k ı s ı tlamalar nedeniyle ortaya ç ıkan zararlar, de ğer düş üş üne 
eklenmelidir. 

K ı smi istimlaktan dolay ı  ortaya ç ı kan değ er düş mesi: 

Arazide eğer varsa pilon yerleri k ısmi istimlaka tabi tutulur. Arazinin i ş lenmesin-
de ve çe ş itli tarımsal faaliyetleri yap ı lmas ında direklerin engellemesi sonucu etkinlik 
kaybı  olmaktadı r. Bunun genelde her pilon için %0.5 olmak üzere arazideki pilon 
say ına göre bulunan toplam yüzde kayba neden olaca ğı n ı  kararlaş tırı lmal ıd ı r. 

Buna göre tamamlay ıc ı  kıymet: değerden, k ısmi istimlakten sonraki de ğer ç ıkan-
larak bulunur. 

RAPORUN HAZIRLANMASI 

Raporda önce; davaya konu olan ta şı nmaza, neden hangi kurulu ş  adına ve hangi 
tarih numaral ı  kamula ş t ırma karar ı 'na binaen k ı smi kamulaş tırma yap ı ldığı  ve/veya 
süreli/süresiz irtifak hakk ı  tesis edildiğ i belirtilir. 

Kamulaş tırı lan taşı nmazla ilgili olarak tarihli Değer Biçme Komisyonu raporu ile 
biçilen değ er ve davac ı  vekilinin tarihli talebi gösterilir. Istekten fazlaya karar verile-
mez ve dava dilekçesinde aç ıkça istenmeyen şeyler hakk ında da fikir beyan edile-
mez. 

42 

pe
cy

a



Kamulaş tırma tarihi ile tebli ğ  tarihi veya tebliğ  tarihi olarak kabul edilen tabuda 
terk-i ferağ  tarihi olan tarih aras ı ndaki süre bir y ı lı  aşmamış sa kamulaş tırma tarihi, 
aş mış sa tebliğ  tarihi esas al ı n ır ve ta şı nmaz ın değ eri bu tarihe göre tesbit edilir. 

Değ er biçme komisyonunun irtifak hakk ı n ı , sal ın ı m ı  da düş ünerek, tclin üzdü ş ü-
münün biraz daha geni ş i ince bir şerit halindeki alan için dü şünmekte ve sadece o 
şeridin alan ın ı , nas ı l elde edildi ğ i pek aç ıklanmayan belli bir maktu değerle çarparak 
kamulaş tırma bedelini hcsaplamaktad ır. Böyle bir de ğerleme, gerek K ı ymet Takdiri 
bilimine ve gerekse yarg ı tay ın yerleş miş  içtahatlar ına tamamen ayk ırı dır. Öte yan-
dan; pilon yerleri dolay ı s ıyla k ısmi istimlake tabi tutulan ta şı nmazda, geri kalan ara-
zideki değer düş üklüğ ünün de incelenmemesinin hatal ı  olduğuna işaret edilerek, 
2942 say ı lı  yasan ı n 11. ve 12 maddesi amir hükmüne göre gerekçeli bir şekilde ha-
zırlanmam ış  olan rapora kat ı l ın ı lmadığı  belirtilmelidir. 

Daha sonra; kamula ş t ı rma Kanunu'nun 11. maddesine göre a şağı da belirtilen un-
surlar ayr ı  ayrı  incelenerek gerekçeli bir de ğ erlendirme raporuna dayal ı  kamulaş tı rma 
bedeli takdir edilmelidir (1). 

Taşı nmaz Mal ın Cins ve Nev'i 

Burada özellikle ta şı nmaz ın arazi mi yoksa arsa m ı  olduğ unu kararla ş tırmak bü-
yük önem ta şı r. Tapu kay ı tlar ında ta şı nmaz ın arsa m ı  arazi mi olarak kaydedildiğ i 
ortaya konmal ı d ır. Daha sonra, yerinde yap ı lan incicme sonucu, ta şı nmaz ın tarımsal 
amaçla kullan ı ldığı  saptan ır. Değ erleme gününde tar ımsal amaçla kullan ı ldığı  sapta-
nan taşı nmaz ı n zemin değ eri, 2942 say ı l ı  Kamulaş tırma Kanun'nun amir hükmü ge-
reğ ince, tar ı m arazisi olarak y ı ll ık getirebilce ğ i net Gelir'e göre tesbit edilir. 

Arsa ise, in şaat mühendisleri ve ınimarlarca emsal ara ş tırma ve incelemesi yap ı -
larak, arazi ise ziraat mühendislerince gelir yöntemine göre takdir edilir. Arsa niteli-
ğ indeki ta şı nmaz ın değeri ziraatçilerce saptanamaz ve arsaya gelir üzerinden de ğer 
biçilemez. 

Arsa yada arazi ayr ı m ı , 1319 Emlak Vergisi Kanunu'na göre yap ı l ır. Buna göre: 

- Belediye s ı n ırları  içinde imar plan ı  kapsam ında ve imar parselasyonu yap ı lmış  
arazi arsa say ı l ır. Burada kamula ş t ırma günündeki hali haz ır durum önemlidir. Taşı n-
maz ı n o günden sonra arsa niteli ğ ini kazanmas ı  sonucu etkilemez. Belediye imar 
plan ı  kapsam ı na girmiyorsa, özel parselasyon yap ı lm ış  olsa bile o yer arsa değ ildir. 

- Belediye s ınırları  içinde veya d ışı nda bulunan parsellenmemi ş  arazilerden hangi 
arazi parçalar ını n arsa say ı lacağı  1319 say ı l ı  Emlak Vergisi Kanunu'nun 1610 say ı lı  
kanunla değ iş ik 12. maddesinde bildirilen ve bu maddeye dayanarak Bakanlar Kuru-
lu'nca ç ıkanlan kararnamclerde gösterilmi ş tir. 

Taşı nmaz Mal ın Yüzölçümü 

Dosyada bulunan tapu kayd ına göre davaya ili şkin taşı nmaza ait bilgiler verilir. 

Kamulaş tırı lacak taşı nmaz mal ın plan ve ölçekli krokisi dosyada oldu ğ undan yü-
zölçümü bellidir. Uygulamada yüzölçümleri, tapu ile ispat edilmekte ve tapunun 
kapsam ına göre i ş lem girmektedir. 

1 Ali ARCAK, Kamula ş nrma Devletleş tirme Kanuniart. 
1. Cilt, Seçkin Kitabevi 2. Bask ı . Ankara 1986 
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Taşı nmaz Mal ın K ıymetini Etkileyebilecek Bütün Nitelik ve Unsurlar ı  ve 
Her Unsurun Ayr ı  Ayr ı  Değeri 

Toprağı n doğ al yap ısı  ve etkili çevre koş ulları  incelenmelidir. Toprak hakk ı nda 
elde edilen fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikler birle ş tirilerek doğal verimlilik 
ortaya konur. Çal ış malar hem arazide ve hem de labaratuvarda yap ı l ır. Doğ al bitki 
örtüsü de toprak hakk ında yararl ı  bilgiler verir. Örneğ in toprak tuzluysa Salicornia 
ve Tamarix (Ilg ın), asitliyse ve fakirse fundal ık (coccifera), taban suyu seviyesi yük-
sekse Jungus bulunur. Arazide toprak etüdü yaparken; pusula, bel, kazma, profil kü-
regi, toprak burgusu, örnek alma sondas ı , kova ve plastik torbalar, etiketler, tuz asidi 
(1/3 lük HCI), arazi pH-metresi ve indikatör ka ğı tları , hidrojen peroksit, cam tüpler 
ve küçük huniler metre, altimetre el düzeci,bozulmam ış  örnek almada 50-100 cc'lik 
çelik silindirler, el büyüteci, Munsell renk kartlar ı  vb.. olmalıdır. Toprak örnekleri, 
bag ımsız her horizondan al ınmal ıd ı r. Örnekler doğ al şartlarda 25-35 C s ıcakl ıklarda, 
%20-60 nisbi nem'de kurumaya terkedilir. 

Taşı nmaz ın mevcut karayoluna ve büyük yerle ş im merkezine mesafesi belirtilir. 

Her unsurun de ğ ere katkı sı  gösterilmelidir. Kent merkezine ve yollara uzakl ık, 
deniz k ı yısı nda oluş , su çeş mesinden yararlanma verim ve kira getirme üzerindeki 
bina dışı nda tarımsal tesisler ve kaynaklar (dikili şeyler, kaynak ve gölcükler), imar 
plan ı  içinde olma yada olmama, imar plan ına bitiş ik bulunma gibi değ eri etkileyen 
nitelikler belirlenir. 

Taşı nmaz ın çok yak ında baz ı  yerle ş im alanları  bulunması  da ürünlerin pazarlan-
mas ını  kolaylaş tıran unsurlar olup, bunlar ürün fiyatlar ının tesbitinde ve dolay ıs ı yla 
gelirin hesab ında dikkate al ı n ır. Toprağı n özellikleri verimin ve dolay ı sıyla gelir'in 
tesbitinde dikkate al ın ır. 

Toprak özellikleri, iklim ve pazar ko şulları  ile arazinin halihaz ır kullan ım duru-
munu dikkate al ınarak arazide uygulanacak münavebe plan ı  da belirtilir. Iklim veri-
leri toplan ır ve yörede yeti ş tirilebilecek ürünlerin kullan ım ve pazarlama durumu in-
celenir. Toprak verimliligi, meyil sulama imkan ı , drenaj dikkate al ınmalı ; belli bir 
dönemde toprak besin maddesi dengesinin sağ lanmasına çalışı lmalıdır. Ana ürünler 
aras ındaki bo ş  olan dönemler, ara bitkisi tar ı m ı  ile değerlendirilir. M ısır, soya, su-
sam, sorgum gibi bitkilerin erkenci çe ş itleri ile baz ı  sebzelerle sulanabilir alanlarda 
yazlık 2. ürün tar ı m ı  yap ı labilir. Hububat varsa ara ürün yeti ş tirme imkan ı  daha faz-
ladır. 

Ön bitkinin topraktan kald ırdıg ı  besin maddesi, su tüketimi, mineral ve organik 
gübrelemesi, yabanc ı  ot ve hastal ıklara etkisi ve topra ğa b ıraktığı  bitki artığı  miktarı  
farklı d ır. Derin ve yüzlek köklü bitkiler biribirini izlemelidir. Ş eker pancan ile kol-
za, hardal, ıspanak, lahana ve turf gibi biribirlerinin verimini azaltan bitkilere 3-6 
yıldabir yer verilir. Her tar ımsal bölgeye uygun münavebe modelleri geli ş tirilmeli, 
her yeni tar ımsal teknolojinin de münavebe sistemindeki yeri ve etkinli ğ i araş tınlma-
lıd ır. 
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Taşı nmaz Mala ait Varsa Vergi Beyan ı  

Varsa deyimi, beyan olmay ı nca değ er biçilemiyecekmi ş  gibi bir izlenimden kur-
tulmay ı  sağ lam ış tı r. Vergi beyan ı  olup olmadığı  mahkemece ara ş tınl ır. Bilirki ş iler 
raporlar ında dosyada vergi beyan ı  olup olmadığı n ı , varsa ne miktarda oldu ğunu be-
lirtirler. Bu tutam bilirki ş iyi bağ lay ı c ı lığı  yoktur. Malsahibi d ışı nda, vergi komis-
yonları nca yada resmi makamlarca biçilmi ş  vergi değerleri de bağ layı c ı  nitelikte de-
ğ ildir. Ancak, "bulunan k ıymete, beyanda belirtilen tutarlar da destekliyor"denilebilir. 

Kamulaş tırı lmadan önce vergi beyan miktar ı , verili ş  amac ı  ve gerçek de ğ ere etki-
si olup olmadığı  tartışı lmal ıd ır. Bu yap ı lmadığı nda bilirkiş i raporu yasal yönden ek-
sik kalacakt ır. Bilirkiş i vergi beyan ı nda belirtilen daha a şağı sı nda da bir değ er biçe-
bilir. 

Taşı nmaz Mala Kamulaş t ı rma Tarihinde Resmi Makamlarca Yap ı lm ış  
K ı ymet Takdirleri 

Bu takdirler de bağ lay ı c ı  olmay ı p, sadece üzerinde tart ışı labilir. Bunlar; Emlak 

Vergisi Kanunu'na göre vergi dairesinin tesbit edece ğ i matrah değ erler ve arsalarda 
asgari ölçüde birim tesbitine ili şkin değ erlerdir. Belediyece sat ış  için ihaleye ç ıkarı -
lan veya icra memuru marifetiyle sat ışı  yap ı lan taşı nmazlara ili şkin olarak tesbit etti-
rilen tahmin esas ına dayal ı  değ erler, emsal al ınarak inceleme yap ı lamaz. 

Arazilerde Taşı nmaz Mal veya Kayna ğı !) Kamulaş t ı rma Tarihindeki Me-;,k ve 
Ş artlar ına göre ve Oldu ğ u Gibi Kullan ı lmas ı  Halinde Getirece ğ i Net Gelir 

Resmi kurulu ş lar ı n bilgi ve belgelerinin örnekleri dosyaya konulmal ı d ır. Resmi 

daire verim fiyat ve üretim giderleri örnekleri raporu denetim olana ğı  sağ lar. Arazi-
nin olduğu gibi kullan ı lmas ı  durumunda getireceğ i net gelir, değ erleme günündeki 
Ziraat Fakültesi, Tar ı m Il Müdürlüğ ü, TMO, Ticaret Borsas ı  ve Toptanc ı  Hali kay ı t-
ları ndan faydalan ı larak resmi girdi ve ürün fiyatlar ı na göre hesaplan ır. Ürünlerle 

resmi bir makamca tasdik edilmi ş  dekara masraf tabloları  ekte verilir. 

Net Gelir'in hesaplanmas ında; o andaki durum, mevki ve ş artlar ve olduğ u gibi 
kullan ı m unsurlar ı  dikkate al ı nmaktad ır. Mutasavver-tasarlanan-kullann ı a şekline yani 
o günkü duruma göre değ il de ileride tasarlanan bir kullanma ş ekline veya arazinin 
ileride kazanacağı  nitelik ve özelliklere göre ne gibi gelir getirebilece ğ i hesaplana-
maz. 

Arazinin niteliğ i ve toprak karakteri bak ı m ı ndan normal olarak hangi cins ve ne 
miktar ürün elde edilebileceğ i belirtilmelidir. 

Kapitalizasyon Faiz Oran ı ; safi gelirin y ı ll ık faiz kabul edilerek, bunu getiren ser-
mayenin ne oldu ğ unun saptanmas ı  i ş lemi için kullan ı lmakta ve genelde bu %5 ola-
rak kabul olunmaktad ır. Ancak bu rakam kesin değ ildir. 
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Burada önce her ürün için; yöre ortalamas ı  olarak ele al ınan dekara verimler, 
belgeye bağ lanan birime fiyatlarla çarp ı larak brüt üretim değeri bulunur. Bundan ek-
le verilen onayl ı  listelcrden ç ıkar ı lan toplam masraf indirilerek dekara net gelir elde 
edilir. 

Bu da münavebe oran ı  ile ağı rl ı kland ı r ı l ıp ağı rl ı kl ı  ortalama net gelir ortaya ko-
nur. Son elde edilen rakamlar toplanarak, arazinin bir &kar ın ı n ranu bulunmuş  olur. 

Bulunan rant, kapitalizasyon faiz oran ı na bölünerek bir dekar arazinin de ğ eri, bu-
nun son üç rakam ı  atı larak da tam mülkiyette 1 m2 arazinin zemin de ğ eri elde edil-
mi ş  olur. 

Bedelin Tesbitinde Etkili Olacak Di ğer Objektif Ölçüler 

Kamula ş t ırma Kanunumuzda yeralan bu kavram; kanun koyucunun akl ı na gelme-
yen ve değ ere etkisi olan herhangi bir ügenin kabul edilebilece ğ i vurgulanm ış tı r. 

Her unsurun gerekçeleri ve de ğ ere katk ı  oranları  yüzde olarak ayr ı  ayr ı  belirtilip 
dayanaklar ı  gösterilmek suretiyle kar şı l ık saptan ı r. Ayn ı  unsurları n tekrar tekrar ele 
al ınarak belli bir oranda arar ım yap ı l ınas ı  doğ ru bulunmaz. 

2942 NO'LU KAMULA ŞTIRMA KANUNU'NUN 
12. MADDESINE GÖRE INCELEME 

Kı smi kamulaş t ırma ve irtifak hakk ı  tesisi sonucu ortaya ç ıkan değ er dü ş meleri-
nin nas ı l hesapland ığı  daha önce belirtilmi ş tir. Tesis edilen, örneğ in, yüksek voltajl ı  
enerji nakil hatundan, arazideki tar ı msal faaliyetler için direkt olarak yararlanma 
mümkün olmad ığı ndan, hatt ın dava konusu arazinin de ğerini artt ı rı c ı  bir etkisinin ol-
mad ığı  belirtilmclidir. 

Sonuç Olarak; kamulaş tırma bedeli en fazla dava dilekçesinde taleb edilen tutar 
kadar olabilece ğ inden taşı nmaza ili ş kin biçilen değ er ile davac ı  tarafından talebedi-
len tutar kar şı laş tı r ı lmal ı  ve verilen istenenden daha küçük ise verilen; verilen iste-
nenden daha büyük ise istenen esas al ı narak, değer biçme komisyonunca tesbit edi-
len kamulaş t ırma bedeline göre artt ır ı lmas ı  gereken kamulaş tırma bedelinin hesab ı  
yapı lmal ıd ı r. Böylece; parsel için artt ır ı lması  gereken kamula ş tırma bedeli toplam ı  
rakamla ve hemen alt ı na yaz ıyla belirtilmeli e ğ er varsa her davac ı ya göre payları  
oran ında bunun bölü ş ümü yap ı lmal ıd ı r. 

ÖRNEK OLAYA ILIŞ KIN HESAPLAMALAR 

Değerleme gününde tarla olarak kullan ı ldığı  saptanan taşı nmaz ın zemin değeri, 
2942 say ı lı  Kamulaş tı rma Kanunu'nun amir hükmü gcreğ ince,tar ı m arazisi olarak y ı l-
lık getirebileceğ i Net Gelife göre tesbit etmi ş tir. Dosyada bulunan tapu kayd ı na göre 
davaya ili şkin taşı nmaza ait bilgiler aşağı daki gibidir: 
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Ili 	: IZMIR 

Ilçesi 	: 

Mahallesi : 

Köyü 	: 

Mevkii 	: 

Pafta No 	: 

Ada 	: 

Parsel No : 

Yüzölçümü (m2) 	: 

Kamu. Pilon Y. (m2) : 

DBK Irt. Alan ı  (m2) 	: 

54 300 

98 

1402 

Toprak özellikleri, iklim ve pazar ko şulları  ile arazinin halihaz ır kullan ı m duru-
munu dikkate al ınarak; arazide 4 y ı ll ık; 2 y ı l Pamuk (ağı rlık 2/4), 1 y ı l marul (ağı r-
lık 1/4) ve 1 y ı l Buğday (ağı rl ık 1/4) münavebesi uyguland ığı nı , II. ürün olarak da 
Buğday'dan sonra Domates (A ğı rl ık 1/4) yeti ş tirildiğ i tesbiten kabul edilmi ş tir. Res-
mi girdi ve ürün fiyatlar ı  ve ürünlerle ilgili onayl ı  dekara masraf tablolar ından ya-
rarlan ı larak, dckara dü şen "Net Gelir" aş ağı daki gibi elde edilmi ş tir: 

Ürün 
Cinsi 

Dekara 
Verim 
(Kg) 

Fiyat 

TL/kg 

Brüt 
Üretim 
Değ eri 
Üretim  Masraf 

Dekara 
Net 

Gelir 
Or. 

Ağ . Ort. 
Net 

Gelir 

Pamuk 350 6 200 2 170 000 698 760 1 471 240 2/4 735 620 
Marul 5 000 Ad. 1 100 5 00 000 1 347 000 4 153 000 1/4 1 038 250 
Buğday 1 080 000 218 040 861 960 1/4 215 490 
Dane 600 1 300 
Saman 500 600 
II.ÜRÜN 
Domat. 5 000 850 4 250 000 1 214 280 3 035 720 1/4 758 930 

2 748 290 

2 748 290 
1 dekar arazinin de ğeri = 	 = 54 965 800.- TL. 

0.05 

1 m2 arazinin değ eri = 54 965 800 / 1 000 = 54 965.- TL. 

İrtifak De ğ erlemesi 

Pilon Yeri Zemin Değ eri: 

Arazide herbiri 7 * 7 metre'ye oturmu ş  2 pilon bulunmaktad ır 
(7*7=49 m2, 2 adet 98 m2) 

98 m2*54 965.-TL = 5 386 570.- (a) 
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Manyetik Alan Ş eridi Verim Dü şmesi Değ er Kayb ı : 

Geni ş lik = (a-50) * Sal ı n ım formülüne göre; a (iki direk arasi mesafe) = 200 m, 
Salın ım = 0.02 olduğ una göre: 

Geni ş lik = (200-50) *0.02 = 3 m olur. 

Tellerin arazi içinden geçen k ısm ın ı n uzunluğ u 500 m dir. Bu durumda brüt şerit 
alan ı : 3 m*500 m = 1.500 m2 olur. 

Net Ş erit alan ı : 1 500 - (98) = 1 402 m2 

Bu manyetik şeritte, tar ı m ürünlerinde %5 bir verim dü şüşü ortaya ç ıkmaktad ır. 
Düş üş  nedeniyle elde edilemiyen ürün için yap ılmayan hasat, vb.. masraflar ı , çok 
küçük olduğ undan, ihmal edilmi ş tir. Bu durumda arazinin m2 de ğ eri şu şekilde he-
saplan ır: 

Ürün 
Cinsi 

Dekara 
Veri ın 
(Kg) 

Fiyat 
L/k Tg 

Brüt 
Üretim 
Değ eri 

Masraf 
Dekara 

Net 
Gelir 

Mü . 
Or. 

Ağ . Ort. 
Net 

Gelir 

Pamuk 332.5 6 200 2 061 500 698 760 1 362 740 2/4 631 370 
Marul 4 750 Ad. 1 100 5 225 000 1 347 000 3 878 000 1/4 969 500 
Buğday 1 026 000 218 040 807 960 1/4 201 990 
Dane 570 1 300 
Saman 475 600 
II.ÜRÜN 
Domat. 4 750 850 4 037 500 1 214 280 2 823 220 1/4 705 805 

1 dekar arazinin değeri = 

1 m2  arazinin değ eri 	= 

1 m2'de değ er dmü şünü : 

2 558 665 
= 

= 

= 

2 558 665 

51 173 300.- TL 

51 173.- TL. 

3 792.- TL. 

51 

0.05 

173 300 / 1 

54 965 - 51 

000 

173 

Manyetik şeritte toplam de ğ er dü ş ü ş ü : 

1 402 m2 * 3 792.- TL/m2 = 5 316 384.- TL. (b) 
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İ rtifaktan dolay ı  ortaya ç ı kan değer düş mesi: 

Önce konunun i ş letme büyüklüğ ü aç ıs ından irdelenmesi gerekir. Yüksek gerilim 
ham araziyi yakla şı k 8 300 m2 ve 46 000 m2 lik iki k ısma bölmektedir. Ekonomik 
iş letme btiyüklü ğ ü'nün alt ı nda kalmama nedeniyle bu aç ıdan bir değer düş üklüğ ü ol-
mayacaktır. Dava konusu arazide yap ı laş ma olmadığı ndan ve ağ aç bulunmadığı ndan, 
bu yönde ortaya ç ıkan k ı s ıtlama için bir değ er düş üş ü ohnayacaktır. 

Arazinin cazibesi ve ona bağ lı  olarak talep incelendi ğ inde, ortaya ç ıkan olumsuz 
luklar nedeniyle, manyetik alan şeriti d ışı ndaki alanda %1 oran ında değ er dü ş üş ü or-
taya ç ıkacakt ır. Bu durumda irtifaktan sonra m2 değeri 

54 965 * 0.99 = 54 415.-TL 

olacak ve "Tamamlay ı c ı  K ıymet" olarak ortaya ç ıkacak değ er düş mesi: 

Önceki Değ er = 54 965 * (54 300-1500) = 2 902 152 000.- 

Irtifaktan Sonra. Değ . = 54 415 * (54 300-1500) = 2 873 112 000.- 

Irtifakta Tamamlay ı cı  K ıymet 	 = 29 040.000.-TL (c) 

olacakt ır. 

K ısmi Istimlakten dolay ı  ortaya ç ı kan değ er dü şmesi: 

Arazinin i ş lenmesinde ve çe ş itli tanmsal faaliyetlerin yap ı lmas ında direklerin en-
gellemesi sonucu etkinlik kayb ı  olduğ undan; her pilon için -Tc0.5 olmak üzere 2 pi-
lon için toplam de ğer dü şmesi %1 olacakt ır. Bu durumda k ısmi istimlakten sonra 
m2 değ eri: 

54 965 * 0.99 = 54 415.-TL 

olacak ve "Tamamlay ıc ı  K ı ymet" olarak ortaya ç ıkacak değ er dü ş mesi: 

Önceki Değ er 	 = 54 965 * (54 300-1500) = 2 902 152 000.- 

Irtifaktan Son.Değ irt.San.Değ . = 54 415 * (54 300-1500) = 2 873 112 000.- 

Kısmi İstimlakte Tamamlay ıc ı  Kı ymet 	 = 29 040 004.-TL (d) 

olacaktır. Hesaplanan değ erler toplan ırsa : 

TOPLAM KAMULA Ş TIRMA BEDELI (a+b+c+d) : 68.782.954.- TL olur. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

TÜRKİ YE'DE TARIM ARAZILERININ 
AMAÇ DIŞ I KULLANIMI VE TOKAT İLİ  

KAZOVA YÖRESI ÖRNEĞ I 

Murat SAYLLI * 

1. GIRIŞ  
Topraklar tar ı m sektörü için vazgeçilmez bir üretim faktörü oldu ğ u kadar, sanayi 

ve kentle şme için de ayn ı  derecede önem ta şı maktad ı r. Bu durum, topraklar ın çeş itli 
kullan ı mlar aras ındaki dağı l ı m ın ı n en iyi bir şekilde yap ı lmas ı n ı  zorunlu k ı lmaktad ı r. 
Ancak bu dağı l ı m yap ı l ı rken, tar ı msal üretimin gerçekle ş tirilmesi için tar ı m yap ı labi-
lecek arazinin mutlaka gerekli oldu ğ u ve bu tür arazilerin olu ş umunun çok , uzun y ı l-
larda gerçekle ş tiğ i unutulmamal ı d ı r. Tar ı m arazisinin bu olu ş um sürecini h ızland ır-
mak mümkün olmad ığı  gibi, miktarı  da art ır ı lamamaktad ı r. 

Türkiye topraklar ın ı n toprak alan ı  77.797.127 ha'd ır. Toprak varl ığı n ın % 
35.6's ı nı  iş leyen araziler, % 28'ini çay ır ve mer'alar, % 30.2'sini orman-funda ve ça-
lı l ık araziler, geri kalan k ı sm ı n ı  ise su yüzeyleri, yerle ş im alanlar ı  ve diğ er araziler 
olu ş turmaktad ı r. 

Araziler kullan ı m kabiliyetine göre 8 s ı n ıfa aynlmaktad ır. I., II., III. ve  IV. s ı nıf 
araziler iş lemdi tar ı ma uygundur. V., VI., ve VII. s ı n ıf araziler ise do ğ al hayata ba-
rınak ve su toplama faaliyetleri için kullan ı labilir niteliktedir(1). 

Türkiye'de halen i ş lenmekte olan 27.699.004 ha'l ı k alan ın 4.778.399. ha' ı  I. s ı nıf 
5.986.866 ha' ı  II. s ı n ı f, 6.22R.433 ha' ı  III. s ı n ıf arazidir(2). 

Türkiye'de arazi kullanma durumuna bak ı ld ığı nda; bir taraftan tar ı m yap ı lamaz 
nitelikteki topraklar üzerindeki tar ı msal faaliyetin sürdürülmeye çal ışı ldığı , diğer ta-
raftan da tar ı ma elveri ş li topraklar ı n tar ı m dışı  amaçlarla kullan ı ld ığı  görülmektedir. 
Bu dengesiz arazi kullan ı m ı  çeş itli sorunlar ı n ortaya ç ı kmas ı nda önemli rol oyna-
maktad ı r(1). 

Bu çal ış man ın amac ı ; Türkiye'de tar ı m arazilerinin amaç d ışı  kullan ım nedenleri-
ni, amaç d ışı  kullan ı m ı n önlenmesi için yap ı lan yasal düzenlemeleri ortaya koymak, 
Tokat ilinde tar ı msal aç ı dan önemli bir yere sahip olan Kazova yöresinde tar ı m ara-
zilerinin amaç d ışı  kullan ı m durumunu belirlemek, konuyla ilgili öneriler ortaya koy-
maktı r. 

Çal ış ma esas itibariyle Kazova yöresini ilgilendirmekle beraber konu ile ilgili 
Türkiye'nin değ i ş ik yerlerinden örnekler sunulmaya çal ışı lacaktı r. 

(') G.O.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarı m Ekonomisi Bölümü, Ara ş tı rma Görevlisi; TOKAT. 
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2. TÜRKIYE'DE TARIM ARAZ İ LER İ NİN AMAÇ DIŞ I KULLANIM 
DURUMLAR' 

Türkiye'de ba ş ta sanayile şme ve kentle şme olmak üzere, turizm, karayollar ı  ve 
demiryolları , enerji ve boru hatlar ı , barajlar, havaalanlar ı  ve spor tesisleri gibi yat ı -
nmlar, tuğ la-kiremit ocak ve fabrikalar ı , aç ık maden ocaklar ı  tarım alanlar ı n ı n amaç 
dışı  kullan ı m ı nda önemli rol oynayan faktörlerdir. Türkiye'de planl ı  dönemle birlikte 
görülen sanayile şme ve h ı zl ı  nüfus artışı  köyden şehire göçü art ı rarak yeni yerle ş im 
alanları nın oluşmas ı na neden olmu ş tur. Ş ehirlerdeki plans ız ve kontrolsüz yap ı laş ma-
lar yada yerleş imler giderek verimli tar ı m alanları na yay ı lma göstermi ş tir. Bu yay ıl-
mayla ortaya ç ıkan arazi kay ıplar ı  yan ında şehirlerden kaynaklanan kirlilik nedeniyle 
yak ı n bölgelerdeki verimli araziler kullan ı lamaz hale gelmektedir. 

Sanayi tesisleri, ula şı m ve diğ er altyap ı  kolayl ıkları  gibi nendenlerden dolay ı  ge-
nellikle düz ve verimli araziler üzerinde kurulmaktad ır. Böylelikle tar ı m toprakları -
n ın amaç d ışı  kullan ı m ı  konusunda karşı  karşı ya bulunulan en önemli sorunlardan 
biri olarak ortaya ç ıkmaktad ı r. Sanayi tesisleri sadece kaplad ıkları  alan itibariyle za-
rara neden olmamakla, yaratuklari kirlenmelerle çevresinde bulunan tar ı m arazilerini 
ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkilemektedir. 

Tarım alanlar ı n ı n tar ı m d ışı  amaçlarla kullan ı mı n ı n, özellikle Çukurova, Gediz, 
Bursa, Menemen, Salihli, Adapazar ı , Mersin ve Tarsus yöresi, Trakya ve Kemalpa şa 
gibi verimli tar ım alanlar ı n ı n bulundu ğ u bölgelerde yoğ unlaş mas ı  konunun önemini 
art ırmaktad ır. Böylelikle hem verimli tar ı m alanlar ı n ın kaybı  sözkonusu olmakta, 
hem de bu alanlarda verimi art ırmak için yap ı lan tarımsal alt yap ı  yatırı mları  boşa 
gitmektedir(1). 

Tarım arazilerinin amaç d ışı  kullan ı m ı na somut örnekler verilebilir. örne ğ in; 
1987 verilerine göre il ve ilçeler baz ı nda organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
sitelerinin kaplad ığı  arazilerin 17.999 ha oldu ğ u ve bunun % 62.2'lik k ısm ı nı n 
(11.196 ha) tar ı ma elveri ş li değerli topraklar üzerinde kuruldu ğu saptanm ış t ır. Bu ra-
kamlara belediyeler ve valiliklerce tahsis edilen tar ı m arazileri dahil değ ildir. 

Benzer durum kamu yat ı rı mları  dahil pek çok diğer kullan ım alanlar ında görül-
mektedir. Özellikle kentsel altyap ı , demiryollar ı , havaalanlar ı , aç ı k maden ocaklar ı , 
toprak sanayi (tu ğ la-kiremit ocaklar ı), enerji ve boru hatlar ı n ı n yap ı m ı d ır. Büyük ka-
mu yatır ı mları n ı n diğer bir olumsuz etkisi de kulland ıklar ı  alanlar ın dışı nda çevrele-
rine çektikleri yap ı laşmalar ile yeni tar ım alanların ın kayb ı na neden olmal ıd ır. Kara-
yolları n ı n daha dü ş ük nitelikli arazilerden geçirilerek verimli tar ım topraklar ı  
korunacağı  yerde tersi uygulamalarla örne ğ in Trakya'da 25.608 ha verimli tar ı m ara-
zisi tarı m dışı na ç ıkarı lmış tır. Bu miktar kontrolsüz bir şekilde her geçen gün art ış  
gösterirken, hemen bu alanlar ı n yak ı n ındaki tarı m dışı  130.000 hal ık araziler bo ş  
durmaktad ır. Devletin önemli yat ı r ımlar yaparak sulamaya açt ığı  ovalarda da hem 
araziler ve hem de yat ır ı mlar elden ç ıkmaktadı r. Saptamalara göre Devlet Sulamas ı  
için kalan en az 50.148 ha'l ı k alan değ inilen uygulamalar sonucu tar ı m d ışı na itilmiş  
durumdad ır. 
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Trakya'da 1.400, Erbaa'da 2.000, Gediz ovas ı nda 4.400, Çorum yöresinde 2.000'da 
kaliteli tarı m arazisi tuğ la-kiremit üretiminde kullanmak üzere hammadde için kaz ın-
dığı ndan elden ç ıkm ış , geriye kalan alanlar kullarnlamayan çukurluklar ve batakl ıklar 
haline dönüş müş tür(3). 

Çukurova'da 1987 verilerine göre I. ve II. s ınıf tarı m arazilerinden 26.061 ha' ı  ta-
rım dışı  amaçlarla kullan ı ma geçmi ş tir. Bunun 4.428 ha' ı  endüstriyel yerle ş ime, 
15.507 ha' ı  kentsel yerle ş ime ve 6.126 ha' ı  kamu altyap ı  tesislerine dönii ş müş tür. 

Bursa'da 1983 verilerine göre endüstriyel ve kentsel yerle ş ime geçen 9.082 ha 
arazinin; % 15'i I., % 30'u II. ve  % 21'i de III. s ınıf olarak belirlenmi ş tir(4). 

Tokat dinde 2.198 ha tu ğ la-kiremit ve kil yap ı m amac ıyla, 162 ha karayoluyla, 
1.928 ha sulama şebekelerindeki yerle ş im ve sanayi kurulu ş larıyla, 1.030 ha çay ır ve 
mer'a ile, toplam ise 5.318 ha tar ı m arazisi elden ç ıkm ış  bulunmaktadır(5). 

3. TARIM ARAZILERININ AMAÇ DI Ş I KULLANIMINI ÖNLEMEK IÇIN 
YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER 

Tarım alanlar ı n ın korunmas ı na yönelik çok say ı da yasal düzenlemeler bulunmak-
tad ır. Yasal düzenlemelerin çokluğ u, tarı m alanlar ın ın okunmas ı  konusunu farkl ı  ku-
ruluş ları n yetki alan ı na sokmaktad ır. Örneğ in; 2872 say ı lı  Çevre Kanunu'nda, 3902 
sayd ı  Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakk ında Ka 
nun'da, 3083 say ı l ı  Tarım Reformu Kanunu'nda, 1580 say ılı  Belediyeler Kanunu'nda, 
3194 sayı l ı  Imar Kanunu'nda tar ı m alanları n ın kullan ı mı  ve korunmas ıyla ilgili hü-
kümler bulunmaktad ı r. 

Konuyla ilgili olarak, 11.03.1989 tarih ve 20105 say ı lı  Resmi Gazete'de yay ımla-
narak yürürlüğ e giren Tar ı m Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı 'n ı n "Tarı m Alanları n ı  Ta-
rım Dışı  Gaye İ le Kullan ı lmas ına Dair Yönetmelik" ile yasa ve yetki ço ğ unluğuna 
belli bir düzen getirilmi ş tir. Bu yönetmeliğ in amac ı , 3161 ve 3202 say ı l ı  kanunlar 
uyar ınca tarı m alanlar ı n ın gayesine uygun bir şekilde kullan ı lmas ı n ı  sağ lamak bakı -
m ı ndan, bu alanlar ın hangi hallerde tar ı m dışı  gayelerle kullan ı lacağı na dair prensip 
ve esaslar ı  belirlemektir. 

Sözkonusu bu yönetmelikle zaman içinde yap ı lan değ iş ikliklerle, verimli tar ım 
arazilerinin tar ı m diş i maksatlarla kullan ı lması  olanakları  yaratı lm ış tır. 11.03.198 ta-
rih ve 20105 say ı lı  Resmi Gazete'de yay ı mlanan yönetmeliğ in 8. maddesi tar ı m d ışı -
na tahsis edilebilece ğ i arazilerle ilgilidir. Sözkonusu maddede "özel imkanlarla veya 
kamu yatı r ımları  ile sulamaya aç ı lan veya sulamaya aç ı lacak olan sulanabilen alanlar 
hariç olmak üzere..." kayd ı yla, tar ı m d ışı na tahsis edilebilecek araziler konusunda 
ayrı ntı lı  aç ıklamalar yer almaktad ı r. 23.2.1990 tarih ve 20442 say ı l ı  Resmi Gazete'de 
yay ı mlanan "11.03.1989 tarih ve 20105 Say ılı  Resmi Gazete'de yay ı mlanan Tarım 
Alanları n ın Tarım D ışı  Gaye İ le Kullan ı lmas ı na Dair Yönetmeli ğ in Baz ı  Maddeleri-
nin Değ iş tirilmesi hakk ında Yönetmelik" ile 8. maddede baz ı  değ iş iklikler yap ı lmış - 
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tır. Böylelikle tar ım d ışı  amaçl ı  arazi kullan ım ı  konunda "özel imkanlarla veya kamu 
yatırı mları  ile sulamaya aç ı lan veya sulamaya aç ı lacak olan alanlardan tar ım dışı  
amaçla kulan ımlara arazi tahsis edilemez. Ancak, 1000'den fazla orta ğı  bulunan bir 
ortağı n hissesi sermayesinin % l'ini a şmayan ş irket veya kooperatifler taraf ından ih-
raç mal ı  üretmek ve pazarlamak gayesi ile kurulacak sanayi ve ticaret merkezleri 
için daha uygun alternatif alanlar bulunmad ığı  takdirde I., II., III. ve  IV. s ın ı f sulu 
tarım arazileri de tahsis edilebilir" hükmü getirilmi ş tir. Ard ı ndan 02.10.1991 tarih ve 
21009 say ı lı  Resmi Gazete'de yay ımlanan bir başka yönetmelikle, sözkonusu 8. mad-
denin üçüncü fıkrası  tekrar bir de ğ iş ikliğe uğrayarak, ş u şekilde olmuş tur: "özel im-
kanlarla veya kamu yat ı rı mları  ile sullamaya aç ı lan veya sulamaya aç ılacak olan 
alanlardan tar ı m dışı  amaçlı  kullan ı mlara arazi tahsis edilemez. Ancak, te ş vik belgesi 
ile özel önem taşı dığı  belirlenen entegre uçak, gemi ve otomotiv sanayi yat ınmlan; 
1000'den fazla orta ğı  bulunan, bir orta ğı n hissesi sermayenin % l'ini a şamayan ş ir-
ket veya kooperatifler taraf ından ihraç mal ı  üretmek ve pazarlamak gayesi ile kuru-
lacak sanayi ve ticaret merkezleri için daha uygun alternatif alanlar bulunmad ığı  tak-
dirde I., II., III. ve  IV. s ı n ıf sulu tar ım arazileri de tahsis edilebilir." 

Bu yasal değ i ş ikliklerle, tar ı m alanlann ın amaç d ışı  kuIlarnm ı  konusunda önemli 
kolayl ıklann sağ land ığı  ve sonuçta yönetmeli ğ in i ş levsel bir duruma geldi ğ i söylene-
bilir. Bu durum, ayr ıca, uygulaman ı n da en az yasa ç ıkarmak kadar önem taşı dığı nı , 
yasal düzenlemelerin tek ba şı na yeterli olmad ığı n ı  göstermektedir(1). 

4. TOKAT ILI KAZOVA YÖRESINDE TARIM ARAZİ LERİ NİN AMAÇ 
DIŞ I KULLANIM DURUMU 

4.1. Incelenen Yöre Hakk ında Genel Bilgiler 

Kazova, Karadeniz ve Iç Anadolu Bölgeleri aras ında yer alan, Karadeniz'in 110 
km güneyinde, Ye ş il ı rmak vadisi boyunca uzanan etraf ı  dağ larla çevrili çöküntü bir 
ovad ır. Tokat Merkez ilçe ile Turhal ilçesi aras ı nda yer alan ovan ı n denizden yük-
sekliğ i 550-650 m'dir. Toplam alan ı  29.812 ha'a ulaşan Kazova'n ın doğ u-batı  yönün-
deki uzunluğ u 56 km, kuzey-güney yönündeki uzunlu ğ u ortalama 6 km dolaylannda-
dır(6). 

29.812 ha toplam alana sahip olan Kazova arazilerinin 29.400 ha' ını  tarım arazi-
leri oluş turmaktad ır. 

Tarla tarı m ı nın egemen olduğ u ovan ın, toplam tarım arazilerinin % 18.2'sinde 
(5.364 ha) kuru, % 63.8'inde (18.744 ha) sulu tar ım yap ı lmaktad ır. % 7'den (2.063 
ha) mer'a, % 0.8'den (244 ha) sulu çay ır olarak yararlan ı lmakta olup, % 10.2'si ise 
(2.985 ha) VI. s ı n ı f sulanmaz alanlard ır(7). 

Kazova yöresinde bulunan Köy Hizmetleri Ara ş tırma Enstitüsü'nün ürün verimle-
rinin yükselmesine önemli katk ı lar ı  bulunmaktad ır. Özellikle DSI'nin yapm ış  olduğu 
sulama kanallar ıyla yöre arazisi çok daha de ğ erli hale gelmi ş tir. 
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4.2. Yörede Tar ı m Arazilerinin Amaç D ışı  Kullan ım Durumu 

Tokat ilinde tar ı msal üretim aç ı s ı ndan önemli bir yere sahip olan Kazova yöresi 
tarım arazileri neyaz ı k ki değ i ş ik nedenlerden dolay ı  hergeçen gün azalmakta veya 
yerimden düş mektedir. 

Kazova'n ı n kuzey eteklerinde yer alan Emirseyit köyü ile Kömeç köyü aras ı nda 
topraklar ı  al ınm ış  ve yer yer gölcükler olu ş muş  I. ve II. s ı n ıf sulanabilir arazileri 
görmek mümkündür. Bu kesimde bulunan bir fabrika, y ı lda 15 milyon adet tu ğ la 
üretmekte ve y ı lda 67.000 ton toprağı  yok etmektedir. Bunun anlam ı  her y ı l 50 da 
verimli arazi tahrip oluyor demektir(8). 

Gaziosmanpa şa Üniversitesi kampüs alan ı  bu yörede yakla şı k 1.750 da'lık verimli 
tarı m arazisi üzerinde kurulmu ş tur. Kampüs alan ın ı n bu yörede kurulmas ı  bu araziler 
üzerinde yerle ş im yerlerinin daha da artmas ına neden olacakt ır. Bunun neticesinde, 
köylülerin tar ı msal üretim yapmaktan ziyade arazilerini konut, vb. gibi nedenlerden 
dolay ı  satmalar ı , dolay ı s ı yla tar ım arazilerinin farkl ı  amaçlarla kullan ı lacak olması  
endi şe vericidir. 

Yine Tokat ve Turhal aras ında yap ı lan karayolunun bu verimli tar ım arazisi üze-
rinden geçirilmesi sonucu 1620 da (45 km. * 36 m.) arazi elden ç ıkm ış tı r(5). Buna 
ek olarak, bu anayol üzerinde akaryak ı t istasyonlar ı n ın kurulmas ı  ve yerle ş im yerle-
rinin artmas ı  verimli tar ı m arazilerinin daha da kaybedilece ğ ini göstermektedir. 

Ayrıca, yörede 1995 y ı l ında yap ı lan çal ış mada 13 adet tesisin (Tekel Sigara Fab-
rikas ı , Konektaş , Tokat Havaalan ı  gb.) verimli tar ım arazileri üzerinde kuruldu ğ u 
tesbit edilmi ş tir. Tokat havaalan ı  için 80 da, di ğ er fabrikalar için ise aç ık ve kapal ı  
alan olmak üzere 870.7 da olmak üzere toplam 950.7 da'l ık verimli tar ım arazisi 
amaç d ışı  kullan ı lm ış tı r. 

Eğer tar ı m arazileri korunmazsa ve konu ile ilgili yasalar gerekti ğ i şekilde uygu-
lanmazsa bu yöredeki verimli tar ı m arazileri hergeçen gün elden ç ıkmak durumunda 
kalacakt ır. 

5. SONUÇ VE ÖNERILER 

Türkiye'de tar ı m arazileri gerek yo ğ un ve çarp ı k kentleş me, gerek sanayi tesisle-
rinin hatal ı  yer seçimi, gerekse turistik yat ırı mlar nedeniyle her geçen gün elden ç ık-
maktadı r. Bunlara ilaveten yanl ış  arazi kullan ı m ı  erozyona sebep olmakta, arazilerin 
kabiliyetine göre tar ımsal faaliyetlerden en uygun olan ında kullanı lmamas ı  da arazi 
kay ı plarma neden olmaktad ır. Büyük kamu yat ırımlar ın ın tarı m arazileri üzerinde her 
geçen gün artmas ı  tar ı m arazilerinin kaybolmas ı nda diğ er bir etkendir. 

Kazova yöresinde de sanayi tesislerinin hatal ı  yer seçimi, yerle ş im alanlar ın ı n her 
geçen gün bu ovaya do ğ ru yay ı lmas ı  ve kamu yat ırı mları n ın (Havaalan ı , Üniversite, 
Karayolu, gb.) artmas ı  verimli topraklar ı n amaç d ışı  kullan ım ı na neden olmakta, ge-
rekli önlemlerin al ı nmamas ı  durumunda arazi kay ı plar ı n ı n daha da fazla olaca ğı  be-
lirtileri görülmektedir. 

55 

pe
cy

a



Gerek Türkiye genelinde, gerekse Kazova yöresinde tar ım arazilerinin amaç d ışı  

kullanım ın ın önlenmesi için gerekli öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

- Tarım arazilerinin amaç d ışı  kullan ım ını  önlemek için Tar ı m Arazilerini Koru-
ma Yasas ı  ç ıkarı lmal ıdır. 

- Elde mevcut bir çok yasa, yönetmelik, kararname ve tebli ğ leri tekrar gözden 
geçirerek, farkl ı  kurum ve kurulu ş ları n yetki kapsam ı  içine giren, tar ım dışı  amaçlı  
arazi kullan ı m ı  konusundaki yürürlükteki yasalar sadele ş tirilmeli, kavram kargaşası  
giderilmeli ve tar ı mc ı ların içinde olmad ığı  arazi yerle ş im, kullanım ve naz ı m planla-

ma komisyonlar ına veya yetkili i ınzalara tanmc ı lann da al ınmas ı  sağ lanmal ı dır. 

- Her ilin bünyesinde valilik makam ı  başkanl ığı nda oluş turulan koordinasyon ku-
rulunda Arazi Kullan ı m ve Yerle ş im Planlama Komisyonu acilen kurulmal ı d ır(9). 

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü tarafı ndan yürütülen "Türkiye Toprak Potan-
siyeli Etüdler ve Tar ım D ışı  Amaçl ı  Arazi Kullan ımı  Planlamalan" projesi bir an 
önce tamamlan ıp yay ınlanmal ı d ır. 

- Devlet tarafından gerçekle ş tirilen yol, su, elektrik, petrol ve gaz boru hatlan ıun 
planlanmas ında mümkün olduğ u kadar değ erli tar ı m toprakların ın korunmas ı  gözö-
nünde bulundurulmal ı  ve faaliyetlerin tar ım dışı  araziye kayd ınlması  ilke olarak ka-
bul edilm el idir(3). 

- Sanayi tesislerinin yap ı m ına izin verirken çevreye ve tar ı ma zarar vermemesine 
özen gösterilmeli, verimli tar ı m arazileri üzerinde bu tesislerin kurulmas ı  için gerekli 
ruhsat verilmemelidir. Ayr ıca bu tesisler yap ı l ırken Çevresel Etki De ğ erlendirmesi 
Raporu mutlaka haz ırlanmal ıd ı r. 

- Kentle şme ve altyap ı  tesislerinin çevre arazilerdeki etkileri iyi planlanmal ı  ve 
uygun önlemler al ınmal ı d ır. Yerle ş im Yerinin seçiminde etkili olan elektrik, bu ka-
nalizasyon ve ula şı m gibi altyap ı  hizmetlerinin I. ve II. s ın ıf tar ım arazilerinden 
uzak bölgede yap ım ı  sağ lanmal ıd ı r. 

- Toprak sanayinde çal ış anlar ın tar ı m arazilerinden yararlanmalar ı  acilen önlen-
meli, verimli tar ım arazileri d ışı nda alternatif alanlar belirlenmelidir. 

- Tarı m topraklar ın ın kullan ı m ı nda arazi kabiliyet s ını flann ın mutlaka dikkate 
al ınmas ı  gerekmektedir. 

- Hatal ı  tarı msal uygulamalardan (hatal ı  gübreleme, ilaçlama, fazla su kullan ımı ) 
kaç ını lmal ı , bu konularda çiftçilere gerekli eğ itim verilmelidir. 

Alı nacak önlemlerin dış arıya ulaşmas ı  için tarım arazilerinin korunmas ı  fikri ka-
muoyuna benimsetilmeli ve konunun topluma mal edilmesi gerekli görülmektedir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

BELEDİ YELERİMİZ AÇISINDAN 
TÜKETICININ 
KORUNMASİ  

Fethi AYTAÇ * 

GIRIŞ  

Geride b ıraktığı mı z Eylül ay ı n ı n ilk haftas ında büyük tirajl ı  günlük gazetelerimi-
zin ekonomiye veya tüketici sorunlar ı na ayr ı lmış  sahifeleri benzer ifadeleri ta şı yan 

haberlerle bir kanunun yürürlü ğ e giriş ini müjdeliyordu: 

. Tüketiciler Koruma Alt ı nda (Milliyet, 5 Eylül 1995) 

. Türk Tüketicinin Haklar ı  Artık Yasal Güvence Altı nda (Cumhuriyet 6 Eylül 1995) 

.Tüketiciler Güç Sizde Art ık (Yeni Günayd ı n, 6 Eylül 1995) Müjdelenen 4077 
say ı l ı  Tüketicinin Korunmas ı  Hakk ı nda Kanun'un 8 Eylül tarihinde yürürlüğ e ğ irecek 

olmas ı  idi. 

Böylece kanunun kabul edildi ğ i 23 Ş ubat 1995 tarihini izliyen günlerde ortaya 
konulan: 

. Art ı k Tüketicinin de Yasas ı  var: (Ak şam, 25 Ş ubat 1995) 

. Tüketiciye Avrupa Standard ı nda 8 hak tan ıyan yasa meclisten geçti-Aldat ılma 

endi şesi sona erdi. (Yeni Yüzy ı l 24 Ş ubat) 

. Tüketicinin Yüzü nihayet güldü. (Yeni Günayd ı n 25 Ş ubat) 

. Tüketici Art ık Kaz ıklanm ı yacak (Sabah 25 Ş ubat) 

. Tüketici Art ık Yasayla Korunacak (Milliyet 27 Ş ubat) gibi iyimser dü ş ünce ve 
görüş ler bir kere daha tekkarlanm ış  oluyordu. 

Kanun Neyi Amaçl ı yordu ve içeri ğ i Neydi? 

Aktardığı m ız ba ş lıklar alt ında yer alan haberlere ve yap ı lan yorumlara bakı lırsa 
bu kanunla "Demokrasi çar şı ya iniyor.. Hayat pahal ı lığı  ve enflasyon bir ölçüde ün-
leniyor.. Avrupa Gümrük Birli ğ ine giri ş imizin şartlar ında bir gereklilik daha yerine 
getiriliyordu..". 

Ku şkusuz bir de Kanunun kendi metninde yer alan amac ına bakmakta yarar var- 
dı . 

(*) Emekli Vali Içi ş leri Bakanlığı  Mahalli Idareler Eski Genel Müdürü 
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Kanunun 1.nci maddesine göre, amaç: ekonominin gereklerine ve kamu yarar ına 
uygun olarak tüketicinin sağ l ı kl ı  ve güvenliğ i ile ekonomik ç ıkarlar ı nı  koruyucu, ay-
d ınlat ı c ı , eğ itici, zararlar ı n ı  tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmas ını  sağ lay ıc ı  
önlemler almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu giri ş imlerini özendirmek ve bu 
konudaki politikalar ı n olu ş turulmas ında gönüllü örgütlenmeleri te şvik etmeye ili şkin 
hususları  düzenlemektir. 

O halde, kanunun amac ından ve taşı dığı  baş l ık= da anlaşı ld ığı  gibi ağı rl ıklı  un-
sur tüketici'dir. Yine kanunun ba ş l ığı na göre tüketicinin korunmas ı  söz konusudur. 
Bu koruman ı n nelere karşı  olacağı  amaç maddesinde belirtilmektedir. Bu Koruma: 

- Tüketicinin sağ l ığı n ı , 

- Tüketicinin güvenli ğ ini, 

- Tüketicinin ekonomik ç ıkarları n ı , koruyucu olacak. Ayr ıca; 

- Tüketicinin çevresel tehlikelerden korunmas ı n ı  sağ lay ı c ı  önlemler almaya, 

- Tüketicilerin kendilerini koruyucu giri ş imlerini özendirmeye ve, 

- Bu konudaki politikalar ı n olu ş turulmas ında gönüllü örgütlenmeleri te şvik etme-
ğ e, yönlendirici olacakt ı r. 

Amac ı  böylece vurgulad ıktan sonra kanunun içeri ğ ine gelince: 

. Kanunun 4.üncü maddesine göre, 

Bir malı  satın alan, sat ın ald ığı  fakat hukuk dili ile ay ıplı  ("= özürlü, defo'lu) ç ı -
kan mal ı  teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sat ı c ı sına ba şvurarak değ i ş tiril-
mesi, bedelinin geri verilmesi, ücretsiz onar ı lmas ı , ay ı b ın neden olduğu değer kayb ı -
n ın mal bedelinden indirilmesi seçeneklerinden birini isteyebilecek; 

. Kanunun 6.nc ı  maddesine göre: 

Tüketici, taksitli sat ış lardan doğan borçlar ın ı n tamam ı n ı  veya bir k ısm ın ı  önceden 
ödeme hakk ı na sahip ise sat ı c ı dan ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yap-
mas ını  istiyebilecek ve mal veya hizmetin sat ıc ı  ile aralar ında yaz ı l ı  olarak belirle-
nen toplam sat ış  fian hiçbir şekilde artur ı lm ı yacak; 

. Kanunun 7.nci maddesine göre: 

Kampanyal ı  sat ış larda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetin tesilmat ı n ı n zama-
n ında yap ı lmamas ı  yahut fiyat, nitelik ve miktar ı nda sözle şmeye ayk ırı  davran ı lmas ı  
durumlar ında sanc ı  bayi, acenta, temsilci, imalatç ı , üretici ve ithalatç ı  birlikte ve zin-
cirleme sorumlu olacak; 

Kanunun 7-9 uncu maddelerine göre: 

Satı c ı n ın, alimin ev veya i şyerine gelerek yapt ığı  ve bedeli 1.000.000 Liray ı  
aşan kap ı dan satış larda al ı c ı  7 gün içerisinde mal ı  kabul veya hiçbir gerekçe, göster-
meden reddetmek hakk ı na sahip olacak; al ı c ı  mal ı  kabul etmedi ise sat ıcı  alm ış  ol-
duğu bedeli ve al ıc ıy ı  borç alt ına sokan her türlü belgeyi on gün içerisinde iade et-
mekle yükümlü ve bu durumda sanc ı  20 gün içerisinde mal ı  geri almak zorunda 
olacak; 
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. Kanunun 10 uncu maddesine göre: 

Banka veya benzer finans kurulu ş ları ndan tüketici kredisi kullan ı lmas ı  durumun-
da yap ı lan sözle şmenin bir nüshas ı  tüketiciye verilecek, sözle şme süresi içinde kredi 
ş artlar ı  tüketici aleyhine de ğ i ş tirilemiyecek, tüketici kredisinden do ğ an borçlar ın ta-
mam ın ın veya bir k ı sm ı n ı n önceden ödenmesi durumunda banka gerekli faiz ve ko-
misyon indirimi yapmakla yükümlü olacak; 

• Kanunun 12.nci maddesine göre: 

Perakende sat ış a sunulan mallara etiket veya fiyat listeleri konulmas ı  mecburi 
olup bunlarda mal ı n üretim yeri, cinsi ve sat ış  fiyatı  ile ithal mallarda ithal edildi ğ i 
ülkenin yaz ı lmas ı  da gereklidir. 

. Kanunun 14.ncü maddesine göre: 

Sanayi mallar ından ithal edilmi ş  olanlar ı n bak ı m, onarı m ve kullarnlmalarma ait 
tan ı tma ve kullanma klavuzlarm ı n asl ı na uygun Türkçe tercümeleriyle birlikte ve 
yurt içinde üretilenlerin keza bak ı m, onar ım ve kullan ı m klavuzlar ı yle birlikte sat ıl-
maları  zorunlu olacak; 

. Kanunun 16.nc ı  maddesine göre: 

Ticari reklam ve ilanlar ın yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve do ğ ru olma-
ları  esas , olacak, bu çerçevede tüketiciye aldauc ı , yan ı ltı cı  veya onun tecrübe ve bilgi 
noksanl ı klarm ı  istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenli ğ ini tehliye dü ş ürücü, 

- ş iddet hareketlerini ve suç i ş le ıneyi özendirici, kamu sağ lığı n ı  bozucu... reklam ve 
ilan yap ı lam ı yacak; 

. Kanunun 17.nci maddesine göre: 

Ticari reklam ve ilanlarda uyulmas ı  gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkelere uym ı  
yanları  cezaland ırmak, söz konusu ilanlar ı  durdurmak gibi hususlarda Sanayi ve Ti-
caret Bakanl ığı nca önerilerde bulunacak bir Reklam kurulu olu ş turulacak; 

. Kanunun 18.nci maddesine göre: 

Tüketicinin kullan ı m ına sunulan mal ve hizmetlerin ki ş i ve çevre sağı lığı na zarar-
lı  veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu mallar ın ernniyetle kullandabilmesi için 
üzerine veya ekli kullan ı m klavuzlar ı na, bu durumla ilgili aç ıklay ı c ı  bilgi ve uyarı -
lar, aç ıkça görülecek ve okunacak şekilde konulacak veya yaz ı lacak; 

. Kanunun 19.uncu maddesine göre: 

Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı , tüketicinin can ve mal güvenli ğ i ile fizik ve çevre 
sağ lığı na ve bu konularda bilgilendiril ınesine ili şkin kalite denetimine ve mal, hiz-
met ve tesislerin belgelendirilmesine ili şkin usul ve esaslar ı  (Türk Standartlar Ensti-
tüsü'nün görü ş ünü alarak) tesbit edecek; 

▪Kanunun 20.nci maddesine göre: 

Tüketicinin eğ itilmesi k_ onusunda her derecedeki okullar ın ders programlar ına 
Milli Eğ itim Bakanl ığı nca gerekli eklemeler yap ı lacak ve tüketicinin eğ itilmesi ve 
ayd ı nlatı lmas ı  için kitap dergi ve bro ş ür gibi yay ınlar yap ı lmas ına ve tüketicinin bi-
linçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ili ş kin usul 
ve esaslar tespit edilecek; 
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. Kanunun 21.nci maddesine göre: 

Tüketicinin sorunlar ı na, ihtiyaçlar ın ın ve ç ıkarlann ın korunmas ına ilişkin tedbirle-
ri araş tırmak, sorunlar ı n tüketici lehine çözülmesi için al ıncak tedbirlerle bu kanunun 
uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görü ş leri ilgili mercilere iletmek amac ı yla Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl ığı n ı n koordinatörlüğ ünde, çe ş itli Bakanlık ve kuruluş ların 
temsilcilerinden olu şacak bir Tüketici Konseyi kurulacak; 

. Kanunun 22.nci maddesine göre: 

Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı , Il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile sat ıc ı lar ara-
sında ç ı kabilecek uyu şmazl ıklara çözüm bulmak amac ı yla-belediyelerle koordineli 
olarak-en az bir Tüketici Sorunlar ı  Hakem Heyeti olu ş turulacak; 

. Kanunun 23.üncü maddesine göre: 

Bu kanunun uygulanmas ıyla ilgili olarak ç ıkacak her türlü ihtilaflara bakmak 
üzere Tüketici Mahkemeleri kurulacak, 

. Kanunun 25.inci maddesine göre: 

Kanunda öngörülen s ı mrlama ve zorunluluklara uyrnayanlara i ş lenen suçun nite-
lik ve türüne göre, 5 milyon liradan ba ş lay ıp 200.000.000 Liraya kadar yükselen 
idari para cezalar ı  uygulanabileceğ i gibi bunlardan bir k ısm ında ceza 10 kat ına kadar 
ç ıkarı labilecektir. 

Bu cezalar suçun çe ş idine göre, 

- Belediye Encümenlerince, 

- Sanayi Bakanl ığı nca veya 

- O yerin mülki amirleri taraf ı ndan verilecektir. 

Kanunun Değ erlendirilmesi 

Kanun, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı nca y ı llardan beri yap ı la gelen bir çal ış man ın, 
kuşkusuz iyi niyet ve ümit dolu bir çaban ın ürünüdür ve uygulamada beklenen sonu-
cu vermesi temennimizdir. 

Ancak, GIRI Ş `te de i şaret etti ğ imiz gibi, büyük bir ümit ve heyecanla müjdele-
nen Kanunun kamuoyunun beklentilerine ne ölçüde cevap verdi ğ ini araş t ırmak ve bu 
konuda hem genel, hem de temsil etti ğ imiz belediye kurulu ş ları  aç ıs ından bir değ er-
lendirilmesini yapmakta zaruret görüyoruz. Ş öyleki: 

Bilindiğ i gibi yurdumuz, 1950'li y ı llardan itibaren kendine yeter kapal ı  bir ekono-
mik düzenden koşar ad ım piyasa ekonomisine yönelmi ş  fakat bu yöneli ş te ekonomik 
geliş meyi istikrar içinde sa ğ l ıyacak tedbirler al ınmadığı  için ülke aynı  h ızla enflas-
yon akıntıs ına kap ı lmış , bunun sonucu olarak üretici-arac ı -tüketici üçlüsü aras ı nda 
mevcut olmas ı  gereken uyum bozularak mal, e şya ve hizmet fiyatlar ı  gittikçe artar 
ve insanlar ı m ız ın bir k ısm ı  h ızla zenginleş irken öte yandan aksine özellikle dar ve 
sabit gelirli geni ş  bir kitle gittikçe sat ın alma gücünü kaybeder olmu ş ; bunun sonu-
cunda da özellikle 1970% y ı llardan itibaren de enflasyon-pahal ılık-tüketici üçlüsü 
aras ındaki bağ ları  inceleyip ara ş t ıran ve çözüm yollar ı  arayan birçok seminer, sem-
pozyum ve benzer çal ış malarla tüketicilerin korunmas ını  amaçlayan görüş ler ortaya 
atı lmış tır. 
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Çeş itli gazete ve dergilerde makaleler ve baz ı  kitaplarda ve yay ınlarda rapor ve 
tebliğ ler halinde yer alan bu görü ş leri k ı saca şöyle özetlemek mümkündür: 

Insanlar ı m ı zı n, fertler ve aile sorumluluklar ı  olarak, günlük ya şamları  ile yak ın-
dan ilgili çok çeş itli ihtiyaçlar ı  vard ır. Bunlar günlük yeme, içme, giyinme, bar ınma 
... ihtiyaçlar ı  ile baş lar, sosyal, kültürel, sportif, turistik... ihtiyaçlara do ğ ru çeş itlene-
rek geniş ler. Ve sat ın alma güçlerine bağ lı  olarak bu ihtiyaçlar dayan ıkl ı  tüketim 
mallarına, beyaz e şyaya, TV ve ba şkaca elektronik eşyaya, lüks tüketim malları na, 
binek araba ve araçlara .. yönelir. 

Bu tesbittcn yola ç ıkarak, objektif esaslara göre belirlenmi ş  aile geçim endcksle-
rini de ölçü olarak tüketici insanlar ı m ı z ı  gelirleri söz konusu geçim çizgisi'nin alt ın-
da olanlar, civar ı nda veya az üstünde olanlar ve çok üstünde olanlar olarak gruplan-
d ırmak mümkündür ki bu s ı n ı lland ırmaya (veya grupland ırmaya) göre: 

. Üçüncü gruba giren yani gelirleri geçim s ı n ırın ı n (= çizgisinin) çok üstünde 
olan tüketicilerin sat ı n alacaklar ı  mal, eşya ve ticari hizmetlerin fiyatlar ı  aç ı s ı ndan 
korunmaya ihtiyaçlar ı  yok gibi telakki edilebilir. Buna kar şı l ık diğ er s ı n ı flara giren 
tüketicilerimiz için bu insanlar ı m ı z fiyatlar aç ı s ı ndan mutlaka korunmas ı  gereken ki-
ş ilerdir. 

Yurdumuz genel ekonomik durum bak ı m ından 1970.1i y ı llarda özellikle 1978 .1ere 
gelindiğ inde büyük bir s ık ı nt ıya maruz kalm ış , üretici ile tüketici aras ı ndaki iliş kiler-
de kopukl ııklar olmu ş , bunun sonucu olarak Devlet "70 sente muhtac ız" dedirtecek 
bir mali s ık ı ntı ya duçar olurken genelde geni ş  tüketici kitlesi de aşı rı  pahal ı lık, kara-
borsa ... gibi olumsuz geliş melerin ağı rl ığı nı  omuzlar ı nda hisscdcr olmu ş tur. 

Iş te böylesine bir ortamda o zamanki Ticaret Bakanl ığı maca, 
"... Ekonomik bak ı mdan geli şme süreci içerisinde olan ülkemizde piyasa düzeni 

ve rekabet ko ş ulları  yeterince kurulmam ış tı r. Bu nedenle ticaret hayat ı m ı zda ekono-
mi dışı  olaylar ağı rl ığı n ı  hissettirmekte, bir yandan a şı rı  ve haks ız kazançlar sağ lan 
mas ı  olanakları  doğarken, öte yandan sabit ve dar gelirliler geçim sikintiyi alt ı nda 
ezilmektedirler. Serbest piyasa ekonomisinin ve tam rekabet ko ş ulların ın geçerli ol-
duğ u geli şmiş  bat ı  üleklerinde bile, ekonomi ve ticaret hayat ı  başı boş  bırak ı lmamış  
ve devletin zaman zaman düzenleyici ve yönlendirici giri ş imleri olmuş tur ve olmak-
tad ır. 

Bu aç ı dan çağdaş  devletin piyasa ekonomisinin ve tam rekabet kurallar ı n ın geli ş -
mesi ve gerçekle şmesi yolunda gerekli önlemleri almas ı  yan ında, ticaretin düzene so-
kulması  yoluyla haks ız kazançlar ın önlenmesi, yersiz fiyat art ış ların ı n engellenmesi, 
böylece tüketicinin özellikle dar gelirlilerin korunmas ı  da görevleri aras ı nda yer al-
maktadı r" 

gerekçesi ile İç ve D ış  Ticaretin Düzenlenmesi Hakk ında Kanun Tasar ısı  haz ı rla-
narak: 

- Mal ve hizmetlerde fiyat ve kalitenin belirlenmesi ve denetlenmesini, 

- Satı c ı  ve tüketici aras ı ndaki ilişkilerin düzenlenmesini, 

- Tüketicinin eğ itimi, ayd ınlat ı lmas ı  ve Orgütlenmesinin sa ğ lanması n ı , öngören 
hükümler getirilmi ş tir. 
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Ancak ne yaz ık ki bu tasar ı  yasakla ş mak talihine sahip olmam ış tır. 

1980 y ı l ında, 24 Ocak kararlar ı  olarak bilinen yeni düzenlemelerle, Hükümetçe 
benimsenen piyasa ekonomisi ile yurdumuzda yeni bir ekonomi politikas ı  çizgisi be-
nimsenmiş , fakat bu politika henüz meyvesini vermedi ğ i bir zamanda (1981-1982 
y ıllarında) haz ırlanan ve halk oyuna sunularak kesinle şen ANAYASA'm ızda eski y ıl-
ların ekonomik darbo ğ azlann ı n etkisiyle, hem üretimin artt ırılmas ı nı  ve tüketicinin 
korunmas ı nı  amaçlayan kooperatifçili ğ in geli ş mesini, devletin tüketicileri koruyucu 
ve ayd ı nlatı c ı  tedbirler almas ın ı  ve onları n .  kendilerini koruyucu giri ş imlerini teş vik 
etmelerin hem de yine devletin esnaf ve sanatkarlan koruyucu ve destekleyici tedbir-
ler al ı nmas ını  öngören hükümler yer alm ış tır. 

(Madde 167, 171, 172) 

Yine bilindiğ i gibi, 1984'ten sonraki siyasi iktidar, uygulad ığı  mali, s ınai ve eko-
nomik politika bütünü ile sanayile ş meye ve küresclle şen (globalle şen) dünya ile bil-
tünleşmeye büyük önem vermi ş  ve bunun sonucu olarak gerek toplumsal gerekse 
fert başı na milli gelir pay ı  artarak nisbi bir refah art ışı  olmuş tur. Günümüzde yurt 
düzeyinde artan binek arac ı  veya yazl ık evler ve benzeri baz ı  varl ıklar bunun i şaret-
çisidir. Ş u kadar ki artan gelirin payla şı m ında adaletli bir durum olmad ığı  için günü-
müzde de geçim çizgisinin alt ında, civarı nda veya üstünde olanlar ayr ımı  dev-am et-
mektedir. Gelir düzeyi farkl ı laşan gruplar ı  korunma aç ı s ından beklentileri de 
kuşkusuz farkl ı laş maktad ır. Ama bu durum onlann da belirli bir korunma ihtiyac ını  
duymalann ı  gereksiz k ı lmaktad ır. Refah düzeyi ülkemize göre çok yüksek olan bat ı  
ülkelerinde tüketicileri korumaya yönelik kurulu ş ların çokluğ u bunun aç ık 

Bu geli ş meler yap ı lacak düzenlenmelerde hem amaç, hem de ilke de ğ iş ikliklerini 
gerekli hatta zorunlu k ı lm ış t ır. Örneğ in 1978'de haz ırlanan tasar ı da Üretici "Elde et-
tiğ i tarı m, hayvan veya su ürünlerini satan gerçek veya tüzel ki ş ilerdir." diye tan ı m-
lanmış  ve gerekçesini özetle aktar ırken belirtti ğ imiz gibi devletin ağı rl ıklı  olarak ge-
rekli önlemleri almas ı  öngörülmü ş tü. 

Oysa günümüzdeki geli ş meler sonunda devletin a ğı rlığı n ı  geri plana çekerek daha 
özgür çal ış acak otokontrole ve dünya ticaretinin geli ş imlerine kendi iradesi ile uyum 
sağ l ıyabilecek bir mekanizman ı n kurulmas ı  gerekmektedir. 

Nitekim 4077 say ı l ı  kanunda, eski =lindan çok farkl ı  olarak üretici, imalatç ı  ile 
birlikte ele al ınarak, "Kamu kurum ve kurulu ş ları  da dahil olmak üzere tüketiciye 
sunulmuş  olan mal ve hizmetleri ya' da bu mal veya hizmetlerin ham maddelerini 
yahut ara maddelerini üretenler" olarak tan ı mlanm ış tır. 

Bu tan ı m akla şu soruyu getirmektedir. Acaba, günlük ya şantım ızda çok büyük 
önem taşı yan, aile bütçemizde temel giderleri olu ş turan ekmek, et, meyve, sebze gibi 
çarşı  pazar giderleri ile s ık s ık karşı laş tığı m ız küçük onar ı m hizmetleri üretici 
imalatç ı  ve sat ı c ı ları n sunacaldan hizmetin kapsam ına dahil midir? diğ er bir deyimle 
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bir kısmının ücretlerini belirleme yetkisi yasa ile Küçük Esnaf ve Sanatkarlar kanu-
nu ile bu kanun kapsam ına giren kurulu şların meslek odalanna b ırakılmış  olan mal 
ve hizmetlerde fiyat ve ücret tesbiti yetkisinden do ğan sorunlar olursa bunlar bu 
4077 say ı l ı  kanun kapsam ı nda düş ünülecek midir? Yoksa kanun bütünü ile fiyat dü-
zenlemelerini ve onlardan do ğan sorunlar ı  kapsam ına almamakta m ıdır? Veya aynı  
tür mal ve e şyaların üretim, imalat veya sat ış  safhaları nda sağ l ık ve vas ıf (kalite) 
kontrolü bak ımından çeş itli mevzuata belediyelere veya Bakanlar Kurulu'nun 24 Ha-
ziran 1995 tarihinde kabul edip yürürlü ğ e koyduğu, 552 say ıl ı  "Yaş  meyve ve sebze 
ticaretinin düzenlenmesi ve toptanc ı  halleri hakkındaki kararname" ile belediyelere 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı na veya 560 say ıl ı  "G ıdaların Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile Sa ğ l ık Bakanlığı  ile Tarım 
ve Köy İş leri Bakanl ıklar ına verilen görev ve yetkiler devam etmekte midir? 

4077 say ı l ı  kanuna bu ve benzer baz ı  tereddüt yarat ıc ı  sorular ışığı nda baktığı -
mızda uygulamada çokça s ıkı ntı lar yaratacak bo ş luklar olduğ u kanaat ı na varmamak 
mümkün değ ildir. 

Bunlar ı  tekrar şöyle özetleyebiliriz: 

1- Kanunda mal ve hizmetlerin fiyatlar ın ı n tesbit ve düzenlenmesi ile ilgili hü-
kümler yeter aç ıklıkta değ ildir. Bu düzenleme kapsama dahil midir? değ il midir? 
Dahilse aç ık biçimde belirtilmeli, değ ilse kapsama dahil olmad ığı  vurgulanmal ı  idi. 

2- Kanunda yer alan mal ve hizmet kavramlar ının tan ımları  da yeterli değ ildir. 
Örneğ in manavda, bakkalda, kasapta, marketlerde sat ı lan ve günlük ya şant ım ızda her 
an ihtiyaç hisscttiğ imiz yani bizi gerçekten tüketici yapan mal ve e şya ile küçük 
onar ımlar kanun kapsam ı na dahilmidir, değ ilmidir? Kanunun kald ı rı lan hükümlere 
ilişkin 32.nci maddesinde, "632 say ı lı  ithal veya yurt içinde imal edilen ta şı t araçla-
n, motor, makine alet ve cihazlann tan ı tmal ık ile Birlikte Sat ışı  hakk ındaki kanun" 
yürürlükten kald ırı lm ış  fakat konu ile ilgili birçok kanunlardan söz edilmemi ş tir. 

Bu nedenle mal ve hizmet kavramlar ın ın kapsam ı  aç ıklığ a kavu ş turulmal ı , eğer 
Kanun sadece ithal veya yurt içinde imal edilen sanayi mamullerinin imal ve sat ışı -
na ilişkin hükümleri kaps ı yorsa Kanunun baş lığı  da Tüketicinin Korunmas ı  Hakkın-
da Kanun yerine dar kapsam ı na uygun bir adla de ğ iş tirilmelidir. 

3- Yurdumuzda emek a ğı rl ıkl ı  mal ve hizmet üretenler, Esnaf ve sanatkarlar oda-
lanna, sermaye a ğı rl ıkl ı  mal ve hizmet ürctenler ise Ticaret Odalar ı  ile Sanayi Oda-
larına kayı tl ı  üyedirler. Getirilen düzenlemelerin bu aynm ı  da dikkate alarak as ıl de-
netimin ve tüketici ile üretici-imalatç ı lar aras ında bir uyu şmazlık ç ıkarsa bunun 
meslek kurulu ş larında çözüme bağ lanması nı  sağ lıyacak biçimde yap ılması  uygun 
olurdu. K ısaca devlet kurulu ş ların ı  devreye sokmaktan çok, sadece tüketiciyi de ğ il 
ayn ı  zamanda üretici-imalatç ı y ı  da koruyucu bir anlay ış la, meslek kurulu ş larına gö-
rev, yetki ve sorumluluk veren bir düzenleme kanaatimizce daha yararl ı  olabilirdi. 
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4- Bir başka yakla şı m da ş u olabilirdi: 

Ana hükümleri itibariyle 13 Aral ı k 1994 tarihinde yürürlüğe giren 4054 say ı lı  
Rekabetin Korunmas ı  Hakkı nda Kanun, asl ı nda yine tüketicinin korunmas ına yönelik 
yönü de olan bir düzenlemedir. Nitekim 4077 say ı l ı  Kanunun 29.uncu maddesinde 
öngörülen gelirin büyükçe bir k ı sm ın ı n (%95'inin) 4054 say ı l ı  kanunun 22.nci mad-
desi ile te şkil edilen Rekabet Kurulu'na ödenmesinin öngörülmesi bunun i ş aretidir. 

Bu genel değerlendirmeden sonra kanunun (4077 say ı l ı  Kanunun) maddelerine 
ili şkin görü ş lerimizi ş öyle belirtebiliriz: 

1- Kanunun 12.nci maddesinde ticaret konusu olan ve perakende sat ış a arz edilen 
mallar ın veya ambalajlar ı n ı n üzerine kolayl ıkla görülebilir, okunabilir şekilde etiket 
konulmas ı  veya listeler halinde belirtilmesi öngörülmekte, bu zorunluluk Bakanl ığı n 
haz ırlay ı p 8.9.1995 tarihi itibariyle yürürlü ğ e koydugu Etiket, Tarife ve Fiyat Liste-
leri yönetmeli ğ i ile "Turizm Bakanl ığı ndan belgeli veya belgelendirilecek i ş letmeler 
d ışı nda kalan dükkan, büfe, ma ğ aza, al ış veri ş  merkezi, depo gibi sabit i şyerleri ile 
hal ve pazar yerlerinde, i şportalarda seyyar sat ı c ı lar tarafı ndan yap ı lan perakende sa-
tış lar ile gerçek veya tüzel ki ş iler taraf ı ndan tüketicilere sunulan her hizmete" yay-
g ınlaş tırı lm ış  bulunmaktad ır. 

Ayn ı  maddenin son fı kras ı na göre, etiketle ilgili hükümlerin uygulanmas ı  ve iz-
lenmesi i ş lerini yürütmckle belediyeler görevlidir. 

Bilindigi gibi, yurdumuzda etiket uygulamas ı  1938 y ı l ında yürürlüğ e giren 3489 
sayı l ı  Pazarl ıks ız Sat ış  Mecburiyeti Hakk ı nda Kanun ile baş lam ış t ır. O tarihte ç ıkan-
lan bir kararname ile pazarl ı ks ız satış  ve etiket koyma mecburiyeti, Ankara, Izmir ve 
Istanbul Belediye s ı n ı rlar ı  içerisinde olmak üzere g ı da maddeleri, giyim eş yalar ı , ya-
kacak hal ı , kilim ve turistik eş yalar ı n sat ış ları na inhisar ettirilmi ş ti. 1970 y ı l ı nda ye-
nilenen kararname ile Kanunun uygulanmas ı  tüm belediye s ı n ı rları  içine yayg ı nlaş tı -
rılm ış  ve uygulanaca ğı  i ş  yerleri de geni ş lctilmi ş tir. Bu kararname de Sanayi ve 
Ticaret Bakanl ı g ı m ı zca yenilemni ş  ve 4077 say ı l ı  Kanunun yürürlüğ e girmesi ile 
3489 say ı l ı  kanun ve ona dayal ı  kararname de yürürlükten kalkm ış tı r. 

57 senelik uygulaman ı n bir değ erlendirmesini yapacak olursak ş u tabloyu görü-
rüz: 

Etiket uygulamas ı , pazarl ıks ı z sat ış  al ış kanl ığı n ı  kazand ı ramam ış t ı r. 

Sadece sat ış  fiyatı n ı n yaz ı l ı  olduğ u bir etiket, sat ıc ın ı n o mal ın belirttiğ i fiyatla 
satışı  halinde al ı c ı yı  kand ı rıp kand ı rmad ı g ı  hakk ı nda gerçekçi bir bilgi vermemekte-
dir. Aksine etikete bakarak ve güvenerek sat ı n alan bir mü ş teri çok kere fahi ş  biçim-
de aldat ılmış  olmaktad ı r. 

Etiket uygulamas ın ı n binbir çeş it mala yayg ı nlaş tı r ı lmış  olmas ı  denetimini çok 
güçleş tirmekte ve bu alanda uzmanla şan personele sahip bulunmayan belediyelerin 
denetimi ya etiketsiz kalmakta veya vatanda ş larla belediye görevlileri aras ı nda çok 
nahoş  olaylara sebep olmaktad ı r. Özellikle i şportac ı larla çat ış ma durumuna giren be-
lediye personclinden bu sebeple hayat ı n ı  kaybedenler olmaktad ır. 

66 

pe
cy

a



Bu nedenle etiket uygulamas ın ı n belediye görev ve sorumluluğu alan ından ç ıkan-
hp odaların riayeti zorunlu kararlar ı na bağ lı  hale getirilmesi temenni edilir. 

2- Kanunun 21.nci maddesinde kurulu şu düzenlenen Tüketici Konseyi'nin y ı lda 
en az bir kez toplanmas ı  söz konusudur. Heme kadar konseyin Sanayi ve 1 icaret 
Bakanl ığı nın karar ı  ile y ı lda birden çok toplanmas ı  mümkünse de bu ihtiyari olacak-
tır. Oysa böyle y ı lda bir iki kez toplanan kurulu ş ları  kimse fazla ciddiye almamakta 
ve etkinlikleri kaybolmaktad ı r. 

Konsey densamimiyetle bir yarar bekleniyorsa toplant ı larının iki veya üç ay gibi 
belirli periyodlara bağ lanmas ı  (ve dolay ı sıyle Tüketici Konseyi Yönetmeli ğ inde ona 
göre değ iş iklik yap ılmas ı) tavsiyeye değ er. 

3- Genel değ erlendirmede i şaret etti ğ imiz gibi, Hakem Heyetlerinin yap ısın ın res-
mi kuruluş lara ağı rl ık veren değ il de bir yanda sanalkar ve esnaf kurulu ş ları  veya 
Ticaret ve Sanayi Odalar ı , öte yandan tüketici örgütleri temsilcilerinin bulunaca ğı  
daha özel bir düzene kavu ş turulmas ı  uygun olur. 

Kanundaki yap ısı  içinde korunacaksa o takdirde etkinliklerini artt ı rıc ı  yetkiler ve-
rilmelidir: Uyarma, tekerrüründe idari para cezas ı  verebilmeleri gibi. 

Ayrıca Heyetler emrinde, ş ikayetleri geciktirmeden yerinde inceleyebilecek uz-
man ekipler oluş turulmal ı dı r. 

Istanbul, Ankara ve daha nice şehirlerimizde Hakem Heyetlerinin kendilerine in-
tikali söz konusu baş vuru ve ş ikayetleri inceleyip sonuçland ırmalan fiilen mümkün 
değ ildir. Bu nedenle heyetlerin inceleme ve kararlar ı  ya hiç etkili olam ıyacak veya 
tüketici bu Heyetlerden ümidi keserek müracaat etmez olacakt ır. 

Kald ı  ki bu heyet çal ış malar ı n ı n gerektireceğ i büro ve kırtasiye giderleri ile üye-
lere verilmesi söz konusu huzur haklar ı n ı n karşı lanmas ı  da, kanaatimizce, sorumlu 
olacaktır. 

Başvuracaklar ın ş ikayetlerini kolayca yapabilmeleri için mahalle muhtarl ıklannı n 
da devreye sokulmas ı  üzerinde durulabilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı n ın teşkilatı n ın bulunmadığı  ilçelerde Hakem Heyeti-
nin Kaymakam ın başkanl ığı nda toplanmas ı  sakıncal ı dır. Kaymakam mülki amir ola-
rak kuruluş ların koordinatörü olarak hizmet görebilir. Ama bir heyet ba şkanl ığı nı  
üstlenip sonunda bir taraf haline gelmesi yanl ış  olur. Hele bu karar ş u veya bu şekil-
de adalete intikal eder de hakim, heyet karar ı ndan farkl ı  bir sonuca ula şı rsa, gereksiz 
yere arada k ırg ı nl ıklar doğabilir. 

Bu nedenle Tüketici Sorunlar ı  Hakem Heyetleri Yönetmeli ğ inin konu ile ilgili 
7.nci maddesinin ilk paragraf ı nda düzeltme yap ı lması  tavsiyeye değ er. 
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4- Kanunun 23.üncü maddesine göre, haklar ında ceza verilen üretici veya sat ı cı -

lar, bu cezalara kar şı  idari yarg ı  merciine baş vuracaklard ır. Idari yarg ı  mereileri ge-

rek iş  yükleri, gerekse yasal usul hükümleri nedeniyle "a ğı r" çal ış maktad ırlar. 

O nedenle cezan ı n etkisini artt ı rabilmek için, muhtemel bir yasa de ğ i ş ikliğ inde, 

itiraz üzerine idari yarg ı  merciinin karar verme süresi belirli bir zamanla (örne ğ in 

eng eç bir ay gibi) k ı s ı tlanmal ı d ı r. 

Ayrıca maddcdc idare mahkemelerinin kararlann ın kesin olduğu kaydedilmi ş tir. 

Bu ibare yan ıluc ıd ır. Çünkü 2575 say ı lı  Dan ış tay Kanununun 25.inci maddesine gö-
re idare mahkemelerinin kararlar ı  temyiz yolu ile Dan ış tay'da incelenebilir. (Dolay ısı  
ile bu fıkra, muhtemel bir düzenlemede, maddeden ç ıkarı labilir.) 

(Bu vesile ile, halihaz ı rda yürürlükte olan 1608 say ı l ı  Kanuna dayal ı  belediye ce-

za mevzuat ı na göre, belediye encümenlerince verilmekte ola ğ an idari cezalara kar şı  
ilgililerin mahalli sulh hakimliklerine baş vurmak durumunda olduklar ın ı , yani 4077 

ile farkl ı  bir itiraz sistemi getirilmi ş  bulunduğunu kaydedelim.) 

5- Konu üzerindeki görü ş lerimizi, 'Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı m ı z ın haz ı rlay ı p 

yürürlüğ e koyduğ u Tüketici Sorunlar ı  Hakem Heyetleri Yönetmeli ğ i'nin maddeleri 

ile ilgili bazı  ifade düzeltmeleri ile tamaml ı yal ı m: 

. Yönetmeli ğ in 5.nci maddesinde, ikinci paragrafta, Il Hakem Heyetleri'nin "Il 
Merkezleri s ı n ırları  içinde" görevli ve yetkili olduklar ı  ifade edilmektedir. Il merkezi 

sadece şehri ifade eder. Do ğ rusu "Il Merkez Ilçe S ı n ırları  içinde" olmal ı d ır. 

. Yönetmeli ğ in 15.inci maddesinde ba ş kan ı n çağ rı s ı  üzerine olağ anüstü toplantı  
yap ı lmas ı  sözkonusudur. Maddenin ikinci fıkras ına göre, bu durumlarda toplant ı  tari-

hi üyelere 2 gün önce yaz ı l ı  olarak bildirilccektir. Bu ibarenin de "en az iki gün ön-

ceden" olmas ı  gerekmektedir. 

Yönetmeliğ in 24.üncü maddesinde Hakem Heyetlerinin ald ığı  kararlar ı n 33 gün 

içinde taraflara yaz ı l ı  olarak bildirilmesi öngörülmektedir. Bu üç gün hafta sonu ve-
ya resmi tatil gününe denk gelebilir. Bu nedenle ifadenin 3 i şgünü içinde olarak dü-

zeltilmesi tavsiye edilir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

TÜRKİYE'DE TARIM VE TARIMA 
DAYALI ENDÜSTRİLERE YÖNELIK 

ARAŞ TIRMA ve TEKNOLOJI 
ÜRETIMININ BUGÜNKÜ.DURUMU 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 

Harun TANR1VERM İ  * 

1. GIRIŞ  
Geli ş miş  ülkelerde tar ı m ve agro-endüstriye yönelik ara ş tı rmalar ve teknoloji üre-

timine, g ıda üretiminde kendine yeterlili ğ i ulaşmak amac ı yla büyük önem verilmek-
tedir. örneğ in, AB bilim ve teknoloji üretim politakalar ını  5 y ı ll ık planlarla yapmak-
tadır. 1987-1991 program ı nda bilim ve teknoloji için 5.4 milyar ECU aynlm ış tır. Bu 
kaynağı n 280 milyon ECU'su biyoteknoloji tar ı m ve tar ı ma dayal ı  endüstri teknoloji-
lerine yöneliktir. Dolay ı s ı yla toplam bilim ve teknoloji fonunun %5.19 u bu alana 
aynlm ış t ır. 1990 1994 döneminde ise bilim ve teknoloji üretimi için 5.7 milyar ECU 
aynlm ış t ı r.Bunun 497 milyon ECU'su biyoteknoloji tar ım ve tarı ma dayal ı  sanayiye 
yöneliktir. Yani bütçenin %8.7 si biyoteknoloji tar ım ve dayal ı  endüstriler (%2.58 
biyoteknoloji ve %5.84'ü tar ı m ve tar ıma dayal ı  sanayiler) için ayr ı lm ış tır (6). Türki-
ye de ise tar ı m ve tar ı ma dayalı  endüstrilere yönelik olarak ayr ılan kaynaklar ve 
araş tırman ın teknik altyap ı s ı  büyük ölçüde yetersizdir. 

2. TARIM SEKTÖRÜ 

Insanların yaş amların ı  sürdürebilmelcri için gerekli besin maddelerinin ço ğu ta-
nmdan sağ lanmaktad ı r. Günümüzde insanlar do ğ ada var olan besin maddeleri ile ye-
tinmeyip çok değ iş ik çevre ko ş ullar ı na uyum sağ layabilecek olan türlerin elde edil-
mesi tar ı mda teknoloji kullan ı m ı n ı n yoğ unlaş tırılmas ı  ve üretimin artt ırılmas ına 
yönelmiş lerdir. Bu süreç içinde tar ım sadece doğ al kaynaklar ve i ş  gücüne dayal ı  bir 
sektör olmaktan ç ıkm ış  bilim teknoloji ve sermayenin doğ al kaynaklar ile entegre 
edildiğ i bir sistem haline dönü ş müş tür. Tar ı msal üretimdeki büyüme belirli ölçüde 
bilimsel ve teknolojik geli ş melerden faydalanabilme olanaklar ına bağ lı d ır. 

Tarım ın doğ al ko ş ullara bağ l ı l ığı  ekolojik ko ş ullar ın ülkeler bölgeler ve yöreler 
itibariyle değ işmesi ve kullan ı lan girdilerin canl ı  olmas ı  gibi faktörler tar ı msal ara ş - 

(*) Aras. Gör. A.CI . Ziraat Fakültesi Tanm Ekonomisi Böliimü 1 ANKARA 
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tırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin evrenselli ğ ini belirli ölçülerde sınırlamakta 
ve ülke içinde tar ımsal araş tı rmalar ın yap ı lmas ı  gereğ ini doğ urmaktadır (1). Bu du-
rum tar ı msal araş tı rmalar ın diğ er araş t ırmalardan olan en önemli fark ıdır. Bu nedenle 
tarımda teknolojik geliş menin sağ lanmas ına yönelik çal ış malara önem verilmesi di-
ğ er ülkelerde elde edilen teknolojilerin ülke ko şullarında geçerlili ğ inin denenmesi ve 
teknoloji uygulama i ş lemine büyük ölçüde gereksinim duyulmaktad ır. Tarım teknolo-
jisinde de geli şmekte olan ülkeler ço ğ unlukla gelişmiş  ülkelere bağı mlıdır. Bu ba-
ğı mlı l ıktan kurtulman ın tek yolu ise, araş tırma kurumlar ın ın koşulların ın ve olanakla-
nnın iyileş tirilmesi yoluyla daha verimli çal ış malarını  sağ lamaktı r. 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde tar ım sektörü önemli bir paya sahiptir. 
Bu ülkelerde tar ım iş letmeleri genellikle küçük ve parçal ı  arazi varl ığı na sahiptir. I ş -
letmelerin büyük bir k ı sm ı  pazara yönelik üretimde bulunmamaktad ır. Bu nedenle bu 
iş letmelerin bilimsel ve teknolojik geli ş melerden faydalanabilme taleplerinin dü ş ük 
düzeyde olduğu aç ıkt ı r.Ancak tar ı m teknolojisi öncelikle ihtisaslaş m ış  büyük iş letme-
ler tarafından kullan ı l ır ve daha sonra daha küçük ve ekstansif i ş letmeler de ayn ı  
teknolojiyi kullanma gereksinimi hisseder. 

Türkiye' de tar ı msal üretimin nitelik ve niceli ğ inin iyileş tirilmesine yönelik çal ış -
malar 20. yüzy ı l ın başı ndan itibaren yap ı lmaktad ır. Bu çal ış malardan çe ş itli sorunla-
rın varl ığı  ve bunlar ı n çtizülememeleri nedeniyle bugüne de ğ in istenen düzeyde fay-
dalan ı lmam ış tır. 

Türkiye tar ım ında 1950'li y ı llarda mckanizasyon 1960 ve 1970'li y ı llarda sula-
ma,tar ı msal mücadele ve gübreleme ve 1980'li y ı llarda tohumculuk ve yeni ırkların 
geli ş tirilmesine (biyoteknolojik geli ş meler) yönelik çal ış malara öncelik verilmi ş tir. 
Bu durumda tar ı mda sorunlar ın iyi bir şekilde belirlendiğ i, ancak çözümüne yönelik 
uygulamalarda istenen ba şar ı ları n sağ lanamadığı  aç ıktır. Tarımsal araş tırmalar ve tek-
noloji uygulamas ı nda çağdaş  teknolojiye zaman ında ve bir bütün olarak ula şı lama-
m ış , özellikle baz ı  bitki türlerinde yabanc ı  hibrit çeş itlerin ve hayvanc ılıkta ise yük-
sek verimli ırklar ı n ithalatç ı s ı  olma durumu iyice ilerlemi ş tir (1). 

Tarımda teknolojiyi tümüyle geli ş miş  ülkelerden transfer ederek tar ı msal geli şme-
yi h ızland ırmak çoğ u kez mümkün olmamaktad ır. Ithal edilen çe ş it ve ırklarda uyum 
sorunu nedeniyle beklenen ba şarı  sğ alanamamaktad ır. Ayrı ca ülke içinde teknoloji, 
ar-ge faaliyetlerine yer vermeyen ülkeler kendi ko şullarına uygun teknolojiyi seç-
mekte ve bunlar ı  transfer ederek kullan ı m ı nı  yayg ınlaş tırmakta büyük sorunlar ile 
karşı laşabilir. Transfer edilen teknolojilerin ülke ko şullarına uygun olmas ı  veya ülke 
içindeki ara ş tırma merkezlerinde ülke ko ş ullar ına uyarlanmas ı  gerekir. Ancak ülke-
mizde tar ı msal teknolojilerin çoğ unda herhangi bir uyarlama i ş leminin yap ı lmadan 
çiftçilere ula ş tığı  ve teknoloji kullan ı m ından beklenen etkinli ğ in sağ lanamad ığı  bilin-
mektedir. 
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Tarım kimyasallar ı , alet ve makinalar gibi tar ımsal girdiler ya yabanc ı  firmaların 
lisans ı  ile ülke içinde üredlmekte veya belirli ölçülcrde ithal edilmektedir. Örne ğ in, 
ülkemizde 10-12 çe ş it traktör üretilmekte, montaj ı  yap ı lmakta veya ithal edilerek 
üreticilerin kullan ı m ına sunulmaktad ır. Bu traktörlerin bir k ı sm ı  Batı  Avrupa ve bir 
k ısm ı  da Amerikan teknolojisi ile ürctilmi ş tir. Traktör teknolojisinin transfer edildi ğ i 
ülkelerde tar ı mda çal ış an nüfusun toplam içindeki oran ı  %10 ve daha azd ır. Türki-
ye'de ise nüfusun % 41 i tar ı m kesiminde ya şamakta ve bunlar ı n yaklaşı k % 85.8'i 
geçimlerini tar ı mdan sağ lamaktad ır. Burada önemli bir çeli şki vard ır. Geli şmiş  ülke-
lerde tar ı msal iş letme geni ş liğ inin büyütülmesine ve tar ım nüfusunun % 3-5 gibi mi-
nimum seviyeye dü ş ürülmesine çal ışı lmaktad ır. Türkiye' de tar ı m aşı rı  bir nüfus bas-
k ısı  ile karşı  karşı yad ır. Tar ı msal i ş letme geni ş liğ i de sürekli gerilemcktedir. Bu 
nedenlerle geli ş miş  ülkelerde üretilen traktörler- ülke ko ş ullarına paralel olarak uyar-
lanmadıklar ı  sürece- Türkiye tar ı m i ş letmeleri için uygun ürün niteli ğ inde değ ildir 
denilebilir. Çünkü mevcut 692.454 adet traktörün önemli bir k ı sm ı  rasyonel olarak 
değ erlendirilememektedir. Ayr ı ca üreticilerin bir traktör alabilmeleri için belirli bir 
iş letme arazisine sahip olmalar ı  da gerekir. 

Traktör teknolojisi örne ğ inde de görüldü ğ ü gibi ülke içinde üretilemeyen teknolo-
jilerin transfer olanaklar ı  her ne kadar çok kolay dahi olsa, istenen avantaj ı  sağ laya-
mamaktad ır. Çoğ u kez ülke ko ş ullar ı na uygun teknolojiyi bulmak en önemli sorun 
olarak geli şmekte olan ülkelerin kar şı s ına ç ıkmaktad ı r. 

Türkiye' de tar ı msal ar-gc çal ış malar ı ; kamu kurulu ş ları , özel kuruluş lar ve üni-
versitelerce yap ı lmaktad ır (Ş ekil 1). Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı 'na bağ l ı  49 araş tı r-
ma enstitüsü 1991 y ı l ı nda merkezde Tar ı msal Araş t ı rmalar Genel Müdürlüğ ü içinde 
ögütlenerek uygulamadaki e şgüdüm sorunu büyük ölçüde çözümlenebilmi ş tir. Bakan-
lığ a bağ l ı  ara ş tı rma enstitülerinde çal ış an araş tı rı c ı lar ı n % 70'i ve ara ş t ırma fonunun 
%75'i bitkisel üretim, ara ş t ı rı c ı  say ı s ı n ı n % 18'i ve ara ş t ırma fonunun % 22' si hay-
vansal üretim ve ara ş urıc ı lar ın %12'si ve ara ş t ı rma fonunun ise %3'ü su ürünleri ve 
g ıda ara ş tı rma enstitülerince kullan ı lmaktad ı r. Orman Bakanl ığı 'na bağ l ı  9 ormanc ı lık 
araş t ırma cnstitüsünde, kavak, h ı zl ı  geli şen orman ağ açları  ve tohum üretimi konula-
r ındaki araş tı rmalar, 104 ara ş t ı r ı c ı  ile yap ı lmaktad ı r. 

1993 y ı l ı nda e ğ itim ve öğ retim yapan 14 ziraat fakültesinde 1361 ö ğ retim elema-
n ı  vard ır. 1995 y ı l ı nda ziraat fakültesi say ı sı  22 olmuş tur. 7 veteriner fakültesinde 
364 öğ retim eleman ı  (1995 fakülte say ı s ı  11 oldu) ve 2 orman fakültesinde (fakülte 
sayı sı  5 oldu) 143 öğ retim eleman ı  vard ı r (6). Üniversitelerde yap ı lan araş t ırmaları n 
çoğ u akademik çal ış malar olup bir çoğ u uygulamal ı  ara ş t ırma değ il, temel ara ş t ırma-
lar niteli ğ indedir. 

Tarı msal Araş t ırmalar Genel Müdürlüğ üne bağ l ı  ara ş t ırma kurumlar ı nda 1191 
adet ara ş tı rı c ı  ve destek personeli çal ış maktad ır. Bu kurumları n halen 868 adet ara ş -
tırıc ı  ve destek personeline gereksinimi bulunmaktad ır (Çizelge 1). 
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Başbakanl ık 

TOBITAK 
TAEK 
TÜGSAŞ  
TSE 
DIE 
DPT 
MPM 

Ş ekil 1. Türkiye 'de Tar ı msal Ar-Ge Faaliyetlerine Kat ılan Kurumlar (6) 

TARIMSAL ARA ŞTIRMALAR 
VE TEKNOLOJI URETIMI 

Kamu Kurulu ş ları  Üniversiteler Özel Sektör Meslek Kuruluş ları  

Ziraat Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Diğ erleri 

	 Tarım ve Köyi ş ler ı  
Bakanl ığı  

Tarı msal Araş tırmalar 
Genel Müdürlü ğ ü 
Tar ı m I ş letmeleri Genel 
Müdürlüğ ü 
Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğ ü 

_I Orman Bakanl ığı  Orman Genel Müdürlüğ ü 
Ağ açland ırma ve Erozyon 
Kontrol Genel Müdürlüğü 

        

	 Maliye Bakanl ığı  

   

TEKEL 
ÇAYKUR 

 

    

        

        

        

!

Bay ınd ırl ık ve Iskan 
Bakanl ığı  

      

   

DS İ  

  

     

      

        

        

 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanl ığı  

   

Türkiye Ş eker Fabrikaları  A.Ş . 
Tarı m Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri 
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Çizelge 1. Ara ş t ı rma Enst ı tüler ı ndek ı  Ara ş t ır ı c ı lar ı n Tarı m Bölgeleri veMeslek 
Dallar ı  itibariyle Dağı l ı m ı  (1994) (7) 

Meslek Dalları  

Tarım 

Bölgeleri 

Ziraat Müh. Vcı . Dek. Mak.Müh. Kunyager Biyolog Tarım Tek. Veteriner 

Sağ lık.Tek. 

Laborant Bilgisayar 

Blamaın 

MGMGMGMGM G M 	GM GMGM G 

Ege 161 	19 5 	7 2 	- 1 	13 7 	8 21 	4 23 	9 11 	9 - 1 

Marmara 106 	89 31 	64 1 	2 3 	8 1 	4 40 	3 7 	3 32 	42 - 

Karadeniz 45 	44 - 	6 - 	2 2 	10 - 	10 17 	4 8 	- 9 	4 - 

Akdeniz 138 	115 - 	1 3 2 	- - 30 	21 8 	1 9 	5 - 	1 

Orta 

Güney 

11 	25 19 	16 - - 	- 3 	2 5 	7 1 	5 5 	2 - 	- 

Orta 

Kuzey 

152 	108 83 	13 3 - 2 	1 6 30 	7 40 	33 - 	1 

Orta 

Doğ u 

10 	3 14 	- - - - 	- 10 	- - 	- 6 	1 - 	- 

Kuzey 

Doğ u 

32 	49 1 - - 	- 10 	8 7 	- 3 	3 1 

Güneydogu 

Anadolu 

11 	40 - 	- - - - 	- - 	5 - 2 	4 - 

TOPLAM 666 	512 152 	108 9 	4 11 	34 13 	25 139 	52 84 	25 17 	103 0 	5 

M: Mevcut Araş tırıcı  Say ısı  G: Gereksinim Duyulan Ara ş tırı cı  Say ısı  

Türkiye' de özellikle son y ı llarda özel sektörün tohumluk konusunda ara ş tı rmalar 
yapt ıklar ı  gözlenmektedir. Ancak ara ş t ı rmalar ı  özendirici ve bütünlüğ ü sağ layacak 
yasal düzenlemeler ve te ş vikler yetersiz oldu ğ unda, araş t ırmalar yetersiz, da ğı n ı k ve 
zaman zaman yinelemeler ve kaynaklar ı n verimli olarak değ erlendirilememesi sorun-
ları  ile karşı laşı lmaktad ı r. 

Araş t ırma enstütülerinin tar ı m bölgeleri itibariyle dağı l ı m ı  incelendiğ inde, enstitü-
lerin daha çok Ege, Marmara, Akdeniz ve Orta Kuzey gibi göreli olarak modern ta-
rı m ın yap ı ld ığı  bölgelerde yo ğ unlaş tığı  görülmektedir. Enstitülerin 29'u bitkisel üre-
tim, 15'i hayvanc ı l ık, 3'ü su ürünleri ve l'er adedi de serac ı l ık ve g ıda teknolojisi 
konuları nda çal ış maktad ır (Çizelge 2). 

Bakanl ıklara bağ l ı  araş tırma enstitülerinin en önemli görevleri; çiftçilerin gereksi-
nimilerinden doğ an uygulamal ı  ara ş tı rmalar olmal ı d ır. Gerek bu enstitülerde, gerekse 
üniversiteler ve özel kurumca üretilen yeni teknikler yay ı m elamanlarmea çiftçilere 
taşı n ır. Yay ım elemanlar ı  ayn ı  zamanda çiftçilerin sorunlar ı n ı  ara ş t ı rma kurumlar ına 
taşı yarak, tar ı msal geli ş menin h ı zlanmas ı na katk ı  da bulunurlar. Tar ı msal ara ş t ırmala-
rın sonuçlar ı  üreticilerce benimsenip uyguland ıktan sonra toplumsal bir de ğ er ta şı ya-
bilir. Tar ı msal kalk ı nman ın en önemli ko şulu olarak ifade edilen ara ş tırma ve tekno-
loji üretiminin, çiftçi ko ş ullar ı  ve üretim sistemlerine göre yönlendirilmesi önem 
taşı maktadı r. 
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Ülkemiz tar ı msal ara ş tı rmalar çoğ unlukla yeni bitki çe ş iti ve hayvan ırkı  geli ş tir-
me yani mevcut üretim olanaklar ı n ı n niteliğ inin değ iş tirilmesine yöneliktir. Ülkemiz-
de ara ş t ırma kurumlar ınca 629 adet yeni bitki çe ş idi geliş tirilmi ş  ve tescil edilmiş tir. 
Ülkede üretilmesine izin verilen çe ş it say ı sı  ise 2111'dir. Ülke ekonomisi aç ıı s ından 
önem taşı yan ve geli ş miş  ülkelerden sağ lanan yeni çeş itlere de yasal mevzuat gere ğ i 
üretim izni verilmi ş tir. Bitkisel üretimde en fazla 214 ile tah ı llar, 173 ile endüstri 
bitkileri ve 149 adet ile sebzecilik alan ı nda yeni çe ş it geliş tirilmi ş  ve tescil edilmi ş -
tir. Hayvanc ı l ık alan ında yeni ı rk geli ş tirme çal ış maları  çok yetersizdir. Geli ş tirilen 
15 yeni ı rkı n tamam ı na üretim için izin verilmi ş tir. Bunlar ın 11'i küçükba ş , 3'ü kü-
mes hayvanlar ı  ve l'i ise büyükba ş  hayvan grubuna aittir (Çizelge 3). 

Tarımsal araş tırma konular ı n ın ülke içinde bir bütün ve dengeli olarak ele al ın-
mas ı , araş tırma kurumlar ı n ı n mali ve teknik altyap ı  yönünden güçlendirilmesi ve ta-
rım ın sorunlar ına yönelik araş tı rmaları n tar ım bölgelerindeki en güçlü enstitülerde 
yoğ unlaş t ırı lmas ı  gerekir. Ayr ıca tar ı m biyoteknolojisine altyap ı  oluş turmak bak ım ın-
dan, gen kaynaklar ı  ve tar ı m müzesinin kurulmas ı  ve mikrobiyolojik çal ış malara 
ağı rlık verilmesi gerekir. 

Türkiye'de tar ı m teknolojisinin geli ş miş  ülkelerden transfer edilmesine yönelik fa-
aliyetler çok yetersizdir. Özellikle tar ı m teknolojisinin iyile ş tirilmesi ve ihracat ola-
naklar ın ı n art ı r ı lmas ı na yönelik olan yabanc ı  sermaye, ortak yat ırı mlar (joint venture) 
ve geli ş mi ş  ülkeler ile ikili ve çok yönlü tar ımsal ilişkiler yetersizdir. 

Tar ı mda yabanc ı  sermayeli firma say ı sı  1989'da 46 iken 1993 y ı l ında 30 olmuş -
tur. Yabanc ı  sermayeli firmalara 1989 y ı lı nda 53.320 milyon dolar ve 1993 y ı l ında 
ise 392.675 milyon dolarl ık yabanc ı  sermaye izini verilmi ş tir. Firmaların genel ola-
rak toplam sermayelerinin 1989'da % 64.14 ve 1993' de ise % 66.43 yabanc ı  serma-
yedir (Çizelge 4). Tar ı mda yabanc ı  sermaye yat ırı mlar ı  en fazla hayvansal üretim ve 
tarım hizmetleri alan ı nda olmuş tur. Yabanc ı  sermaye yat ı rımları  ve özellikle Türk ve 
yabanc ı  firmalar ı n ortak giri ş imleri ile gerçekle ş tirilebilecek tar ımsal yat ırı mlar yeter-
sizdir. Özellikle modern teknolojinin verimli tür ve ı rklar ın geli ş tirilmesinde kullan ı -
m ı  alan ı nda yabanc ı  sermayeden faydalan ı labilir. Çünkü ıslah ve geli ş tirme çal ış ma-
ları  ileri teknoloji ve ara ş t ı rmalar gerektirir. 

Tar ımsal araş tırma kurumlar ı n ın d ış  ülkeler ile ili şkileri zay ı ftır. Geliş miş  ülkeler 
ile ikili ve çok yönlü teknik ili ş kiler çerçevesinde; TYUAP 1 ve Il (Tar ımsal Yay ım 
ve Uygulamal ı  Araş tırma Projesi), TÜRK-ANAFI (Türk-Italyan Ortak Giri ş imi ile 
Batı  Anadolu S ığı rc ı lık Projesi) Tür-Alman ortak giri ş imi olan Samsun S ığı rc ı lık 
Projesi çeş itli k ı rsal kalk ınma projeleri yap ı lmış tır. Bu projeler genellikle Dünya 
Bankas ı , Almanya, Italya gibi ülkelerin finansman ve teknik yard ı m olanaklar ı  ile 
gerçekle ş tirilmi ş tir. Günümüzde az geli ş miş  üleklerdeki tar ımsal performans ı  artt ır-
maya yönelik çal ış malar özellikle iki araç üzerinde yo ğunlaş m ış tır. Bunlar; teknolo-
jik yenililcler ve makro politikalar ı n yap ı s ı ndaki değ iş ikliklerdir. Bu ülkelerde küçük 
üreticilerin ulusal ekonomi ile entegre olabilmesi, ara ş tırma enstitülerinde üretilen 
yeni tekniklerin kullan ım ı n ı n yayg ı nlaş t ır ı labilmesi, uygun teknolojilerin transferi ve 
uyarlanabilmesi için uluslararas ı  ş irketler ile üreticiler aras ı nda üretim ve pazarlama 
sözleş meleri yap ı lmaktad ır. Sözle ş me, genellikle g ıda firmalannca yap ı lmakta ve bu 
endüstrinin uygun kalite ve miktardaki hammadde talebi bu sözle şmelerle sağ lanabil-
mektedir (13). 
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Çizelge 2. Tar ımsal Ara ş tırma Enistitülerinin Tarun Bölgeleri ve Ara ş tırma Alanlar ı  Itibariyle Da ğı lım ı  (1994) (7) 

Tanm 
Bölgeleri 

Tarla 
Tanm ı  
Araş tır- 
malan 

Bahçe 
Kültürleri 
Ara ş tır- 
malan 

Bitki 
Genleri 
Ara ş tır- 
malan 

Hayvan- 
eilık 

Ara ş t ır- 
malan 

hayvan 
Hastal ıkları  
Ara ş tı r- 
malan 

Tarımsal 
Mücadele 
Ara ş tır- 
malan 

Seracıhk Ipek 
Boeekçiligi 

Su 
Ürünleri 

Gı da 
Teknolojisi 

Ara ş tir- 
malan 

Toplam 

Ege 2 3 1 1 1 - - 2 - 10 

Marmara 3 2 - 1 1 - - 1 - 1 9 

Karadeniz 1 1 1 - - - 1 - 4 

Akdeniz 2 3 1 1 1 - - 8 

Ona 

Güney 

1 - - 2 1 - - - - - 

Orta 

Kuzey 

2 - 4 1 1 - - - - 8 

Orta Do ğu - 1 - 1 - - - - 2 

Kuzey 

Doğ u 
1 1 - - - - - - - 

Güneydoğ u 

Anadolu 

1 - - - ı  - - - - 2 

TOPLAM 13 11 1 7 7 4 1 1 3 1 49 

Çizelge 3. Ülkemizde Geli ş tirilip Tecil Edilen ve Üretimine Izin Verilen bitki Çeş it ve I hyvan Irklann ın Sayıs ı  (7) 

Ürün ve Hayvan 
Gruplan En Fazla Çeş it ve Itici Geli ş tirilenler 

Tescil Edilen Çe- 
ş it ve Irklar 

ürenmine Izin Yeri- 
len Çeş itve Irklar 

Tahı llar Bu ğ day (83),Mısı r (50), Arpa (26)Çeltik (25), Sorghurn (17), 
Yulaf(11),Çavdar(2),Tath MISLI (-) 

214 392 

Endüstri Ş eker Pancan (47), Ayçiçe ği (29), Patates (26), Tü- 
Bitkileri tün (21), Pamuk (21), Yerfıstığı  (4), Susam (3), 

II.Pancan (3) Aspir (1), ha şha ş  (1), Koza (-) 
173 457 

Yemeklik 
Dane 
Baklagiller 

Yem Bitkileri 

Mercimek (12), Kuru Fasulye (10), 
Bezelye (3), Nohut (7), Bakla (2), 
B önlIce (2), 

Çayı r Mer'a Yem bit. (35), Fiğ  (9) Yonca (7), Çay ır 

41 49 

Meyvecilik 
Düğmesi (1), 

_ 52 36 

Bağ  - 

Sebzecilik Domates (38), Taze Fasulye (20), Biber (17), Path-
can (9), Ba ş  Satalata (8), 

- 

149 

- 

1127 
Bitkisel - 
Uret ım Toplam ı  629 2111 

Büyükba ş  Esmer Irk (1) 1 t 

Küçükbaş  Türk Merinosu (2) 11 11 

Kümes hayvanlar ı  Etçi Broiler (1) 3 3 

Hayvanc ı l ık 
Toplam ı  

- 15 15 
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3. TARIMA DAYALI ENDÜSTR İ LER 

Tarıma dayal ı  endüstrilerin kapsam ı  baz ı  araş tırıc ı  ve kurumlarca çe ş itli şekiller-
de s ı n ı fland ırı lmaktad ı r. Burada sadece g ı da sanayinde ar-ge ve teknoloji kullan ı m ı  
tartışı lacaktı r. 

Tar ımsal üretim sonras ı  elde edilen hammaddelerin uygun yöntemler ile i ş lenme-
si, saklanmas ı , ambalajlanmas ı  ve tüketiciye sunulmas ı , gı da sanayinin u ğ raşı  alan ına 
girmektedir. Türkiye'de tar ı msal üretimin miktar ve kalitesi bak ı m ı ndan önemli bir 
potansiyel bulunmas ı na karşı n, bu ürünlerin değerlendirildi ğ i gıda sanayi, ancak 
1970'li y ı llardan sonra belirli bir geli ş me gösterebilmiş tir. 

Dünyada tar ı msal kalk ınmas ı n ı  gerçekle ş tirmi ş  olan ülkelerde tar ım ürünlerinin % 
60 kadar ı  ve Türkiye'de ise yaklaşı k % 30 kadar ı  sanayide yar ı  mamül ve ürün hali-
ne getirilebilmektedir (12). Tar ı m ürünlerinin % 10'u g ı da sanayinde i ş lenememe ne-
deniyle bozulmaktad ı r (14). Di ğ er taraftan, g ı da sanayinin en önemli sorunlar ı ndan 
birisi de kaliteli hammadde teminidir. G ıda sanayinde kalitesi dü ş ük hammaddeleri 
iş leyerek bunları  kaliteli ürünlere dönü ş türmek oldukça güçtür. Bu nedenlerle ülke-
miz g ıda endüstrisinde en yüksek kapasite kullanma oran ı  un ve unlu mamüller sa-
nayinde olup, bu oran yakla şı k % 53 dür (3). 

G ıda endüstrisinin çok geni ş  bir alan ı  ve üretim biçiminin olmas ı , en ilkel ve 
modern teknolojilerin ayn ı  endüstride kullan ı labilmesi gibi nedenlerle sektöre yönelik 
makro seviyede tek bir ar-ge ve teknoloji kullan ım modelinin önerilmesi hemen he-
men olanaks ız gibidir. 

Çizelge 4. Türkiye Tar ı m ında Yabanc ı  Sermaye Yat ı nmlan (Mi yon Dolar) (5) 

Alt 
Sektörler 

Firma 
Say ı s ı  

Yabanc ı  Sermaye 
Miktarı  (Izin Verilen) 

Toplam Sermaye Toplam Sermaye 
Içinde Yabanc ı  

Sermaye Oran ı  (%) 

1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 

Bitkisel 9 5 1901.0 16629.9 2252 21155 84.41 78.61 
Üretim 

Hayvansal 12 10 18726.0 89503.9 41700 192318 44.91 46.54 
Üretim 

Su Ürünleri 7 5 1198.0 33.597.4 2037 66267 58.81 50.70 

Ormanc ılık 1 1 648.0 1987.8 4160 6100 15.58 32.27 

Tarım Hiz- 
metleri 

17 9 30847.0 251342.9 32980 305213 93.53 32.35 

Toplam 45 30 53320.0 392675.0 83129 591111 64.14 66.43 
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Ülkemizde g ı da sanayinde üretim çoğ unlukla ithal edilen teknolojiler ile yap ıl-
maktad ır. Transfer edilen teknolojilerin ülke ko ş ullar ı na göre uyarlanmas ı  iş lemine 
fazla önem verilmemektedir. G ıda endüstrisinde küçük kapasiteli ve eski teknoloji 
ile çal ış an tesisler yan ı nda modern teknoloji kullanan i ş letmelerin varl ığı , sektörde 
dualistik (ikili) bir yap ı n ı n egemen olduğ unun göstergesidir. Bu durum özelilkle et, 
süt ve bitkisel ya ğ  sanayiterin de görülebilmektedir. örne ğ in, süt üretiminin % 40' ı  
mandıra düzeyindeki i ş letmelerde ve % 10'u sokak sütçülcri taraf ı ndan satı lmakta, et 
sanayinin % 74'ünde at ı l kapasite söz konusu iken, etin % 59'u kontrol d ışı  kesimle-
re konu olmakta ve ham bitkisel ya ğı n %40' ı  yerel küçük iş letmelerde rafine edil-
mektedir (11). Bu örneklerin say ı s ı  artı r ı labilir. G ıda sanayindeki bu yap ı  iş letmeler-
de hijyenik ko şullara tam olarak uyulmay ı  engellemekte ve tüketici sa ğ lığı  bundan 
olumsuz etkilenmektedir. Kalitesiz ürünlerin fiyatlar ı n ı n göreli olarak dü ş ük olması  
ve tüketicilerin kalite ve hijyen konular ı nda bilinçlendirilmi ş  olmamaları  gibi neden-
lerle bu ürünler al ı c ı  bulabilmektedir. 

1987 G ıda Sanayi Envanter sonuçlar ı na göre, ülkemizde 20855 adet sanayi tesisi 
bulunmaktad ır. Bu i ş letmelerde istihdam edilen ki ş i say ıs ı  dikkate al ı narak yap ı lan 
bir s ı n ı fland ı rmaya göre, i ş letmelerin % 86's ı  düş ük kapasiteli ve ilkel teknoloji ile 
çalış an küçük (1-50 ki ş i çal ış t ı ranlar) i ş letmelerdir. Say ıca iş letmelerin %14'ünü 
oluş turan ve genellikle modern teknoloji ile çal ış an iş letmeler g ıda sanayi ürünleri 
üretiminin önemli bir k ı sm ı n ı  sağ lamaktad ı r. Küçük i ş letmeler teknik bilgi ve finans-
man yetersizli ğ i vb. nedenlerle teknolojik de ğ işmeleri gere ğ i gibi izleyememektedir. 
G ıda sanayinde üretim teknolojisinin önemli bir k ısm ı nı n geliş miş  ülkelerden trans-
fer edilmi ş  olmas ı , yedek parça, mühendislik hizmetleri vb. alanlarda d ış a bağı ml ı lı -
ğı  arttı rabilmektedir. 

1968 y ı l ı nda TÜBITAK taraf ı ndan özel sektöre uygulanan teknolojik e ğ ilim an-
keti sonuçlar ına göre, ülkemizde imalat sanayinde genellikle ar-ge çal ış masını n ya-
p ı lmad ığı  iş letmeler için diğ er teknolojik yenilik kaynaklar ı n ı n daha ekonomik görül-
düğ ü, büyük i ş letmelerin ara ş t ı rma ve teknoloji geli ş tirme konusunda daha eğ ilimli 
olduğ u ve i ş letme büyüklüğ ü artt ı kça teknolojik yenilik kaynaklar ını n da çe ş itlendiğ i 
gibi bulgular elde edilmiş tir (9). 

G ıda sanayinde teknoloji ile ilgili sorunlar; çoğ unlukla hammaddenin iş lemeye 
uygunluğ u ve teknoloji seçiminden kaynaklanabilmektedir. Sanayiye uygun hammad-
denin bulunamamas ı  ve mevcut hammaddcleri i ş leyecek nitelikte teknolojinin kulla-
n ı lamamas ı , geliş mekte olan ülkelerde ve Türkiye'de s ıkça yaşanmaktad ı r. G ıda sana-
yi teknolojisinin karma şı k olmamas ı  ve oldukça benzer i ş lemlere dayanmas ına 
karşı n, ülkemizde planlanm ış  bir teknoloji üretim sistemi bulunmamaktad ır. Teknolo-
ji çok h ı zl ı  bir şekilde geli ş mekte ve ancak ülke içinden yat ırımları n baz ı  donan ımla-
n sağ lanabilmektedir. 

Istanbul Sanayi Odas ı  tarafından 1987 y ı l ında belirlenen Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi kurulu şu ile ilgili olarak TÜBITAK Mühendislik Ara ş tırmaları  Grubu'nca bir 
araş tırma yap ı lmış t ır. 500 Büyük Sanayi Kurulu ş unun ar-ge eğ ilimlerinin belirlenme-
si amac ı yla yap ı lan bu çal ış mada ankcti 271 firma yan ı tlam ış tır. 500 kurulu ş tan sa-
dece 125 adedinde ar-ge birimi bulunmakla, 65 firmada ar-ge merkezi birimlerde yü-
rütülmekte ve 21 firman ı n ise özel ar-ge birimi olmamas ına karşı n, gerektiğ inde 
diğer bölümlerinde çal ış anlarca ar-ge yap ı labilmektedir (2). 
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500 Büyük Sanayi Kurulu ş u içinde 71 g ı da firmas ı  vard ır. Bunlar ın 33'ü anketi 
yan ı tlam ış tır. Bunlardan 20 tanesinin ar-ge birimi bulunmaktad ır. Bu birimlerin 15'i 
kamu ve 5'i ise özel kesime aittir. Özel kesimde ar-ge birimi olan 5 firma 15 ayr ı  
merkezde ve kamu kurulu ş lar ı  ise 9 merkezde ara ş tırma yapmaktad ır. Bu birimlerde 
64'ü kamu ve 53' de özel kesimde olmak üzere 117 ara ş tırıc ı  çal ış maktad ır. Çizelge 
5'de g ı da sanayinden ba şka, içki ve tütün, orman ürünleri, ka ğı t ve deri sanayine 
ilişkin sonuçlar da verilmi ş tir. 

Arıkbay (1994) taraf ından Ege (Izmir ve Manisa) ve Marmara (Bursa ve Bal ıke-
sir) Bölgelednde 4 ilde ve değ i ş ik teknoloji seviyelerindeki 60 gıda firması  üzerinde 
yap ı lan bir ara ş t ırmada; i ş letmelerin kurulu ş  tarihi ile teknoloji kullan ım düzeyi ara-
s ı ndaki ili şkinin zay ı f olduğ u, eski tarihlerde kurulmu ş  firmaları n yeniliklere aç ı ldığı  
ve sektöre verilen te ş viklerle teknolojisini ycniledi ğ i, genelde kapasite kullan ı m ora-
n ı n ı n % 50-74 olduğ u, gerçek anlamda ileri teknoloji kullanan firmalar ı n üretim 
planlamas ı , stok kontrolü ve kalite kontrolü yapt ıkları  ileri teknoloji ile çal ış an fir-
malar ın teknoloji düzeylerinin kurulu ş tan itibaren modern olduğu ve y ı llar itibariyle 
teknolojik geli şmeye bağ l ı  olarak modernizasyonun yap ı ldığı  belirlenmi ş tir. Yap ı lan 
araş tırmada, geri teknoloji ile çal ış an firmalarda ar-ge yap ı lmas ına yönelik bir faali-
yetin olmad ığı  ve ara ş tı rma birimlerinin olmad ığı  saptanm ış tır. Orta düzeyde tekno-
loji ile çalış an i ş letmelerin büyük bölümünün üniversitelerin ilgili birimleri ile s ıkı  
ili şki içinde olduklar ı  ve ileri teknoloji ile çal ış anların ise bünyelerinde ara ş tı rma bi-
rimi kurmak eğ iliminde oldukları  belirlenmi ş tir. Ayr ıca bu firmalar ı n teknolojik da-
n ış manl ıklar ı  üniversitelerin ilgili birimlerince yap ı lmaktad ır. Ithal teknoloji ile çal ı -
şan firmalar ın dan ış manl ı klar ı  iliş ki içinde bulunduklar ı  yabanc ı  firmalarca 
yap ı lmakta ve bu i ş letmelerin know-how ithali süreklilik göstermektedir. 

Çizelge5. 500 Büyük Sanayi Kurulu ş u Aras ında Yer Alan Tar ı ma Dayal ı  Sanayi Kuru-
luş ları n ı n Ar-Gc Üniteleri ve Ara ş t ırmac ı  Say ı lan (2) 

Faaliyet 
Alanı  

Firma 
Sayısı  

Anketi 
Yanala 

yan F . 	a  

Sayıs ı  

Anketi Yan ı tlayan Firmalar Ar-Ge Birimi Say ılan Araş tırmacı  Sayısı  

Ar-Ge 
Birimleri 

Olan 
Firma 
Say ısı  

Kamu özel Kamu Özel Toplam Kamu özel Toplam 

G ıda 71 33 20 15 5 9 15 24 64 53 117 

Içki ve 

Tütün 

7 4 3 1 2 9 2 11 39 3 42 

Orman 

Ürünleri 

6 4 3 1 2 1 3 4 - 7 7 

Kağı t 14 12 10 7 3 4 3 7 14 9 23 

Deri 4 2 1 1 - 1 - 1 140 - 140 

Toplam 102 55 37 25 12 24 23 47 257 72 329 
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Adı  geçen ara ş tırmada, geri teknoloji ile çal ış an et ve mamulleri, süt ve mamul-
leri i ş letmeleri ile un ve unlu mamüllerin tamam ı  yerli teknoloji ile çal ış maktad ı r. 
Meyve ve sebze i ş leme ile yemeklik yağ  ve ürünleri sanayiinde geri teknolojili i ş let-
melerin çoğ unluğ u ise ithal teknolojiyi kullanmaktad ır. Orta ve ileri teknoloji ile ça-
hşanlann çoğ u ithal teknoloji ile çal ış maktad ır (Çizelge 7). Bu i ş letmelerde gelecek-
teki teknolojik yenilikleri de ithal teknoloji ile gerçekle ş tirme eğ ilimi vardır. 
Iş letmeler yabanc ı  teknolojiyi kendi ara ş tırmaları  sonucu seçmi ş ler ve kendilerine 
herhangi bir kurum yardı mc ı  olmam ış tı r. 

Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  Araş tı rma ve Geli ş tirme Genel Müdürlüğ ü'nce 
(1991) yap ılan bir araş t ı rmada, imalat sanayinde 1000 i ş letme ile görü şülmü ş  olup, 
firmaların % 32'sinin ithal, % 43'ünün yerli ve % 25'inin ise yerli ve ithal teknoloji-
yi birlikte kulland ıklar ı  belirlenmi ş tir (8). Gerek Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'n ın yap-
tığı  araş tırma, gerekse Ar ıkbay (1994) taraf ı ndan yap ı lan araş tırma, g ı da sanayinin 
teknolojide d ış a bağı ml ı l ığı n ı  aç ıkça ortaya koymaktad ır. Firmalar ara ş tı rma ve tek-
noloji üretimine önem vermediklcri sürece, bu yap ı  devaml ı l ığı n ı  koruyacakt ır. Bu 
nedenle g ıda sanayinde üniversite sanayi i şbirliğ inin geliş tirilmesi, teknoparklann 
kurulmas ında gıda sanayine öncelik verilmesi, firmalar ın araş tırma ve teknoloji üreti-
mi için teşvik edilmeleri gereklidir. 

G ıda sanayinde teknoloji kullan ı m ı n ı  yayg ınlaş urabilmek için i ş letmelerin tekno-
lojik geliş meleri iyi bir şekilde izlemeleri gereklidir. Ayr ıca yurtd ışı  fuar, sergi ve 
toplantı lara kat ı lma, elemanlar ı n yurt d ışı nda eğ itilmesi ve bilimsel ara ş tırma sonuç-
ları n ı n izlenmesi gerekir. G ıda sanayinde bu faaliyetlere ek olarak Türk ve yabanc ı  
firma ortak giri ş imi modelinin geliş tirilmesi ve yabanc ı  sermaye yat ırımların ı n arttı -
nlmas ı  gereklidir. Böylece ihracat olanaklar ı  da artt ırı labilecektir. 

Türk-yabanc ı  sermaye ortak giri ş imi teknoloji kullan ım ını  yaygınlaş tıracağı  gibi, 
yerli teknoloji ile çal ış an firmalar içinde sanayi okulu görevini yapabilecektir. Ya-
bancı  sermayenin teknoloji transferi, kullan ı m ı  ve ihracat olanaklar ından en iyi şekil-
de faydalanabilmek için, g ıda sanayi i ş letmeleri faaliyette bulunmal ıd ır. Bu konuda 
özellikle domates salças ı  sanayinde faaliyette bulunan Türk-Japon ortak giri ş imi 
önemli etkinliklerde bulunmaktad ır. 

Tarıma dayal ı  endüstrilerde en fazla yabanc ı  sermaye yaunm ı  gıda endüstrisine 
yap ı lm ış  olmas ı na karşı n, ulaşı lan seviye yeterli değ ildir. Tarıma dayal ı  sanayide ya-
banc ı  sermaye yaur ı mlar ında firma say ı sı  ve yabanc ı  sermaye miktar ı  yönünden 
önemli geli şmeler olmu ş tur. 1989-1993 döneminde bu alandaki firma say ı s ı  93'den 
148'e ç ıkm ış tır. Tarı ma dayal ı  endüstrilerde yabanc ı  sermaye en fazla g ıda sanayi 
(96) ve iplik ve örme sanayi (31) alanlar ında olmuş tur. G ıda sektöründe özellikle 
haz ır ve dondurulmu ş  g ıda üretimi, su ürünleri i ş leme gibi alanlara daha fazla ya-
banc ı  sermaye yat ırı m izni verilmiş tir. 

Sigara üretimine ili şkin mcvzuatta yap ı lan düzenlemeler ile Philip Morris ve 
PJ.Reynolds gibi uluslararas ı  kurulu ş lara ülkemizde sigara üretimi yapmak üzere 
izin ve teşvik verilmiş tir. 

Tarıma dayal ı  endüstrilerdc 148 firmaya verilen yabanc ı  sermaye izinlerin miktar ı  
2.821.367 milyon dolar olup, bunun toplam sermaye içindeki oran ı  % 62.03'dür (Çi-
zelge 8). 
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Çizelge 6: G ıda Sanayi I ş letmelerinde Ara ş t ı rma Ve Geli ş tirme Çal ış malar ı  (9) 

Sektörler ve Teknolojik 

Düzeyleri 

Görü şülen Firma Say ı s ı  Kendi Bünyesinde 

Araş t ı rma ve Gel. 

Birim i Olanlar 

Üniversite ile Işbirliğ i 

Yapanlar 

Araş tı rma ve Gel. 

Çal ış mas ı  Yapmayanlar 

Et ve Mamülleri 12 - - - 

Geri Teknoloji 4 - - 1.00 

Orta Düzey Teknoloji 4 - 0.50 0.50 

Ileri Teknoloji 4 0.25 0.50 0.25 

Süt ve Mamülleri 12 - - - 

Geri Teknoloji 4 - 1.00 

Orta Düzey Teknoloji 4 - 0.75 0.25 

beri Teknoloji 4 0.25 0.75 - 

Un ve Unlu Maınüller 12 _ - - 

Geri Teknoloji 4 - 1.00 

Orta Düzey Teknoloji 4 - 0.25 0.75 

Ileri Teknoloji 4 0.25 0.50 0.25 

Meyve-Sebze i ş leme 12 - - 

Geri Teknoloji 4 - 0.25 0.75 

Orta Düzey Teknoloji 4 0.25 0.75 - 

Ileri Teknoloji 4 0.50 0.50 

Yemeklik Ya ğ  ve Mam. 12 - - 1.00 

Geri Teknoloji 4 - - - 

Ona Düzey Teknoloji 4 - 0.50 0.50 

Ileri Teknoloji 4 0.75 0.25 
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Çizelge 7: G ıda Sanayi I ş letmelerinde Uygulanan Teknolojinin 
Üretildi ğ i Kaynaklara Göre Da ğı lı mı  (9) 

TEKNOLOJININ I KAYNAĞ I 

Sektörler ve Teknolojik 

Düzeyleri 

Görüşülen Finna Say ıs ı  

IthalTeknoloji YerliTeknoloji 

Et ve Mamülleri 12 - - 

Geri Teknoloji 4 0.75 1.00 

Ona Düzey Teknoloji 4 0.75 0.25 

İleri Teknoloji 4 0.25 

Süt ve Mamülleri 12 - - 

Geri Teknoloji 4 - 1.00 

Orta Düzey Teknoloji 4 0.75 0.25 

Ileri Teknoloji 4 0.75 0.25 

Un ve Unlu Mamüller 12 - - 

Geri Teknoloji 4 0.25 0.75 

Orta Düzey Teknoloji 4 0.75 0.25 

İleri Teknoloji 4 0.75 0.25 

Meyve-Sebze I ş leme 12 - - 

Geri Teknoloji 4 0.75 0.25 

Orta Düzey Teknoloji 4 0.75 0.25 

İ leri Teknoloji 4 1.00 - 

Yemeklik Ya ğ  ve Mam. 12  - 

Geri Teknoloji 4 0.75 0.25 

Orta Düzey Teknoloji 4 0.75 0.25 

ileri Teknoloji 4 1.00 - 
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Çizelge 8. Türkiye Tarı ma Dayal ı  Endüstirilerde Yabanc ı  Sermaye Yat ırmlan (Milyon Dolar) (4) (5) 

Alt 
Sektörler 

Firma 
Say ı s ı  

Yabanc ı  Sermaye 
Miktarı  (Izin Verilen) 

Toplam Sermaye Toplam Sermaye 
Içinde Yabancı  
Sermaye Oran ı  (%) 

1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 

Gıda Sanayi 53 96 80072 1273861 131573 2058286 60.86 61.89 

Içki Sanayi 4 3 78879 1879 84543 4513 92.12 41.36 

Tütün Sanayi 3 8 12291 1310483 21413 1644622 57.40 79.68 

Dokuma-Deri 1 3 84000 1184 90000 1390 93.30 85.18 
Sanayi 

Iplik Örme 24 31 45740 140090 96390 267190 47.45 52.43 
Sanayi 

OnnanDrünkri 8 7 1777 93870 45260 181766 39.24 51.647 
Sanayi 

Toplam 93 148 2177590 2821367 388445 4157767  65.06 62.03 

4. SONUÇ ve ÖNERILER 

Insanlığı n geleceğ ini tehdit eden açl ı k sorununun çözülebilmesi için tar ımsal araş -
tırma, teknoloji üretimi, kullan ı mı  ve özellikle biyoteknolojik yöntemlerden faydala-
n ılması  gereklidir. Tar ım ı n doğ al koşullara bagl ı lı gı , ekolojik koşulların ülkeler, böl-
geler ve yöreler itibariyle değ iş mesi ve kullan ı lan girdilerin canl ı  olmas ı  nedeniyle 
ülkelerin geliş tirdikleri tarımsal teknolojiler çoğ u kez evrensel nitelikte de ğ ildir. Bu 
nedenle ülkesel özgün ara ş tırmaların yönlendirilmesi gerekmektedir. Diger ülkelerde 
üretilen teknikler genellikle ülkemiz ko ş ulları nda uygun teknoloji olamamalcta ve 
rasyonel olarak da kullan ı lamamaktad ır. 

Tarımsal araş tırmalar ı n zaman ı nda ve modem teknolojiye eri ş im olana ğı  sağ laya-
cak şekilde planlanamam ış  ve yürütülememi ş  olmas ı  nedeniyle, bugün Türkiye baz ı  
bitki türlerinde yabanc ı  hibrit çeş itlerin ve hayvanc ı lıkta ise yüksek verimli ırkların 
ithalatç ısı  durumuna gelmi ş tir. Bu da tar ımda teknolojik yönden d ış a bagı ml ı lıgın 
aç ık bir göstergesidir. 

Tarım ve Köyi ş leri Bakanl ıg ı 'na bağ lı  49, Orman Bakanlığı 'na bağ l ı  9 ve diger 
bakanl ıklara bağ lı  araş tırma enstitüleri temel ara ş tırmalardan çok, çiftçilerin gereksi-
nimlerinden doğ an uygulamal ı  araş tırmaları  yapmal ıdır. Temel ara ş tı rmalar ziraat 
veteriner ve orman fakültelerinde yap ı lmal ıd ır. Ayrıca enstitüler ve üniversiteler, sa-
nayi ve özellikle agro-endüstri ile i şbirliğ i içinde çalış abilmelidir. 

Araş tı rma kurumlar ında üretilen yeni tekniklerin k ırsal kesime veya agro- endüst-
riye en kı sa sürede taşı nması  gerekir. Bunun için tar ımda yayım ve yay ım elemanla-
nna büyük önem verilmelidir. Agro-endüstride ise bu amaçla kullan ılabilecek tekno-
park modelleri geli ş tirilmelidir. 
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Tarımsal araş tırmaların Tarım ve Köyiş leri Bakanl ığı  Tarımsal Araş tırmalar Ge-
nel Müdürlüğ ü'nün kurulmas ıyla dağı n ıklık, kurumlararas ı  işbirliğ inin zay ıflığı , araş -
tırma disiplininin yetersizli ğ i gibi önemli sorunları  bir ölçüde de olsa azalt ı labilmiş -
tir. Ancak tar ımsal araş tırma fonu, araş tırıc ı  sayısı  ve teknik altyap ı  yetersizdir. 
Araş tırma için ayr ılan kaynaklar ve ara ş tırıcı  sayısı  arttınlmah, araş tırma kurumları  
aras ı nda haberleşme ağı  kurulmalı  ve kurumlar uluslararas ı  bilgi ağı na bağ lanmal ıdır. 
Böylece baz ı  gelişmiş  ülkelerde yap ılan araş tırmalara rahat ve kolay bir şekilde eriş i-
lebilecek ve bunların ülke koşullarında geçerliliğ i denenebilecektir. Ayr ıca ülke için-
de ayn ı  araş tırmalar ın yinelenmesi, kaynak ve zaman kayb ı  önlenebilecektir. Bunun 
içinde bilgisayar teknolojisinden en iyi şekilde faydalan ı lmalıdır. 

Uluslararas ı  ikili veya çok yönlü teknik i şbirliğ i, danış manlık, eğ itim ve diğer 
programlarda tar ım ve agro endüstriye daha fazla önem verilmelidir. Bu kapsamda 
özellikle biyoteknoloji kullan ımı , yeni üretim tekniklerinin geli ş tirilmesine yönelik 
çalış malar öncelikle tercih edilmelidir. Böylece geli şmiş  ülkelerin biyoteknolojide 
ulaş tığı  seviye çok geç de olsa izlenebilecektir. 

Tarımsal araş tırma kurumlar ının çal ış ma konuları  ve ara ş tıncı larm meslekler iti-
bariyle dağı lımı  ile bölgelerin tar ımsal üretiminin özellikleri aras ında, önemli ölçüde 
bir uyumun sağ lanması , araş tırma ba şarısın ı  arttırabilir. 

Tarım ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Tarımsal Araş tırmalar Genel Müdürlüğ ü bünyesin-
de bitki ve hayvan gen kaynaklar ı  araş tırmaları  ve doğa müzesi kurulmas ı  çalış mala-
rı  yap ılmalıd ır.çünkü biyoteknolojik geli ş meler ile baz ı  bitki tür ve hayvan ırkları  
ekonomik önemini kay ıp edecektir. Bunları n, tarımsal araş tırmaların sürekliliğ i yö-
nünden neslinin sürdürülmesi ve genetik erozyonun önlenmesi gereklidir. 

Araş tırma için ayr ı lan sı nırl ı  ekonomik olanaklar ın etkin bir şekilde değ erlendiri-
lebilmesi için, kurumların özellikle teknik donan ı mlarının ortak kullan ı mına ağı rlık 
vermeleri gereklidir. 

Geliş tirilen yeni tekniklerin kullan ı labilmesi için ekonomik olmas ı  fazlaca karma-
şı k ve anlaşı lmaz olmamas ı , üreticinin (al ıc ın ın) koşullarına uygun olmas ı  ve çevre 
ve özellikle sürdürülebilir kalk ı nma ilkeleri ile uyumlu olması  gerekir. Türkiye tar ı -
mında küçük aile i ş letmelerinin ağı rlıkl ı  yap ı p oluş turmas ı , sosyal ve , ekonomik fak-
törler i ş letmelerin geli şen tarım tekniklerini kullanmalar ını  smırland ırmaktad ır. Doğa-
daki genetik erozyonu h ızland ıran biyoteknolojik yöntemlerin bu olumsuzlu ğ una 
karşı n, özellikle tar ım kimyasallar ını n kullan ım ın ın azalt ı labilmesi nedeniyle, bu yön-
temler ayn ı  zamanda "çevre ile uyumlu teknoloji" olarak da adland ırılabilir. Özellik-
le 2000'li y ı llarda ve hatta günümüzde bile, dünyada sadece ileri teknoloji kullan ı mı  
değ il, çevre ile uyumlu olan modern teknolojinin kullan ı mının yayg ınlaş tırı lması  ge-
nel kabul görmektedir. Türkiye gibi geli şmekte olan ülkelerin, doğal kaynaklar ını  
aşı rı  tahrip etmeden ekonomik kalk ı nmas ı n ı  sağ laması  önemli bir avantaj olabilecek- 
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Tarımda teknoloji kullan ı m ı n ın yaygı nlaş tırı labilmesi için ara ş tırma ve teknoloji 
üretiminin üretici ko ş ulları  ve üretim sistemlerine yönelik olmas ı  gerekir. Tar ımsal 
araş tırma kurumlannca bugüne de ğ in 629 adet yeni bitki çe ş idi geliş tirilmi ş tir. Cum-
huriyet döneminde yeni 2111 bitki çe ş idinin üretimi için izin verilmiş tir. Geli ş tirilen 
ve üretimine izin verilen çe ş itler aras ındaki fark, ithal edilen veya geli ş tirilen baz ı  
çeş itlerin, ilgili yasada belirtildi ğ i gibi, ülke ekonomisi bakımından önem taşı ması  
nedeniyle tescil edilmeden üretime al ı nmas ından kaynaklanmaktad ır. Bu durum ta-
rımsal araş t ırmalar ı n etkinliginin artt ırı labilmesi bak ım ından baz ı  sorunları  yaratabi-
lir. Hayvanc ıl ıkta yeni ırk geli ş tirme çal ış maları  oldukça yetersiz olup, sadece 15 ırk 
geliş tirilebilmiş  ve bunları n üretimine izin verilmi ş tir. 

Üretici birlikleri ve tar ı msal kooperatifler güçlendirilerek Tar ım ve Köyiş leri Ba-
kanl ığı 'n ın araş tırma ve yay ı m çal ış maları n ın önemli bir k ısm ı  ile baz ı  hizmetlerin 
bu kurumlar taraf ından yap ı lmas ı  sağ lanmal ıd ır. Ar-ge faaliyetlerinin sonuçlar ından 
yararlananlar (üreticiler ve tüketiciler) yeterince örgütlü olmad ıklarında bir, bask ı  
grubu olu ş turup taleplerini ara ş t ırma kurumlar ına yeterince iletememektedir. 

Tarımsal araş tı rmalar ın yürütülmesi ile ara ş tırı c ı lar ı n hakları  ve ödüllendirilmesi 
gibi alanlarda yasal düzenlemeler yap ı lmal ı dı r. Öncelikle "çe ş it koruma yasas ı", 
"ulusal tar ı msal araş t ırma çal ış malar ın ı n yürütülmesi ve araş tırma kurulları n ın oluş tu-
rulması ", "g ı da yasas ı " gibi alanlarda yasal düzenlemeler yap ı lmal ıd ır. Nitelikli ara ş -
tırıcı  say ısı , fiziksel donan ım ve mali kaynaklar artt ınlmal ı dır. Bilgiye eri ş imin ko-
laylaş t ırı lmas ı  amac ıyla veri ağı  ve bilgi bankalar ın ı n oluş umuna önem verilmelidir. 

Tarımsal ara ş tı rmalar ı n yetersizliğ inin temel nedenleri aras ı nda: yasal düzenleme-
lerin yetersizli ğ i, örgütleme ve yönetim biçimindeki eksiklikler say ı labilir. Ülkede 
makro ve mikro düzeylerde planlanm ış  ve uygulanan tar ı msal ara ş tı rma politikas ı  
bulunmal ı dır. Öncelikle ülke ihtiyaçlar ına uygun tar ı msal ara ş tırma politikas ın ı n 
araçları  ve hedefleri belirlenmeli ve ara ş tı rma kurumlar ı  bu hedefe yönlendirilmeli-
dir. 
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KOOPERAT İ F'ÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

TÜRKİYE TARIMINDA 
MESLEKI ÖRGÜTLENME, 

Zİ RAAT ODALARI VE 
TÜRKİ YE ZİRAAT ODALARI 
BIRLIĞ I'NIN INCELENMESI 

Dr. O. Murat KOÇTÜR4 * 

1. GIRIŞ  

Bir toplum iş yerindeki sosyal gruplar ortak bir amaçla bir araya gelmi ş , araların-
da baz ı  menfaat ilişkileri bulunan insan kümeleridir. Bu sosyal gruplar zaman içinde 
kendi araları nda örgütlenerek, maddi ve manevi ç ıkarlarını  saglamak amac ı yla men-
faat gruplarına dönü ş müş lerdir. 1  Menfaat gruplar ı , dileklerini gerçekleş tirmek ama-
c ıyla hükümet (yönetim)üzerinde çe ş itli yollardan etkili olmaya ba ş lad ıklan zaman 
baskı  grubu (Pressure Groups) haline gelirler. 2  Baskı  grubu ise, "toplumun yönetimi 
konusunda siyasi iktidar ı  bizzat elde etmek yerine siyasi iktidar, siyasi partiler ve 
kamuoyu üzerinde dolayl ı  veya dolays ı z, gizli yada aç ık baskı  kurabilen resmi veya 
gayri resmi örgütlenmi ş  siyasi kuvvet" olarak tan ı mlanabilir.3  Bask ı  grupları  iki ana 
grup altı nda s ı n ı fland ınlabiliner. 

- Profesyonel Mesleki Gruplar (organizasyonlar): 

Bu organizasyonlar ı n amac ı , üyelerinin özellikle maddi menfaatlerini gözetmektir. 
Bu tür organizasyonlar, i şveren birlikleri, tar ı m sektöründe çal ış anların birlik yada 
dernekleri ve i şçi sendikalar ı  olmak üzere üç büyük grup alt ı nda toplanabilirler. 
Mesleki örgütlenme hareketleri genelde i şçi sendikaları  yolu ile ortaya ç ı lcm ış tır.4  

- Ideolojik Gruplar, 

Daha çok manevi menfaatler için çal ışı rlar, içki-sigara aleyhine çal ış an dernekler, 
ırk aynm ı na karşı  çal ış an gruplar, hayvanlar ı  koruma dernekleri, çevre koruma ile 

faaliyet gösteren dernekler olarak tan ı mlanabilir.5  

1. Menfaat Grubu (I nterest Group): Yarar Grubu, Ç ıkar Grubu şeklinde de kullan ı labilmektedir. 
2. Bülent DAVER, Siyaset Bitimine Giri ş , Kalite Matbaase, 4 • Bask ı , Ankara, 1976, s. 95-236. 
3. Nazif AKÇALI, Siyaset Bilimine Giri ş . E.Ü. Bas ı n Yayan Yüksekokulu, Yay ın No: 1, Izmir,1991, s.124. 
4. Orhan TUNA, Nevzat YALÇINTA Ş , Sosyal Siyaset, Der Yay ınlar ı , Istanbul, 1981, s227. 
5. Bülent DAVER, Siyaset Bilimine Giris , a.g.e., s.237. 

(*) Celal Bayar Üniversitesi, Ata ş ehir MYO, Öğ retim Görevlisi 
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Bu bölümde, tar ı m kesiminde mesleki örgütlenme çerçevesinde yer alan Ziraat 
Odaları  ve Türkiye Ziraat Odalar ı  Birliğ i incelenecektir. Di ğer mesleki organizasyon-
lar olan çiftçi mallar ı n ı  koruma meclisten ile Çiftçi Birlik ve Derneklerine ise, yer 
verilmeyecektir. 

2. ZIRAAT ODALARI ve TÜRKIYE ZIRAAT ODALARI BIRLI Ğ I (TZOB) 
2.1. Ziraat Odalar ı n ı n Kurulu ş u ve Tarihçesi 

Ziraat odalar ı n ı n kurulu ş u 1881 y ı l ı nda ç ı karı lan "Ziraat Odas ı  Hakk ında Nizam-
name" ye dayan ı r.6  Nizamnamede Ziraat odalar ı n ın Dersaadette (Istanbul), vilayetler-
de ve kaza merkezlerinde kurulaca ğı  odaya üyeliğ in Fahri olduğ u ve Dersaadette 24, 
vilayet merkezlerinde 12, sancaklarda 6, kazalarda 4 azadan meydana gelece ğ i yo-
lundaki hükümlerin yer ald ığı  görülür. Ziraat Odalar ı  Baş ta Istanbul olmak üzere ba-
zı  büyük kentlerde kurularak faaliyete geçmi ş  isede, ülkenin tüm yerle ş im birimlerin-
de yaygmlaşamam ış ur.7  

Cumhuriyet döneminde 1937 y ı l ı nda yürürlü ğe giren 3203 say ı l ı  "Ziraat Vekaleti 
ve Teşkilat ı  Kanunu" nunun 6. ve 7. maddelerinin hükümlerine göre Ziraat Odalar ı -
n ın yeniden canland ı nlmas ı na çal ışı lm ış  vebu amaçla 1940 y ı lı  baş lar ı nda birçok Zi-
raat Odas ı n ı n seçimleri yap ı larak kurulmas ı na çal ışı lm ış ur. Fakat bunda da ba ş ar ı lı  
bir sonuç elde edilememi ş tir. 8  

Daha sonra, Ziraat Odalar ı n ın, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kurulu ş  ol-
maları  için özel bir kanuna ihtiyaç duyulmu ş  ve 1957 y ı l ında 6964 say ı lı  Ziraat 
Odaları  ve Ziraat Odalar ı  Birli ğ i Kanunu ç ıkarı lm ış t ır. Ancak Kanunun uygulamas ı -
na ili şkin tüzüğ ün ç ıkar ı lmay ışı  nedeniyle, Ziraat Odalar ı n ın kurulu şu 1963 y ı l ı na 
kadar uzanm ış tı r.9  Önceleri il ve ilçe düzeyinde örgütlenmeye ba ş layan Ziraat Odala-
rı  1971 y ı l ı nda 1330 say ı l ı  kanunla Türkiye Ziraat Odalar ı  Birliğ i (TZOB) nin kurul-
mas ı  ile merkezi bir organizasyona kavu şmuş tur. 

Ziraat Odalar ı  6964 say ı l ı  Kanunun 2979 say ı l ı  kanunla değ iş ik birinci maddesin-
dede belirtildi ğ i üzere, "Ziraat Odalar ı  meslek hizmetlerini görmek tar ı m sektörünün 
her alanda genel menfaatlere uygun olarak geli ş mesine ve devletin plan ve program-
kimin gerçekle ş mesine yard ı mc ı  olmak, çiftçilerinin mü ş terek ihtiyaçlar ı n ı  kar şı la-
mak mesleki faaliyetlerini kolayla ş t ı rmak tar ı mda iş , meslek, disiplin ve ahlaki ile 
birliğ ini korumak, çiftçilerin birbirleriyle ve halk ile olan ili şkilerinde dürüstlüğ ü ve 
güveni hakim k ı lmak amac ı yla kurulan tüzel ki ş iliğe haiz kamu kurumu niteli ğ inde 
meslek kurulu ş lard ı r." ı o 

Ziraat Odalar ın ı n ve TZOB nin görevlerine gelince, Ziraat Odalar ı n ı n görevleri 
çiftçi kütüklerini tutmak, girdi temininde ve da ğı t ı m ı nda hizmet vermek, traktör-
biçerdöver kay ı t ve tescil i ş lemleri yapmak, diğ er tar ı m kurulu ş lar ı yla ortaklaşa kurs-
lar düzenlemek, tar ı mla ilgili toplant ı lar ve konferanslar düzenlemek veya bu tür 
toplant ı lara kat ı lmak ve sosyal amaçl ı  çal ış malarda bulunmak sergiler panay ı rlar aç-
mak, bilirki ş ilik yapmak, di ğ er meslek odalar ı  ile i şbirliğ i yapmak şeklinde s ıralana-
bilir. 

6. 7ZOB , Ar ş iv Kay ı tlar ı , Ankara, 1993. 
7. Bünyamin DURAN, Türkiye Tar ı m Tarihi (1870.1914), K ı rkambar Yay ı nı , No I, Malatya 1991, s.78. 
8. Ünal 'ÖRNEK "Türkiye Ziraat Odalar ı  Birliginin Kurulu şu ve Organizasyonu" Tar ım ve Köy Dergisi, Tanm ve Köy I ş leri 

Bakani ı gt, Say ı  73, Man-I 992 , s.33. 
9. Anonim, Türk Tar ımı nın Genel Durumu, TZOB, Ankara, 1994, s_5. 
10. Ziraat Odalar ı  ve TZOB Kanun ve Nizamnamesi, Güven Matbaa" Ankara, 1988, s.3. 
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TZOB'nin görevleri ise merkezi bir örgüt olmas ı  nedeniyle Ziraat Odalar ından 
daha geni ş  kapsaml ı  bir görünüm arzetmektedir. Bu görevleri: 

- Hükümetin ziraat politikas ı n ı  ve programlar ı n ı n uygulanmas ına çal ış mak uygu-
lama sonuçları  hakk ı nda odaları n dü ş üncelerini hükümet makamlar ına bildirmek, dü-
zenlenmesi gereken konularda önerilerde bulunmak. 

- Ziraat ve üretici ile ilgili her türlü mevzuat ı  incelemek ve bunun sonuçlar ını  il 
gili makamlara bildirmek. 

- Türkiye ziraat ı  hakk ı nda odalardan alaca ğı  kay ı tlara ve bilgelere göre genel ra-
porlar haz ırlamak ve Tar ım Bakanlığı na vermek ve yay ınlamak, bültenler ç ıkarmak, 
Odaları  tefti ş  ve kontrol etmek. 

- Türkiye d ışı ndaki ziraat odalar ı n ı n hizmet ve faaliyetlerini takip etmek, ulusla-
raras ı  sergi, fuarlara ve yabanc ı  ülkeler tarafından düzenlenen toplant ı  kongre ve 
benzeri faaliyetlere kat ı lmak. 

- Genel kurul karar ı  ve Tar ı m Bakanl ığı ndan izin almak şartıyla, uluslararas ı  ben-
zer mesleki kurulu ş lara üye olmak veya bu kuruluş lar ın fahri temsilcili ğ ini yapmak. 

- Genel veya mahalli tar ımsal kongreler düzenlemek. 

- Odalar aras ı nda i şbirliğ i sağ lamak ç ıkacak ihtilaflar ı  halletmek odalar için yap ı -
lacak bina planlar ı n ı  haz ı rlatmak, oda i ş leri için al ı m satım, bütçe hesap, mukavele 
ve kay ı t iş leri ile ilgili talimatnameler haz ı rlamak şeklinde s ıralanabilir." 

2.2. Organizasyonu ve Örgütlenme Durumu, 

Ziraat odalar ı n ın asli, fahri ve mü şavir olmak üzere üç türlü üyesi bulunmaktad ı r. 
Asli üye kay ı tlar ı , çiftçilerin kendiliğ inden odalara yapt ığı  başvuru yan ı  s ıra muhtar-
ların resen yapt ı kları  kay ı tlardan olu şmaktad ır. Ayr ıca Köy ve diğ er yerle ş im birim-
lerindeki Çiftçi Mallar ı n ı  Koruma Meclislerinin üretici listeleride odalara üye kaydet-
mede kullan ı labilmektedir. Birli ğ in ve odalar ın Organizasyon yap ısına gelince, 
odaları n ve TZOB nin yönetim organlar ı , üyelerin seçtiğ i delegelerin kat ı l ım ı  ile de-
mokratik seçim sistemi sonucu olu ş maktad ır. Birim Ziraat Odas ı nın yönetim ve or-
ganizasyonu üç seviyeli olup, Genel Kurul, Oda Meclisi Oda Yönetim Kurulu şek 
lindedir. 

Odan ın genel kurulu, il ve ilçelerdeki mahalle ve köylerden 4 y ı lda bir seçilen 
delegelerden olu ş ur. Oda Genel kurulu için yap ı lacak seçimlerde her köy kasaba ve 
şehirlerde ise, mahalle muhtarl ığı  birer seçim çevresi say ı l ır. Oda Genel kurulu iki 
yılda bir toplan ır ve kendi içinden en fazla 21 ki ş iden oluşacak Oda Meclisini ve 
yedek üyelerini seçer. Oda meclisi her y ıl seçilmi ş  üyeleri aras ından bir ba şkan ve 
başkan vekili ile bir sekreter üye seçer. Oda meclisi 2 y ı l süre ile kendi üyeleri ara-
sında seçim yaparak 7 ki ş ilik yönetim kurulunu seçer. 

6964 sayı l ı  kanun ve bu kanuna dayal ı  tüzük ile Ziraat Odalar ı  ile TZOB Organ-
ları  yönetmeliğ i hükümlerine göre Ziraat odalar ı  Ilçe, Il ve Bölge seviyesinde de ör-
gütlenmiş lerdir. (Tablo 1). 

11. Ziraat Odalar ı  ve 7ZOB Kanun ve Nizamnamesi, ss.21 -22. 
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Tablo 1 : Ziraat Odalar ın ın Örgütlenme Durumu 

Ilçe seviyesinde organlar ı  Il Seviyesinde Organlar ı  Bölge Seviyesinde Organlar ı  

a- Z.O.Genel Kurulu 
b- Oda Meclisi 
c- Oda Yönetim Kurulu 
d- Ilçe Dan ış ma Konseyi 

a- Il Genel Kurulu 
b- II Temsilcileri 
c- Il Koordinasyon Kurulu 
d- Il Dan ış ma Konseyi 

a- Bölge Temsilciler Meclisi 
b- Bölge Yürütme Kurulu 

Kyar ıalc• TZOB, Ta/att ı m Bro ş iaii , Ankara, 1994. 

Ş ekil - 1: TZOB Örgütlenme Ş emas ı  

Hükmi Ş ah ıslar. Reş it Ş ah ıslar. I ş letme ve Müesseseler. 

YÜKSEK DANI Ş  MA KONSEYI 

TEMSILCILER 

Parleınento Temsilcileri 

Tarımsal Kuruluş  Tems. 

Ziraat Fakülteleri Tems. 

Bas ın ve TRT Temsilcileri 

Federasyon Tarz ında. 
Tarımsal Kuruluş  Tems. 

Tarımsal Kamu Kurulu ş  Yetkili 
Temsilcileri 

Bölge Yürütme Kurulu Tems. 

Il Kongresi 
(Oda Meclislerinden beşer, 
Y ön.Kur,'dan Ikişer Üye) 

Oda Yönetim Kurulu 
(7 eye) 

Oda Meclisi (21 Üye) 

Ilçe Z.O.Genel Kurulu 

Ilçe Oda Meclisi (21 eye) 

ASIL ÜYELER 

Hukuk Müşavirliğ i 

Teftiş  Kurulu B şk. 

Tek.Hiz.Kur.B şk. 

Muhasebe Müdürlüğ ü 

Bas ın ve Halkla I.M. 

Dış  Ilişkiler Şube M. 

Organizasyon ve Odalar Ş ube 
Müdürlü ğü 

Personel ve Idari I ş ler Ş ube Mü- 
dürlüğ ü 

GENEL SEKRETER 

TZOB GENEL KURULU 

Kaynak : 7ZOB, Kay ı tlar ı , Ankara, 1993. 
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Ziraat odalar ı nı n örgütlenme durumunu şematize ettikten sonra Ziraat odalar ının 
Merkezi organizasyonu konumundaki TZOB nin örgütlenme yap ı sıda Ş ekil 1 de gös-
terilmiş tir. 

Ş ekil 1 incelendiğ inde TZOB Genel kurulunun illerden seçilen delegelerinden 
oluş tuğu görülecektir. Bu il delegeleri, iki y ı lda bir Ankarada toplanarak 10 ki ş ilik 
TZOB Yönetim kurulunu seçer. Birlik Genel sekreteri, yönetim kuruluna tabii üye 
olarak katı lmaktad ı r. 

Ziraat odalarına üye olan üreticilerin Türkiye Genelinde tar ı m bölgelerine göre 
örgütlenme durumu incelendi ğ inde, Oda ve üye say ı ları  itibarı' ülkemizdeki 910 ilçe-
den 430 unda (47.3) Ziraat Odas ı  kurulduğu, bu ziraat odalanndan % 68.8 inde üye 
kayı tların ın düzenli olarak tutulduğu ve Odalara kay ı tlı  çiftçilerin say ısını nda 
1.863.083 olduğu anlaşı lmaktadır.(Tablo 2) 12  

Ziraat Odas ı  bulunan 134 ilçede ise, üye kay ı tları  düzensiz olup, bu odalar ın yıl-
lık çalış ma raporlar TZOB ye gönderilmemi ş tir. 

Odalara kay ı tl ı  çiftçilerin Tar ım Bölgelerine göre say ısal durumunu aç ıkladıktan 
sonra üreticilerin, Türkiye genelinde yine tar ı m bölgeleri baz ında mesleki örgütlenme 
durumu incelendiğ inde tar ım bölgeleri içerisinde i ş letme say ılarına göre mesleki ör-
gütlenme oran ı n ın en yüksek olduğ u bölge % 106.9 ile 3. Bölge (Marmara Bölgesi) 
iken, en dü şük % 3.3 ile 6. Bölge (Güneydo ğu) dir. 13  Türkiyedeki tarımsal iş letme 
sayı sı  üretici say ı s ı  olarak kabul edildi ğ inde üreticilerin mesleki örgütlenmenin oran ı  
% 45.5. dir. (Tablo 3) 

2.3. Mali Durumu 
Ziraat odalar ı  kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için ş u finans-

man kaynaklar ından yararlanmaktad ır: giri ş  ücreti, y ıllık aidat, yay ın gelirleri ba ğış -
lar ve yard ı mlar para cezalar ı  tesis ve i ş tiraklerden elde edilen kfırlar, ziraat sergileri-
nin faaliyetleri, Ziraat Bankas ı  ve Ticaret Borsalanndan yap ı lacak yard ım ve katk ı , 
odalar birliğ inden yap ı lacak yard ımlard ır. Ziraat odalar ın ın aidat toplamadaki sorun-
larını  kısmen çözümleyebilmek amac ı yla Maliye ve .Gümrük Bakanl ığı nın talimatı  
ile 1992 y ı l ında bir uygulama baş laulin ış ur. Buna göre, tütün üreticilerinin tütün sa-
tış  bedelleri üzerinden kesilecek % 10,2 lik bir pay ın, Ziraat odas ı  aidatı  olarak ilgili 
banka şubesine yat ırı lmas ı  öngörülmü ş tür. Ege Bölgesinde özellikle Manisa Ilincle 
baş latı lan bu uygulaman ı n tütün ekilen diğer bölgelerde de yay ı nlaş tınlmas ı  çalış ma-
ları  devam etmektedir. 

TZOB nin finansman kaynaklar ı  ise 1971 y ı lında ç ıkarılan 1300 say ı lı  kanun ile 
yap ı lan değ iş ikliklere göre şöyle s ıralanabilir: Ziraat Odalanndan gönderilecek % 10 
luk Birlik Paylar ı  yay ın gelirleri, yard ı m ve, bağış lar, diğer gelirler, Ziraat Bankas ın-
dan 1.000.000 TL den az olmamak ş artı  ile yap ı lan yı llık yardım, y ı ll ık gelirleri 
50.000 TL yi aşan Ticaret Borsalar ın ın bir önceki y ı l genel gelirleri tutar ın ın % 3 ü, 
Tarım ve Köy I ş leri Bakanl ığı  bütçesine konacak 2.000.000 TL den az olmamak 
üzere yap ılan yard ımlard ır. 

12. 6964 sayı lı  Ziraat kanununun 2. maddesine göre, Ziraat Odası  kurulmasına yasal imkan olmayan (14 Muhtarlıktan az se-
çim çevresi olan) 74 ilçe bulunmaktad ı r. Bu 74 ilçe, toplam ilçe say ısı  olan 910'dan dıkiildügünde geriye 836 ilçe kalmak-
tadır. Bu duruma göre, yasal olarak Ziraat Odası  kurulması  gereken 836 ilçenin ancak %51.4'iinde Ziraat Odası  kurul-
muş  olduğu anlaşı lmaktadır. 

13. Marmara Bölgesinde mesleki örgütlenme oran ı nın %100'den fazla çıkmas ının nedeni olarak, bir tarım iş letmesinden bir-
den çok kiş inin (baba-oğul) Ziraat Odaları n üye olmas ı nın yanısıra Oda üye kayı tlarını n yenilenmesi gösterilebilir. 
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Tablo 2 : Ziraat Odalar ı n ı n Bölge Merkezleri, Oda ve Üye Say ı ları  (1993) 

ZIRAAT ODALARININ 

BÖLGE MERKEZLERI 
Toplam 

Ilçe 
Say ı s ı  

ZIRAAT ODALARI 

Oda Say ısı  

Üye Kayd ı  
Düzenli 

Üye Kaydı  
Düzensiz 

Toplam Oda 
Sayısı  

Üretici (*) 
Üye Sayısı  

I- Ona Kuzey Anadolu Bölgesi 132 49 24 73 288.467 

(Merkezi Ankara) 

2- Ege Bölgesi 103 49 16 65 311.381 

(Merkezi Izmir) 

3- Mamı ara Bölgesi 140 62 14 76 361.369 

(Merkezi Istanbul) 

4- Akdeniz Bölgesi 74 27 17 44 164.891 

(Merkezi Adana) 

5- Doğu Anadolu Bölgesi 63 9 3 12 46.225 

(Merkezi Erzun ım) 

6- Güneydoğu Anadolu Bölgesi 92 6 11 17 12.210 

(Merkezi Diyarbak ır) 
7- Ona Anadolu Bölgesi 78 23 8 31 133.750 

(Merkezi Sivas) 

8- Ona Güney Anadolu Bölgesi 111 37 21 58 223.691 

(Merkezi Konya) 

9-Karadeniz Bölgesi 117 34 20 54 321.199 

(Merkezi Samsun) 

TOPLAM 910 296 134 430 1.863.083 

Ziraat Odalar ın ı n Bölgelere. Göre 32.5 14.7 47.3 100.0 
Toplam Ilçe Say ı s ı  Içindeki Pay ı  (%) 

Faal Ziraat Odalarmdan Düzenli üye 
Kayd ı  Tutulan Oda Say ı s ı  (%) 68.8 31.2 100.0 

(*) 	: üye kayd ı  tutulan Ziraat OtIalansıdaki çiftçilerin saytsukr. 
Kaynak : TZOB, XIX. Genel Kurul, Ziraat Odalar ı  Çalış ma Raporu 1992-1993 den yararlaıu tarak hazirlannuotr. 
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Tablo 3 : Türkiye'de Tar ı m Bölgelerine Göre Üreticilerin Ziraat Odalar ı nda Örgütlen-
me Oranlar ı  (1993) 

TARIHI 
BÖLGELERI 

K ırsal 
Nüfus (000) 

Tarı msal 
I ş letme (000) 

Ziraat Odalan 
Üyeliğ ine Göre I ş let- 

mecilerin 
Örg.Oran ı  (*) (%) 

Say ı  % Sayı  % Say ı  eye Say ıs ı  

I.Bölge 
Orta Kuzey 

2591 11.2 486 11.9 73 288.467 59.4 

II.Bölge 
Ege 3453 14.9 804 19.6 65 311.281 38.7 

III.Bölge 
Marmara 2304 9.9 338 8.3 76 361.369 106.9 

IV.Bölge 
Akdeniz 2977 12.9 480 11.7 44 164.891 34.3 

V.Bölge 
Kuzeydoğ u 1481 6.4 240 5.8 12 46.225 19.3 

VI.Bölge 
Güneydoğ u 2781 12.0 368 9.0 17 12.210 3.3 

VII.Bölge 
Karadeniz 3406 14.7 643 15.7 31 133.750 20.8 

VIII.Bölge 
Ortadogu 1916 8.3 317 7.8 58 223.691 70.6 

IX.Bölge 
Ortagüney 2238 9.7 415 10.1 54 321.199 77.4 

TOPLAWORT. 23147 100..0 4091 100.0 430 1.863.083 45.5 

(') : örgütlenme Oranı  : ZiraatOdalan üye say ı lan toplamı nın tarım iş letmeleri sayısına bölünmesi yolu ile hesaplannuş tır. 

Kaynak : - DlE, 1990 Genel Nüfus Say ı m Sonuçtan, Ankara. 
- DIE,1991 Genel Tanm Say ı nu Sonuçları , Ankara, 1992. 

-72013 Kayularından yararlanarak hazı rlanmış tı r. 
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2.4. Faaliyetlerinin De ğ erlendirilmesi 

Ziraat odalar ı n ı n ve TZOB nin faaliyetleri ise iki k ısunda ele al ınabilir. Ziraat 
Odalarının baş l ıca görevi, yukar ı da da değ inildiğ i gibi çiftçilerin mesleki örgütü ola-
rak karşı laşı lan sorunları  çözmek isede, Odalar faaliyetlerini sürdürebilmek için baz ı  
ekonomik amaçl ı  çal ış malarda da bulunmas ı  gerekmektedir. Bu çerçevede baz ı  oda-
ların girdi temini ve da ğı tı mı  ile ilgili çalış maları  yanında, traktör, biçerdöver, kay ı t 
ve tesçil faaliyetleri ile fenni muayene ve traktör kursu düzenleme çal ış malar ı  yap-
tıkları  belirtilmektedir. Ayr ıca Tar ı m ve Köy I ş leri Bakanl ığı  ile ortaklaşa düzenle-
nen çiftçilere yönelik e ğ itim amaçl ı  kursları  düzenleyen odalarda bulunmaktad ır. 14 

 Ziraat odaların ı n, ürün maliyetlerinin tesbit edilmesi, biçerdöver biçim fiyatlar ının 
belirlenmesi, köylere götürülecek hizmetlerin tesbit edilmesi ve uygulanmas ı , Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin Kurulmas ına yard ım edilmesi, belli ürünler için (örneğ in pa-
mukta) çapalama ve toplama işçiliğ i için ücret belirlenmesi için, birçok alanda faali-
yetleri bulunmaktad ır. 

TZOB, Ziraat odalar ı nın üst kuruluş u olarak en önemli i ş levlcrinden birisi, des-
tekleme al ı mlan fiyatlar ın ı n ve hükümetler taraf ı ndan fiyatlar ı  saptanan gübre gibi 
girdilerin fiyatlar ı n ın belirlenmesinde hükümetlere tavsiyelerde bulunmaktad ır. Ancak 
bu tavsiyelerin karar organlar ı  taraf ı ndan Milletvekilli ğ i Genel Seçimleri ve Yerel 
Seçim Y ı lları  hariç çok fazla dikkate al ınd ığı n ı  iddia etmek güçtür. Bu çerçevede 
1970, 1975, 1980 y ı lları  ve 1984-1993 y ı lları  itibari ile TZOB'ce teklif edilen ürün 
al ım fiyatlan ve bu tekliflere kar şı l ık, hükümetler taraf ından ilan edilen destekleme 
al ım fiyatlar ını n (TSK,leri Birlikleri, TEKEL, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye 
Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş  tarafından ilan edilen fiyatlar ın) Incelenmesi, TZOB'nin ürün 
fı yatların ın belirlenmesindeki etkinli ğ ini ortaya koymuş  olacaktır. (Tablo 4) 

Tablo 4 incelendiğ inde, TZOB taraf ı ndan teklif edilen fiyatlarla hükümetler tara-
fından ilan edilen destekleme al ım fiyatları  aras ı nda ürünlere göre de ğ işmekle birlik-
te % 18.6 ile % 37.2 aras ında farkl ı l ıklar (eksiklik) bulunduğ u görülmektedir. Tar ım 
Sektöründe genel olarak karl ıbk ve sermayenin devir h ı zı nın düşük olduğu dikkate 
al ındığı nda, hükümetin ilan etti ğ i fiyatlarla TZOB'nin teklif etti ğ i fiyatlar aras ındaki 
bu fiyat fark ı , üretici gelirleri aç ı s ı ndan son derece önemlidir. Burada, TZOB nin ba-
şarı s ı n ın teklif etti ğ i ürün fiyatlar ı  ile hükümetler taraf ından ilan edilen fiyatlar ı n bir-
birine yak ı n olduğ u ölçüde arttığı  öne sürülebilir. Tablo 4 deki verilen daha iyi aç ık-
layabilmek amac ıyla düzenlenen Grafik 1 de dört ürün ele al ınarak 1984 1993 y ı lları  
arasındaki yerel ve genel seçim y ı llarıda dikkate al ınarak hükümetlerce ilan edilen 
fiyatlar ı n TZOB tarafından teklif edilen fiyatlar ı  karşı lama oranlar ı  verilmiş tir.I 5  

Grafik 1 incelendi ğ inde TZOB taraf ı ndan yapı lan ürün fiyat ı  tekliflerine kar şı l ık, 
hükümetlerce ilan edilen fiyatlar ın çoğ unlukla TZOB Fiyat teklifinden dü şük oldugu 
(100 den küçük) gözlenmektedir. Ancak seçim y ılları  dikkate al ınarak bir de ğerlen-
dirme yap ıldığı nda, ayçiçeğ inde 1984 ve 1987 fındıkta 1984 ve 1991 pamukta 1984 
ve 1991, tütünde ise 1987 ve 1991 y ı llar ı n ın seçim dönemlerine rastlamas ı  sonucu, 
bu y ıllardaki TZOB Teklif fiyatlar ı n ın diger y ı llara göre çiftçi beklentisine daha ya-
kın olduğ u söylenebilir. Özellikle tütün ve f ı ndıkta, siyasi beklentiler sonucu uygula-
nan fiyat politikalar ı yla, 1985, 1986, 1991 ve 1993 y ılları nda hükümetlerce ilan edi- 

14. 7Z0B, XIX. Genel Kurul, Ziraat Odalar ı  1992-1993 Çalış ma Raporu, Yay ın No: 175, Ankara, 1994, s.93. 
15. Ele alınan 1984-1993 döneminde, 1984 ve 1989 y ı llarında yerel seçimler, 1987 ve 1991 y ı llarında ise, genel seçimler 

yap ı lnust ır. 
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Tablo 4: 	Destekleme Al ımlan Yap ılan Bazı  Ürünlerde Türkiye Ziraat Odalar ı  Birliğ inin Teklif Ettiğ i 
Fiyatlarla, HükümetlerTaraf ı ndanllan Edilen F' yatlann Kar şı laş tırrlması  (1970-1993) 

Yıllar BUĞ DAY (Ekmeklik-TL/Kg) PAMUK (Kutlu) TÜTÜN (Baş  Fiyat) Ç.KURU ÜZÜM 

TZOB 
Fiyatı  

(A) 

Ilan Edi. 
Fiyatı  

(B) 

Ilan F.' ın 
TZOB F.'m 
Karş .Oram 
B/A*100(%) 

(A) 03) 

(B/A) 

100 
(A) ( 3) BIA"  (A) (B) (BıA" 

1970 0.9 0.9 100.0 3.0 2.8 93.3 18 15 84.7 3.0 2.8 93.3 

1975 2.7 2.5 90.9 10.7 8.0 74.8 45 43 95.5 11.4 10.0 87.7 

1980 13.2 10.7 81.4 54.3 50.0 92.1 200 160 80.0 75.0 85.0 113.3 

1984 50.2 48.0 97.5 200.0 160.0 80.0 1000 710 71.0 240.5 210.0 87.5 

1985 78.0 65.0. 83.3 305.0 246.0 80.7 1850 1735 93.8 321.0 290.0 90.3 

1986 - 79.0 - 452.0 295.0 65.3 2690 2800 104.1 - 400.0 - 

1987 116.0 102.0 87.9 650.0 345.0 53.1 4450 4200 94.4 671.0 570.0 84.9 

1988 - 158.0 - 1144.0 870.0 76.0 9000 7500 83.3 1350.0 1000.0 74.1 

1989 543.0 312.0 57.5 2014.0 1560.0 77.4 17900 11000 61.4 2088.0 1700.0 81.4 

1990 550.0 475.0 86.4 2985.0 2150.0 72.0 22100 15000 67.9 3000.0 2250.0 75.0 

1991 1000.0 730.0 73.0 4300.0 3800.0 88.4 35800 35100 98.0 4500.0 3600.0 80.0 

1992 1400.0 1200.0 85.7 7000.0 5600.0 80.0 55000 47000 85.4 8000.0 6200.0 77.5 

1993 2260.0 1900.0 84.1 11000.0 8750.0 79.5 62000 70000 112.9 12900.0 9500.0 73.6 

Tablo 4 ün devamı . 

Y ıllar AYÇIÇEĞ I (TL/Kg) FINDIK (Tombul) ZLYTINYAĞ I (Ege) Ş EKERPANCARI 

TZOB 
Fiyatı  

(A) 

Ilan Edi. 
Fiyatı  

(B) 

Ilan F.'m 
TZOB F.'m 
Karş .Oranı  
B/A*100(%) 

(A) (3) 
B/A•100 (A) (B) (B/M*100 (A) (B) (B/A)*100 

1970 1.9 1.8 94.7 6.1 7.5 122.9 73 63 85.7 - - - 

1975 6.0 5.5 91.7 16.8 14.0 83.3 21.0 175 83.3 - - - 

1980 34.9 30.0 85.8 - 110.0 - 154.0 125.0 81.2 - - - 

1984 118.2 95.0 80.4 268.0 240.0 89.5 460.7 350.0 76.0 9.8 7.85 79.4 

1985 196.0 135.0 68.9 460.0 470.0 102.2 530.0 - 15.4 12.50 80.9 

1986 202.0 168.0 83.2 836.0 700.0 83.7 950.0 750.0 78.9 19.5 16.0 82.0 

1987 239.0 220.0 92.0 1600.0 1200.0 75.0 1421.0 1200.0 84.4 23.5 20.50 87.2 

1988 450.0 370.0 82.2 2020.0 1950.0 96.5 2521.0 1900.0 75.4 45.0 42.0 93.3 

1989 836.0 650.0 77.7 4200.0 2650.0 63.1 5000.0 4000.0 80.0 86.0 77.0 89.5 

1990 1250.0 850.0 68.0 4650.0 3500.0 75.3 6800.0 5200.0 76.5 175.0 125.0 71.4 

1991 2000.0 1500.0 75.0 6500.0 5600.0 86.1 10320.0 8500.0 82.4 225.0 202.0 89.8 

1992 3000.0 2500.0 83.3 11500.0 9000.0 78.3 15600.0 13000.0 83.3 450.0 330.0 73.3 

1993 5000.0 4000.0 80.0 16800.0 14200.0 84.5 26000.0 21500.0 82.7 580.0 500.0 86.2 

Kaynak 7ZOB Kayularindan Yararlamlarak Düzenlenmi ş tir 
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Grafik i: Baz ı  Ürünlerde FIükümetlerce Ilan Edilen Fiyatlar ı n TZOB Tarafı nan Teklif 
Edilen Fiyatlar ı  Kar şı lama Oranlar ı  (%) 

Ilan Edilen Fiyat 
le. 

fen fiyatlar ı n TZOB taraf ı ndan teklif edilen fiyatlar ı n üstünde olmas ı  ilginç bir örnek 
oluş turmaktad ı r. 

TZOB, çiftçi örgütlenmesi ve e ğ itimi çal ış malar ı  çerçevesinde, 1986 y ı l ı ndan iti-
baren Alman Tar ı m Birli ğ i (DLG) ile ortakla ş a olarak Trakya Bölgesinde "Önder 
Çiftçi Yeti ş tirme Projesini" uygulwnaktad ır. Bu proje ile konusunda nispeten uzman-
laş m ış  ve yöre çiftçilcrine önderlik edebilecek, yeni tar ım ve tekniklerini uygulayabi-
lecek çiftçilerin yeti ş tirilmesi arnaçlanm ış ur. Proje kapsam ında Tekirdağ  ilinde önder 
çiftçilerin katı l ı m ı  ile bir "Önder Çiftçi Dan ış manl ı k Derneğ i" kurulmuş tur. Bu uy-
gulaman ı n Türkiye düzeyinde yayg ı nlaş t ı rı lmas ı  amaçlanm ış sa da Trakya Bölgesi d ı -
şı nda bir ilerleme kaydedilememi ş tir. 

2.5. Uluslararas ı  Iliş kileri ve Yay ı nlar ı  
TZOB'nin üyesi oldu ğ u uluslararas ı  tar ı m organizasyonlar ı  ise, ş unlard ır; Ulusla-

rarası  Tarım Üreticileri Fedarasyonu (IFAP), Avrupa Tar ım Konfederasyonu (CEA) 
ve Avrupa Tarı m ı  Ortak Ekonomik Komitesi (CEFICO) dir. TZOB Yönetim Kurulu 
Başkan ı  ve Genel Sekreteri yukar ıdaki kuruluş ların toplantı larına ve kongrelerine ka-
tı lmakta faaliyetlerini izlemektedirler. TZOB Yönetim Kurulu Ba şkanı , CEA Türkiye 
başkan vekili görevini yürütmekte ve CEA direktörler komitesi üyesi bulunmakta- 
dm ı s 

16. CEFICO: 1FAP, CEA, AT Tan ın Kurulu ş lar: Komitesi (COPA) ve AT Tar ımsal Kooperatifler Komitesi (COGECA) 
Kurulu ş lannın Oluş turdugu Ortak Bir Ko ıniıedir. 7ZOB Genel Sekreteri CEFICO şı tın Başkan Yard ımahg: Görevini 
Yiinitmek ıedir. 
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'IZOB'n ın periyodik yay ı nları  şunlardır. 

- Çiftçi ve Köy Dünyas ı  Dergisi: 1985 y ı lından beri ayl ık olarak düzenli bir şe-
kilde yay ınlanmaktadır. 

- Zirai ve Iktisadi Durum Raporu ve TZOB Çal ış ma Raporu: Bu yay ınlar her iki 
yılda bir yapılan genel kurul öncesi çdcar ılmaktadır. 

3. SONUÇ VE ÖNERILER 

Tanmdaki mesleki çiftçi örgütlenmesi denildiğ inde de ilk akla gelen, Ziraat Oda-
ları  ve Türkiye Ziraat Odalar ı  Birliğ i olmaktad ır. 1963 y ılında uygulamaya konulan 
6964 sayı lı  kanunla faaliyete geçen Odalar, aradan geçen 32 y ıl içinde hukuki olarak 
Önemli bir değ iş iklik yapı lmadan çalış malarını  sürdürmektedir. 

Tarımda ekonomik amaçl ı  örgütlenme kadar mesleki örgütlenmede büyük önem 
arz etmektedir. Tar ımla ilgili politikaların saptanması  ve uygulanmas ında etkin bir 
şekilde Orgütlenrni ş  olan çiftçi kesimi, bir bask ı  grubu olarak TZOB'nin çok önemli 
fonksiyonlar üstlenmesini sa ğ layabilecektir. Ancak, mevcut yasa ve tar ım kesiminin 
kendi sorunlar ına sahip ç ıkmadaki duyars ızlığı  Ziraat Odalar ı  ve TZOB'nin yeterince 
aktif olmamas ına neden olmaktad ır. Bu nedenle çiftçilere kendi sorunlar ın ın ancak 
kendi organizasyonlar ı  kanalı  ile çözülebileceğ i konusunda eğ itim ve yay ım çalış ma-
larına gereksinim bulunmaktad ır. Nitekim Gümrük Birliğ i ile tam üye olmay ı  hedef-
lediğ imiz AB ülkelerinde çiftçi kesimi örgütlenerek her türlü problemini çözebilmek-
tedir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

Bİ R BITKI SİMULASYON 
MODELININ OLUŞ TURULMASI VE 

DIKKAT EDILECEK NOKTALAR 

Dr. Zahide KOCABA Ş  * 

GIRI Ş  

Model, gerçeğ in basitleş tirilmiş  resmidir ve çal ışı lan sistemin üzerinde durulan 
özelliklerini ortaya koyar (Bender, 1978; Jorgensen, 1986). Model bir sistemin esas 
komponentlerinin matematik ve/veya istatistik formüller ile aç ıklanması  olarak da ta-
n ımlanabilir. Gerçek bir sistemi doğru ve yeterli bir biçimde temsil eden bir model, 
modelde çal ışı lan sistemin üzerinde durulan özelliklerini bünyesinde bulundurur. Hiç 
bir zaman bir modelin, üzerinde çal ışı lan sistemin bütün özelliklerini içermesi bekle-
nemez, çünkü bu takdirde sistemin kendisi olur ki, bu da mümkün de ğ ildir (Hall 
and Day, 1977; Murthy et al., 1990). 

Modellerin diğer bir özelliğ i de doğ ru ve yeterli olmas ıdır. Bir model kurulduk-
tan sonra modele geçerlilik (validation) ve uyum (verification) testleri uygulanmal ı -
d ır. Eğ er bir model bu testlerden ba şarı  ile geçerse, olu ş turulan modelin üzerinde ça-
lışı lan sistemi doğ ru ve yeterli bir şekilde temsil etti ğ i kabul edilir. 

Bir model çe ş itli amaçlar için kullan ı labilir. Bu nedenle modelleme i ş lemi, kuru-
lacak modelde esas olarak dikkate al ınacak amac ın belirlenmesi ile baş lamal ıdı r. Be-
lirlenen amaçlar, modelin özelliklerini, olu ş turan bütün modelin hangi amaç için kul-
lan ılacağı n ı  ve bu modelden neler beklenmesi gerekti ğ ini belirler. Eğ er bir model 
belirli say ıda alt modelden olu ş uyorsa, bu alt modellerin amaçlar ı n ın da belirlenmesi 
gerekir (Dent and Blackie, 1979; Jeffers, 1982). Örne ğ in AFRC kış lık buğday simu-
lasyon modelinin amac ı , buğ day bitkisinin geli ş imini ve büyümesini simule etmek, 
ve elde edilecek ürün miktar ı n ı  bitkinin yeti ş tirildiğ i çevre şartları  için tahmin et-
mektir (Porter, 1984; Weir et al., 1984). AFRC k ış lık buğday simulasyon modeli 4 
ayrı  alt modelden olu şmaktad ı r ve bunlar ın her birinin amaçlar ı  da farkl ıdır. Örne-
ğ in, bu alt modellerden biri fenolojik geli ş im alt modelidir ve bu alt modelin amac ı  
buğ day bitkisinin fenolojik devrelerinin meydana geli ş  tarihlerinin tahmin edilmesi-
dir. 

(*) A. Ü. Ziraat Fakültesi Biyometri - Genetik Anabilim Dah 
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Problemin 
belirlenmesi 

t  
Yeni 

ölçümler 

Yeni 
varsay ımlar 

Sonuç ve tahminler 

Modele testlerin 
uygulanmas ı  

Varsay ımlar ve 
sonuçlar ın tart ışı lmas ı  

Sözel ve matematik 
modelin olu ş turulmas ı  

Model davran ışı nın ger- 
çek sistem ile 

uyumunun kontrolü 

Karar vermede 
kullanı lması  

Belirtildiğ i gibi baş langı çta aç ık bir şekilde ortaya konan modelin amac ı , modelin 
pratikte hangi amaçlar için kullan ı lacağı n ı  ve modelden ne kadar bilgi edilebilece ğ i-
ni de ortaya koyar. Bu sebeplerden dolay ı  model oluş turulacak bir ara ş tırıcı  ilk aşa-
ma olarak modeli hangi amaçlar için ve neden kurmak istedi ğ ini aç ık bir şekilde be 
lirlemelidir. 

Bir Bitki Simulasyon Modelinin Kurulmas ı  

Bir modelin oluş turulmas ı  i ş lemi 4 kategoriye aynlabilir (Elston, 1990): 

1. Modelin Oluş turulmas ı  
2. Model Üzerinde Çal ış ma 

3. Modelin Test Edilmesi 

4. Modelin Kullan ılması  

Ve bu aşamalarda, modeli kuran ara ş t ı nc ı n ın izleyeceğ i adımlar Ş ekil l'deki gibi 
özetlenebilir (Halt and Day, 1977). 

Amaçlar 

Sistem hakk ındaki 
varsay ımlar 

Şekil 1. Model kurum a şamaları nda izlenecek i ş lemler (Şekilde; P, geçerlilik testinden pozig (ba şank) sonuç, , N ise negaq' 

(başansı z) sonuç al ı ndığı nı  gösterir. 
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MODELIN OLUŞTURULMASI 

Bir modelin oluş turulmas ın ın ilk aşaması  üzerinde çalışı lacak problemin ortaya 
komnas ıdm Çalışı lan sistemin matematik ve istatistik formüller ile aç ıklanması  aşa-
masından önce sözel modellerin kurulmas ı  gekekir ki bu modellemenin ilk ve en 
önemli aşamas ıdır. Modelleme iş lemine niyetlenen bir ara ş tırıcının ilk yapacağı , 
problemi belirlemelidir. Bu ara ş tırı cı nın oluş turacağı  modelin hedeflediğ i amac ı  da 
ortaya koyar. Hedeflenen amac ın ortaya konmas ı  modelde kullan ılacak değ işkenlerin, 
parametrelerin ve konuyla ilgili sabitlerin belirlenmesini beraberinde getirir. Amacm ı  
belirleyen bir ara ş tırıcı  daha sonraki ad ı m olarak üzerinde çal ış tığı  sistemin s ınırları -
nı  belirler. Yani sistemin hangi yönü ile ilgili bir model olu ş turulacaktır, bu yönde 
dikkate al ınması  gereken değ işkenler nelerdir, söz konusu amaca ula şı labilmesi için 
sistemin hangi parçalar ını  nas ıl birleş tirilecektir, bununla ilgili hangi değ işkenler, pa-
rametreler ve sabitler kullan ı lacaktır? soruların ı n cevab ını  aç ık ve kesin bir şekilde 
belirlemelidir. Belirlenen sistem s ınırları , model ile aç ıklanacak sistem özelliklerinin 
aç ık bir şekilde temsil edilmesini mümkün kılar (Dent and Blackie, 1979). Örne ğ in, 
ürün sistemleri birçok ürünü içerir. Yap ılan bir modelde tüm ürünleri dikkate almak 
ve bunlar ile ilgili varsay ımlar yapmak çok zordur. Modellenmesi dü ş ünülen ürün 
seçildikten sonra, kurulacak modelde bu ürünün hangi özellikleri üzerinde durulaca-
ğı na karar verilmesi gerekir, örne ğ in ürün miktar ı , bitkinin vejetatif aksam ının geliş i-
mi, fenolojik geli ş im gibi. 

Kavramsal (sözel) modelin olu ş turulmas ı , modeli oluş turacak ara ş tınc ı nın önemli 
komponentlere, sorulara ve problemdeki interaksiyonlara karar vermesine imkan sa ğ -
lar (Hall and Day, 1977). Daha sonra kullan ı lacak değ işkenlefin tipine ve modelde 
içerilecek parçalar ın nas ı l birleş tirileceğ ine karar verilir. 

Genel olarak, önemli olan komponentlerin ve interaksiyonlarm ve de bunlar ın sa-
hip olabileceğ i değerler hakk ındaki bilgi, arazi denemelerinden veya daha önceki ça-
lış malardan elde edilir. De ğ işkenler ve alt modeller aras ındaki ilişkiler de literatür-
den, denemelerden elde edilen bilgilere göre ve/veya konunun uzmanlar ı  ile yap ı lan 
tara şmalarla belirlenir. 

Değ işlcenlerin ve onlar ın interaksiyonlann ın tammlanması  modelin varsay ımlarm ı  
oluş turur. Matematik ürün modelleri, bu sebeple bu varsay ımlarm bir sonucudur. Bir 
simulasyon modelinde, içerilecek matematik formüllerin olu ş turulması  iki aşamada 
gerçekle ş ir. Birinci aşama, konunun özelliklerine uygun formüllerin seçimidir. Bu 
formüller , bitkinin fızyolojik özellikleri ile yeti ş tiğ i ortam ın şartları  arasındaki ilişki 
leri belirler. Her e ş itlik teorik bilgilerden direkt olarak veya deneysel gözlemlerden 
ampirik ilişkiler oluş turularak tahmin edilebilirler. Ve sonra formül de ğ işkenleri sis-
tem değ işkenleri ile ili şkilendirilir (Murthy et al., 1990; Elston, 1991). Örne ğ in 
AFRC kış lık buğday simulasyon modelinde, birim zamanda yaprak olu şum oran ı , 
bitkinin toprak yüzüne ç ıkışı ndaki güne ş lenme zaman ı  uzunluğu değ iş im oran ı  ile 
dogru ilişkilidir. Ayn ı  zamanda yaprak büyümesi de s ı caklık toplam ı  ile doğ ru ilişki-
lidir (Porter, 1984; Weir et al., 1984). 
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Model ile çal ış ma ve modelin test edilmesi 

Eğ er modelin dayand ı r ı ldığı  varsay ı mlar doğ ru ise kurulan modelden elde edile-
cek sonuçlar da do ğ rudur. Model varsay ımlan üzerinde çal ış ma aşamasında, varsa-
y ımlann doğ ruluğu üzerinde çal ışı r ve oluş turulan modelde uygun olmayan noktala-
rın olup olmad ığı  araş tırı lı r. 

Daha sonra olu ş turulmuş  model, modelin geçerliliğ ini test etmek üzere gerçek ve-
rilere karşı  kontrol edilir. Modelden elde edilecek yanl ış  bir tahmin, baz ı  noktalarda 
modelin yanl ış  olduğ unu gösterir. Bu sebeple modele geçerlilik (validation) ve uyum 
(verifıcation) testlerin uygulanmas ı  çok önemlidir. Olu ş turulan bir model pratikte 
kullan ı lmaya baş lamadan önce geçerlilik ve uyum testlerinden ba şarı  ile geçmelidir 
(Carter, 1986). 

Uyum testi (verification test), model davran ışı n ın amaçland ığı  şekilde olup olma-
dığı nın, gerçek sistemin davran ış ları n tahmin edilen meydana geli ş  zaman ı  ile gerçek 
sistemde meydana geli ş  zamanlar ı n ı n uyum içinde olup olmad ığı nın kontrol edilme-
sidir. Örneğ in buğday bitkisinde danelerin dolum süreleri yüksek s ıcakl ıklarda kısa-
lir. Buğday bitkisi için bir fenolojik geli ş im modeli de ayn ı  şekilde davranmal ıdı r. 
Uyum testinden ba şar ı  ile geçen bir modelin tahminlerine belirli bir dereceye kadar 
güvenilir. Uyum testi esas olarak subjcktif bir testtir. Bir modelin uyum testinden 
geçmesi model tahminlerinin doğru olduğu anlam ına gelmeyebilir (Whisler et al., 
1986; Jeffers, 1988). 

Geçerlilik testi (validation test) ise modelden elde edilen tahminlerin, modelin 
oluş turulmas ı nda kullan ı lm ış  gerçek gözlemler d ışı nda, gerçek gözlemlere kar şı  kont-
rol edilmelidir. Bir model bir amaç için olu ş turulur ve dikkate al ınan amaç varsa-
yımlar ve bu varsay ı mlara dayal ı  olarak belirlenen kriterler ile aç ıklan ır. Modelin 
kurulmas ı  sırası nda belirlenen bu kriterler geçerlilik testi kriterleri olarak da kullan ı -
lır. Ve model, bu kriterlerin dikkate al ı ndığı  geçerlilik testinden ba şarı  ile geçerse 
model pratikte kullan ılabilecek yeterli bir model olarak kabul edilir. 

Literatürde verilen geçerlilik testlerinden biri gerçek gözlemler ile model tahmin-
leri kullan ı larak yap ı lacak basit regresyon analizidir. (Dent and Blackie, 1979). Ori-
jinden geçen ve regresyon kat say ı s ı  1 olan bir regresyon do ğ rusu gerçek gözlemld 
ile model tahminleri aras ı nda iyi bir uyumun olduğ unu gösterir. Regresyon analizin-
de bağı ms ız değ iş keninin hata içermedi ğ i kabul edilir (Kendall and Stuart, 1979). 
Fakat geçerlilik testi uygulan ırken hem bitki Simulasyon modelinden elde edilen tah-
minler hem de gerçek gözlemler hata içerir. Bu durumda de ğ işkenlerden birinin hata 
vanyans ı nı n bilindiğ i (structural relationship) kabul edilerek regresyon analizi uygu-
lanabilir. Burada hangi de ğ işkenin hata variyans ı  biliniyorsa, bulunacak sonuçlar ona 
göre değ işecektir ki bu regresyon analizinin kullan ı lmas ında çok dikkatli olunmas ını  
gerektirir. 
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Modelin kullan ı m ı  

Yukarıda belirtilen testlerden ba şarı  ile geçmiş  olan bir model pratikte kullan ı la-
bilir. 

MODELI OLUŞ TURAN UNSURLAR 

Bir modeli olu ş turan unsurlar Tablo l'de gösterildi ğ i şekilde 4 grupta toplanabi- 
lir. 

DEĞ  I ŞKENLER PARAMETRELER S AB ITLER FORMÜLLER 

- Girdi değ işkenler 
- Oran de ğ işkenleri 
- Konum değ işkenleri 
- Yard ı mc ı  değ işkenler 

- Statik formüller 
- Dinamik formüller 

Tablo 1. Modeli oluş turan unsurlar 

1. Değ işkenler 

Bir model olu ş turulurken kullan ı lan değ i şkenler model içerisinde kullan ı m amaç-
larına göre 4 gruba ayr ı l ı rlar. 

Girdi Değ işken: Girdi değ i şkenler (forcing veya drivinç variables), modelin tah-
minlerini yapabilmesi için gerekli olan de ğ i şkenlerdir. Bir biyolojik sistem bu de ğ iş -
kenler taraf ı ndan etkilenirler. Örne ğ in, bir bitkinin veya hayvan ı n büyümesi, onun 
yetiş tiğ i çevre şartlar ı ndan etkilenir ve çevre şartlar ı  bu sistemler için kurulacak mo-
dellere girdi değ i şkenlerdir. Birçok bitki simulasyon modelinde en önemli girdi de-
ğ işkenleri iklim faktörleridir. Fakat bir hava kirlili ğ i modelinde önemli girdi değ iş -
kenler havaya kar ış an zararl ı  maddelerin kaynaklar ı  ve miktarlar ıchr. 

Konum Değ i şkeni: Konum (state) de ğ i şkenleri sistemin konumunu ve ko şullarını  
belirleyen değ işkenlerdir. Bu de ğ i şkenler modelin yap ıs ı  için çok önemlidirler. Çün-
kü bunlar çal ışı lacak sistemin s ı n ırları n ı  belirler. Birçok durumda seçilecek konum 
değ işkenleri son derece aç ıktır. Örneğ in bitki geliş imi, büyümesi ve ürün tahmini ile 
ilgili bir model olu ş turmak isteyen bir ara ş t ırıc ı , modelinde bitkinin yaprak say ı s ı , 
yaprak alan ı , fotosentez olay ı  sonucunda olu ş turulan kurumadde miktar ını  belirleyen 
değ işkenleri dikkate almak zorundad ı r.,Bir model karar verme amac ı  ile kullan ı lacak 
ise bu durumda konum de ğ işkenlerinin değ eri girdi fonksiyonlar ı  ve değ işkenlerinde 
değ iş iklikler yapmak sureti ile bulunacak de ğerlerdir. Çoğu durumda karar verme 
amac ı  ile kullan ı lacak modeller gere ğ inden fazla konum değ işkeni içerebilir. Çünkü 
sistemi oluş turan ilişkiler o kadar karma şı ktir ki bunların aç ıklanabilmesi ilave ko-
num değ işkenlerinin dikkate al ı nmas ın ı  gerektirir. 
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Bütün bir modelde, modeli olu ş turan alt modellerden biri için bir konum değ işke-
ni, modelin bir diğer alt modeli için girdi değ işkeni olabilir (France and Thornley, 
1984; Jorgensen, 1986.). Örne ğ in, AFRC k ış lık buğday simulasyon modelinde alt 
modellerden biri vejetatif aksam ı n simule edildiğ i bir modeldir. Ve bu alt modelde 
yaprak alan indeksi konum de ğ işkeni olarak tahmin edilir. Bu alt model için konum 
değ işkeni olan yaprak alan indeksi, fotosentez olay ı  ile oluş turulan kurutnadde mik-
tarını n tahmin edildiğ i alt modele bir girdi de ğ işkendir. Çünkü bitkinin fotosentez ile 
oluş turacağı  kurumadde miktar ı  yaprak alan indeksinden etkilenir. 

Oran Değ işkeni: Her konum de ğ işkeni bir oran (rate) değ işkeni ile birleş tirilir. 
Oran değ işkenleri herhangi bir özel i ş lemin sonucunda, herhangi bir zamanda konum 
değ işkende meydana gelecek de ğ i ş iklikleri belirleyen de ğ işkenlerdir. Oran değ işkeni 
her zaman bir birime sahiptir. Çal ışı lan sistemdeki her olay önceden belirlenebilen 
bir oran dahilinde meydana gelir. Örne ğ in bir bitki modelinde, fotosentez oran ı , bü-
yüme oran ı  gibi değ işkenler konum de ğ i şkenlerinin zaman içinde nas ı l değ iş tiğ ini 
belirleyen oran de ğ işkenleridir. Bunlar ın alacağı  değ erler konum ve girdi değ işken-
terden söz konusu olaym,temelindeki fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik kurallara 
göre hesaplan ı rlar. 

Yard ı mc ı  (auxiliary) değ işkenler: Ço ğ u modelde konum değ işkenlerin say ısı  baş -
lang ıçta hedeflenen amac ı  belirleyen değ işkenlerin say ıs ı ndan daha fazlad ır. Çünkü 
sistemi meydana getiren olaylar ı n karma şı kl ığı , bu olayların tan ı mlanabilmesi için 
ilave konum değ işkenlerinin kullan ı m ı n ı  gerektirir. Veya baz ı  ekstra değ işkenler dik-
kate al ınan konum de ğ i şkenlerden direkt olarak hesaplanabilir ve bu hesaplanan eks-
tra dağ işkenler çal ışı lan sistem hakkinda daha fazla bilgi elde edilmesine imkan ve-
rirler. Bu gibi de ğ işkenlere yard ımc ı  (auxiliary) değ işkenler denir. Bunlarda zaman 
içinde değ i ş irler. Örneğ in AFRC k ış l ık buğday simulasyon modelinde hesaplanan 
yaprak alan indeksi her bir ya ş  grubundaki yapraklar için parçalara ayr ı lır. Bunlar 
ekstra bilgi veren yard ı mc ı  değ işkenlerdir. Bunların hesaplanması  ve hesaplanmama-
sı  modelin anlamda herhangi bir de ğ iş iklik yaratmaz, fakat daha fazla bilgi verir. 

2. Parametreler 

Modelde kullan ı lan formüller değerleri zamanla de ğ işmeyen parametreler içerir- 
ler. 

Bir parametrenin de ğeri kesin değ ildir fakat model bir tahmin yapmak için çal ış -
urildığı  zaman bu değ er sabit tutulur. Parametre de ğ erleri deneme şartları  ile değ işe-
bilir. Birçok parametrenin kesin s ın ırları  bilinir, diğerlerini ise tahmin etmek gerekir 
(Jorgensen, 1986). örne ğ in yaprak boyutlar ı , bir bitkinin herhangi bir fenolojik geli ş -
me evresini tamamlamak için gerekli olan günlük s ıcakl ık toplam ı  gibi. Burada unu-
tulmaması  gereken husus parametreler her bir çe şide, bölgeye, deneme şartlarına vs. 
göre diğ eşen değ erlerdir. Bir model üzerinde çal ışı lan konu ile ilgili parametreleri 
kullan ır. Eğ er model kuruldu ğu çe ş it veya bölge dışı nda bir ba şka çe ş it veya bölge 
için kullan ı lacak ise söz konusu parametrelerde de ğ iş ikliklerin yap ı lması  gerekir. 
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Bir model, üierinde durulan sistem özelliklerini aç ıklamak üzere literatürden elde 
edilen parametreler kullamlarak,olu ş turulduğ u zaman model tahminleri, gerçek göz-
lemler ile uyum içerisinde olmayabilir. Bu gibi durumlarda sözkonusu kullan ı lan pa-
rametrelerde ayarlamalann (calibration) yap ı lması  gerekir. Fakat bu ayarlamalar ya-
pı l ırken, model tahminleri ile gerçek gözlemler aras ı nda uyum sağ layabilmek için, 
bir parametrenin alabilece ğ i gerçek değ erler dışı nda (Ieğ erler kullan ı lmamal ıdır. An-
cak söz konusu ayarlamalar, kullan ı lan parametrenin alabilece ğ i değerlerin s ı nırları  
dahilinde yap ı lmalı dır. 

3. Sabitler 

Parametre ve sabitlerden ba şka modelin diğer bir unsuru da sabitlerdir. Bunlar ı n 
değerleri zamana, konuya ve yere ba ğ l ı  değ ildir, örneğ in PI katsay ısı , suyun özgül 
ağı rh vs 

4. Formüller 

Matematik modellerde, bir sistemin içerisindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
olaylar matematik e ş itlikler yard ı mı  ile aç ıklan ırlar. Bu e ş itlikler iki veya daha fazla 
konum değ işkeni aras ındaki veya konum değ işkenleri ile girdi değ i şkenler aras ındaki 
ilişkilerdir. Ayn ı  tipten bir iş lem birden fazla sistemde gözlenebilir. Bu durumda söz 
konusu olay ı  aç ıklamak için ayn ı  matematik e ş itlik kullan ı labileceğ i gibi farklı  mate-
matik eş itlikler de kullan ı labilir. 

MODELLERIN SINIFLANDIRILMASI 

Bir model oluş turacak ara ş tınc ın ı n, kuraca ğı  modelin tipini aç ıkça belirlemesi ge-
rekir. Modeller özelliklerine göre 4 ana gruba ayr ı lır: 

1. Analitik modellere kar şı  Simulasyon modeller 

2. Ampirik modellere karşı  Mekanistik modeller 

3. Stokastik modellere kar şı  Deterministik modeller 

4. Statik modellere kar şı  Dinamik modeller 

Analitik modellere karşı  Simulasyon Modeller 

Modeller analitik ve simulasyon modeller olmak üzere ikiye ayr ı l ır. Her iki mo-
delin amac ı  da üzerinde çal ışı lan sistem ile ilgili bilgilerin art ınlması  ve onun hak-
kında tahminlerin yap ılması d ır. 

Analitik modeller nispeten karma şı k matematik kullan ım ı  ile aç ıklanabilir. Mo-
dellemeye analitik yakla şı m, diferansiyel veya diğer eş itliklere kesin çözümler bul 
mak için bir matematik i ş lemler setini ifade eder (Hall and Day, 1977). Buna ra ğ -
men bir sistemin aç ıklanmas ı nda analitik yaklaşı m, simulasyon modellere nazaran 
daha az kullan ı lan bir yakla şı md ır. Çünkü matematilc.sel çözümler eger konu ile ilgili 
eş itlikler doğrusal ise veya ayn ı  anda çözülmesi gereken denklem say ısı  çok fazla 
değ il ise kullan ı labilir. Aksi takdirde analitik çözüm mümkün olmayabilir. Analitik 
modellerin di ğ er bir dezavantaj ı  daha vardır. Analitik bir model kurmaya çalış an bir 

105 

pe
cy

a



araş tırıcı , çoğ u zaman analitik çözümü ba şarabilmek için gerçekçi olmayan varsa-
yımlar yapmaya zorlanabilir. Örne ğ in, kurulacak bir modelde artma oran ın ın zaman 
içinde değ işmeyip sabit olduğ u varsayı lmas ı  gerekebilir ki, bu bitki sistemleri için 
çoğu zaman doğru değ ildir. Bununla birlikte, bu modellerin olumlu taraflar ı : proble-
me daha kesin sonuçlar verirler, daha aç ıktırlar ve kullan ılan girdi değ işkenin her 
değeri için kullandabilirler. 

Simulasyon modelerde kullan ı lan eş itliklere çözüm bulmak için say ısal yöntemler 
kullan ı lır. Say ısal çözümler e ş itliklere yakla şı k çözümlerdir. Fakat yeteri kadar tat-
min edicidirler. Her e ş itlik için bir say ı sal çözüm vard ır. Buna rağ men olumsuz tara-
fı , girdi değ işkenin baş langıç değerinden itibaren uygulanmas ıdır. 

Ampirik modellere kar şı  Mekanistik modeller 

Modeller, modelin dayand ırı ld ığı  sistem seviye say ıs ına göre de s ın ı fland ınl ır. 
Baz ı  modeller üzerinde çal ışı lan sistemi herhangi bir safhada inceler. Bu bir sistem 
içindeki değ işkenlerin meydana geldi ğ i daha alt aşamalardan baş layarak yap ı l ır. Bu 
modellere mekanistik modeller denir. Bir sistemi olu ş turan aşamalar daha sonra ba ş -
langıçta kabul edilen vasay ımlara dayan ı larak birbiri ile birle ş tirilir. Herhangi bir alt 
aşamadaki olaylar, bir üst a şamada bulunmayabilir ve herhangi bir a şamadaki olay 
ampirik olabilir veya kı smen ampirik k ı smen de mekanik olabilir. 

Buna rağmen, bütün ampirik modeller mekanik modellerin tüm z ıttıdır. Ampirik 
modeller, sistemde değ iş ikliklerin meydana geldiğ i safhalan dikkate almaz, yani bu 
modellerde, meydana gelen de ğ iş iklikler tek aşamada incelenir (Elston, 1990). 

Örneğ in bir ara ş tırıc ı , bir biyolojik sistemi zaman içinde meydana gelen de ğ iş ik-
likleri dikkate alarak incelemek isterse, mekanistik bir model olu ş turmal ıchr. Böyle 
bir model sistemin hiyerar ş ik yap ı s ı n ı  safhalara Merck ve her bir safhadaki olaylar ı  
inceleyerek kurabilir. Ara ş tırıc ı  her bir safhada meydana gelen olaylar ı  ve bu olaylar 
arasındaki interaksiyonlan inceler ve kabul edilen varsay ımlar doğ rultusunda bu aşa-
maları  birbiri ile-  birleş tirir. 

Sistemin yapı sını  anlamak, sistemin içinde yer alan her bir a şamayı  dikkate almadan da müm-
kündür ve bazen daha uygundur. K ısaca, ampirik modeller deneysel verileri bir bü-
tün olarak ele al ırlar ve verileri analiz ederler. Ampirik modeller, deneysel verileri 
bir eş itlik ve e ş itlikler seti ile tan ı mlamaya çal ışı rlar ki, bu e ş itlikler matematik mo-
del olarak kullan ı labilir (Thomley, 1976). 

Bir araş tırıcı , model olu ş turma çal ış mas ına ampirik veya mekanik modelleri dik-
kate alarak ba ş layabilir. Hangi model çe ş idinin seçileceğ i ara.ş urıcının amac ına ve el-
de bulunan veri miktanna ba ğ l ıd ır. Eğ er bir mekanistik model kurmak için yeterli 
veri var ise araş tırı c ı  mekanik model kurmaya baş layabilir. Buna rağ men, yeterli veri 
yok ise- modellemede ampirik modellerin seçilmesi gerekir. Sistemi olu ş turan her se-
viyeye ait yeterli bilgi e,dinildi ğ i zaman bu bilgiler, ampirik olu ş turulmuş  modeller, 
bir mekanik model oluş turacak şekilde birleş tirebilir. 
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Mekanistik modellerde kullan ı lan parametrelerin biyolojik anlamlan vard ır ve de-
neylerden elde edilen degerlerdir. Bu parametrelerin her biri de ğ işebilir. Bir deney-
den önce küçük bir model kurmak yararl ıdır. Böyle bir model daha çok yerinin ge-
rektiğ i noktalar ı  ortaya koyar ve kurulacak denemenin yönünü belirler. Di ğer 
taraftan ampirik modeller, verilen analiz ederler ve belirli bir de ğ işkenlik ile para-
metreleri tahmin ederler. Parametre de ğerleri denemelerden elde edildn verilerin be-
lirli bir geni ş ligi için tahmin edilirler ve gözlenenden ba şka bir bilgi vermezler. ör-
neğ in, regresyon analizi kullan ı larak verilerden elde edilen bir ili şki sadece verilerde 
gözlenen ili ş kidir ve bulunan bu ili şki herhangi bir şekilde bu ilişkinin zaman içinde 
değ iş ip değ iş mediğ i hakk ı nda bilgi vermez. 

Ampirik modeller sistemi oluş turan her bir safha için yeterli bilgi olmad ığı  za-
man veya sistemi olu ş turan olaylar ı n aralar ı ndaki interaksiyonlann mekanik olarak 
modelenemiyecek kadar karma şı k oldugu durumlarda tercih edilir. Genellikle ampi-
rik modeller, regresyon analizi ile bulunan e ş itliklere dayan ır ve baz ı  araş tı nc ılann 
(Crout and Azam-Ali, 1992) ampirik modellerin daha çok veri gerektirdigine inan-
mas ı na rağmen, bu modeller çok miktarda veri gerektirmez. Gerçekte mekanistik 
modeller için ampirik modeller için gerekli olan veriden daha çok veriye sahip olun-
mal ıdır. 

Bazen elde varolan veriye ba ğ l ı  olarak ampirik modeller daha iyi tahmin verebi-
lirler. Fakat unutulmamal ıdır ki bu modeller geli ş tirildigi dışı nda kullan ılamazlar. 

Stokastik modellere kar şı  Deterministik modeller 

Modeller ürettikleri sonuçlar ı n niteliğ ine göre de ikiye ayr ı lırlar: Stokastik model-
ler ve deterministik modeller, 

Bir model istatistik veya ihtimal modelleri olabilir. Çünkü bunlar mümkün olan 
bir sonuç dag ı l ı m ı  üretirler. Böyle modellere stokastik modeller denir. Bu modeller-
de dinamik bir sistemde, bir degi şkende zaman içinde meydana gelecek de ğ iş iklikler 
kesinlikle tahmin edilemez. Bu sebeple stokastik modeller ihtimal da ğı l ı m ı  olan de-
ğ işkenleri yap ı lar ında bulundururlar. Bir stokastik modelde belirsizlik 3 sebepten 
kaynaklanabilir: 

1. Girdi degi şkenlerdeki dalgalanmalar modelden elde edilecek sonuçlar ın değ iş -
mesine neden olur. 

2. Model parametrelerindeki belirsizlikler.Modelde kullan ılan parametreler deney-, 
sel verilerden tahmin edilirler ve yap ı larında bir belirsizlik vard ır ki bu modelden el-
de edelicek sonuçlar ın değ iş mesine neden olur. 

3. Modelde kullan ı lan basit tan ımlamaları n ve yaklaşı mların yap ı ları ndaki belir-
sizliklerde modelin yap ı sı n ı  etkiler. 

Stokastik modeller tahminlerin içerdigi belirsizliklerin hesaplanmas ına mümkün 
kılarlar ve böylece model tahminlerinde en çok etkiye sahip olan parametrenin belir-
lenmesine imkan verirler. 
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Buna karşı lık deterministik modeller, bir ihtimal da ğı lım ı  olmaks ız ın kesin tah-
minler yaparlar (Dent and Blacakie, 1979,Crout and Azam- Ali,1992). Bir model 
oluş turulurken üzerinde çal ışı lan sistemde belirsizlik ihmal edilecek kadar önemsiz 
ise söz konusu sistem deterministik sistem olarak kabul edilir ve deterministik model 
kurulabilir (France And Thornley, 1984, Jorgensen, 1986, . Je-
fers,1988,Elstno,1990,Murthy et al., 1990). Deterministik model kaç kere çal ış tınl ır-
sa çalış tınlsın ayn ı  girdi değ işkenler kullan ıldığı  sürece elde edilecek sonuçlar hep 
ayn ıdır. 

Stokastik modeller, deterministik modeller ile lcar şı laş orıldığ i zaman stokastik 
modellerin 2 önemli avanstaj ı n ın olduğ u görülür: 

1.Model sonuçlar ının bir belirsizlik ile hesaplamam' mümkün k ılar. Bir araş tırı -
cı  1.3+0.1 gibi bir tahmin var ise bunu 1.3+0.8 gibi bir tahmine tercih eder çünkü 
birincisinde belirsizlik daha azd ır. Bununla birlikte e ğer model 1.3 şeklinde bir tah-
min veriyorsa bu k ı sı tl ı  bir kullan ı ma sahiptir çünkü bu tahminin belirsizli ğ i hakkın-
da hiç bir bilgi yoktur. 

2. Stokastik modeller, model tahminleri üzerinde en çok etkiye sahip parametre-
nin belirlenmesine de imkan tan ırlar. Bu parametre de ğ erlerini geli ş tirmek üzere da-
ha çok denemenin gerekip gerekmedi ğ i hakkı nda bilgi verirler. 

Statik modellere kar şı  Dinamik Modeller 
Dinamik modellerde kullan ı lan değ işkenler zaman ın bir fonksiyonudur bu model-

ler zaman aç ıkça yap ı ları nda buludururlar.Örneğ in çoğu bitki simulasyon modeli di-
namik modellerdir.Çünkü bu modeller için önemli olan değ işkenlerin hemen hepsi 
zaman içinde de ğ iş ir, yaprak alan indeksi, ürün miktar ı  vs Bununla birlikte herhangi 
bir dinamik model statik modelleri alt model olarak yap ı lannda bulundurabilir Statik 
modellerde sistemi belirleyen de ğ i şkenler zamana bağ lı  değ ildir. Bu modeller siste-
min zamana bağ lı  özelilklerini dikkate almazlar ve yukar ıda belirtildiğ i gibi dinamik 
bir modelin alt modelleri olabilirler (Jorgensen, 1986, Rabbinge and de Wit, 
1989,Crout And Azam-Ali,1992) 

SONUÇ 
Modelleme i ş lemi, üzerinde çal ışı lan bir sistemi ,bununla ilgili verilen ve sistem-

de meydana gelen olaylar ı  matematik e ş itlikler ile aç ıklayabilmek için varsay ı mlann 
oluş turulmas ı nı  gerektirir ve bu bilgileri bir bütün halinde birle ş tirir. Bir model olu ş -
turulduğu zaman, modelin pratik amaçlar ile kullan ılabilmesi için gerçek gözlemlere 
karşı  test edilmesi gerekir. Olu ş turulan bir modelin gerçek bir sistemi temsil etti ğ i, 
fakat öbür sistemden çok daha basit oldu ğu unutulmamal ıd ır. Model olu ş turulurken 
sistemin hangi yönünün incelenece ğ i çok iyi belirlenmelidir.Çünkü bir sistem hiç bir 
zaman her yönü ile modellenemez. Ayr ıca, bir model olu ş turulacak bir ara ş tınc ının 
amac ına ve elinde mevcut olan veri miktanna göre en uygun model tipini seçmesi 
gerekir. Modeller çe ş itli amaçlar için olu ş tunı lurlar ve yap ı lan modeli oluş turan ara ş -
tınc ının karar ına bağ l ıdır. Fakat hangi model tipi kullan ı lırsa kullanılsın, hepsinin 
amac ı  sistemi aç ıklamak ve sistem davran ışı m daha anlaşı lır ollmas ı n ı  sağ lamakt ır. 
Modelleme ile ilgilenen bir araş tı nc ın ı n unutmamas ı  gereken bir nokta da, modelle-
meJ iş lemi sürekli bir i ş lemdir ve kurulan bir model her zaman geli ş tirilebilir. Ayrıca 
bir modelin gerçek sistemi yeterli ve doğ ru bir şekilde aç ıklaması , kurulacak mode-
lin basit bir model olmas ını  engellemez. Çok basit bir modelin, üzerinde çal ışı lan bir 
sistemi, kompleks bir modele nazaran çok daha iyi aç ıklayabileceğ i çalışı lan her sis-
tem için söz konusu olabilir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ NI-KASIM-ARALIK 1995 

TARIM EKONOMISI SAHASINDA 
SİMULASYON TEKNIĞ ININ 

KULLANIMI 

Doç.Dr. AhmetÖZÇELIK - Art ış  Gör. Erdemir GÜNDOĞMUŞ  * 

Günümüzde her alanda olduğu gibi tarı mda da ekonomik kararlar gittikçe artan 
oranda kompleks, dinamik ve olas ı l ıkl ı  bir yap ı  arzetmektedir. Dolay ısıyla bu ekono-
mik problemlerin çözümünde daha kesin temellere ihtiyaç duyulmaktad ır. Tarımsal 
faaliyetlerle u ğ raş an i ş letmeeinin kendi çabalar ı  ile bu problemleri doğ ru olarak çö-
zebilmesi hemen hemen imkans ızd ı r. Son y ı llarda modern planlama ve analiz metod-
lan, matematiğ in ve bilgisayarları n kullan ımı  tarı m uzmanlar ının bu karma şı k ilişki-
ler sistemini daha iyi anlamalar ına imkan sağ lamaktad ır. 

Ekonomik konulardaki problemlerin incelenmesinde kullan ılan yaklaşı mlardan bi-
riside simulasyon yöntemidir. Özellikle analitik ve say ısal metodların çözüm üreti-
minde etkin veya pratik olmad ığı  durumda kullan ı lan simulasyon teknikleri günü-
müzde ekonominin hemen hemen bütün sektör ve alt sektörlerinde yayg ın olarak 
kullanı lmaktad ır. Simulasyon yöntemini daha iyi kavrayabilmek için özellikle sistem 
analizi ve sistem modeller hakk ı nda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 

2. SISTEM ANALIZI VE TARIMSAL S İ STEMLER 
2.1. Sistem Yakla şı m ı  ve Sistem Analizi 

Sistemler teorisi gerçek ekonomik olaylar ı  anlamada gittikçe artan bir role sahip-
tir. Sistemler teorisinin genel prensibi, olaylar ve nesnelerin kar şı l ıkl ı  ilişkileri üze-
rinde çal ış maktır. Sistem teorisini ke ş feden Bertalanaffy e göre sistem: ö ğelerin di-
ğerleri ile olan kar şı lıklı  ilişki ve bağ lantı larının tümüdür. Sistemler teoirisi gerçek 
hiçbir nesnenin (sistemin) onun ba ğı msız olarak parçalar ına bakmakla var olduğ u an-
lamına gelmeyeceğ ini belirtmektedir. Böylece bir sistem tan ımlanan gerçek bir böl-
geden parçalar toplulu ğ udur şeklinde özetlenebilir. Asl ında sistem terimi, izafi bir 
kavramd ır. 

Bazen nesnelerin belli bir toplulu ğ u büyük bir sistemin küçük bir parças ı  olabile-
ceğ i gibi bazı  durumlarda bir alt sistem bile kendinden küçük parçalar ı  içermesinden 
dolayı  çalış man ın amac ına göre bir sistem olarak addedilebilir. 

Bir sistemin faaliyet sahas ını  dikkate almak için öncelikle sistemin s ın ırld ıkları  
ve içeriklerini düş ünmek gerekmektedir. Her ne kadar s ını rl ı l ıktan kastedilen, sistem 
ögeleri aras ı ndaki neden sonuç ili şkileri isede, bazen bir sistemin sinirlili ğ i fiziksel 
de olabilir. Bir sistemin aç ıklamas ı nda baz ı  dış  faktörlerde sisteme etki edebilir. Bu 

(•) A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 
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Makinalar 
Organizasyon 

üretim Süreçleri 

Hammadde Arz ı  

dış  etkenler, sistemin tamam ı nı  etkiliyorsa sistemin tan ımlamas ı  ve öğ eleri yetersiz 
dtunımdad ır. Dış  etkenlerin sistem üzerine k ısmen bir etkisi söz konusu oldu ğ unda 
ise bir kaç olas ı lık akla gelmektedir. Bu durumda: 

- Sistem tan ımlaması , bu etkenleri de içine alacak şekilde geniş letilebilir. 

Bu di ş  etkenler dikkate alinmayabilir. 

- Bu dış  etkenler sistemin bir de ğ işkeni olarak i ş leme tabi tutulabilir. 

Sistem terminolojisinde sistem s ı nırl ı l ıklann ın dışı ndaki ve sistemi etkileyebilen 
nesneler, sistemin çevresini olu ş turmaktad ır. Böylelikle sistem, di ş  faktörlerden etki-
lendiğ i gibi, kendi aras ında karşı lıklı  olarak etkile ş im gösteren ögeler topluluğ ud ıı r. 
Diğer bir deyiş le tan ımlanan sistemin dışı nda kalan ancak sistemle kar şı lıklı  etkile-
ş imde bulunan bu parçalar toplulu ğ una çevre denilmektedir. Örne ğ in Ş ekil 2.1 de 
görüldüğ ü gibi sanayideki bir i ş letmenin üretim planlamas ı  sisteminin çevre faktörle-
ri, müş teriler, hükümet, rakip firmalar, hammadde arz edenler, temel olarak kabul 
edilen kurallar ve mali etkenler say ı labilir. (Pritsker 1986) 

Analiz amaçlar ına uygun olarak bazen büyük bir sistemi alt sistemlere bölme ih 
tiyac ı  duyulabilir. Asl ında bütün sisternler belli bir sistemin alt sistemi olarak and-
maktadır. Örneğ in imalat sanayinde üretim planlamas ı  sisteminin alt sistemleri olarak 
satış  tahminleri ve hammadde kontrolü dikkate al ınabilir ve yine her bir alt sistemin-
de kendine özgü parçalar ı  (ögeleri) ve nitelikleri bulunmaktad ır. Bir sistemin ögeleri 
ayni zamanda ba şka bir sisteminde ögeleri olabilir. Daha önce de de ğ inildiğ i gibi bir 
sistem, bir veya birden fazla daha büyük bir sistemin bir ö ğesi durumunda olabilir. 
'Sistemler aras ında aşağı dan yukar ı  doğ ru bu tür bir ba ğ lantı  sistem hiyerarş isi olarak 
adland ınlmaktad ır. (Mize And Cox 1968). Sistemler aras ındaki hiyerar ş iye örnek 
olarak aşağı daki gruplandırma verilebilir. 

Simulasyon yönetiminin uyguland ığı  sistemler, şehir hayat ı ndan ekonomiye tica-
retten ula şı ma, biyolojik çevreden toplamsal çevreye de ğ in geni ş  bir alan ı  kapsamak-
tadır. 

Ş ekil 2.1. Imalat Sistemi Modeline Etki Eden DI Ş  Faktörler (Pritsker 1986) 
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Sistem veya Alt Sistemler 	 Büyük Sistemler 

Satış  Tahminleri 	 Üretim Planlamas ı  
Üretim Planlamas ı 	 İmalat 
İmalat 	 İş letme 
İş letme 	 Sanayi 
Sanayi 	 Bölgesel Ekonomi 
Bölgesel Ekonomi 	 Ulusal Ekonomi 
Ulusal Ekonomi 	 Dünya Ekonomisi 

2.2. Tar ı msal Sistemler 

Tarımsal sistemler, ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak kabul edilebilir. Ta-
rımsal Sistem: insan, materyal ve teknik araçlar bitki ve hayvan organizmalanndan 
oluşan bir topluluktur. Tar ı msal sistemler ekonomik sistemin diğer alt sistemlerine 
şekil verebilme özelli ğ ine sahiptir. Örne ğ in öncelikle tar ı ma dayal ı  sanayi sistemleri-
ne yön verdiğ i gibi ulusal ekonomi sistemi ve dünya ekonomi sistemleri içinde de 
büyük bir öneme sahiptir. 

Tarımsal sistemler kimi ara ş t ı r ı c ı lar dikkate almasada, biyolojik sistemlerden 
farkl ı l ık göstermektedir. (Csaki 1985). Biyolojik sistem, bitki ve hayvan organizma-
lann ı  kapsamakla beraber tar ı msal sistemin bir alt sistemidir. Bununla birlikte biyo-
lojik sistem tar ı msal sistemin bütün ortak kriterlerini (örne ğ in tarım ürünleri üretimi 
vb) yerine getirememektedir. Bu sistemin görevi, büyüme ve tohumdan üreme gibi 
bir tak ı m biyolojik olaylarla ilgilenmektir. Biyolojik sistem insan ın gayeli faaliyetleri 
sonucu tarımsal sistemin bir parças ı  haline gelmi ş tir. Bu yüzden tar ı msal sistem, in-
sanların müdaheleleri, insan amaçlar ı na uygun olarak bitki ve hayvanlar ın hayati sü-
reçlerini de ğ i ş tiren teknolojilerin varl ığı  nedeniyle biyolojik sistemden farkl ı dır. K ı -
sacas ı  biyolojik ve ekolojik sistemler, canl ı  varl ı klar ve doğ al çevreyi kapsamakta 
olup, tarımsal sistem canl ı lar ın ve çevrenin bütün genel özelliklerini ta şı maktadır. 

TABIAT 

Hayvanlar 

IKLIM 

	> PAZAR 

Tar ımsal Yap ı lar 
Tarım Makinalar ı  

Ekonomik 
Ko ş ullar 

Bitkiler 

TOPRAK 

	> KULLANIM 

Ş ekil 2.2. Tarı msal Sistimen Genel Yap ısı  (Csaki 1985) 
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2.2.1. Tar ımsal Sistemlerin S ın ı fland ı r ı lması  
Tarımsal sistemler, çe ş itli sistem gruplar ı  içinde en kompleks yap ı da olan sistem-

lerden birisidir. Tarimsal faaliyetin di ğer ekonomik sektörlerden bir tak ım farklı  
özelliklere sahip olmas ı , sistemin karmaşı klığı nı  daha da art ırmaktad ır. Tarımsal sis-
temler kendi iç yap ıs ı  ve karma şı klığı na rağmen bir sm ı fiandırmaya tabi tutulabilir-
ler. Buna göre tar ı msal sistemler 4 e ayr ı labilir. (Csaki 1985) 

1. Tarı msal üretim sistemleri 
2. Tarı msal i ş letme sistemleri 
3. Bölgesel ve ulusal tar ı m sistemleri 
4. Uluslararas ı  ve Dünya Tarı m Sistemleri, 

Tarımsal üretim sistemleri, tar ı msal sistemlerin en basit türünü olu ş turmaktad ır. 
Tarımsal üretim sistemi, bitki ve hayvan organizmalann ın hayati süreçlerini içerdi ğ i, 
gibi insan ın üretimi kontrol etmesi, i ş  gücü ve uygulanan üretim teknolojisini de 
kapsamaktadır. Üretim sistemleri hiç ş üphesiz tar ımsal sistem türleri içinde biyolojik 
sisteme en yak ın olan ıdır. Üretim sistemleri, üretim faaliyetinin yap ıs ına göre s ığı r 
besiciliğ i, süt inekçiliğ i, çay iş letmeleri, fı ndık iş letmeleri, hububat iş letmeleri şeklin-
de sın ı flandırı labilir. Ayrıca üretim sistemlerinin, üretimin do ğal koşulları na ve uygu-
lanan tar ım teknolojisinin yap ı s ına göre de (sulu veya kuru tar ım vb.) sın ı flandırd-
malan söz konusudur. 

Tarımsal iş letme sistemleri ise, tar ı msal üretim çat ısı  altı nda bitkisel üretim ve 
hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tar ımsal teşebbüslerden oluşmaktad ır. Dünya-
da doğal, sosyal ve ekonomik ko ş ullar ın etkisiyle tar ımsal iş letme tipleri de ülkeler 
itibariyle farkl ı lık göstermektedir. Dolay ı s ı yla tar ımsal iş letme sistemleri i ş letme bü-
yüklüğü (küçük orta ve büyük i ş letmeleri), mülkiyet durumu (Zati i ş letmeler, kirac ı -
lık ortakç ı l ık iş letmeleri veya özel kooperatif, devlet i ş letmesi vb) üretim yap ı s ı  (Bit-
kisel hayvansal üretim veya her ikisini birlikte yürüten i ş letmeleri) girdi ve teknoloji 
kullan ı m ı  (ekstansif ve entansif i ş letmeler) ve üretimin yo ğ unluğ una (kendi üretimini 
karşı lamaya yönelik aile iş letmeleri ve pazara yönelik büyük i ş letmeleri) göre çok 
çeş itli iş letme tiplerine aynlabilmektedir. 

Tarımsal sistemler içinde bir di ğer grupda bir ülke tar ım ın ı n veya bir k ısm ı n ı  
oluş turan tarı msal makro sistemlerdir. Bu ba ğ lamda iklim verilerine dayal ı  olarak bir 
tarım bölgesi, bir coğ rafi bölge veya sulu tar ım yap ı lan bir alan, bir bölgesel tar ım 
sistemi olarak ele al ı nabilmektedir. Tar ı msal problemler makro düzeyde ele al ı ndı -
ğı nda ulusal tar ım sistemleri dikkate al ı nmaktad ır. Örneğ in tanmsal üretim geli ş imi 
ile ilgili kararlar, tar ım ın diğ er ekonomik sektörlerle olan ili şkisi ve çifçilerin sosyal 
ve ekonomik aç ıdan sorunlar ı  ve buna benzer makro seviyedeki problemler ulusal 
nitelikte olup tar ı m ı n baş l ı  başı na bir sektör olarak ele al ınmas ı n ı  gerekli kı lmakta-
d ır. 

Uluslararas ı  tarım sistemleri ise bir kaç ülkeyi kapsamaktad ır. Aynı  coğrafi özel-
liklere sahip ülkelerin tar ımsal yap ı s ı  uluslararas ı  bir tar ım sistemi olarak adland ın-
labilir. (Ör. Avrupa Tar ı m ı , Kuzey Amerika veya Akdeniz ülkeleri Tar ım ı  Vb) Ayrı -
ca Politik ve ekonomik aç ı dan uluslararas ı  tarımsal entegrasyonlar da bir uluslararas ı  
tarım sistemi olarak kabul eclilmektedir. (Avrupa Birli ğ i vb.) 
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Tarımsal sistem türlerinin hiçbiri, birbirinden ba ğı ms ız olarak dü ş ünülmemekte-
dir. En basit sistem, daha karma şı k olan sistemin bir alt sistemi görünümündedir. 
Dolay ı sıyla tar ımsal iş letme sisteminin en önemli parças ı  tar ı msal üretim sistemi 
olup tarımsal iş letme sistemlerinin biraraya gelmesiyle bölgesel ve ulusal tar ım sis-
temleri olu ş maktad ır. Bunlar ı n da uluslararas ı  tar ım sistemlerinin en önemli ö ğesi ol-
duğu untulmamal ıd ır. 

3. SISTEM MODELLER İ NİN OLUŞ TURULMASI 

Model, Bir sistemin tan ı mlamas ı  olduğu gibi aynı  zamanda bir özeti şeklindedir. 
(Pritsker 1986) Fiziki bilimlerde modeller genellikle teoirik kanun ve prensiplere da-
yal ı  olarak geli ş tirilmiş tir. Modeller, matematiksel denklem, grafik veya fiziksel ola-
rak uyarlanm ış  olabilir. 

Modeller, sistemin tan ı mlanmas ı , tasar ım ı  ve analizinde yard ı mc ı  olmaktad ır. Bir 
sistemin modelini olu ş turmak oldukça karma şı k bir i ş lev olmakla beraber, e ğer fiziki 
kanunlar sisteme uygunsa, sistemin resimli veya grafiksel gösterimi yap ılabiliyorsa, 
girdi, eleman ve ç ıktı  şeklindeki sistem değ işkenleri kontrol edilebiliyorsa modeli 
oluş turmak daha kolayd ır. 

Karmaşı k büyük ölçekli sistemlerin modellemesi, genellikle fiziksel sistemlerin 
modellemesine göre daha zordur. Bunun nedenleri; 1. Çok az temel kanun, sistemin 
yap ı sına uygun durumdad ı r, 2. Incelenen bir çok ögenin tan ı mlanması  ve gösterimi 
zordur, 3. Politika ile ilgili girdileri say ısallaş tırmak oldukça güçtür, 4. Tesadüfi de-
ğ işkenleri etkileri söz konusudur, 5. Insan kararlar ı  bu tür sistemlerin tamamlay ı cı  
bir parças ı  durumundad ır. (Pritsker 1986). dolay ı s ıyla bir simulasyon yönteminin 
kullan ı mı  ile bu olumsuzluklar ı  gidermek imkan dahilindedir. 

Sistemin modelini geli ş tirmek için, model kurucu modele dahil edilecek sistem 
değ işkenlcrini oldukça iyi kararla ş urmal ı d ır. Diğer bir ifadeyle modeli kuran ki ş i, 
sistemin i ş leyi ş ini önemli şekilde etkileyen bütün sistem ögelerini modele dahil et-
meye gayret sarfetmelidir. Dolay ı s ı yla olu ş turulacak modelin kusursuz veya do ğ ruya 
yak ı n olması , model kurucunun sistem elemanlar ı n ı  ve elemanlar aras ı ndaki ili şkileri 
tan ımlamadaki baş arı sına bağ l ıdı r. 

Ş ekil 3.1'de bir model yakla şı m ı  görülmektedir. Sistemin ögeleri ve fonksiyonla-
rı n ı n tan ı mlamas ı  subjektif olup, bireyin sistemi tan ımas ına bağ l ı dır. Bu nedenle mo-
del olu ş turman ı n birinci kademesi, model geli ş iminin mevcut bir problemi çözmeye 
veya amaca ula şmaya yönelik olmas ı d ı r. Amac ı n niteliğ ine göre de verilerin detay 
seviyesi değ i şmektedir. Ayr ıca gerçek sistemde uygun olmayan bir tak ı m verilerinde 
modele dahil edilmesinde bir tak ım s ı n ı rlamalar getirilmektedir. Bununla birlikte mo-
dele, alternatif kararlar ın değ erlendirilmesi ve bu kararlar ın performanslann ın ölçümü 
de dahil edilebilmektedir. Bunlar modelin bir parças ı  veya giri ş i olarak da dikkate 
al ınabilir. Burada alternatif kararlardan kastedilen, ayn ı  zamanda olu ş turulacak mode-
lin ç ıktı s ı  olmas ıd ı r. Değerlendirme süreci ise tekrar tammlama ve tasar ı mları  gerek-
tirmektedir. Asl ında model olu ş turma yakla şı m ı n ın tamam ı , bir tekrar olu ş umdan 
ibarettir. Yani tasar ım alternatiflerinin olu ş turulmas ında tekrarlamalar söz konusudur. 
Uygulama safhas ı  ise elde edilen alternatifler üzerine önerilerin getirilmesi ile ba ş la-
maktadı r. Ş ekilde görülen model olu ş turma yaklaşı m ı  genelde bütün simulasyon mo-
dellerinin temelini olu ş turmaktad ır. 
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Ş eki13.1. Problem Çözümünde Model Oluş turma Yaklaşı mı  (Pritsker l986) 

4. SİMULASYONUN TANIMI VE SÜREÇLER! 
4.1 Simulasyonun Tan ım ı  
Sayısal metodlar olarak adland ırı lan simulasyon karmaşı k sistemleri planlamak 

çevremizde tecrübe edindigimiz olay ve süreçleri incelemek ve çevreye olan farkl ı  
müdahalelerin etkilerini tahmin etmek için geli ş tirilmiş  bir yöntemdir (Osaki 1985) 
simulasyon kelime anlam ı  ile taklit manas ına gelmektedir. 

Simulasyon gerçe ğ in baz ı  kısunlann ın görüntüsünü veren bir süreçtir (Maisel and 
gnugnoli 1972) diğ er taraftan bir i ş letmenin bir ekonomik sistemin yada bunlar ın alt 
sistemlerinin uzun dönemdeki davran ış ların ı  tan ımlayan belirli tipteki matematiksel 
ve mantıksal modellerin bilgisayarda denenmesine imkan veren say ısal bir Yöntem 
olarakta tan ımlanmaktad ır (Naylor at al 1966) 

Simulasyonun bilimsel aç ı dan temelde farkl ı  olmakla birlikte çok çeş itli tan ımlar' 
bulunmaktadır. Bir tan ıma göre gerçekçi ko şullarda incelenen nesne veya insanlar ın 
davran ış larını  tahminde mümkün oldu ğunca gerçek dünyaya yalda ş tıncı  ilişkileri so-
nuçland ırmay ı  amaçlayan bir deneydir (Csaki 1985) simulasyonu bir sistemin modeli 
üzerinde deneyler -yürütme süreci olarakda tan ı mlayabilir (Mize and Cox 1968) bir 
olay veya sistemi taklit ederek gerçe ğ ine en uygun şekilde canlard ırma iş lemidir (Ş a-
hin 1978) bir diğ er ara ş tınc ıya göre simulasyon gerçek dünyan ın belli yönlerini sayı -
larla veya sembollerle göstermektedir (Colella at al 1974) 

Kısacası  simulasyon gerçek sistemin i ş leyen bir modelidir. Simulasyon gerçek 
sistemin zaman içindeki davran ış ların ı  bir ölçüye dek çok k ısa zamanda taklit edebil-
diğ i için iş leyen kelimesi önem kazanmaktad ır. Ortak bir amac ı  gerçekleş tirmek için 
planlı  olarak biraraya gelmi ş  ögelerden olu şan her hangi bir sistem geçirece ğ i süreç 
sonucu en uygun iş leyici bulacakt ır. İş te sistemin o andaki durumu gerçek bir siste-
mi simgelemektedir. Dolay ısıyla simulasyon gerçek sistemin i ş leyen bir modelidir ta-
n ım ın ı n içinde simulasyon gerçek sistemi arayan bir analiz yönetimidir anlam ı  gizli-
dir. Gerçekten de olu ş turulan simulasyon modeli i ş lemeye ba ş ladığı  andan itibaren 
gerçek sisteme biraz daha yakla ş m ış  olmaktadır. Baz ı  araş tırmac ı lar her türlü sistem 
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modeli olu ş turmay ı  simulasyon olarak görürken di ğer ara ş tı rmac ı lar sadece özel nite-
liklere sahip sistem modellerini simulasyon olarak kabul etmektedirler. Birinci grup 
araş tırmac ı lara göre Monte Carlo yöntemi bilgisayar modelleri yöneylem ara ş tı rmala-
n gibi terimleri simulasyon ile e ş  anlamlı  olarak kabul etmektedirler. (Morgenthaler 
1961) Sonuçta simulasyon ya bir ara ş t ırma yöntemi olarak ya bir kuram geli ş tirme 
ve karşı laş tırma yöntemi olarak ya bir e ğ itim ve öğretim arac ı  olarak yada iş letme-
lerde karar almaya yard ımc ı  bir yöntem olarak görülmektedir. 

Kimi bilim adamlar ı  simulasyon yöntemini ilk örnekleme çal ış malan olarak ka-
bul etselerde yöntemin ilk defa ortaya ç ıkışı  sistem teorisindeki geli şmelere paralel 
olarak II dünya sava şı nda atom bombas ı  yap ı mı  çal ış malar ından biraraya gelen Von 
Neumann, Ulam ve Fermi gibi bilim adamlar ı  tarafı ndan geli ş tirilen Monte Carlo 
Yönetim sayesinde olu ş mu ş tur. (Mize And Cox 1968) Bu metod özellikle birbirleriy-
le tamamiyle alakal ı  olmayan uygulamal ı  matematik ve sistem analizi gibi iki alanda 
yoğ un olarak uygulanmaya ba ş lanm ış t ır. 

Simulasyon yöntemine ba ş vurulmas ındaki temel nedenleri 2 maddede özetlemek 
mümkündür. Birincisi sistemin gerçekle ş tirilmesinin ya imkâns ız (kainat modeli, jeo-
lojik olaylar vb) veya çok pahal ı  olduğ u (hidroelektrik santralleri, telefon şebekeleri 
vb) hallerde simulasyona ba şvurmaktad ır. Ikincisi ise sistemin deneysel etüdü ya ah-
lâki veya fiziksel insan beyni, da ğı lı m olaylar ı , savaş  salgın hastalıklar vb nedenlerle 
imkans ızd ır. Bu durumda analiz edilen sistem yada ara ş tırıc ının eri şebileceğ i durum-
da analiz edilen sistem ya ara ş ur ıc ın ı n eriş ebileceğ i durumda değ il (güne ş  ay meteo-
rolojik olaylar vb) veya zaman içinde uzun süreli (ihtiyarl ı l ığı n incelenmesi vb) bir 
evrim göstermektedir. Simulasyonda maliyet konusu hiç ş üphesiz önemli bir faktör-
dür. 

Bu nedenlerden de anla şı lacağı  gibi simulasyon sadece önerilen bir sistemde mo-
del oluş turmadan sonuca varabilir. 

Eğ er hali haz ırda i ş leyen bir sistem olup üzerinde deney kurulmas ı  pahal ı  ve tek-
likeli ise sistemi rahats ı z etmeden sonuca varabilir. 

Ayrıca simulasyon yöntemleri bilgisayarlar ın geliş imi ile büyük çapta ilerleme 
kaydetmi ş  ve günümüzdeki bilgisayarlardan ayr ı  dü ş ünülmez hale getirilmi ş tir. 

Simulasyonun kapsam ı  taklit edilen olaya veya sisteme göre de ğ işmektedir. Söz 
konusu olay veya sistem bir sava ş  veya savunma plan ı , bir makinan ı n çal ış mas ı , bir 
fabrikan ın iş leyici olabileceğ i gibi bir tar ı msal olay örneğ in bitkisel veya hayvansal 
bir ürünün elde edilmesi, bir hasat makinas ı n ın çal ış mas ı  bir tar ım iş letmesinin ida-
resi, bir tarlan ın sulanmas ı  vb.de  olabilmektedir. (Okul 1993). 

Ş ekil 4.1 deki ekonomik sistemlerin simulasyonunda kar şı laşı lan simulasyon tip-
leri gösterilmektedir. Ş ekilde de görüldü ğ ü üzere zamana bağ lı  olarak değ iş iklik gös-
teren sisteme veya olaylara dinamik de ğ i şken sistemler bunlar ın simulasyonuna da 
dinamik simulasyon denilmektedir. Eğ er sistem, zamana göre değ iş iklik göstermiyor-
sa bu sistemlere statik hemde dinamik sistemler bir matematiksel e ş itlik ile tam ola-
rak aç ıklanabiliyorsa bu sistemlere deterministik (kesin) sistemler bu sistemlerin si-
mulasyonuna da deterministik simulasyon denilmektedir. Fakat baz ı  olaylar vard ır ki 
tarımsal sistemlerin hemen hemen tamam ı  böyledir. Matematiksel bir modelle tam 
olarak aç ıklanamazlar. Bu sistemlere stokastik olas ı lıklı  sistem veya olaylar simulas-
yonuna ise stokastik simulasyon ad ı  verilmektedir. (Okul 1993. Csaki 1985). 
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Ekonomik 
Süreç 

Insan Düşünce 
Süreci 

Simulasyonun Konusu 

SIMULASYON 

Kullanılan Araçlar 

4.  
Elle Hesaplama 

Zaman Faktöriinün Ele Aluu şı  

1.  
Modelin Karakteristiğ i 

Ş ekil 4.1. Ekonomik Sis ı emlerde Simulasyon Tipleri (Csaki 1985). 

Bir simulasyon çal ış mas ı  tasarlanan modelin aç ıkça belirtilmi ş  iş lev kuralları na 
bağ lı  olarak ad ı m ad ı m hareket etmek suretiyle modelin dinamik davran ışı n ı  gözlem-
lemeyi içermektedir. Sistemin belli bir durumdaki de ğ iş imleri ayr ı l ıkl ı  (discrete-
event) veya sürekli olarak görülebilir. Ayr ı l ıkl ı  olarak ortaya ç ı kan değ iş imler, mo-
dele dahil edilen girdilerin yap ı s ına bağ l ı  olarak ya deterministik veya stokastik ola-
rak olu ş turulabilir. (Pritsker 1986). Her ne kadar aynl ı kl ı  veya sürekli de ğ i şen mo-
dellerin dinamik davran ış lar ı n tan ı mlamadaki süreçler farkl ı  olsa da, bir sistemin 
simulasyonunun temel kapsam ı  ayn ı  kalmaktad ı r.Deterministik simulasyon modelleri, 
sistemde herhangi bir tesadüfi ögenin bulunmamas ı  durumunda söz konusudur. Ger-
çek fiziksel sistemde tesadüfilik bulunsa bile, bu tesadüfi nitelikler problemin yap ıs ı -

nı  ve çözümünü kolaylaş t ırmak dü ş üncesi ile göz önüne al ı nmamaktad ır. Olas ı lıklı  
bir süreç yerine daha basit olan deterministik bir model kullan ı ldığı nda sürecin de-
ğ işkenliğ i görmezden gelinir. Tesadüfi de ğ i şkenin dağı l ı m ı , tüm da ğı lı mları n ortala-
ması  başka bir deyiş le beklenen değ er ş imdi ve gelecekteki tek de ğ er olarak i ş lem 

görür ve bu değ er, ş imdi ve gelecekteki tek de ğ er olarak kabul edilir. ( Ş ahin 1978). 
Dolay ı s ı yla tesadüfi değ işkenin alabileceğ i öteki değ erler ihmal edilmi ş  olmaktad ı r. 

Olas ı lıklı  simulasyon analizinin bir di ğer ad ı  da Monte Carlo Simulasyonudur. 
Olas ı lı kl ı  bir sürecin en belirgin özelli ğ i süreç sonundaki ç ıktı ları n di ğ er bir ifadeyle 
sonuçlar ı n tesadüfi nedenler (de ğ i şkinler) taraf ı ndan belirlenmesidir. (Maisel And 
Gnugnoli 1972) Bir sistemin ç ıkus ı n ı n, tesadüfi nedenler taraf ından belirlenmesi, söz 
konusu ç ı kt ı n ın ortalama bir de ğ er olmas ı  ve tahmini bir değ iş im göstermesi anlam ı -

na gelmektedir. Sürecin ortalama de ğer ve değ i şkenlik düzeyi, olas ı l ık dağı lı m ı  ile 
tan ımlanabilir. Olas ı l ıkl ı  simulasyon gerçek fiziksel sürecin tamamen ayn ısı  veya en 
az ından onun benzeri olan bir sentetik veri üretme yöntemidir. ( Ş ahin 1978) 
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4.2. Simulasyonun Süreçler' 

Simulasyon modelinin ba şarı l ı  bir şekilde geli ş tirilme süreci baş langı çta problem 
çözümü gereksinmelerine yönelik olarak zenginle ş tirilen basit bir modeli içermekte-
dir. Simulasyonun amac ına ve modelin yap ı s ına göre değ i ş mekle beraber, simulas-
yon modelinde izlenilen safhalar genelde birbirine benzemektedir. Bunlar: 

1. Problemin Formüle Edilmesi: üzerinde çal ışı lan probleminin aç ıklanmas ı , prob-
lemin amac ı n ın ifadesidir. 

2. Modelin oluş turulmas ı : Problemin formulasyonuna göre matematiksel ve man-
tıksal ilişkilerle sistemin özetinin olu ş turulmas ı  iş levidir. 

3. Verilerin Elde edilmesi: Kullan ı lacak yerinin tan ı mlanmas ı , saptanması  ve top-
lanmas ı n ı  içermektedir. 

4. Modelin Dönü ş türülmesi: Modelin bilgisayar i ş levi için bilgisayar sistemine 
göre haz ırlanmas ıd ı r. 

5. Modelin Doğ rulanmas ı  (Verification): Olu ş turulan simulasyon modelinin bekle-
nilene uygunluğ unun saptanmas ı d ır. 

6. Modelin Geçerliliğ i (Validation): Simulasyon modeli ile gerçek sistem aras ın-
da beklenen bir uygunlu ğ un geçerli olup olmad ığı n ı n test edilmelidir. 

7. Stratejik ve Düzenli Planlama: Simulasyon Modelini kullanarak deney ko şulla-
nn ın oluş turulmas ı  sürecidir. 

8.Modelin Denenmesi: Elde edilen modelin bir tak ı m örnek problemlere uygula-
n ışı  ve ç ıkuların elde edil ınesidir. 

9.Sonuçlar ı n Analizi: Problem çözümüne yönelik önerilerin getirilmesi ve simu-
lasyon ç ıktı ları n ın analiz sürecidir. 

10.Uygulama ve Ispat: Modelin ve kullan ım ın ispatı  ve simulasyondan elde edi-
len uygulama kararlar ın ın sonuçland ı r ı lmas ı  sürecidir. 

Simulasyon yönteminin uygulanmas ı nda ilk ad ı m, problemin aç ık bir şekilde ta-
n ımlaması  ve analiz amaçlar ın ı n kesin bir ifadesinin olu ş turulmas ı dı r. Simulasyonun 
evrimsel yap ı s ı  nedeniyle, problemin tan ı mlamas ı  sürekli bir i ş leve sahiptir. Proble-
min içeriğ ine ili şkin yeni kavramlar dahil edildikçe, problemin formulasyonu tekrar 
gözden geçirilmelidir. Bir sistemin simulasyon modeli, hem statik hem de dinamik 
bir tan ı mlamay ı  (formülasyon) içermektedir. Statik tan ımla, sistemdeki ögeleri ve 
ögelerin özelliklerini aç ıklamaktad ır. Dinamik tan ı mlama ise, sistemdeki ögelerin za-
man içinde ne tür bir kar şı l ıkl ı  etkileş imlere neden olduğ unu aç ıklamaktad ır. Dolay ı -
sı yla problemin formüle edilmesi süreci büyük bir ustal ı k gerektirmektedir. Modeli 
oluş turacak ki ş inin, sistemin yap ı s ı  ile i ş leyiş  kurallar ı n ı  ve gereksiz detaylar ı  mode-
le dahil etmeden sistemin özünü kavrayabilmesi gerekmektedir. 
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Model oluş turma safhas ında ise modeli kuran ki ş i bir takım temel kararlar ı  al-
mak durumundadır. Örneğ in hangi varsay ımların baş tan kabul edilmesinin ve hangi 
ögelerin_modele dahil edilmesinin gerekti ğ i, ögeler aras ı nda ne tür bir etkile ş imin ol-
duğ unun saptanmas ı  gibi sorulara cevap vermek durumundad ır. Modelin olu ş turulma 
amac ına bağ l ı  olarak incelenerek detay seviyesi de ğ iş mektedir. Problemin formüle 
edilmesi ve model olu ş turma safhalar ı , simulasyonda disiplinler aras ı  (multi-
discipline) bir i şbirliğ i gerektirmektedir. Model kuran ki ş inin, sistemin i ş leyiş i hak-
kında yeterli bilgiye sahip olmamas ı , oluş turulacak simulasyon modelinin baz ı  yanlış  
sonuçlar vermesine neden olabilecektir. 

Modelin olu ş turulmas ı yla model için gerekli olan girdi verilerinin ne tür veriler 
olduğu da saptanm ış  olacakt ır. Gerek duyulan baz ı  veriler, hali haz ırda mevcut du-
rumdad ır. Bu tür verilerin değ erleri farazi veya bir ön analize dayal ı  olarak elde edi-
lebilir. Bazen simulasyon sonuçlar ı nda fazla bir değ i ş im gdstermemektedir. Modelde-
ki girdi verilerindeki de ğ i şmelere paralel olarak simulasyon sonuçlar ın ı n duyarl ılığı  
(sensitivity), girdi parametre de ğ erlerini değ i ş tirerek bir seri simulasyon tekrarlama-
sı yla yap ı labilmektedir. 

Bir sonraki ad ım, modelin bilgisayar tarafından kabul edilebilir bir forma dönü ş -
türülmesidir. Bilgisayar teknolojisindeki geli şmelere paralel olarak simulasyon çal ış -
malarında bilgisayar ın kullan ı m ı  da gittikçe artmaktad ır. Her ne kadar genel amaçl ı  
bir bilgisayar programlama dili (Fortran IV, Basic vb.) ile simulasyon modeli prog-
ramlanabilirse de, bir simulasyon programlama dilinin (GPSS, GAPS, Slam 11, Simu-
la, Simscript, Simon, Fordyn, Si ınulate, Dynamo vb.) kullan ım ı , çeş itli avantajlar 
sağ layabilmektedir. Sirnulasyon programlama dili ile programlama süresinin daha k ı -
sa olmas ı n ın yan ı sıra, sistem tan ı mlamas ı n ı n daha aç ık olarak belirtilmesi de müm-
kündür. 

Modelin doğ rulama ve geçerlili ğ i safhalar ı , simulasyon modelinin performans ı n ın 
değerlendirilmesi sürecidir. Do ğ rulama i ş levi, bilgisayar, diline dönü ş türülmüş  mode-
lin tasarlandığı  gibi yürürlüğe konulup konulmadığı n ın saptanmasıdır. Geçerlilik ise 
simulasyon modelinin sistemin mant ıkl ı  uygun bir gösterimi olup, olmadığı n ın ortaya 
konulmas ıd ır. Geçerlili ğ in, girdi verilerinde, model ögelerinde modellerin geçerlilik 
analizi, zor bir i ş lev olmakla beraber, di ğ er matematiksel modellere (do ğ rusal prog-
ramlama vb.) nazaran daha kolayd ır. Simulasyon modellerinde, model ögeleri (ele-
manları) ile sistem ögeleri aras ında bir paralelliğ in (uygunluğun) bulunmas ı  gerek-
mektedir. Dolay ı s ı yla söz konusu uygunlu ğun test edilmesi olarak adland ırı lan 
geçerlilik analizi (validation analysis) model ve sistem yap ı ların ın karşı laş tırılmas ını  
içermektedir. 

Stratejik ve düzenli planlama safhas ı , simulasyon tekrarlart için deney ko şulları -
nın oluş turulmas ı  iş levidir. Stratejik (elveri ş li) planlama, hem simulasyon tepkisini 
ıninimurn veya maksimum yapan kontrol edilebilir verilerin de ğerlerinin kombinas-
yonunu bulmak, hem de bu veriler ile simulasyon tepkisi aras ı ndaki ilişkileri aç ıkla-
mada etkili deneysel tasar ım geli ş tirmeyi kapsamaktad ır.Düzenli planlama ise deney-
sel tasar ımlar içinde her bir simulasyon tekrannda veriler içinde en önemli olan ın 
nas ı l seçilip ayr ı ldığı  ile ilgilenmektedir. 
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Bir sonraki safha deney ve sonuçlar ın analizi safhalar ıdır. Bu safhada, simulas-
yon modelin kullan ı lmas ı  ve ç ıktı ların (sonuç) yorumlanmas ı  stirecidir. Simulasyon 
sonuçlar ın ı n yorumu ve hipotez testlerinin yap ı lmas ında istatistiki metodlara başvu-
rulmaktad ır. 

Simulasyon geliş im sürecinin son safhas ı  sonuçlarının uygulanmas ı  ve sinaulas-
yon modelinin ispatı dır. Hiç bir simulasyon modeli, sonuçlan karar alma sürecinde 
kullanılmadan tamamlanm ış  say ı lmamaktad ır. Uygulama safhas ındaki başarı , modeli 
oluş turan ki ş inin, simulasyon geli ş im süreci içindeki di ğer aktiviteleri ba ş arı  ile uy-
gulamas ına bağ l ıdır. Modeli kuran ve kullananlar ın yakın işbirliğ i içinde olmas ı  da, 
modelin sistemi gerçeğe mümkün olduğ unca yakın bir şekilde teklif edebilmesine 
imkan sağ lamaktad ır. 

Bir simulasyon çal ış mas ı , baş lang ıçta yanl ış  girdi ve hatal ı  tahminler içerebilir ki, 
bu durumda problem amaçlar ın ın yeniden formüle edilmesi ve değ erlendirilmesi ve 
modelin yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler, iyi bir şekilde ya-
pıldığı nda yenileme süreci, alten ıatiflerin iyi bir şekilde değ erlendirildiğ i bir simulas-
yon modeli ile sonuçlanabilir. 

5. TARIM EKONOMISI ALANINDA S İMULASYON 
YÖNTEMININ KULLANIMI 

Simulasyon yönetiminin tarı m ekonomisi alan ındaki kullan ım imkanları  tarımsal 
sistemlerin sm ı lland ınlmas ı  dikkate al ınarak incelenmi ş tir. Buna göre 4 tar ı msal sis-
tem s ı n ıfı ndaki simulasyon çal ış maları  örnek olarak verilmi ş tir. 

5.1.Tar ı msal Üretim Sistemlerinin Simulasyonu 

Sistem yakla şı m ı  ile tar ı m ı n ekonomik yönden ara ş tırı mas ı  tarımsal faaliyetin 
gerçek dünyas ın ı  anlamadan imkans ızd ı r. Tarımsal üretimin tan ım ı  diğer bir ifadey-
le bitki ve hayvanlar ın geli ş imi (biyolojik Süreçleri) tar ı msal üretim sistemlerin te-
melini oluş turmaktad ır. Bu modeller ekonomik ve biyolojik modeller aras ında bir ge-
çiş  formundad ır. Dolay ı s ı yla ekonomik ili şkilerin modellenmesinde ki tecrübe kadar 
ürün geli ş imi hayvan yeti ş tiriciliğ i ve biyoloji hakkındaki bilgi düzeyini de iyi du-
rumda olmas ı  gerekmektedir.Bunun sonucu olarak da üretim sistemi modelleri tar ı m-
sal teknolojilerin değerlendirilmesine büyük bir rol oynamaktad ır. Bu durum daha 
kürl ı , biyolojik olarak daha etkin ve çevre için daha zarars ız tar ımsal üretim teknik-
lerinin araş tı rmas ın ı n bir görev olduğ u günümüzde kısmen doğ rudur. 

5.1.1.Bitkisel üretim Sistemlerinin Simulasyonu 

Analitik süreçlerin kat ı  kurallar ından bağı msız olarak simulasyon bitki geli ş imi 
ile ilgili detayl ı  bir bilgi birikimini gerektirmektedir. Bu yüzden pek az bitki çe ş idi 
üzerinde simulasyon denemesi yap ı lm ışı tır.(Csaki 1985) 

Bitkisel üretim sistemleri simulasyonunda olas ı  bir yaklaşı m üretim sürecinin bi-
yolojik görünümünü vurgulayarak bitkiler, üretim ko şulları  ve bunları  etkileyen fak-
törler aras ındaki ilişkileri incelemektir. Bu tür modeller bio-ekonomik simulasyon 
olarak da adland ırı lmaktad ır. Fakat bu tür çal ış malarda teknik yönler genellikle ih-
mal edilmekte veya çok basitle ş tirilmektedir. Bu durumda bitkisel üretim faaliyetinin 
uygun bir teknik zaman ve maliyetle yürütüldü ğ ü farzedilmektedir. 
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İkinci bir yaklaşı m, çal ış mada üretim faaliyetinin teknik yönünün dikkate al ınma-
s ı dır. Bu tür çal ış malarda özellikle tar ım iş letmelerinde tar ım alet ve makinalarm ın 
kullanımı  planlamas ı  ve verim üzerine etkileri incelenmektedir. Bitkisel üretimin bi-
yolojik yönünü etkileyen bu tür modeller fazla detaya inmeden olu ş turulmaktad ır. 

5.1.1.1 Bitkisel Üretim Sürecinin Biyolojik-Ekonomik Simulasyonu 

Bitkisel üretim sisteminin biyolojik ekonomik simulasyonu, 

-Bitki yeti ş tiriciliğ inde belli bir faktörün incelenmesi(ör.tabansuyu dengesi) 

-Yetiş tirilen bitki ile bitki geli ş imine etki eden faktörün incelenmesi (ör:bitki-su 
ilişkisi) 

-Yetiş tiricilik ve bitki geli ş iminde temel üretim faktörlerinin incelenmesi 
(ör:bitki-su-s ıcakl ık ili şkisi) 

-Bitki yeş tiriciliğ i ve bitki geli ş imine. etki eden bütün faktörlerin ili şkilerinin in-
celenmesini kapsamaktad ır (Csaki 1985). 

Genellikle biyolojik ili şkilerin simulasyonu bütün bu say ı lan faktörlerin (su s ıcak-
lık topraktaki besin maddesi vb.) etkisi alt ındad ır. Dolay ı s ıyla bir yandan bitki yeti ş -
tiriciliğ i ile ilgili en önemli karar problemlerini ba ğı msız olarak tan ımlayabilmek di-
ğer taraftan da zaman k ı s ı tlığı  nedeniyle biyolojik süreci etkileyen bütün faktörleri 
kapsayan kompleks bir biyolojik simulasyon yürütülmesi teknik yönden oldukça zor-
dur. 

Bitki geliş iminin bio ekonomik simulasyonu, temel yeti ş tiricilik faktörlerine ba ğ -
lı dır. Bu faktörler aras ında ilk olarak su, s ıcakl ık ve topraktaki besin maddeleri yer 
almaktad ır. Bitki ile bu faktörler aras ındaki basit ili şkilerin simulasyonu bile oldukça 
karmaşı ktır. Çünkü çal ışı lan konu bir tak ı m biyolojik ve fizyolojik süreçleri içermek-
tedir ayr ıca bu tür modellerin özü sadece bitki-faktör ili şkisini tan ımlayan materna-

.tiksel ifade değ il ayn ı  zamanda geli ş im safhalarını  dikkate alarak bitki geli ş iminin 
dinamik olarak izlenmesidir. 

Biyolojik amaçl ı  bitki geli ş im simulasyonunda ilk uygulanan alan sulamad ır. Bi-
lindiğ i gibi su, bitki geli ş iminde en önemli faktörlerden birisidir. Su ile ilgili her ka-
rar sonuçta bir ekonomik öneme sahiptir. 

a) Bitki Geli ş iminde Biyolojik Ili ş kilerin Aç ıklanmas ı  

Çalışı lan bitki ve faktör aras ındaki ilişkilerin matematiksel ifadesi bitki geli ş im 
simulasyonunun anahtar ı d ır. Bu matematiksel ifade eğer bitki geli ş imi ve faktörler 
aras ındaki ili şki direkt olarak bir tek ili ş ki şeklinde tan ı mlanabiliyorsa oldukça basit 
demektir. Bu tür bir ili şkide bağı ml ı  değ işken verim, bağı msız değ i şkenlerde ele al ı -
nan üretim faktörleridir. Bitki yeti ş tiriciliğ inde bitkilerin farkl ı  ihtiyaçları  ve bu ta-
leplerin karşı lanma yollan ekonomik aç ıdan bir dizi önemli faktörün etkisi alt ında-
d ır. Kural olarak, simulasyon bitki- su ili şkisi gibi bir tek faktöre bağ lı  kalmamakta 
ve diğ er faktörler hakk ında da bilgiye ihtiyaç duymaktad ır. Bu durumda detayl ı  ola-
rak iliş kileri tan ı mlayan modeller etkili ve geçerli olarak kullan ı lmaktadı r. 
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Bitki yeti ş riciliğ inin biyolojik ekonomik simulasyonu yoluyla tahmini verimler 
hesaplanabilmcktedir. Bu tür modellerde ara ş tırı lan faktörler ile verim aras ındaki ili ş -
kilerin modellemesi yap ı lmaktad ır. Bu tür modellere bir örnek verecek olursak 1971 
y ılında J C Flinn tarafı ndan geli ş tirilen bitki- su ili şkisini inceleyen bir modelde m ı -
sır bitkisinin bu talebi matematiksel olarak ifade edilmi ş tir. Buna göre biticinin su ta-
lebi terleme yoluyla kaybetti ğ i su miktar ı  olarak dikkate al ınm ış tır. 

Et = f.Eo 
Et = Bitkinin terleme yoluyla ı sı  talebi 
Eo= Aç ık havada suyun buharla ş ma katsay ısı  
f = Bitkinin terleme yoluyla su talebi ile ilgili katsay ı  

Bitkinin su talebi, geli ş imin farkl ı  safhalarında tabiki ayn ı  değ ildir. Her bir safha-
da farkl ı  bir f katsay ı s ı  dikkate al ı nm ış tır. Su talebi (terleme), E olarak nitelendirilen 
meteorolojik ko şulları n etkisi alt ındad ır. Su, bitkinin köklcri ile al ı nd ığı  için bitki-su 
ilişkisinde al ınabilir su seviyesi, topra ğı n nem seviyesi olarak karakterize edilmi ş tir. 

SMt = SMt- 1 + Pt + It + Ct - Eat - DRt 

SMt= t döneminde bildi kök bölgesindeki toprak neminin seviyesi 
Pt= t döneminde dü şen yağ mur miktar ı  
It= t döneminde yap ı lan sulama miktar ı  
Ct= t döneminde taban suyu seviyesindeki yükseli ş  miktarı  
Eat= t döneminde buharla ş ma yoluyla uçu şan su miktar ı  
DRt= t döneminde suyun yüzeysel ak ış  miktarı  

Bu denklem, hem kök bölgesi hem de belli bir toprak katman ı  için kullan ı labil-
mektedir. Bitkinin su talebi, topra ğı n nem kapsam ı  ile karşı lanmaktad ı r. Dolay ıs ı yla 
bu seviyelerin veya toprak nem kapsam ı n ı n tespiti ve uygun terleme de ğ erlerinin 
denkleme al ı nmas ı  modelin geli ş tirilmesinde temel bir basamakt ır. 

Buna göre ara ş tır ı c ı , özel bir "P" katsay ı s ı  ile suyun bitki geli ş imi üzerine etkisi-
ni ortaya koymu ş tur. Bu katsay ı  terleme ile olas ı  terleme oranlar ı  aras ındaki ili şkileri 
göstermektedir. 

Ea 
P — 

Et 

Ea= Gerçek terleme hacmi 

Et= Bitkinin terleme yoluyla su talebi 

Eğ er P katsay ısı  1 ç ı kmış  ise bitki geliş iminin düzenli olduğunu değ erin 0,5 ile 1 
aras ında ç ıkmas ı  bitki geli ş iminin doğ rusal bir fonksiyonda azald ığı nı  göstermekte-
dir. Katsay ı  0 ile 0,5 aras ında ç ıktığı nda ise geli ş im tamam ı yla durmu ş  demektir. 
Aynı  zamanda P katsay ı s ı n ı n 0,5' den düş ük olması  verimi de azaltmaktad ı r. 
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Bitki geli ş iminin simulasyonu yalnı zca dinamik karakterde olu ş turulabilmektedir. 
Bu tür modeller, oldukça detayl ı  olarak karakterize edilmektedir. Örne ğ in k ısa za-
man aral ıkları  ile bitki geliş iminin izlenmesi gibi. 

b) Bitki Geliş imi Simulasyon Modelinin Kullan ım ı  
Bitki geli ş imindeki biyolojik ili şkilere dayal ı  olan simulasyon modelinin kullanı -

mı  denildiğ inde uygulamada belirli dönemler itibariyle bitki geli ş im sürecinin simule 
edilmesi akla gelmektedir. Bu süreç, faktörlerle ilgili de ğ işkenlerin değerlerinin yanı-
s ıra belli bir gündeki hava ko ş ulların ı  dikkate alarak matematiksel ili şkilerin hesap-
lanmasını  içermektedir. Bir bitkinin geli ş imi, seçilen faktörün bir fonksiyonu olarak 
da düş ünülebilir. 

Örnekteki su yararl ı lık modelinin uygulamas ı , bitkinin terleme yoluyla su talebi, 
aç ık havada suyun buharla şma katsay ı s ı , yağ an yağmur miktarı  ve bitki kök bölge-
sindeki toprak neminin seviyesi ile ilgili de ğerlerin günlük hesaplamalanndan olu ş -
maktadır: f de ğerleri, geli ş im safhas ı na bağ lı  olarak değ işmekte, fakat geli ş imin ölçü-
mü, gün itibanyle s ıcakl ık değ erlerinin kümülatif dağı lı nutia göre hesaplanmaktad ır. 
Günlük P değerleri, k ıs ı tl ı  sulaman ı n bir sonucu olarak verim dü ş üklüğ ünü, sapta-
maktadır. 

Bitki geli ş im modelleri kural olarak stokastik (olas ı lıkl ı) bir özelliktedir. En 
önemli random (tesadüfi) de ğ işken, hava ko şulları  olup, hemen hemen bütün ara ş tır-
malarda büyük bir rol oynamakta.dır. Aç ıklanan su yararl ı lık modelinde hava ko şulla-
rı , bitkinin su talebine, geli ş im h ız ına, yağmur miktanna, toprak nemi gibi de ğ işken-
lere etkide bulunmaktad ır. Bu yüzden bitki yeti ş tiriciliğ i simulasyonu daima 
meteorolojik veriye ihtiyaç duyrnaktad ır. Hava koş ulları  genelde iki yolla ele al ınabi-
lir. Geçmi ş  senelere ait veriler kullan ı labilir veya Monte Carlo tekni ğ i (her bir gün-
lük meteorolojik yerinin üretilmesinde tesadüfi say ıları n oluş turulmas ı  yoluyla) uygu-
lanabilir. Genelde, geçmi ş  y ı lların verilerinin. uygulanmas ı  basit olmas ı na rağ men, 
Monte Carlo metoduna göre çok çe ş itli tesadüfi say ını n bir çok kereler uygulanmas ı  
imkan dahilindedir. 

Yukarıda aç ıklanan bitki geli ş im modelleri ile a şağı daki kararlar ın çözümü müm-
kündür (Csaki 1985). 

- Gerekli olan sulama hacmi 

- Sulaman ı n say ısı  ve dağı l ım ı  
- S ınırl ı  su kapasitenin rasyonel bir şekilde dağı tım ı  
- Çeş itli sulama metodlann ın ekonomik yönleri 

- Sulaman ın ekonomik etkinliğ i 

- Sulanacak bitkinin seçimi 

- Sulama masraflar ın ın su tüketi ınine etkisi vb. 

Bu say ılanlara ilaveten sulamayla ilgili olarak ekim tarihi, ilkbahar donlan, poli-
tik ve ekonomik problemler gibi faktörlerinde ara ş tırılmas ı  söz konusudur. 
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Üretim sistemleri simulasyon modelleri gerçek alan ölçümleri yerine kullan ı la-
mazlar, bunlar ın amac ı  daha ziyade geçmi ş teki gözlemleri, karar al ı c ı lar için değerli 
olan yeni bilgi formuna dönü ş türmektir. 

5.1.1.2. Bitkisel Üretim Sürecinin Teknik-Ekonomik Simulasyonu 

Bitkisel üretim süreci, biyolojik ve fizyolojik yönlerinin yan ı s ıra teknik ve ekono-
mik önemi aç ı s ı ndan da de ğerlendirilebilir. Bitkisel üretimin biyolojik yönü, insan 
faktörünü ve etkisini dikkate almadan meydana gelmemektedir. 

Tarım iş letmelerinde makinalar ı n kullan ı m ı , karar alma aş amas ın ın en önemli ve 
özel bir alan ıd ır. Tar ı m iş letmeleri, bitkisel üretim faaliyetlerinde gittikçe artan mik-
arda makina kullanmaya ba ş lamış t ır. Bitkisel üretimde tar ı m makinalannin kullan ı -

mı  biyolojik faktörlerce s ınırlanan bitki yaş am sürecinde ikinci derecede ele al ın-
maktadır. Tar ı m ın teknik yönden geli ş ip geli ş mediğ inin bir ölçüsü de tar ı msal 
mekanizasyon düzeyidir. Tar ı mda makinadan yararlanma süreci, simulasyonla gerçe-
ğ e yakı n bir biçimde ara ş ur ı labilmektedir. Bir sistemin üretim ş eklinin iş leyi ş i, hem 
dinamiktir hem de tesadüfi etkenlerden etkilenmcktedir. 

Hava ko şulları  ve ya ş ayan organizasyonlar ı n söz konusu olduğ u sistemlerde tesa-
düfi değ işkenler makinalar ı n bozulmas ı  ile de artmaktad ır. Dolay ı s ı yla dinamik-
stokastik simulasyon bu tür sistemlerin a şartır ı lmas ında uygun bir araçt ır. Mekanizas-
yon bir çok yolla simule edilebilir. En uygun makina kombinasyonunun seçimi veya 
çe ş itli teknolojilç çözümlerin ekonomik de ğ erlendirilmesi bu alandaki temel sorunlar 
olarak kar şı m ıza ç ı kmaktad ır. Ayr ıca simulasyon yöntemi ile mekanizasyonla ilgili 
problemler (Csaki 1985); 

- Tek bir bitki geli ş im safhas ı , 

- Bitkinin üretim sürecinin tamam ı , 

- Bir tar ım iş letmesinin bütününe yönelik oldu ğ unda bile çözülebilmektedir. 
(Örn: makinadan yararlanma sistemleri ve üretimde ihtiyaç duyulan çeki gücünün 
tespiti vb.) örne ğ in ürününü en ekonomik şekilde (minimum masraf) ve en k ısa za-
manda biçerdöverle hasat etmek isteyen bir tar ı m i ş letmesinde, üretim sürecinin tek-
nik-ekonomik simulasyonu için öncelikle gerekli olan veriler şöyle s ıralanabilir: 

Biçerdöverin 1 saatte ne kadar yer hasat edebilece ğ i 

Kuru ve yağmurlu havalarda günde kaç saat çal ış abileceğ i 

Ürün kay ıplar ı n ı n ne düzeyde olaca ğı  

Hava koş ullar ı  

Hasat döneminin uzunlu ğ u 

- Biçerdöverin ar ıza yapma ihtimali 

- Biçerdöverin ortalama 1 saatlik veya dekara çal ış ma maliyeti vb. 
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5.1.1.3. Bitkisel Üretim Sürecinin Kompleks Simulasyonu 

Bitkisel üretimin hem biyolojik hem teknik ve hem de birbirleri aras ındaki ilişki-
leri aç ı sından model haline getirilmesine kompleks üretim, sistemleri modelleri den-
mektedir. Kompleks üretim sistemleri simulasyon modeli hem bio-ekonomik hem de 
teknik ve teknolojik modellerin özelli ğ ine sahiptir. Bu modeller, iki temel ögeden 
olu şmaktadır. 

1. Doğal üretim süreci içinde en önemli eleman (öge), bitkinin kendisidir ve böy-
lece kompleks modellerin en önemli parçalardan birisi, bitki üretim sürecini tan ımla-
maktır. 

2. Diğer öge ise insan faktörü ile ilgilidir ki buna teknik süreç ad ı  verilmektedir. 

Bu iki temel öge, çal ış man ın amac ına olduğu kadar ilgilenilen bitkinin özelliğ ine 
bağ lı  olarak çok çe ş itli formlarda olabilir. 

Kompleks bir bitkisel üretim modellerinden ilki 1976'da Baker ve Horrock tara-
fından yap ı lmış tır. (Ş ekil 5.1.) şekilde görülen model 3 alt' modeli içermektedir. Mer-
kezi model ikinci s ırada yer almakta ve m ı s ır gelimi ş ini tan ımlayan biyolojik ve fız-
yolojik ilişkileri içermektedir. Teknik süreç ise iki farkl ı  safhada şekillendirilmi ş tir. 
İ lk alt model toprak haz ırl ığı  ve ekim i ş lemlerini simule etmektedir. 

ÖRNEK PROGRAM 
ALT MODELLER 	 ALT MODELLER 

CO2 Konsantrasyonu 	 Enlem 
Rüzgar h ı zı  Temel Girdiler Güneş leme süresi 
Bağı l nem Faktörleri Yı l içindeki gün Çevre 
Bulutluluk Yağ an 	ve kar yüzdesi 	 yağmur 

Hava s ıcaklığı 	 Toprak s ı caklığı  
Ekim tarihi Topraktan Ç ıkış  ve Filizlenme Toprak suyu 
Güneş  ışı kları  4-- Yağ an yağmur ve kar 

Yaprak 	 Toprak nemi alanı  
Ekim tarihi Toprak s ıcaklığı  E-- 

Büyüme Büyüme dönemi günleri -k Bitki boyu 
ve Bitki Yaprak aç ısı  4---- 	populasyonu 

Geliş me transferi Bitki boyu ‘--- Yaprak hava 
E- 	sı caklıkları  Işı k yayılımı  Yaprak 

Respirasyon Co profili 
Fotosentez profili 
Yağ an 	ve kar 	T yağmur 

Rüzgar 

Şekil 5.1. M ısır Üretim Sim ıı lasym ıumm Fizyolojik Sm ıllandırmas ı nda Kullan ı lan Alt Modeller (Csaki 1985) 
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Çizelge 5.1. CORNMOD Modelinde Ele Al ı nan Değ işkenler ve Say ı sal Değ erlerinin 
Elde Ed ş  Yollar ı  (Csaki 1985/76). 

Girdi Değ işkenleri Meteoroloji 
Dairesinde 
Elde Edilen 

Alt Model 
Yoluyla 

Hesaplanan 

Sabit Bir Değer 
Olarak Dikkate 

Alınan (Parametre) 

CO2 Konsan X
X

X
X

X
 

330 ppm 
Rüzgar h ız ı  
Bulutluk yüzdesi 
Güneş lenme süresi 
Yağ an yağ mur ve kar 
Bağı l nem 
Y ı l ın belirli 1 	günü Bilgisayar Say 
Hava s ı caklığı  
Ekim tarihi Çiftçilik 151. 
Güneş  ışığı  Güneş  ışığı  
Toprak s ıcakliğ i Toprak s ı caklığı  
Toprak nemi Toprak nemi 
Yaprak alan ı  Yaprak alan ı  
Büyüme dön 	günü Büyüme dönemi 
Yaprak aç ışı  G. ışı nlarına uygun 
Işığı n dağı lı m ı  Gölge- ışı k 
Respirasyon Fotosentez 
Fotosentez Fotosentez 
Bitki boyu Yaprak alan ı  
Bitki populasyonu 4.000 bitki/da 
Yaprak s ıcakl ıkları  Fotosentez 
Gölgede CD profili Gölge profili 
Gölgede rüzgar profili Gölge profili 

Bitki geliş im sürecinin alt modeli biyolojik-ekonomik modellerin yap ıs ına benze-
mektedir. Bu modeller basit veya çok karma şı k da olabilir. Bu durum kaç faktörün 
dikkate al ındığı na ve ne düzeyde (detayl ı) ele al ı ndığı na bağ l ıd ır. Bu modelde m ı sır 
üretim sürecini detayl ı  bir şekilde aç ı klayan oldukça fazla say ı da değ işken ele al ın 
mış tır. Çizelge 5.1'de hangi değ i şkenlerin ele al ı ndığı , bitki geli ş imine etkileri, değ i ş -
kenlerin nas ıl tan ı mlan ıp, tedarik edildi ğ i gösterilmektedir. 

Bitkisel üretim sistemlerinin kompleks simulasyonunda bu tip modeller, daha 
kompleks çal ış malar ında da kullan ı labilir. Örneğ in; 

- Farkl ı  girdilerin çe ş itli kombinasyonlar ı nı n değ erlendirilmesi, (buna optimum 
kaynak kullan ım ı  da denilmektedir) 

- Girdiler aras ı ndaki karşı l ıkl ı  ilişkilerin ortaya konulmas ı  ve öncelik verilecek 
girdinin tespit edilmesi, 

- Gerçeğe yak ı n verim tahminlerinin yap ı lmas ı , 
- Teknoloji ve tekniklerin ve makinalar ın en uygun (optimum) tahsisi, 
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- Belirli mallarla ilgili yatır ım alternatiflerinin ekonomik yönden de ğerlendirilme- 

- Biyolojik ve çevre faktörlerinin etkilerinin bilgisayarda simulasyonu ve böylece 
tarla denemeleri ve saha ara ş tırmas ı  çal ış malar ında masraflar ın azaltı lması  mümkün 
olabilmektedir. 

Kompleks bir bitkisel üretim modelinin oluş turulmas ı  çok büyük miktarda veriye 
ihtiyaç duymaktad ır. Dolayıs ı yla biyoloji çok büyük miktarda veriye ihtiyaç duymak-
tad ın Dolay ıs ıyla biyoloji ve tanm teknikleri hakk ında bilgi sahibi uzmanlarla i şbirli-
ğ i neticesinde modellerin baş arıs ı  daha da artmaktad ır. 

5.1.2.Hayvansal Üretim Sistemlerinin Simulasyonu 

Hayvansal üretim süreci çal ış malar ı nda biyolojik, teknik ve ekonomik ili şkileri 
dikkate alan en uygun araç, sistem simulasyonudur. Hayvansal üretim süreci ana hat-
ları  ile bitkisel üretim sürecine benzemektedir. Dolay ısıyla üretim biyolojik olarak 
ele al ınmakta ve üretim süreci ya şayan hayati fonksiyonlara ba ğ lı  bulunmaktad ır. 
Çal ış man ı n temel prensipleri bitkisel üretimde olduğu gibi bunda da geçerlidir. Fakat 
bu benzerliğe rağmen bir takım hususlarda farkl ı l ık arzetmektedir. 

- Hayvanlar ın biyolojik verimliliğ i üretimde büyük bir öneme sahiptir ve bitkilere 
nazaran daha farkl ı  bir yolla ifade edilmektedir. Bu durumda verim kadar faktör ve-
rimliliğ i, üreme kapasitesi, ölüm oran ı  ve ağı rlık artışı  da yeti ş tirme sonuçlar ında bü-
yük bir öneme haizdir. 

- Hayvan yeti ş tiriciliğ i diğer bir deyi ş le hayvansal ürünler üretimi çok safhal ı  bir 
süreçtir. Hayvan geli ş iminin üretim süreci cinsiyet ve kullan ım alan ına göre iki gru-
ba aynlmaktadı r. Bunlar ilgili hayvan türleri ve yeti ş tiricilik amaçlar ına bağ lı  olmak-
tadır. 

- Yemleme, ekonomik aç ıdan hayvansal üretimde en önemli üretim faktörüdür. 
Ayrıca hayvanlar ın bulunduğu fiziksel şartlar da büyük bir öneme sahiptir. 

- Hayvan yeti ş tiriciliğ inde hava ko şulların ın etkisi ihmal edilebilir durumdad ır. 
Fakat salg ın hastal ıklar ve yeti ş tirme koşullarındaki değ işmelerden kaynaklanan bek-
lenmedik uyumsuzluklar, adaptasyon bozukluklar ı  dikkate al ınabilmektedir. 

Hayvansal üretim süreçlerinin ,  simulasyonunda prensip hayvanlar ın büyüme süre-
cinin takip edilmesidir. Aç ıklandığı  üzere bitki geli ş imi genellikle bir veya daha faz-
la faktörün etkisi altındad ır. Oysa hayvansal üretimde simulasyon çal ış malan bitkisel 
üretim çal ış malarda bütün önemli üretim faktörleri zaman içinde ortaya ç ıkmaktadır. 
Üretim sürecinin kapsad ığı  periyodun uzunluğuna bağ lı  olarak modeller birbirinden 
farklı lık göstermektedir. Böylelikle hayvansal üretim ile ilgili simulasyon konulan 
aş ağı daki gibi olabilir (Csaki 1985): 

- Tek bir hayvan türünde yeti ş tiricilik yapan i ş letmelerde üretim sürecinin simu-
lasyonu 
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- Hayvanc ı l ık iş letmelerinde bütünüyle bir üretim süreci simulasyonu 
- Belli bir yaş  cinsiyet ve kullan ı m gruplar ı n ın büyüme süreci simulasyonu 

- Ekonomik verim trendlerinin simulasyonu 

- İş letmelerdeki belli bir hayvan türünün dikey yeti ş tirme sürecinin simulasyonu 

Üretim süreci aç ı s ı ndan nispeten k ısa bir sürecin simulasyonu bile detayl ı  bir 
model ve geni ş  bir faktör da ğı l ı mı n ı  içerebilmektedir. Hayvan ın büyümesini etkile-
yen biyolojik, fiziksel ve fizyolojik ili şkileri içeren modeller genelde sadece belirli 
bir kategori veya belli bir ya ş , cinsiyet ve kullan ım grubuyla ilgilidir. 

Hayvansal üretim süreci simulasyonunda besleme ekonomisi ile ilgili olarak yem-
ler de ele al ınabilmektedir. Bunlara örnek olarak yem depolama ve yem tedarik 
planlamas ı  üzerine çal ış malar verilebilir. Yem üretimi ile ilgili belli konular ı  model-
leş tirmek imkan dahilindedir. Hayvansal üretim süreçleri ve yem bitkileri üretimi 
birbiriyle yak ından alakal ıdır. Dolay ı s ı yla bu s ıkı  bağ lantı  modele dahil edilmelidir. 
Buna tipik bir örnek olarak hayvanlar ı n meralarda otlat ı lmas ı , otlar ı n geliş imi ve 
hayvanlar ı n büyümesi, sürecin yak ı nen ilgili parçalar ı nı  oluş turmaktad ı r. 

5.1.2.1.Hayvansal Üretim Modellerinin Olu ş turulmas ı  

Hayvansal üretim süreci ile ilgili modellerin prensibi hayvanlar ın hayati süreçleri-
ni ortaya ç ıkarmada ifade etmekte kullanmakt ır. Böylece olu ş turulacak model, mate-
matiksel ifadelerle tan ı mlanan bir dinamik-stokastik sistemdir. İ lk olarak hayvanlar ın 
büyüme süreçlerinin matematiksel aç ı dan tan ı mlanmas ı  gerekmektedir. Bu çal ış ma-
n ın hangi üretim sahfas ı nı  kapsad ığı na bağ lı  olarak basit veya kompleks detayl ı  ola-
rak matematiksel ifadesini sa ğ layabilmektedir. 

Daha önce de de ğ inildiğ i üzere hayvan yeti ş tiriciliğ inde en önemli üretim faktörü 
yemdir. Yemin belli bir miktar ve kar ışı mda tüketimi yetersiz bir geli ş im ve yetersiz 
bir verim ile sonuçlanabilmektedir ki bu ayn ı  zamanda hayvan türlerine, yeti ş tirme 
şekline, yaş  ve cinsiyet gruplar ına da bağ l ıd ı r. 

Yap ı lan bir broiler üretim simulasyonu (Greig at al 1977), bir tak ım temel ili şki-
lerin uygulan ışı n ı  ortaya koymaktad ır. Örneğ in belli bir zaman periyodunda piliçlerin 
canl ı  ağı rl ığı ; 

Wt = Wt-1 + Gt; Wo = W 

Wt = t döneminde piliçlerin canl ı  ağı rlığı  

Gt = Piliçlerin t-1 döneminden t dönemine kadarki canl ı  ağı rl ık art ış ları  

W = Bir günlük civcivin canl ı  ağı rl ığı  

t-1 döneminden t dönemine kadar olan canl ı  ağı rl ık artışı  ise bir önceki periyo-
dun canl ı  ağı rl ığı  ile ya ş  ve tüketilen yem miktar ı n ın bir fonksiyonudur. 

Gt = f (Wt-1, (t-1), Dt) 

Dt = Tüketilen yem miktar ı  t-1 dönemi ile t dönemi aras ındaki zaman aral ığı nda 
ölüm oran ı  ise canl ı  ağı rl ı k ve yaşı n bir fonksiyonu olarak formüle edilmi ş tir. 
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Mt = f (Wt-1, (t-1) ) 

Mt = t-1 ile t dönemi aras ı  ölüm oranı , 

Hayvan yeti ş tiriciliğ i simulasyonunda yem bitkileri üretimi ve depolamas ı  gibi 
baz ı  konular simulasyona dahil edilmelidir. Ayr ıca sürecin mali sonuçlar ı  ile ilgili 
ifadelerin de dahil edilmesinde yarar görülmektedir. Çünkü hayvansal üretim model-
lerinin ve üretim faaliyeti sonuçlar ı n ı n karmaşı k yap ısı , hayvansal üretimde ilgili mo-
dellerin temel ögesi durumundad ır. 

Çeş itli hayvan gruplar ının farklı  binalarda bulundurulmas ı  neticesinde bina kapa-
sitesinin rasyonel kullan ım ı  özel bir tür hayvansal üretim simulasyonuna ihtiyaç gös-
termektedir. Örne ğ in büyük kapasiteli tavukçuluk tesislerinde bina kapasitesinin en 
akı lcı  yolla kullan ı m ı  gibi sorulara cevap bulmak oldukça s ık karşı laşı lan bir durum-
dur. 

Hayvansal üretim süreci simulasyon modelleri birden fazla hayvan grubunu içer-
diğ inde oldukça karmaşı k nitelikte olabilir. Hayvansal üretim modellerinde ba ş lan-
g ıçtaki hayvan say ıs ı , bina kapasitesi, ve yem bitkileri üretim miktar ı  gibi bağı msız 
değ işkenler dikkate al ı nabilir. Hayvanlar ı n yetiş tirme özellikleri (tohumlama etkinli-
ğ i, ağı rl ık artışı , kondüsyon, üretim etkinli ğ i, ölüm vb.) genelde modelin parametresi 
olarak dikkate al ı nmaktad ır. Buna benzer olarak ihtiyaç duyulan girdiler de (girdi 
fiyatları  vb.) modele parametre olarak al ınabilir. Fakat baz ı  parametreler ıslah edildi-
ğ inde bağı msız değ işken olarak kullan ı labilir. Bağı mlı  değ işkenler ise hayvan sto-
ğ undaki değ iş meler elden ç ıkar ı lacak hayvan say ısı , fiziksel birimlerle ifade edilen 
üretim miktarı , toplam maliyetler, toplam yem ihtiyac ı  ve gerekli sermaye vb. olabi-
lir. 

Bitki yeti ş tiriciliğ inde olduğ u gibi hayvansal üretim süreçleri de her zaman dina-
mik Icarakterdedir. Dolay ısıyla simulasyonda hayvansal üretim süreci günlük veya 
haftal ık olarak izlenmektedir. Günlük bazdaki hesaplamalar daha geçerli olmakla bir-
likte çok yoğ un bir çal ış ma gerektirmektedir. 

Hayvanlar ın büyümesi de safhalara ayr ı labilmektedir. Bu safhalann baz ıları  biyo-
lojik karakterde olup, di ğerleri yeti ş tiricinin amaçların ın bir fonksiyonudur (hayvan-
ların besiye al ınma döneminin saptanmas ı  vb.) Pratikte bir çok çal ış mada hayvan ın 
büyümesinin çe ş itli safhalarm ı n ilerideki sabit periyodlar ı  dikkate al ınm ış tır (Csaki 
1985) Bu safhalardan birisi de hayvanlar ın yavrulama dönemi ile tespit edilmektedir. 

Simulasyon birden fazla hayvan büyüme periyodu veya ya ş  grubunu kaps ıyorsa,. 
her bir periyod için temel matematiksel formüller olu ş turulmal ıd ır. Çeş itli periyotlar 
aras ındaki farkl ı l ıklar hem farkl ı  matematiksel ifadelerden hem de alternatif paramet-
re değ iş imlerinden ortaya ç ıkmaktad ı r. 

Tesadüfi (random) de ğ işkenler, hayvansal üretim sürecinde de önemli rol oyna-
maktadır. Tesadüfi etkilerin temel kayna ğı  bitkisel üretimde olduğu gibi hava koşul-
ları  değ il, hayvan organizmalar ı n ın tabiat ında bulunan farkl ı lıklard ır (benzer ko şulla-
ra farkl ı  reaksiyon göstermeleri, hastal ık olas ı lıkları  ve ölüm oranı  vb.) Buna örnek 
olarak hayvanların bir k ısm ın ı  ilk çiftleşmede gebe kal ırken diğerlerinin kalmaması  
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veya farkl ı  hayvanlar ı n ayn ı  özellik ve miktardaki yemden farkl ı  düzeylerde yarar-
lanmas ı  gösterilebilir. Ayr ıca fiyatlar da tesadüfi bir harekete sahiptir. Tesadüfi etki-
leri ele alman ı n yolu muhtemel farkl ı  değ erlerin tekrar simulasyona dahil edilmesi-
dir. Değ işkenin dağı l ım ı  tan ı mland ı gı nda simulasyon, Monte Carlo yöntemi 
uygulanarak ve tesadüfi say ı  üretilerek yap ılabilir. 

5.1.2.2.Hayvansal Üretim Süreci Simulasyon Modellerinin Kullan ı m ı  

Hayvansal üretim süreci modellerinin simulasyonunda temel prensip seçilen bir 
zaman biriminde (gün, hafta) hayvan büyümesinin izlenmesidir. Modelin yap ı s ı na ve 
temel verilerin kullan ı m ı na bağ l ı  olarak periyod boyunca yer alan de ğ iş imlerin (ge-
belik süresi, a ğı rl ık artışı , yem tüketimi vb.) özellikleri hesaplanmaktad ır. 

Hayvanlar ın büyüme simulasyonu bütün bir süreci kapsayabilir ve genelde bir 
çok defa ard ışı k tekrarlardan olu ş maktad ı r. Ş ekil 5.2 de hayvansal üretim süreçlerini 
tan ımlayan simulasyon modellerinin genel yap ı s ı  gösterilmektedir. Simulasyon mode-
linin amac ı , herhangi bir yeti ş tirme politikas ı  veya tekniğ inin uygulanmas ı n ı n doğ u-
racağı  sonuçlar ı n ortaya konulmas ı  olabilir. Yeti ş tirme politikas ı na örnek olarak bü-
tün diş i hayvanlar ın mümkün olan erken tarihte çiftle ş tirilmesi buzağı ların 3 
ayl ıkken sütten kesilmesi gibi varsay ı mların dikkate al ı nmas ı  verilebilir. Ayr ı ca özel 
bir tak ım kararlar da simulasyonla olu ş turulabilir. 

Simulasyon a şamas ı nda değ iş iklik yapmak suretiyle; 
- Çeş itli yeti ş tirme politikalar ı , 
- Farkl ı  yeti ş tirme tekniklerinin konbinasyonu, 
- Farkl ı  üretim hedeflerinin de ğ erlendirilmesi, 
- Farkl ı  besleme politikalar ı  
- Farkl ı  üretim zamanlamas ı  vb. konular irdelenebilir. 

Simulasyon sonuçlar ı , hayvanc ı lı k i ş letmeleriyle ilgili olarak ah ı r ağı l samanl ı k 
kümes gibi binalar ın ekonomik kullan ı m ı  veya yatırım yapma gibi kararlar ın al ınma-
sında iş letmeye bir temel te şkil etmektedir. 

Bu tarı m i ş letmesinin mevcut durumu üzerine olu ş turulan bir simulasyon modeli, 
bir kereye mahsus olmay ı p, uzun bir dönem boyunca kullan ı labilmekte ve ko ş ulları n 
değ i ş tirilmesi yoluyla en iyi çözümün seçilmesi imkan dahilindedir. Böylece yeti ş tir-
me besleme ve bak ım ko ş ullar ı n ı n ekonomik sonuçları n ı n etkisi çabuk ve gerçe ğ e 
yak ın olarak ortaya ç ıkar ı labilmektedir. 

1975 y ı l ı nda A.P.Charlton ve P.R. Street taraf ı ndan geli ş tirilen bir süt inekçiliğ i 
modelinde ise a ş ağı da s ı ralanan sorulara cevap bulabilmek mümkündür. 

- Gelecekteki olas ı  bir fiyat dalgalanmas ı n ın süt inekçiliğ i faaliyetine etkisi 

- Hayvan ın teknik performans ı n ın geli ş imine etkisi 

- Çiftçinin üretim sistemindeki de ğ i ş ikliğ in etkileri (örn: danalar ı  elinden ç ıkar-
mak yerine besiye almas ı  vb.) 

- Farkl ı  mali ayarlamalar ın ve faiz oranlar ı n ı n etkileri 
- Çiftçi ve ailesi taraf ından yap ı lan tüketim artışı n ı n üretim sürecinin geli ş imine 

etkisi vb. 
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Besleme Diyetmin Oluş turulmas ı  

v  

Hayvan ın Büyüme Belirtilerinin Hesaplanmas ı  
(Canl ı  Ağı rl ık Artışı , Ölüm, Enerji Al ım ı  vb.) 

Birim Zamanda Meydana Gelen Art ış  (Gün, Hafta) 

Ah ır Yeri ve I şgücü Ihtiyaçları  
Yem ve Di ğer Masraflar 

Gelirler ve Kâr ın Hesaplanması  

Hedeflenen 
Yaş  ve Ağı rlığ a 

Ulaşı ldı  m ı? 

Evet 

Hay ır 

Tür, Amaç, Cinsiyet ve Ya şı n Belirlenmesi 

Yeti ş tirme Yöntemlerinin Belirlenmesi 

Belirlenen 
Rasyon Dikkate 

Al ı nd ı  mı ? 

Evet 

Yetiş tirme 
Ilkeleri Dikkate 

Alı ndı  mı ? 

Evet 

ANALIZ SONUÇLARI 

Hay ır 

Hayır 

Ş ekil 5.2. Hayvansal üretim Siireçlerini Tan ımlayan Simulasyon Modellerinin Genel Yap ısı  (Csaki 1985). 
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5.2. Tarımsal I ş letme Sistemlerinin Simulasyonu 

Tarımsal I ş letmeler çok çe ş itli girdileri kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünleri 
üretmektedir ve dolay ısıyla üretim süreci ve ko şulları  çevre tarafından belirlenen bir 
ortamda ya şayan organizmalar ın hayati fonksiyonları  üzerine inşa edilmiş tir. Tarım-
sal iş letme sisteminin genel yap ı s ı  Ş ekil 5-3'de görülmektedir. 

UZUN DÖNEM 
AMAÇLAR EKONOMIK ÇEVRE 

sı. YENI 
AMAÇLAR Etkili 

Kontrol 
Analiz TECRÜBELER 

KAYNAKLAR 

Amaçlar 
TECRUBELER 

ÜRÜNLER 
Bitkisel 
üretim 

Hayvansal 
Üretim 

4  	

Yatırım 

DOĞ AL ÇEVRE 
Ş ekil 5.3. Tarı msal Iş letme Sisteminin Genel Yap ısı  (Csaki 1985). 

Büyük ölçekli bir tar ı m iş letmesi oldukça karmaşık bir yap ı ya sahip olan iki te-
mel alt sistemden olu şmaktad ır. 

1. Girdi Alt Sistemi: Hammaddelerin ürünlere dönü ş türülmesi sürecidir. 

2. Kontrol Alt Sistemi: Girdi alt sisteminin yürütülmesini gerçekle ş tirme fonksi-
yonuna sahiptir. 

Bu iki temel alt sistem çok çe ş itli yönlerden ayrı lmaktad ı r. Tarımsal iş letme yö-
netiminin ihtiyaçlar ına göre tar ımsal i ş letme sistemlerinin matematiksel modelle şme-
si, 3 temel konuya ayr ı labilir. Bunlardan birincisi kontrol alt sisteminde tar ım iş let-
mesinin k ısa, orta ve uzun dönem kararlar ın ı n modellemesi, bir diğeri i ş letmenin 
iş leyiş inin matematiksel ifadesi ve en son olarak da ilk iki yakla şı m ı n bütünle ş meyi 
sonucu olu ş turulan bir tan ı mlamal ı  modeldir. 

Tarım iş letmesi faaliyetleri özellikle heterojendir (birbirinden farkl ı lık arz etmek-
tedir.) Dolay ı s ı yla her periyot için a şağı daki tipteki de ğ i şkenler uygulanabilir: 

- Üretim değ i şkenleri (üretim süreci ile ilgili olarak) 

- Ticari değ işkenler 

- Kaynak kullan ım değ işkeni (teknolojik değ işkenler) 
- Finansal (mali) de ğ işkenler 
- Diger değ işkenler 

Tarım iş letmelerinde üretim süreci boyunca kullan ılan kaynaklar ın k ı s ı tl ı  olmas ı  
durumunda, en uygun şekilde kullan ı m ı  büyük bir öneme sahiptir. Bu sorunlar ın gi-
derilmesinde zaman ı  dikkate alan çok a şamal ı  bir model olu ş turulmal ıd ır. Bir tar ım 
iş letmesi modelinde temel zaman birimi üretim süreci ile ilgili olarak hemen hemen 
1 y ı ldır. Bu 1 y ı llık süre içinde simulasyon statik veya dinamik olabilir. Statik yak- 
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laşı m, tarımsal iş letme simulasyonunun belli bir y ı l boyunca ayn ı  kalmas ı  anlam ına 
gelmektedir. Ara ş t ırı lan durumlar her zaman bu y ıl ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle 
farkl ı  üretim sistemleri ve de ğ i ş ik iklim koşulları  altında söz konusu y ı l, simulasyon 
ne gibi sonuçlar gösterecektir. Bu yakla şı m, duyarl ı lık analizlerinin yürütüldü ğü sta-
tik doğ rusal programlama uygulamalar ına paraleldir. 

Tarımsal faaliyetler, dinamik bir şekilde de simule edilebilir, Model dinamik ola-
rak çal ış tırı ldığı nda iş letmenin büyümesi, birbirini izleyen y ıllarda simule edilebilir 
ve farkl ı  koş ullar ve iş letrnecilik programlar ı  hesaplan ır. Iş letmenin büyümesini izle-
yen bu çal ış mayla 1 y ıllık sonuçlar, bunu izleyen y ılların simulasyonu için temel 
oluş turmaktad ır. 

Kompleks tar ım iş letmesi simulasyon modeli, bir çok aşamal ı  planlama ve analiz 
metodudur. Bu modeller tar ım iş letmeciliğ inde bütün önemli karar problemlerinin 
çözümüne yard ımc ı  olabilmektedir. Bunlardan baz ı ları ; 

- En uygun üretim deseninin planlanmas ı  
- Yatırım kararlar ının ayr ıntı l ı  olarak haz ırlanmas ı  
- Çeş itli tar ımsal kalk ınma politikalar ının oluş turulmas ı  
- Tarı msal üretim sistemlerinin teknik aç ıdan değerlendirilmesi 
- Fiyat değ iş ikliklerinin etkilerinin ortaya konulmas ı  
- Hava durumu gibi belirsizliklere ba ğ l ı  olarak üretim risklerinin tahmini 
- İş letme kaynaklar ı n ı n ortaya konulmas ı  

Finansal sistem değ iş ikliklerinin tar ı m iş letmesi üzerine olas ı  etkilerinin analiz 
vb. konularda olabilir. 

Tarımsal iş letme simulasyon modellerinin bilgisayar olmadan kullan ımı  hemen 
hemen imkans ızd ır. Bilgisayar, bu modellerin i ş leyiş ini aşı rı  derecede h ızland ırmakla 
kalmaz, ayn ı  zamanda ara ş tırma ve analizlerin olas ı  dağı l ı m ın ı  da geni ş letmektedir. 
Diğer bir önemli bir avantaj ı , araştırma sonuçlar ının aç ık ve kolayl ıkla yorumlanabil-
mesini mümkün k ı lmas ıdır. 

Son yıllarda tar ı msal iş letmelerde kar şı laşı lan sorunlar ve al ı nmas ı  gerekli karar-
lar, sadece tar ı msal üretimin yap ı s ı  ile ilgili olmay ıp, ayn ı  zamanda fiyat ve pazar  
gibi olgular ı  da içermektedir. Günümüzde tar ım iş letmeleri kapal ı  aile ekonomilerin-
den pazafa yönelik üretim yapan i ş letme şekline dönüşmektedir. Bu durumda i ş let-
melerin diğer ekonomik sektörlerle olan ili şkileri daha da artm ış  ve karmaşı k bir ha-
le gelmi ş tir. Dolay ı s ı yla i ş letme baz ında kar şı la şı lan sorunlar ın çöziimünde bütün 
alternatifleri de ğerlendirebilme gibi bir durum söz konusu olmaktad ır. İş te bu durum-
da en iyi çözüm arac ı , simulasyon modelleri olmaktad ı r. Ş ekil 5.4'de fiyat ve pazar 
yap ı sı  dikkate al ınarak olu ş turulan (endüstri dinamikleri prensibi) bir s ığı r besiciliğ i 
iş letmesinin simulasyon modelinin şemas ı  görülmektedir. Ş emada modelin temel ya-
pısı  gösterilmekte ve çe ş idi karar fonksiyonlar ıyla bağ lantı lı  ilave değ i şkenleri işaret 
edilmektedir. Ana konu, bu faaliyetin yapmaya de ğ er olup olmad ığı , eğ er yapmaya 
değerse besi döneminde s ığı r eti üretim kapasitesini art ırmak için ne ölçüde sermaye 
yatırı m ı  yap ı lacağı d ır. Model, yakla şı k 600 denklemi kapsamakta ve çal ış mada fiyat 
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dalgalanmalar ı  ve hava ko şulları  da dikkate al ı nmaktadır. Ayr ıca otlatma ve besleme 
koş ulları  aras ındaki ilişki önemli say ı lm ış tır. Esas hesaplamalarda çe ş itli satış  ve sa-
tın alma fiyatlar ı  temel al ınm ış  ve izlenen yeti ş tiricilik politikas ı  çalış ması  40 yıllık 
bir periyot baz al ınarak yürütülmü ş tür. 

Tarımsal iş letme sistemleri simulasyonuna ülkemizde bir örnek verecek olursak, 
1981 y ı l ı nda Ege Bölgesi Gediz havzasinda seçilmi ş  bir yörenin tar ımsal planlamas ı -
n ın yap ı ldığı  bir çal ış mada (Oktay 1981), 20'ye yak ın alternatif olarak ortaya konul-
muş tur. Ayrıca simulasyon yönteminin, do ğ rusal programlamadan farkl ı  olarak; 

Şekil 5.4. Bir S ığı r besicili ğ i faaliyetinin dinamik simulasyon modeli (Csaki 1985). 
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- En küçük ve en büyük faaliyet say ı s ını  s ı nırlama olana ğı nın bulunmas ı , 

- Plana girecek faliyet say ı s ı nı  s ı n ı rlama olana ğı n ın bulunmas ı , 

- Planlama sonunda bilgisayardan çok say ı da plan ı n elde edilmesi vb özellikler 
taşı dığı  vurgulanmaktad ır (Oktay 1981). 

53. Bölgesel ve Ulusal Tar ı m Sistemlerinin Simulasyonu 

Ulusal düzeyde tar ım sistemi ile ilgili çal ış malarda matematiksel modclleme bir 
yere kadar geni ş  kullan ı m imkanları  sunmaktad ır. Ancak bu ifadelerde amaç sadece 
sistemin nas ıl iş lediğ inin değ il ayn ı  zamanda bir tak ı m problemlere ili şkin alternatif 
çözümlerin getirilmesi olmal ı d ır. Bu da simulasyon çal ış maları  ile kolayl ıkla başarı -
labilmektedir. Ş ekil 5.5'de ulusal tar ı m sistemlerinin genel yap ı sı  görülmektedir. Ş e-
kilde de görüldü ğ ü üzere sistemde teknik biyolojik sosyal ve ekonomik ve ekolojik 
faktörler e ş it olarak dikkate al ınm ış t ır. 

Şekil 5.5 Ulusal Tarı m Sistemlerinin Genel Yap ısı  (Csaki 1985). 
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Ulusal tar ım sistemlerinin modelleri sadece tar ı m sektöründe de ğ il tarı m sektörü-
nün diğ er sektörlerle ili şkisini dikate alarak ayn ı  zamanda ülke ekonomisi için olu ş -
turulmaktad ı r. Buna göre tar ımsal makromodellerin s ı n ı flandınlması  

- Tek bir mal veya mal grubunun üretimine yönelik faaliyetler içeren modeller 

- Tarımsal üretimi bir bütün olarak ele alan tar ımsal sektör modelleri 

- Tarı m ürünlerinin üretimi ve i ş lenmesi safhalar ı n ı  dikkate alan g ıda üretim mo-
delleri şeklindedir. (Csaki 1985) 

Ş ekil 5.6. da Ulusal Tar ı m sistemleri modellerinin genel yap ıs ı  gösterilmektedir. 
Uzun bir plan dönemini kapsayan bu modelde 3 alt model söz konusudur. Birincisi 
plan ve politikalar ın s ıraland ığı  alt model ikincisi sistemin gerçekle ş tiğ i alt model ve 
sonucunu da sistemle ili şkili olarak ulusal pazar alt modelidir. Bölgesel ve ulusal ta-
rım sistemleri simulasyonu ile ekonomik i ş letmecilik modellemeleri, üretim modelle- 

Şekil 5.6. Ulusal Tarı m Sistemi Simulasyon Modellerinin Genel Yap ısı  (Csaki 1985). 
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mesi tarımsal üretimin doğal ve ekolojik ko ş ullarının ele al ınmas ı , tarı mda nüfus ha-
reketlerinin incelenmesi, tüketici talebinin modellenmesi, arz talep dengesinin olu ş tu-
rulmas ı  uluslararas ı  pa7arlar ın ülke tar ı m ekonomisine etkilerinin modelemesi yap ı la-
bilmektedir. Ayr ıca tar ım politikalar ı nın belirlenmesinin yan ıs ıra tar ımsal yay ım ve 
tarımsal eğ itim çalış malar ında da yayg ın bir şekilde kullan ımı  bulunmaktadır. 
(Boehlje and Eidman 1978) (Menz and Longworth 1976) 

5.4. Uluslararas ı  Tar ı m Sistemlerinin Simulasyonu 

Daha önce de de ğ inildiğ i üzere ayn ı  coğ rafi bölgedeki birkaç ülkenin ortak ta-
rımsal yap ı  ve politikas ı  uluslararas ı  tarı m sistemleri olarak adland ınlmaktadır. Tarı -
m ın uluslararas ı  ilişkileri aras ında ticari ili şkiler, g ıda ve teknolojik yard ım finansal 
ilişkiler, uluslararas ı  rezerv stoklar ı nın oluş turulması  vb. hususlar dikkate almmakta-
din Ş ekil 5.7.de uluslararas ı  tarı m sistemleri modellerinin genel yap ı sı  verilmiş tir. 

Ş ekil 5.7. Uluslaı arom laıı in Sı .steint Mo ıl...11.nrun (,,nel 1 apst 
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Uluslararas ı  tar ım sistemlerinin simulasyon modellerinin olu ş turulmas ı nda iki yol 
izlenmektedir. Birincisi uluslararas ı  tar ı m sistemini büyük bir ülke şeklinde dü şünüp 
ulusal sisteme benzer yap ıda model oluş turmak ikincisi ise uluslararas ı  sistemdeki 
dahili ili şkileri alt sistemleri ve ba ğ lantı lar ı  tan ımlayan bir model olu ş turmaktad ır. 

Uluslararas ı  ve ulusal tar ı m sistemlerinin simulasyonu ile öncelikle ulusal ve 
uluslararas ı  tarı m politikas ına yeni bir perspektif getirilmi ş tir. Tarımla ilgili ulusal 
düzeydeki problemlerin çözümü tar ı m ı n ülke ekonomisinin istekleri do ğ rultusunda 
yönlendirilmesi farkl ı  tarı m politikaların ın meydana getirece ğ i sonuçlar ın değ erlendi-
rilmesi vb. konularda çok çe ş itli alternatifler simulasyon yöntemiyle olu ş turulabil-
mektedir. 

6.GENEL DEĞ ERLENDIRME 

Çağı m ızda ülke yarar ı n ı  gerçekle ş tirmek isteyen idareci ve teknisyenlerin karar 
aş amas ı nda ilham ve tahminden öte, bir tak ı m bilimsel araç ve tekniklerden yarar-
lanmalar ı  zorunlu hale gelmi ş tir. Özellikle ekonomik sektörlerin kar şı laş tığı  problem-
ler genelde hacimce karma şı kl ık aç ı s ı ndan gittikçe artmaktad ır. Bu teknikler sayesin-
de, baz ı  konularda amac ı  sağ layan karar ın hangi olduğ u, baz ı larında ise çeş itli 
kararlar ı n ne sonuçlar doğ ruacağı  ortaya konulabilmektedir, dolas ıyla yanlış  ve kötü 
kararlar bertaraf edilebilmektedir. Do ğ rusal ve doğ rusal olmayan programlama tek-
nikleri,oyun teorisi ve simulasyon yöntemi, bu karar araçlar ından baz ı ları d ır. Analitik 
metodlar ın iş lemediğ i veya pratik olmad ığı  durumda simulasyon en etkin yöntem 
olarak kullan ı lmaktad ır. Diger taraftan sistemin gerçekle ş tirilmesini imkans ız, çok 
masrafl ı  veya uzun bir zaman gerektirdiğ i durumlarda, simulasyondan yararlan ı labil-
mektedir. 

Özetle, gerçek sistemin bir taklidini olu ş turmay ı  amaçlayan simulasyon yöntemi 
ile hem zamandan, hem de parasal aç ıdan tasarruf edilebilmektedir. Bununla birlikte 
çok çe ş itli alternetifier kolayl ıkla ve en k ısa zamanda mümkün olduğ unca gerçeğ e 
yak ı n bir şekilde değ erledirilebilmektedir. 

Son y ı llarda simulasyon, yöntemi özellikle geli şmiş  ülkelerde tar ı mda da yoğ un 
olarak kullan ı lmaya ba ş lanm ış tı r. Bu yöntem sayesinde hem i ş letme, hem bölge, 
hem de ülke baz ı ndaki politikalara yön verebilecek sonuçlar al ınmaktad ır. Oysa ül-
kemizde özellikle tar ı m alan ı nda bu yöntemin uygulama örnekleri oldukça s ı n ırl ı  sa-
y ıdadı r. 

Günümüzde tar ı m ı n, diğ er ekonomik sektörlerle olan ili şkileri eskiye nazaran da-
ha da artış  göstermektedir. Bu s ı k ı  ili şkiler neticesinde tar ı m i ş letmelerimizde üre-
timde, yatı rım, kaynak kullan ım ı  vb. hale gelmektedir. Fiyat belirsizli ğ i ve pazarla-
ma imkanları n ın k ı s ı tl ı lığı  vb. d ış  etkenler nedeniyle özelikle pazara yönelik 
üretimde bulunan tar ım iş letmelerinin üretim kararlar ında risk ve belirsizli ğ in dikkate 
al ınmas ı n ı  zorunlu hale getirmi ş tir. Bilindiğ i gibi hava ko ş ulları  da bu tesadüfi et- 
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kenleri art ırmaktad ı r. Bu durum, tar ı m iş letmelerinde karar aşamasında çok çe ş itli al-
ternatiflerin değerlendirilerek bir sonuca var ılmasını  gerekli k ılmaktad ır. Tarım iş let-
melerimizin kar şı laş tığı  bu kompleks yap ı  neticesinde, simulasyon yöntemiyle al ına-
cak kararlar, sistemin karma şı k tam olarak anla şı ldığı nda, gerçeğe yakın olacak ve 
optimum sonuçlar verebilecektir. 

Ayrıca tar ımsal üretim sistemlerinin simulasyonu ile de hem bitkisel, hem de 
hayvansal üretimi etkileyen temel faktörlerin etkileri detayl ı  olarak ara ş tınlabilecek-
tir. Bu sayede her bir faktörün optimum kullan ılması  sağnalabilecek ve kaynak kul-
lan ım ında etkinliğ i artırabilecektir. Ayn ı  zamanda verim de bir art ış  söz konusu ola-
bilecektir. Bunun yan ı s ıra bölgesel, ülkesel ve uluslararas ı  bazda bir tak ım tarım 
politikalann ın oluş turulabilmesine temel olacak veriler (kararlar), simulasyon yönte-
mi ile elde eçlilebilmektedir. Dolayas ı yla özellikle bölgeler itibariyle bu çal ış maları  
yayg ınlaş tınlıp sonuçland ınlmas ı  ve yay ım elemanların ın etkin bir şekilde çalış ması  
ile bu avantajlardan bölgedeki çiftliklerin sonuçta da ülke ekonomisinin faydalanma-
sı  sağ lanabilecektir. 

Tarım ekonomisi alan ında simulasyon yönteminin çok çe ş itli dallarda kullan ım ı , 
şüphesiz ülkemiz için de söz konusudur. Ancak ülkemizin içinde bulundu ğu koşullar 
nedeniyle bu kullan ı m alan ı  kı s ı tl ı  olabilir. Bilindiğ i üzere tar ım iş letmelerimizin bü-
yük bir çoğ unluğunda muhasebe kaydı  tutulmamaktad ır. Bu durum, tar ım iş letmeleri 
ile ilgili bir takım sorunlar ı n dinamik olarak (zaman serisi) ele al ınmas ını  sm ırlandır-
maktadır. Diğ er bir husus, ülkemizde tar ı msal araş tı rmaların miktar olarak yetersizli-
gidin Örneğ in optimum i ş letme büyüklüğünün tespit edildiğ i ancak 15 veya 20 ye 
yak ın ara ş tırma yap ı lm ış tır ki bunlar ı n çoğ u da hemen hemen ayn ı  tarım bölgelerini 
kapsamaktadır. Bu durumda, daha önce yap ı lm ış  çal ış malarda kullan ı lan veri ve elde 
edilen sonuçları n, simulasyon çal ış malar ı nda kullan ı labilme olas ı lığı  da ortadan kalk-
maktadır. Simulasyon yönteminin kullan ım ını  sınırland ıracak bir di ğ er etken de ülke-
mize tarımsal araş tırmalarda çok çe ş itli bilim dallarında bulunan araş tırıc ı  ve uzman-
lar aras ındaki işbirliğ inin oldukça düş ük bir düzeyde olu şudur. Bu yöntemin tarım 
alan ında kullan ım ın yayg ı nlaş tırı lmas ı , araş tırmalarda ekip çal ış mas ı na bir zemin te ş -
kil edebilecek ve çok çe ş itli ara ş tırmalar ı n yürürlüğ e konmas ı  sağ lanabilecektir. 

Sonuç olarak, ülkemizde uygulanmas ı  fazla olmayan bu yöntemin tar ım ekonomi-
si alan ında kullan ı labilme olanaklar ın ı n araş tırılması  ve böylelikle bu yöntemin avan-
tajlann ın iş letme ve ülke baz ı nda ortaya konulmas ı  gerekmektedir. Simulasyon yön-
teminin kullan ı m ı  ve kullan ı m alanlar ın ın art ırı lmas ı  ile ülkemizde tar ımsal 
iş letmecilik alan ında yeni bir perspektif aç ı lmış  olacaktır. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995 

AVRUPA PARA SISTEMI VE 
TÜRKİYE'NİN SISTEME 

ENTEGRASYONU 

Metin SARAÇO Ğ LU * 

1. AVRUPA PARA SISTEMI (EUROPEAN MONETORY SYSTEM-EMS) 

Avrupa Birliğ i (AB) parasal bütünle şmeyi gerçekle ş tirmeyi amaçlayan EMS, bel-
gesel bir "inter-konvertibilite" sistemine dayanmakta ve tüm üyeler aras ında ortak bir 
para biriminin kullan ı lmas ı n ı  öngörmektedir. Ekonomik entegrasyonu sa ğ layan bir 
toplulukta parasal entegrasyonun gerçekle ş memesi durumunda, her ülkenin izleyeceğ i 
bağı ms ız para ve kambiyo politikas ı  kaynak maliyetini art ır ıc ı  sonuçlar verecektir. 

Ekonomik alanda bütünle şme sonras ında oluş turulacak para birli ğ i ş u yararlar ı  
sağ lamaktadı r: 

- Döviz kurlar ı na ili şkin belirsizliğ in azalmas ı  sonucu sermaye, mal ve hizmet ti-
careti olumlu yönde etkilenecektir. 

- Döviz piyasas ı n ı n yol açtığı  kaynak kay ıplar ı n ın maliyetinden tasarruf, buna pa-
ralel olarak da döviz rezervelerinden tasarruf etmek imkanlar ı  ortaya ç ıkacakt ı r. 

- AT'n ın uluslararas ı  para birimi kullanmas ın ın sağ layacağı  yararlar, ortak para 
birimi, dış  ödemeler sorunlar ı na önemli çözümler getirecektir. 

- Para birli ğ ine üye olrnan ın sağ layacağı  uluslararas ı  kredibilite'nin yan ı  s ıra, kü-
çük ve aç ık ekonomilerin döviz spekülasyonlar sonucu kar şı laş tığı  olumsuz etkiler 
de ortadan kalkacakt ı r. 

Para birliğ ine katı lman ı n olumlu etkileri yan ı nda olumsuz etkileri de bulunmakta-
d ır. Bunlar ı n baş l ı calar ı ; ekonomik politikalar ı n ulusal çerçevede belirleme serbesti-
sinden vazgeçme, üye ülkenin ba ğı ms ız para, kambiyo, faiz politikalar ı  uygulayama-
maları  sonucunu getirmektedir. Ş öyle ki; sistemin benimsedi ğ i ortak para art ışı  
sonucu gerçekle şen büyüme h ı z ı , enflasyon ve i ş sizlik oranlar ı  her ülkenin arzulad ığı  
seviyelerde gerçekle ş meyebilir. (1) 

Bu bağ lamda, EMS ile IMF aras ı ndaki benzerlikler vurguland ığı nda şu unsurlar 
gözlemlenmektedir: 

(*)Araş . Gör. G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

(1) Avrupa Para Sistemi, TCISIAD Yay ı nı , Yay ın No: 115, Istanbul, 1988, s.1 
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i- Hek iki sistem de parasal alanda istikrar ve uyumu amaçlamaktad ır. Buna yö-
nelik olarak ekonomi ve para politikalann ı n uyumlaş tınlmas ı  gereğ i savunulmakta-
dır. 

ii- Her iki sistem de dengesizlikleri ortadan kald ırmak için yaratt ıkları  fonlar 
kullanarak kredi vermeyi a ınaçlamaktad ı rlar. IMFdeki ana fon, ülkelerin % 25'ini 
SDR (veya e şdeğer konvertibl döviz), % 75'ini ise kendi paralar ı  ile ödemeleri yo-
luyla oluş maktad ı r. EMS'de ise, fon, ülkelerin altın ve döviz rezervelerinin 1/5'lik 
bölümünü fon hizmetine vermeleri kar şı lığı nda yaratı lan ECU'lardan olu şmaktad ır. 

iii- Her iki sistem de ortak bir para birimi yarat ıp yayg ın kullan ı mını  amaçlar. 

Büyük dünya krizi sonras ı nda uluslararas ı  ticaret katl ı  döviz kuru uygulamaları , 
yüksek gümrük duvarlar ı  ve kambiyo k ı sı tlamalar gibi nedenlerle sekteye u ğ ratıl-
mış tır. Uluslararas ı  ticareti canland ırmak amac ı yla Bretto Woods Anla ş mas ı  (1944) 
yap ı lm ış , bu anlaşma ile ülke paralar ı  aras ında kovertibilite sa ğ lanmas ına çal ışı lmış  
ve döviz kurlar ı n ın belirli s ı n ı rlar içinde dalgalanmas ına olanak tan ı nm ış t ır. 1971'e 
kadar bu uygulama aksamadan yürü ınüş tür. Çünkü ABD, ülke d ışı nda istendi ğ i an 
doları , sabit alt ın-dolar paritesinden, alt ı na çevirmeyi taahhüt etmekteydi. Böylece 
dolar, altı n kadar güvenceli bir rezerv birimi olarak kabul görmekteydi. Ancak enf-
lasyonun h ızlanmas ı  ve dolay ı s ı yla dolara kar şı  güvensizliğ in artmas ı  ve diğ er dış sal 
faktörler sonucu bu sistem çökmü ş tür. 

70'li y ı lların baş ları nda yap ı lan Washington Anla şmas ı  ile, ülke paralar ıyla dolar 
aras ında yeni "merkezi kurlar" tespit edilmi ş  ve ülke paralar ı  bu yeni kurdan (-) (+) 
% 2.25"lik sapma göstermesine izin verilmi ş tir. 1972'de AET, IMFce uygun görülen 
dolar merkezi kurundan (-) (+) % 2.25'lik sapmalar ı  muhafaza ederek, üye ülkelerin 
"ikili kurlar ı  " aras ı ndaki dalgalanmalann s ı n ırın ı  giderek daraltmalar ın ı  önermi ş tir. 
Bu i ş lem literatürde "tüneldeki y ı lan" şeklinde aç ıklamalara konu olmu ş tur. (2) 

Ancak "y ı lan' ın çeş itli nedenlerden dolay ı  başarı sızlığ a uğ rad ığı  görülmektedir. 
Bu nedenlerin baş l ı calar ı  ise şöyle s ı ralanabilir; 

i- 1960 sonras ı nda ba ş layan para krizinin devam etmesi, 

ii- Italya'n ın çift döviz piyasas ı  kurmas ı , yani sermaye ihracat ını  güçleş tirmek 
için "mal ı " liretin değ erinin dü ş mesine olanak sa ğ larken, "ticari" liretin AErnin ka-
bul ettiğ i yı lan içinde kalmas ı n ın sağ lanmas ı d ır. 

iii- Dolar ın istikrazs ı zlığı , petrol fiyatlann ın yükselmesi, topluluk üyeleri aras ında 
yap ı sal farkl ıl ıklar ve merkezi kurlar ın değ iş imiyle ilgili bir ölçütün olmaması , yı la-
n ın başarısızlığı ndaki diğer nedenler olarak kar şı m ıza ç ıkmaktad ır. 

Bütün bu geli şmelere kar şı n, topluluk içerisinde reel ve parasal alan ı  kapsayan 
"tam bir bütünle şme hedeflenmi ş " ve ilk amaçlar ından biri de EMS'nin kurulmas ı  ol-
muş tur. EMS'nin çerçevesi "iki a şamal ı " Barre planlar ı  ve "Werner Raporu " doğ rul-
tusunda olu ş turulmuş tur. 

Özellikle Werner Raporunda (1970) tek bir topluluk para birimi (ECU) olu ş tur-
mak için; 

(2) A.g.e. s3 
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- Üye ülkelerin paralar ı  aras ındaki ilişki sabitleş tirilmesi, 
- Kurlar aras ında dalgalanmalar ın ortadan kald ırılması  ve 
- Para birimlerinin geriye dönü ş ü olmayacak şekilde tam konvertibilitesi amaçlan-

mış tır. 
Buraya kadar anlat ı lan EMS Sisteminin özünde sabit fakat ayarlanabilir kurlar ol-

gusu bulunmaktad ır. (3) Yine ayn ı  şekilde sistemin fonksiyonlar ı  üç ana ba ş lıkta 
toplanabilir. Bunlar; 

- Avrupa Para birimi (ECU)'nun yarat ı lmas ı  ve kullan ı lmas ı , 
- Kur Sistemi ve müdahale mekanizmas ı , 
- Kredi mekanizmas ı , 

2. TÜRK FINANS SEKTÖRÜNÜN GEL İŞİ Mİ  VE DIŞ A AÇILMASI: 
ULUSLARARASI SISTEME ENTEGRASYONU 

1980% y ı llar, dünya finans sektöründe liberalle ş me, finansal araç geni ş lemesi ve 
finansal entegrasyon ile ilgili önemli geli şmelere konu olmu ş tur. Finans sistemindeki 
büyüme, ekonomilerdeki reel büyümeyi a ş mış tır. Bu geli şme ve bütünle şmenin, 
1982'deki borç krizi sonras ında daha çok geli ş miş  ülkelerde yoğ unlaş tığı  gözlemle-
nir. Dünya sermaye hareketleri içinde, geli ş en ülkelerin payları  azalmaktad ır. 

1970'lerde yüksek petrol fiyatlar ı  nedeniyle, olu ş an petro-dolarlar uluslararas ı  fi-
nans piyasalar ın ı  besleyen önemli bir fon kaynağı  iken, 1986'dan itibaren hem dolar-
da hem de petrol fiyatlar ındaki h ızl ı  dü ş üş  büyük ölçüde bu kayna ğı  kurutmuş tur. 
1980'li y ı llarda Japonya, finans alanlar ında süper bir ülke olarak yerini alm ış tır. (4) 

Dünyadaki finansal entegrasyona yönelik geli ş melerin ilk basamağı n ı  liberalle şme 
oluş turmaktad ır. Günümüzde, finansal kurumlar ın faaliyet alanlar ını  ayıran s ınırlar 
gev şemi ş tir. Bankalar ı n menkul k ı ymet i ş lemleri yapabilmeleri, menkul k ıymet fir-
malar ın ın yatı rım fonları  yönetebilmeleri ve üniversal banka ı lığ a geçiş  sağ lanm ış tı r. 

Anglo-Sakson sisteminde bankalar ve menkul k ıymet firmaları n ı n faaliyet alanla-
rını  ay ıran kesin s ı n ırlar azal ırken, Türkiye'de uygulanan k ı ta Avrupas ı  sisteminde, 
sadece bankalara tan ınan ayr ıcal ı klar ın yayg ı nlaş tı rı lmas ı , liberalle şmenin bir sonucu 
olarak gündeme gelmektedir. 

Liberalle ş menin bir diğer yönü de, mali bask ın ı n ortadan kalkmas ıd ır. Mali baskı  
kısaca, mevduat reel net faizlerinin negatif olmas ı  ve bankalar ın kredi mekanizmas ı -
na tahsis yoluyla müdahalesi olarak tan ımlanabilir. 

Sermayenin serbest dola şı m ı nda liberalleşme etken olarak kar şı m ıza ç ıkmaktad ır. 
Bu şekilde, uzun dönemde faktör gelirlerinin e ş itlenmesi sağ lanmaktad ır. Bugün, 
önemli finans merkezleri aras ı nda serbestlik ve 24 saat i ş lem yapmanın sağ landığı  
görülmektedir. Dünya piyasalar ı  iş lem hacmi, ticaret hacminin 20 kat ına ulaş m ış tır. 
1986 y ı lı  örnek al ınd ığı nda, piyasan ı n ancak % 5'i ticaret, % 85'i ise finansal fon 
hareketlerinden olu şmaktad ır. 

(3) A.g.e., s-5 
(4) Türk Finans Sektörünün D ış a Açı lması , TOSIAD Yaytnt, Yayı n No: 127, 1989, s.4 
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Liberalle ş me yabanc ı  finans kurumlar ın ın bir ülkede serbest faaliyetini ülkenin fi-
nans kurumlann ın dış arıda faaliyetini, yabanc ı ları n ülkede doğ rudan ve portföy yat ı-
rımların ı , yerli firmalar ın yurt d ışı ndaki yatı rım ve borçlanma imkanlann ı  art ı rmayı  
ve yerli-yabanc ı  firmalar aras ı ndaki hukuki statü farklar ı nı  ortadan kald ırmayı  amaç-
lar. (5) 

Türkiye'deki finans sektörünün geli ş imi ve yap ı lan düzenlemelere geçmeden ön-
ce, uluslararas ı  finansal entegrasyondaki geli şmeleri ş u şekilde üzetleyebiliriz: 

Günümüzde bilgi ak ı mı  ve bilgi i ş lem olanaklar ı  artm ış , anında piyasaya giriş i 
sağ layan "dealing" ve i ş lemin tamamlanmas ın ı  sağ layan "settlement" ağ ları  yayg ın-
laş tınlm ış tır. Dünyan ın baş l ıca finans merkezleri aras ında günün her saatinde i ş lem 
yap ı labilmektedir. Sermaye hareketlerindeki liberalle ş me ve "deregulation" uluslara-
ras ı  finansal bütünle ş menin alt yap ı s ı n ı  oluş turur. 

Bu bağ lamda, Japonya'n ın bir süper finans ülkesi olarak ortaya ç ıkmas ı , "Euro" 
piyasalara fon arz eden ülke konumunu kazanmas ı  ve büyük ödemeler dengesi aç ığı  
veren ABD'nin bu aç ığı n ı  sermaye piyasalar i ş lemleri yoluyla kapatmas ı , finansal 
hareketlerin i ş lem hacmini büyük ölçüde art ı rm ış ur. 

Finansal entegrasyon sürecini h ızland ıncı  etkenler ş u şekilde s ıralanabilir: 
- Uluslararas ı  portföy olu ş turulmas ına getirilen kolayl ıklar, 
- Borsalar ı n, kote edilmiş  menkul k ı ymetleri ve borsa üyeli ğ i açı sından h ızla 

uluslararas ı laşmas ı , 
- Auditingy ve rating hizmetlerinin uluslararas ı  standartlarda yayg ınlaş mas ı , 
- Uluslararas ı  bankac ı lık ve Eurou piyasalar ın ı n iş lem hacmindeki art ış , 
- Japon, Kamurai ve Shogun ve Euroyen piyasalar ındaki h ı zl ı  geliş meler. 

2.1. Türkiye'deki Sermaye piyasas ı n ı n Genel Görünümü 

Burada para ve sermaye piyasalar ı  aras ındaki bir ayr ı m ı n yapay olduğu, çünkü 
uzun vadeli yatırı m araçlar ı n ı n her iki piyasada da i ş lem gördüğ ünü düş ünerek sade-
ce sermaye piyasas ı  üzerinde durulacak ve geli ş meme nedenleri vurgulanacakt ır. (6) 
Çünkü uluslararas ı  finans sistemiyle bütünleş mede, sermaye piyasas ı n ın yap ı sı  ve i ş -
leyiş i belirleyici olmaktad ı r. 

Sermaye piyasas ı n ı  "orta ve uzun vadeli fonlar ı n arz ve talebinin, yard ı mc ı  ku-
ruluş lar arac ı lığı yla ve menkul k ı ymetlere bağ l ı  olarak karşı laş tığı  piyasalar" olarak 
tan ımlayabiliriz. (7) 

Sermaye piyasas ı n ı n ekonomi içindeki önemi ise, ülke ekonomisi aç ı s ı ndan tek 
başı na yararl ı  olamayan, küçük tasarurflar ı n menkul k ı ymetler arac ı lığı yla yat ı rı mlara 
kanalize edilmesinden kaynaklanmaktad ır. Yine ayn ı  şekilde, sermaye piyasas ı  geli ş -
mekte olan ülkelerde, "k ı s ır döngü" olarak nitelendirilen tasarruf yetersizli ğ i sorunu-
nun aşı lmasında yard ı mc ı , bir fonksiyonu vard ır. Ileride de de ğ inileceğ i üzere Türki-
ye'dekinin aksine, Bat ı l ı  ülkelerde piyasalara giren tasarruflar ı n çoğ u kiş isel olmay ıp, 
kurumsal yap ıdadır. Yani bir kurumsal yat ınmc ı  olgusu vard ır. (8) 

(5) A.g.e.,s.5. 
(6) Aksoy, A., Menkul K ıymet Yat ı rımlar ının Analizi, Ankara, 1988,3.73. 
(7) Karsl ı , M., Sermaye Piyasas ı , Borsa ve Menkul K ıymetler, Istanbul, 1988, s.17. 
(8) A.g.e.,s.29. 
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Sermaye piyasas ı nı n gerek uluslararas ı  finans sistemiyle bütünle şmedeki fonksi-
yonu, gerekse ülke kalk ınmas ındaki itici gücü nedeniyle bir çok ülkenin bu alanda 
atı lı mlar yaptığı n ı  görmekteyiz. 

Bu bağ lamda, Türkiye'de bu yöndeki çabalar ın uzun bir geçmiş i olduğu ve 
1980'lerden sonra h ızlanan bir sürece girdi ğ ini söyleyebiliriz. Buna ra ğmen, yukarıda 
değ inilen iki önemli nedenden dolay ı , birincil bir öneme sahip "sermaye piyasas ı " 
olgusunun , Türkiye'de istenilen düzeye gelemedi ğ inin ve etkinliğ inin sağ lanamadığı  
saptanmaktad ır. Bu geli ş melerin istenilen oranda olmamas ının nedenleri, aş ağı da dört 
etkenle anlaulmaya çal ışı lm ış tı r. 

i- Bankalar sisteminin Türkiye'deki özelliklerinden kaynaklanan olumsuz etkiler 
ilk s ıray ı  almaktadır. Çünkü bankalar ülkemizde, finans sisteminin tek hakimi duru-
mundad ı r. Buna karşı l ı k, Anglo-Sakson sisteminde bankalar her biri ayn ve belli 
fonksiyonlar ı  olan yetki ve çal ış ma alanları  ayr ı lm ış  finansal kurumlard ır. örneğ in; 
bankalar borsada i ş lem yapamazlar, menkul kı ymet firmalar ı  da mevduat toplay ıp 
kredi veremezler. Yani bankalar birbirlerinin alanlar ına müdahele etmemektedirler. 
Bizde ise, bu görev ve yetki ayr ı m ı  tekelci bir özellik olarak sadece bankalara b ı ra-
kı lmış tır. Örneğ in bankalar, borsa üyesi olabilmekte ve menkul k ı ymet yatırım fonu 
olu ş turabilmektedir. Böyle bir ayncal ığı n oluşmas ında, pratik nedenlerin olmas ı n ı n 
yan ı s ıra, bu alanda çal ış acak bankalar d ışı nda güçlü kurumlar ın bulunmamas ıdır. (9) 

ii- Bir diğer neden de, devletin finans piyasalar ındaki konumud ıır. Türkiye'de pa-
ra piyasas ı  hazine bonolar ı , sermaye piyasas ı  da devlet tahvillerinin hakimiyeti alt ın-
dadır. Baz ı  değ erlendirmelerde, "mali devletçilik" olarak nitelendirilen bu uygulama-
da köklü değ iş iklikler olmadan, finansal piyasalar ın istenilen geli ş meyi 
gösteremeyecekleri vurgulanmaktad ı r. 

iii- Sermaye piyasas ı n ın oluş umunu olumsuz etkileyen üçüncü etken de, enflas-
yond ıır. Yüksek enflasyon, yüksek faiz demektir. Yüksek faiz ise hem ş irketlerin Icâ-
nn ı  azaltmakta, hem de sabit getirili mevduat faizi kar şı s ında, çekicilikten uzakla ş ma 
olarak çift etki yapmaktad ır. Enflasyonun olumsuz etkilerini gidermeye katk ısı  olabi-
lecek, "değ i şken faizli tahvil" ihrac ı  sermaye piyasas ına da önemli bir arac ı  kazandı -
racakt ır. 

iv- Geçmi ş te yaşanan kötü deneyimler, yani çok ortakl ı  ş irket olgusunun genelde 
başarısızlıkla sonuçlanmas ı  ve 1980-81'deki "Banker kirizi" sermaye piyasas ı na gü-
veni azaltmaktad ı r. 

2.2. Türk Finans Sektöründe 1980 Sonras ı  Kurumsal Düzenlemeler 

Gelişme durumundaki bir ülkede, uluslararas ı  finansal entegrasyon süreci, finan-
sal kurumlar ı n geli şmesini sağ layacak kurumsal düzenlemeleri, uluslararas ı  sistemle 
bütünle ş me çabalar ı  ile birlikte götürmek zorundad ır. Bu yöndeki kurumsal düzenle-
melere aş ağı da belirli bir s ıra takip edilmeksizin de ğ inilmektedir. 

(9) TUSİAD,Türk Finans..., a.g.e.,s.23. 
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- Gelir ve Kurumlar Vergisi Usul Kanunun'dalci değ iş iklikler, 1982'de yürürlüğe 
giren Gelir Vergisi Kanunu ile y ı llard ır değ i ş tirilmemiş  olan ve 1950'lerden kalma 
vergi dilimleri yerine yeni dilimler getirilmi ş  ve artan oranl ı lık kısmen düzeltilmiş tir. 

- 1984 y ıl ında KDV'nin kabulü ile, AT'daki en önemli vergilerden birini Türk 
vergi sistemine lcazand ınlması  sağ lanm ış tır. 

- 1981'de yürürlüğe giren 2499 say ı lı  Sermaye Piyasas ı  Kanunu ile, piyasan ın hu-
kuki alt yap ısının oluş turulmas ı  amaçlanm ış tıf. 

- Bu konuyla ilgili en önemli düzenleme, Türk Paras ının Kıymetini Koruma Hak-
kındaki Kanun'un yürürlükten kald ırı lmasıd ır. 

- Döviz ithalinin serbest b ıkarı lması , yurt dışı nda ç ıkış larda döviz için s ınırlama 
getirilmiş  ve bankaların döviz iş lemleri Merkez Bankas ı 'n ın (MB) belirleyece ğ i esas-
lar doğ rultusunda serbest b ırak ı lm ış tır. 

- Vadeli döviz sat ı m ı  yine MB'nin kontrolünde serbest b ıkanlm ış  olup, yabanc ı  
sermayeye de izne ba ğ lı  bir serbestlik getirilmi ş tir. 

- Her türlü menkul k ı ymetin ithal ve ihrac ı , yabanc ı  paralar üzerinden düzenle-
nen menkul k ıymetlerin Türkiye'de yurt d ışı na satı lışı  serbest b ıkarı lmış tır. 

- Döviz Tevdiat Hesaplar ı  (DTH)'n ın aç ı lması  ve dövizin serbestçe kullan ı lması  
şeklinde para ikamesinin hukuki zeminini olu ş turan liberalle şmeler getirilmiş tir. 

- 1986'da Bankalararas ı  para piyasas ı  ve 1988'de olu ş turulan bankalararas ı  döviz 
piyasas ı , bankalar ın MB arac ılığı yla çok kı sa dönem TL ve döviz kullan ım ihtiyaçla-
rının düzenlenmesi sağ lanm ış tır. Bunu aç ık piyasa i ş lemleri piyasas ının kurulmas ı  iz-
lemi ş tir. 

- 1986 y ı lı nda İMKB'n ın faaliyete ba ş laması , finansal kurumsalla şma ve dünya 
piyasalan ile bütünle şme aç ısından önemli bir ad ım olmaktadır. 

- 1985'de yürürlüğe giren "Finansal Kiralama Kanunu" ile, özellikle yat ınm mal-
lan ve teknolojisi çabuk değ işen mallarda sat ın alman ın kolaylaş tırı lması  ve dış arı -
dan yayg ın olarak kullan ı lan kiralama sisteminin olu ş turulmas ı  amaçlanm ış tır. 

- Faiz oranlar ı  ile ilgili olarak "Temmuz Bankac ılığı " olarak da nitelendirilen bir 
uygulama ile, kredili ve vadeli mevzuat faiz oranlar ının bankalarla mü ş teriler aras ın-
da serbestçe belirlenmesi uygulanmas ına geçilmi ş tir. Bu finansal bask ının azalt ı lma-
sında önemli bir etken olmu ş tur. 

2.3. Uluslararas ı  Finansal Entegrasyonda Kar şı la şı lan Güçlükler ve Öneriler 

Dünya piyasalar ı na aç ı lma ve bütünle şmede, Türk finans sektörünün kar şı laş tığı  
temel sorunlar be ş  temel etken üzerinde durularak irdelenecektir. 

i- İ lk olarak vurgulanmas ı  gereken, özel sektör yat ırı mları  ile hisse senedi piyasa-
sı  aras ındaki bağı n kurulmas ıdır. Bunun sonucunda piyasan ın olumlu etkilenmesi 
sağ lanacaktır. Yeni yat ırı mlar için gerekli fonlar halka aç ılmal ı  ve hisse senedi-tahvil 
ihrac ı  şeklinde bir yap ı  olu ş turulmas ı yla sermaye piyasas ının güçlenmesi sağ lanacak-
tır. Bu ise, uluslararas ı  bütünleşmede büyük bir yarar sağ layacaktır. Bunun bir diğer 
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sonucu da, reel ve finans kesimi aras ı ndaki dengenin kurulmas ı  gerçekle ş ecektir. Do-
lay ıs ıyla, finans kaynaklar ın ı n sanayiye artan şekilde yönlendirilmesi ve sermaye pi-
yasas ı nın yurt içindeki ve dışı ndaki imkanlar ı n ı n bu amaçla kullan ı lmas ı  gerekmekte-
dir. 

ii- Finansal piyasalann geli şmiş  olduğ u ABD, Japonya ve Ingiltere gibi ülkelerde 
Bankalar, kendilerine faaliyet olana ğı  tan ı nmayan baz ı  menkul k ıymet i ş lemlerine ar-
tan oranda girmeye çal ış makta ve faaliyet alanlar ı n ı n s ın ı rların ı  zorlamaktad ı rlar. 
Türkiye'de de menkul k ıymet firmalar ı  güçlendirilmeli, bankalar kendi alanlar ı nda 
rekabet şartları  içinde faaliyet gösterebilmelidirler. Bu yolla güçlü bir "dealer" yap ı s ı  
ve pazar olu ş turma imkanlar ı  araş tır ı lmal ıdır. Yine ayn ı  şekilde, menkul k ı ymet fir-
malar ına yatı rım fonu olu ş turma imkan ı  sağ lanmal ı d ı r. 

iii- Uluslararas ı  finans piyasalanyla bütünle şmeyi sağ layacak bir diğ er etken de, 
TL'nin konvertibilite sorunudur. Bu gün Türkiye'de bu olgunun para ikamesi ile ka-
nş urı ldığı  görülmektedir. Konvertibilite, "Bir ülke para biriminin içeride ve d ış arıda 
ödemelerde kabul edilen bir para olmas ı , çapraz kurlann ın piyasada belirlenmesi ve 
dünya finans sistemi tarafı ndan bir i ş lem ve servet saklama arac ı  olarak kabul edil-
mesi" biçiminde tan ı mlanabilir. Konvertibilitenin sürdürülebilmesi için, enflasyon h ı -
zın ın tek haneli olmas ı , döviz piyasas ı nda arz ve talep dengesinin sal ğ anmas ı , yeterli 
döviz rezervleri ve uluslararas ı  finansal bütünle ş meyi sağ layacak kurumsal düzenle-
melerin yap ı lmas ı  gereklidir. (10) Yine ayn ı  şekilde, sözle ş melerin bir k ısm ı n ı n ya-
banc ı  para ile yap ı lmas ı , ya da ödemelerin döviz kurlar ındaki değ iş melere bağ lanma-
sı , dövize endeksli finansal araçlar döviz interbank ı  gibi uygulamalar 
konvertibilitenin sağ landığı  anlam ına gelmemelidir. 

iv- Finans sektörünün entegrasyonunu h ızland ınc ı  bir diğ er olgu da, özel kesimin 
çok daha fazla fon kaynaklar ına yöneltildi ğ i ve sanayinin finansman ında, sermaye 
piyasas ı n ı  artan ölçülerde kullan ı labileceğ i bir sistemin yerle ş tirilmesi gereklili ğ idir. 
Ş irketlerin halka aç ı lmas ı , kamu kuruluş ları n ın özelleş tirilmesi, yabanc ı ların IMKB 
üyeliğ i, Türk ş irketlerine ait hisse senetlerinin yabanc ı  borsalardaki kotasyonu gibi 
finansal araçlar ın çeş itlenmesi, sermaye hareketlerindeki serbestli ğ i de benzerinde ge-
tirecektir. 

v- Türkiye'de bu alanda eksikli ğ i hissedilen diger bir konu da, finans kurumlar ı  
aras ında, kurumsal yat ı rımc ı lar ın istenilen düzeyde olmamas ıd ır. Buna karşı lık, Bat ı lı  
ülkelerde menkul k ı ymet piyasalar ı  çok büyük ölçüde kurumsal yat ırı mc ı lar taraf ın-
dan yüırütülmektedir.(11) Türk piyasalar ında ise, sadece hazine bonosu ve tahvil pi-
yasaları  bu tip i ş lemleri kald ırabilecek durumdad ır. Bu bağ lamda, Emekli Sand ığı  , 
SSK, Bağ -Kur ve Oyak gibi kurulu ş ları n menkul k ıymet piyasalar ına aktif olarak ka-
tı lmalan sağ lanmal ı d ır. 

2.4. Uluslararas ı  Finansal Entegrasyonun Sonuçlar ı  
Finansal entegrasyon dünya finans piyasalar ı  için çok önemli birkaç sonucu da 

beraberinde getirmektedir. Bunlar ın ba ş kaları , menkul kıymetlere yönelme, bilanço 
dışı  risklerde artış , para ikamesi ve ülke politikalar ı  aras ı nda artan ba ğı ml ı lık. 

(10) A.g.e.,s.51. 
(11) Karsh, M., a.g.e., s.35 
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- Menkul k ıymetlere yönelme (Securitizasyon); firmalar ın bankalar yoluyla fon 
sahiplerinden dolay ı  finansman sağ lamalar ı  yerine, para ve sermaye piyasas ı  araçları  
yoluyla doğ rudan borçlanabilmeleridir. Dünya finans sisteminde "Kara Pazartesi" 
(1987)'den sonraki e ğ ilimlerde geriye dönü ş  ve konsorsiyum kredilerindeki art ış  eğ i-
limine rağ men son y ı llarda finans sistemindeki do ğ rudan borçlanman ı n nisbi pay ını n 
arttığı  gözlenmektedir. Türkiye'de de, finansman bonosu, ş irket tahvili gibi araçlar ın 
derinliğ i ve likiditesi olan ikindi piyasalar ın varl ığı n ın önem kazand ığı nı  söyleyebili-
riz. 

- Ikinci sonuç, bankalar ın bilanço dışı  risklerindeki artış tır. Ş öyle ki, dalgal ı  faizli 
tahviller, teminat mektuplar ı , gurup iş lemleri v.b. unsurlar bilanço d ışı  riskleri artır-
maktadır. Bu konuyla ilgili geli ş miş  ülkelerde önlemlerin al ınmış  ve özellikle ATda 
bankalara "solvency" oranlar ı  ile ilgili düzenlemeler getirilmiş tir. 

Türkiye'de bu riski olu ş turan araçlarda ise, garantiler, kabuller, akredifler ve te-
minat mektupları  ilk s ıraları  almaktad ı rlar. 

- Üçüncü sonuç para ikamesidir. Para ikamesi k ısaca, bir ülkede ya şayanların, 
yabanc ı  paralara olan talebidir. Yerlilerin ve yabanc ı ları n açurd ığı  döviz tevdiat he-
sapları , yerlilerin yurt d ışı nda tuttuğu paralar ı  ve ülke s ınırları  içindeki dolaşı mda 
olan yabanc ı  paraları  içerir. Reel servet düzeyi, kurumsal faktörler, yerli ve yabanc ı  
paraların beklenen getirilen ve beklenen enflasyon oran ı  para ikamesi üzerinde etkili 
olan faktörlerdir. 

- Dünya finans sistemiyle bütünle şmenin bir diger sonucu da, ülke politikalar ı  
arasında artan bağı ml ıl ıkt ır. Ülkelerin makro-ekonomik politikalar ı  aras ındaki etkile-
ş im, liberalleş me ve bütünleş me nedeniyle büyük ölçüde artm ış  ve hükümetlerin pa-
ra politikası  uygulamaları  ile ilgili serbestlikleri azalm ış tır. örneğ in; ABD ve Japon-
ya gibi ülkelerin ald ıkları , politika kararlar ı  bütün dünya finans sistemini 
etkilemektedir. ABD'nin bütçe aç ı kları nı  finanse etme biçimi dünya piyasalann ı  etki-
leyen bir olgu olarak kar şı m ıza ç ıkmaktad ır. 

3. TÜRK SERMAYE PIYASALARININ AB P İYASALARINA 
ENTEGRASYONU 

3.1. Toplulugun Bünyesindeki Entegrasyon Çabalar ı  

Son on y ı l tüm dünyada, ekonomilerin liberalize edildiğ i bir dönem olmu ş tur. Li-
berezasyonu 1970'den önce gerçekle ş tirmi ş  olan ABD'yi daha çok korumac ı  ve mü-
dahaleci ekonomi-politika uygulayan Bat ılı  ülkeler ve Japonya'n ın izlediğ ini görmek-
teyiz. 

Sermaye kontrollerinin hangi ülkelerde ve hangi y ı llarda kald ırı ldığı  tablo (1) de 
görülmektedir. ATn ın üç üyesi, (Irlanda, Portekiz ve Yunanistan) henüz bu k ısıtla-
malan kaldırmam ış tır. 
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Tablo (1) 

Ülke Ad ı  

 

Kontrollerin Kald ır ı ld ığı  Tarih 

   

ABD: 	 1970'den önce 
Ingiltere 	 1979 
Japonya 	 1980 
Almanya 	 1981 
Hollanda, Belçika ve Danimarka 	 1980-1985 aras ında 
Fransa, Italya, Ispanya ve Lüksemburg 	1985-1990 aras ı nda 

Kaynak' Iktisat, I ş letme ve Finans Dergisi, Kast ın 92. 

Uluslararas ı  sermaye piyasalar ından, devlet müdahalesinin kald ırı lmas ı yla, buna 
eş anlı  olarak bu piyasalar ı n birbirleriyle entegre olmalar ını  gündeme getirmi ş tir.: 

Sermaye piyasalar ı na devlet ı nüdahalcsinin kald ırı larak liberatilize edilmesi, en-
tegrasyonun kurumsal deste ğ ini sağ lam ış tı r. Kurumsal entegrasyon, piyasa bütünle ş -
meleri için birinci öneme sahiptir. Sermaye piyasalann ın entegre olup olmamalan fi-
nans literatüründe test edilmi ş tir. Bu testler genellikle geli şmiş  sermaye piyasalann ı n 
enetgre olup olmad ığı  yönündedir. Buna kar şı lık, geliş mekte olan ülkelerin sermaye 
piyasalann ın, dünya piyasalar ına enetgrasyonun ise teorik ve ampirik olarak test 
edilmediğ ini görmekteyiz. (12) 

AT içinde finansal enetgrasyon fikrinin, toplulu ğun ilk anlaşmas ını  oluş turan 
"Roma Anlaşması " ile gündeme geldi ğ i görülür. Daha sonra 1957'de Toplulu ğ un 
oluşma sürecinin baş lamas ıyla birlikte, bu konu AT'n ın temel ilkelerin aras ında ye-
rini alm ış tır. AT içindeki bütlinleşmeye yönelik çabalar ı  ş u şekilde s ı ralayabiliriz: 

- Topluluk anlaşmasın ı n 67. maddesi, üye ülkeler aras ındaki sermaye hareketleri-
nin tamamen ortadan kald ı rılması  yönünde bağ layıcı  karar almaktad ır. 

- Aynı  alaşman ın 61 ve 68'inci maddeleri s ırası yla bankac ı l ık ve sigortac ı l ık iş -
lemlerinin liberalize edilmesi ile sermaye hareketleri ve döviz kurlanna getirilen k ı -
sı tlamaların kald ırı lmas ı  amaçlanmaktad ı r. 

Bütün bu geli şmelerin sonucu, üye say ı sı  da artan ATn ın, ülkeler baz ında serma-
ye kontrollerinin kald ı rılmasında h ızl ı  bir sürece girdi ğ i görülmektedir. Ancak bu sü-
recin 1970'lerde, gerek Bretton Woods sisteminin çökü şü, gerekse petrol krizi nede-
niyle bir yavaş lama dönemine girdi ğ i gözlemlenmektedir. (13) 

Dünya ve Avrupa ekonomilerinin 70'li y ı lların krizi dönemlerini a ş mas ından son-
ra, entegrasyon fikrinin tekrar canland ığı  ve eski ivmesini kazand ığı  görülür. Bu 
yönde atılan bir önemli ad ı m da; "Avrupa Para Sistemi ne geçi ş tir. AT'da finansal 
entegrasyonun zaman içindeki geli ş imi Tablo (2)'de görülmektedir. 

(12) Akdo ğan, II., 'Türk Sermaye Piyasalann ın AT Piyasalar ına Entegrasyonu", Iktisat I ş letme ve Finans Dergisi, Kas ım 
1992, s.44. 
(13) A.g.e.,s.45. 
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Tablo (2) 
Avrupa Topluluğ u'nda Kurumsal Finansal Entegrasyon Süreci 

Roma Anlaş ması  1951 

Topluluk Anlaşması  1957 

Finansal liberalizasyona ilk ad ım 1962 

Ilk liberalizasyonunun tamamlanmas ı  1969 
Bretton Woods Sisteminin sonu 1971 

ilk petrol şoku 1973 
Ikinci petrol şoku 1979 

Avrupa para sistemine geçi ş  1979 

Ingiltere'de liberalizasyon 1979 

Almanya'da liberalizasyon 1981 

Ikinci genel liberalizasyon Direktifi 1983 

Cockfield Raporu (White Paper) 1985 
IMKB'nin aç ı lışı  1986 

Tek Avrupal ı  Anlaş mas ı  1987 
1988 Sermaye Hareketleri Direktifi 1988 

Tek piyasaya geçi ş  1993 

Kaynak Iktisat, I ş letme ve Finans Dergisi Kas ım 92 

3.2. Türkiye'nin AB Piyasalar ına Entegrasyonu 

Istanbul Borsas ın ın geçmi ş inin 6 y ıl olduğu düş ünüldüğünde, Türkiye'deki serma-
ye piyasalann ın henüz geliş me aş amas ı nda olduğu görülmektedir. Her ne kadar bor-
sada yat ırımcın ın men şeine yönelik kontroller büyük ölçüde kald ınlm ış sa da, yine de 
bazı  eksiklikler bulunmaktad ır. Bunların baş l ıcalan; 

- Türk özel sektörü henüz yeterli ölçüde sermaye piyasalar ına aç ılamamış tır. Bir 
diğer neden; finansal hizmet firmalar ı n ın nitelik olarak yetersiz olu şu, bilgi ak ışı nı  
güçleş tirmesidir. Sonucu neden ise; Türk yaur ımcı lann ın sermaye piyasns ı  fikrine 
henüz al ış amad ıkları  olgusudur. Bu temel nedenler, Türk sermaye piyasalann ı n AB 
piyasalarına entegre olmas ında olumsuz etki yapmaktad ır. 

Bu yönde yap ı lan bir çalış maya göre , IMKB'nin henüz AT piyasas ına entegre 
olma şartlarını  taşı mad ığı  yönündedir. (14) Yine bu çal ış maya göre entegre olmay ı  
güçleş tiren nedenler ş u şekilde belirlenmektedir: 

- IMKB'deki menkul Inymetlerin piyasa değerleri büyük ölçüde yerel faktörler 
(yerel endeks) taraf ından belirlenmektedir. 

(14) A.g.m., s.47. 
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- Türkiye'de ulusal ve uluslararas ı  sermaye kontrolleri büyük ölçüde yerel faktör-
ler (yerel endeks) taraf ından belirlenmektedir. 

- Türkiye'de ulusal ve uluslararas ı  sermaye kontrolleri büyük ölçüde kald ır ı lması -
na rağ men, yatı rımc ı nı n deneyimsizliğ inden kaynaklanan bir sonuç da, Türk piyasa-
s ı ndaki menkul değ erlerinin AT piyasalar ı nda bağı ms ız olarak yap ı lmas ıdır. 

4. SONUÇ 

Uluslararas ı  ticaretin ilk ortaya ç ı k ışı yla birlikte, ülkeler aras ında ortak bir para 
sisteminin oluş turulma çabalar ına her dönemde rastlanmaktad ı r. Temel amaç, bu ti-
careti kolayla ş tıracak ortak bir para birimi olu ş turarak ve parasal bütünle ş melerin 
(çalış ma içinde değ inilen) yararlar ı n ı  artt ırarak Dünya refah ı  üzerinde olumlu etki 
yaratmaktad ır. 

1990'lı  y ıllar Dünya ekonomisinde, Japonya'dan ABD'ye kadar, ekonomik enteg-
rasyonların s ıkça gündeme geldi ğ i y ı llar olmuş tur. Entegrasyon hareketlerinin en 
önemli sonucu da, üye ülkeler aras ı nda ortak para sisteminin olu ş turulmas ı d ır. Bu 
çerçevede, Avrupa Para Sistemi (EMS), bu yöndeki giri ş imlerde son zamanlar ı n en 
önemli örneğ ini olu ş turmaktad ı r. 

Avrupa Para Sistemi kurulu ş  tarihi olan 1979'dan bu yana döviz kurlar ında çok 
sayıda ayarlamalar yapt ığı  gözlemlenmektedir. Bunun sonucu sa ğ lanan yap ı sal i ş le-
yiş  biçiminde bazı  temel güçlüklerin olmas ı  da, sistemin tam oturmad ığı  yönünde bir 
sonuca varmam ıza yol açmaktad ır. Çünkü, gerek ECU'nun günlük piyasa degerinin 
hesaplanmas ında karşı laşı lan güçlükler, gerekse müdahalenin hangi para birimiyle 
yap ı lacağı n ın netlik kazanmamas ı , sistemin tam i ş lerlik kazanmad ığı  sonucuna bizi 
götürmektedir. Ayr ıca, Avrupa Para Sisteminin gelece ğ i tek iç pazar ın oluş turulması  
çabas ı yla h ız kazanmas ı na karşı n, Aral ı k 1991'de yap ı lan Maastricht Anla ş ması 'yla 
parasal birligin 1997 ya da en geç 1999 y ı l ında gerçekle ş tirilmesi öngörülmü ş tür. 
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ve Grup Teknolojisi 

ANGIN Nejdet Ekim-Aral ı k (110) 37-50 Tar ı m Arazilerinde Irtifak Kamula ş t ı rmalar ı - 
na Yönelik K ı ymet Takdiri ve Bir örnek Olay 

ARICI Kadir Temmuz -Eylül (109) 119-128 Iş çi Ekonomalar ı  Veda Ederken Işçi Tüke- 
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AYKAÇ Burhan Ocak-Mart (107) 6-16 Kamu Çal ış anlar ı na Sendikal Haklar ı n Veril-

mesinin Personel Rejimine Etkileri 

AYKAÇ Burhan Ekim-Aral ı k (110) 5-14 Türkiye'de Kamu Yönetimi Nretiminin Geli-

ş imi 

AYPEK Demet 
AYPEK Nevzat Ocak,mart (107) 131-155 " Türkiye'nin Avrupa Toplulu ğ una Tam Üyeli-

ğ i Üzerine Bir de ğ erlendirme (Kronoloji Ça-

l ış mas ı  - Anket Uygulamas ı) 

AYTAÇ Fethi Ekim-Aral ı k (110) 59-68 Belediyelerimiz Aç ı s ı ndan Tüketicinin Ko-

runmas ı  

AYYILDIZ Tayyar 
PEKER Kenan Nisan-Haziran (108) 39-51 Pasinler Ilçesi Tar ı m Iş letmesinde At ı l IşgO- 

cOnün Tesbiti ve Bu Iş gücünü örnek Olay 

Esas ı na Göre Değ erlendirme Imkanlar ı  

BAŞ YAZI Ocak-Mart (107) 3-5 Bağı ms ı z ve Demokrasi 

BAŞ YAZI Nisan-Haziran (108) 3-4 

BAŞ YAZI Temmuz-Eylül (109) 3-5 

BAŞ YAZI Ekim-Aral ı k (110) 3-4 

BAYRAK Ali Nisan-Haziran (108) 87-100 Türkiye'de Bitkisel Ya ğ  Sanayi 

ÇEVIKBAS Rafet Ocak-Mart (107) 105-129 Tar ı msal Krediler ve Uygulanmas ı  

DEMIR Erof Ekim-Aral ık (110) 15-18 Kooperatifçilik Eğ itimi 

DEMIRCI Rasih Temmuz-EylOI (109) 7-20 Tarı m Kredi Koopierinin Yap ıs ı  
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ER Celal Nisan-Haziran (108) 5-21 K ı rsal Yerleş im Çiftçi Teş kilatlanmas ı  Toplu 

Çiftiikler ve Merkez Köyler 

ER Celal 

Ali Fehmi SOYGENIŞ  Ekim-Aral ı k (110) 19-36 Pancarda Ş eker Varl ığı na Etki Eden Faktör-

ler 

ER Celal Temmuz-Eylül (109) 

URANBEY Serkan 37-49 Ş eker Pancar ı nda Büyülme ve Geliş me 

Devresinin Seyri, Verim ve Kaliteye Etkileri 

ER Celal 

USTURALI Ahmet 

GÜRBÜZ Bilal Ocak-Mart (107) 17-28 Türk Tütüncülüğ ü ve Sigara Sanayinin 
BORON Betül Genel Durumu ve Muhtemel Geli ş meler 
DEDE Özbay 

GÖLÖN0 Sirel Nisan-Haziran (108) 75-86 Çevre Sorunlar ın ı n önlenmesi Için Uluslara-

ras ı  Düzeyde Yap ı lan Ilk Çal ış malar 

GONDOĞ MUŞ  Erdemir Ocak-Mart (107) 47-70 Türkiye'de 1980-1990 Döneminde Tar ı msal 

üretim Değ eri ve Tar ı msal Kredi Miktarlar ı -
nin Bölgeler itibariyle Kar şı laş t ı r ı lmas ı  

GONDOĞ MUŞ  Erdemir Nisan-Haziran (108) 23-38 Türkiye'de 1980 sonras ında Tar ı ma Dayal ı  
Sanayinin Genel Ekonomik Durumu ve Tar ı - 
ma Dayal ı  Sanayilerin Geli ş tirilebilmesinde 

Kooperatifin Rolü ve önemi 

KOCABAŞ  Zahide Ekim-Aral ı k (110) 99-110 Bir Bitki Simulasyon Modelinin Oluş turulma-

s ı * Dikkat Edilecek Noktalar 

KOÇTORK O. Murat Ekim-Aral ı k (110) 87-98 Türkiye Tar ı mda Mesleki örgütlenme Ziraat 

Odalar ı  ve Türkiye Ziraat Odalar ı  Birliğ inin 

Incelenmesi 

KARAC1ER Osman Temmuz-Eylül (109) 

KAYA Onat 81-91 Seçilmiş  Bir Bölgede Farkl ı  iki kby Tipinin 

Sosyal ve Ekonomik 	özellikleri Aç ı s ı ndan 

Farkl laş  ma Düzeylerinin Kar şı laş t ı r ı lmas ı  

KORKMAZ Fahrettin Temmuz-Eylül (109) 93-104 Tar ı m Iş letmelerimizi Küçük Köylü iş letme-

leri Karakterinden Kurtarman ı n Hukuki Yö-

nü 
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ÖZÇELI K Ahmet Ocak-Mart (107) 29-46 Türkiye'de Durum Bu ğ day ı  Üretim ve 

Tüketiminin Ekonomik Aç ıdan Değ erlendiril-

mesi 

ÖZÇELIK Ahmet 

CEYHAN Vedat Nisan-Haziran (108) 53-73 Tar ı mda Risk ve belirsizlik ile Risk ve belir-

sizlik Alt ı nda KARAR Alma ve Kar maximi-

zasyonu 

ÖZÇELIK Ahmet 

ÖZAYAR Adil Temmuz-Eylül (109) 51-69 Türkiye'de Traktör ve Ekipmanlar ı n ı n Fiyat 

Değ iş imi 

ÖZÇELIK Ahmet 

GÜNDOĞ MUŞ  Erdemir Ekim-Aral ı k (110) 111-142 Tar ı m Ekonomisi Sahas ı nda Simulasyon 

Tekniğ inin Kullan ı m ı  

SARAÇOĞ LU Metin Ekim-Aral ı k (110) 143-153 Avrupa Para Sistemi ve Türkiye'nin Sisteme 

Entegrasyonu 

SAYILI Murat Ekim-Aral ı k (110) 51-58 Türkiye'de Tar ı m Arazilerinin Amaç D ışı  Kul-

lan ı m ı  ve Tokat Ili Kazova Yöresi örne ğ i 

TANRIVERMIŞ  Harun Ocak-Mart (107) 71-103 Türkiye'de Ara ş t ı rma Geli ş tirme ve Teknoloji 

Üretiminin Genel Durumu ve Sorunlar ı  

TANRIVERMIŞ  Harun Ekim-Aral ı k (110) 69-88 Türkiye'de Tar ı m ve Tar ı m Dayal ı  Endüstrilere 

Yönelik Ara ş t ı rma ve Teknoloji Üretiminin Bu-

günkü Durumu Sorunlar ı  ve Çözüm Yollar ı  

TAYŞ I Ismet Temmuz-Eylül (109) 21-36 Evrensel Düzeyde Yerel Yönetimler ve Be-

lediyelerimizin Planma ve Imar Fonksiyon-

lar ı n ı  K ı s ı tlamaya Yönelik Yasal Düzenleme-

ler 

YAVUZ Orhan Temmuz-Eylül (109) 

PEKER Kenan 105-117 Avrupa Topluluğ u Ortak Tar ı m Politikas ı  

Türkiye Tar ı m ı n ı n Avrupa Topluluğ u Tar ı m ı  

Ile Mukayesesi ve Uyumu 
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Türk Kooperatifçilik Kurumu Organlar ı  
YÖNETIM KURULU 

	

Ba şkan : 	Prof.Dr. Rasih DEMIRCI 
Gazi Üniversitesi I.I.B.F. I ş letme Bölümü Ö ğ retim Üyesi 

	

BaşkanYarchnıcisi : 	Doç.Dr. Burhan AYKAÇ 
Gazi Üniversitesi 1.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi 

	

Muhasip Üye : 	Kaplan YILDIZ 
T.C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Müdürü 

	

Üye : 	Doç.Dr. Kadir ARIC1 
Gazi Üniversitesi 1.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi 
Etibank Genel Müdürlü ğ ü I. Hukuk M ü şaviri 

	

Üye : 	Yrd. Doç.Dr. Nevzat AYPEK 
G.Ü. Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Mete BA Ş ÇI 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

	

Üye : 	Erol DOK 
Ziraat Yüksek Mühendisi, I ş  adam ı  

	

Üye : 	Prof.Dr. Celal ER 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Dr. Ş enol ERDOĞ AN 
Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı  Müsteş ar Yard ı mc ı s ı  

	

Üye : 	Doç.Dr. Ahmet ÖZÇELIK 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Kâmil ÖZDEMIR 
Pankobirlik Genel Müdürü 

	

Üye : 	Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURAN 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Nevzat USLUCAN 

Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  TÜGEM Değerlendirme ve Koordinasyon 
Dairesi Ba ş kan ı  

	

Üye : 	Dr. Selim YÜCEL 

Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş . 
Ş eker Enstitüsü Deneme ve Istatistik Ş ubesi Ş ef Uzman ı  

	

Üye : 	Hayri YÜRÜR 

D.P.T. Uzman ı  

DENETLEME KURULU 

	

Başkan : 	Nail TAN 

Kültür Bakanl ığı  Türk Halk Müzi ğ i Korosu Uzman ı  

	

Üye : 	Nail ÇELEBI 
Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Teftiş  Kurulu 

	

Üye : 	Dr. Mustafa DOYUK 
Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  APK Kurul Baş kan ı  

HAYS İ YET D İ VANI 

	

Başkan : 	Nurettin HAZAR 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba ş kan ı  

	

Üye : 	Prof.Dr. Orhan ARSLAN 
G.Ü. Eğ itim Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Hüsnü POYRAZ 
Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba ş kan ı  

Yönetim Kurulu Herhangi Bir Maa ş , Ücret ve Hakk ı  Huzur Almamaktad ı r. 
Kurum Organlar ı n ı n üyelerinin isimleri soyad ı  s ı ras ı yla yaz ı lm ış t ı r. 

pe
cy

a



TÜRK KOOPERAT İ FÇ İ L İ K KURUMUNUN YAYINLARI 

1- 

KDV DAHIL FIYAT' 
(1996 Y ı l ı  için) 

1163 Say ı l ı  Kooperatifler Kanunun Uygulanmasinda Kooperatiflerin Durumu ve Sorunlar ı  
(VII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğ ler) 	  80.000 

2- Kooperatif Ş irketler (Yay ı n No. 30) 	  40.000 
3- Çe ş itli Ülkelerde Toprak Reforn ı u Uygulamalar ı  (Yay ı n No, 34) 	  80.000 
4 - Az Geli ş mi ş  ülkelerde Kooperatif ve Devlet (Yay ı n No. 36) 	  80.000 
5- Kooperatifçilik ve Ilkokul (Yay ı n No. 38) 	  40.000 
6- Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ı n Na 40) 	  60.000 
7- Büyük Ma ğ azac ı l ı k ve Tüketim Kooperatifçili ğ i (Yay ı n No. 41) 	  80.000 
8 - Ekonomik ve Sosyal Geli ş meler Karşı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı  

IX. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğ ler (Yay ı n No. 42) 	  50.000 
9 - Türk Kooperatifçili ğ i Üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43) 	  80.000 

10- X. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebl ığ ler (Yay ı n No. 44) 	  80.000 
11- Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45) 	  60.000 
12- The Co-operative Movement In Turkey And IS Expocted Development (Yay ı n No. 46) 	 60.000 
13- Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı  (Yay ı n No. 47) 	  80.000 
14- Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı  Kooperatifçilik I ş letmeleri (Yay ı n No. 48) 	  120.000 
15- Kooperatiflerin D ış  Ticaret Aç ı s ı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı  (Yay ı n No. 49) 	  120.000 
16- Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n No. 50) 	  80.000 
17- Çorlu Ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ı m ı n ı n 

Ekonomik Analizi (Yay ı n No. 52) 	  80.000 
18- Vak ı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No. 53)    	 40.000 
19- Kar ı nca Dergisi Kooperatifçilikle Ilgili Bibliyografya (Yay ı n No. 55) 	  80.000 
20- 
21- 

X!. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay* No. 57) 	  
XI. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No, 59) 	  ii 

	 120.000 
120.000 

22- Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış malar ı  Aç ı s ı ndan Yatay ve Dikey 
Bütünle ş me Hareketleri (Yay ı n No. 60) 	  120.000 

23- Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı m ı na Uygulanabilirli ğ i (Yay ı n No. 61) 	  80.000 
24- Marketin Functions On Foreign Trade In Turkey And In The United 

States Of America (Yay ı n No. 63) 	  120.000 
25- "Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri-Seminer-Tebli ğ leri (Yay ı n No. 64) 	  80.000 
26- "Alt ı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri - Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 65) 	 80.000 
27- "Bir Lokma Bir H ı rka" Tüketim Kooperatifleri - Semineri Tebli ğ leri (Yay ı n No. 66) .. 	  80.000 
28- XII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay ı n No. 67) 	  120.000 
29- XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 68) 	  120.000 
30- Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Al ı nmas ı  

Gereken Tedbirler - Ara ş t ı rma (Yay ı n No. 70) 	  120.000 
31- Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71) 	  80.000 
32- Bütün Değ i ş iklikleriyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n No. 72) 	  100.000 
33- Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim 

Kooperatiflerinin Durumu ve Geli ş me Imkanlar ı  - Ara ş t ı rma (Yay ı n no. 73) 	  120.000 
34- Tar ı m Sat ış  Kooperatifleri Birliklerinin Yap ı s ı  ve Ilke Ekonomisindeki 

Yeni Seminer Tebli ğ leri - (Kooperatifçilik Dergisi Özel Say ı s ı ) 	  100.000 
35- Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğ u Bünyesine 

Entegrasyonu - Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 74) 	  80.000 
36- "Kooperatifler ve Özelle ş tirme" Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 75) 	  80.000 
37- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ ler (Yay ı n No. 76) 	  120.000 
38- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Ingilizce/Almanca Tebli ğ ler (Yay ı n No. 77) 	 140.000 
39- Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinin Hukuki Sorumlulu ğ u (Yay ı n No. 78) (1991 Y ı l ı ) 	 160.000 
40- 1992 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 80) 	  180.000 
41- XIV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ leri (Yay ı n No. 81) 	  180.000 
42- XIV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce/Almanca Tebli ğ leri (Yay ı n No. 82) 	 180.000 
43- Milli Hakimiyetin Iktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyomu Tebli ğ ler (Yay ı n No. 83) 	 120.000 
44- 1993 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 84) 	  400.000 
45- 1994 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 85) 	  400.000 

KARINCA 	 COOPERATION 
DERGILER 	KARINCA 	 KARDEŞ 	 KOOPERATIFÇILIK 	IN TÜRKIYE 

Adet (TL) 	 100.000 	 Kar ı nca'n ı n Eki 	 150.000 	 500.000 
Adet $ 	 2 	 olup paras ı zd ı r. 	 3 	 6 
Adet (DM) 	 3 	 3 	 10 
Y ı ll ı k (TL) 	1.000.000 	 500.000 	 1.000.000 

(12 say ı  ve Ka- 	 (4 say ı ) 	 (2 say ı ) 
r ı nca Karde ş ) 

Yay ı n Isteme Adresi 	: Türk Kooperatifçilik Kurumu, M ı thatpasa Cad. No. 38/A 
06420 K ı z ı lay/Ankara 

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 Ş b. 304400/4-5 - ANKARA 
Not: PTT ile kitap yay ı n isteyenlerin; PTT masraf ı  dahil yay ı n bedelini hesab ı m ı za yabrd ı klanna dair 
makbuzlar ı n ı  talep dilekçelerine eklemeleri gereklidir. (Beher kitap için PTT gideri: 10.000 TL.) 
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