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BAŞYAZI

Değerli Okuyucular ım ız!..
Kooperatifçilik Dergisinin 110. say ısı ile sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.

a

Bu sayımızda yine değerli bilim ve fikir adamlarının çok çeşitli konulardaki makalelerine yer vermekteyiz. Kamu yönetimi uzman ı Doç.Dr Burhan Aykaç " Türkiye'deki Kamu Yönetimi Ö ğretiminin Geli şimi " konulu yazısında kamu yönetimi öğretiminin ülkemizdeki geldi ği yer, sorunları ve alınması gereken tedbirler üzerinde
durmaktadır. Erol Demir, koopreratifçilik e ğitimi konusunu incelerken, kooperatif ülküsünün gelişmesinin ancak eğitime bağlı olduğuna dikkat çekmektedir.
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Prf.Dr. Celill ER ve Ali Fehmi SOYGENİŞ , ortak çal ışmalarında pancarda şeker
varl ığına etki eden faktörleri bildirmektedirler. Doç. Dr. Nejdet Ang ın yazısında
pek çok davan ın aç ıklamas ına konu olan ve kamulaştırmayı yapan ile kamulaştırmaya tabi taşınmazın sahipler aras ında anlaşmazlık oluşturan bir konuya, yani irtifak
hakkına ait kıymet takdiri yöntemlerini bir örnek olay ile aç ıklayarak, bilirki şilere
yardımcı olabilecek değerli bilgiler sunmaktad ır.
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Murat Sayılı, Türkiye'de son derece önem ta şıyan ancak önlenemeyen, tar ım arazilerinin tarım dışı kullanılması ve verimli topraklar ın üretim dışı kalması sorununu
Tokat Ili Kazova örneği ile incelemekte ve verimli tar ımsal arazilerin tarımsal üretimde kullanılmasının gelecek nesiller için önemine dikkat çekmektedir.
Fehmi Aytaç, Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun yürürlü ğe girdiği günümüzde, tüketicilerin korunmas ında yerel yönetimlerin fonksiyonu ve tüketici korunmas ına katkılannı ele ald ığı yazısında, piyasa ekonomisinde tüketiciye korumada tüketici örgütlerinin öneminede işaret etmektedir.
Harun Tanrıvermiş, Türkiye'de tarım ve tarıma dayalı endüstrilere yönelik ara ştırma ve teknoloji geli ştirmenin yeterli olmadığını, buna kuruluşların gerekli önemi
vermediğini, lüzumlu kaynağın ayrılmadığını belirtmekte, geli şebilmek için mutlaka
araştırman ın ön plana alınmasını , araştırmaların bunun sonuçlarından yararlanacak
kuruluşlarca finanse edilmesinin, araştırıcılan teşvik ederken, devletin yükünüde
azaltabileceğini ortaya koymaktad ır.

Dr. Murat Koçtürk, tar ım kesiminin örgütlenmesinde önemli bir yeri bulunan Ziraat Odalarını incelemekte, bu odaların bugün için beklenileni veremedi ğini ve tarım
kesiminin sesini yeterince duyurabilecek ölçüde kamuoyu yaratamad ığını belirterek,
yeni yasal düzenlemenin gereklili ğine işaret etmektedir.
Dr. Zahide Kocabaş, model ve modelleme kavramlai ını açıkladıktan sonra bir
bitki simülasyon modelinin olu şturulmasındaki safhalan, konunun uzman ı gözüyle,
ilmi bir yaklaşımla ortaya koymakta ve bu alanda çal ışanlara kaynak olu şturabileceği
değerli bilgiler vermektedir.
Doç. Dr. Ahmet Özçelik ve Erdemir Gündo ğmuş son yıllarda özellikle tarım
ekonomisi sahalarmda çal ışanların sıkça kullanmaya başladıklan simülasyon tekni ğinin, bu alanda çal ışanlar için bitkisel ve hayvansal üretimde kullan ımı için temel bilgilerden oluşan yazılarında tarım ekonomistleri için bu tekni ğin kullanımının önemini ortaya koymaktad ırlar.
Metin Saraço ğlu, Avrupa Para Sistemini çok yönlü olarak aç ıkladıktan sonra Türkiye'nin bu sisteme entegrasyonunda kar şılaşılabilecek sorunlar ve bunların çözümü
konusunu tartışmaktadır.
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Değerli Kooperatifçiler, bilindi ği gibi ICA 20-23 Eylül 1995 tarihleri aras ında Ingiltere'nin Manchester şehrinde yap ılan 31. Kongresinde kooperatifçilik ilkelerini yeniden belirleyerek altı olan ilke sayısını yediye ç ıkarmıştır.
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Kooperatifçilik değerlerini, uygulamaya geçirmeye yard ımcı olmak, yol.. göstermek üzere tesbit edilen yedi kooperatifçilik ilkesi şunlardır.
a- Gönüllü ve aç ık üyelik

e- Eğitim, uygulama ve bilgi

b- Ortakların demokratik kontrolü

f- Kooperatifleraras ı işbirliği

c- Üyenin ekonomik katılım

g- Topluma karşı sorumluluk
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d- Otonomi ve bağımsızlık

ICA tarafından 1995 yılında kabul edilen 7 kooperatifçilik ilkesi ile daha önce
uygulanan 6 ilke ( Serbest giri ş, demokratik yönetim, sermayeye s ınırlı faiz verilmesi, risturn dağıtımı, kooperatiflerde eğitimin geliştirilmesi, kooperatiflerle i şbirliği )
karşılaştırıldığı zaman, önemli bir de ğişiklikten söz etmek imkan ı yoktur. Sadece yedinci ilke yani topluma karşı sorumluluk ilkesi yeni olarak de ğerlendirilebilir. Bu ilke ile amaçlanan ise kooperatiflerin üyelerinin ihtiyaçlar ını, isteklerini karşılarken,
faaliyette bulundukları toplumun sürdürülebilir kalkınması için çal ışmaları ve bunun
üyelerin uygun bulacağı politikalarla yürütülmesidir.
Değerli kooperatifçiler, dergimizin bu say ısı birbirinden kıymetli ilmi yaz ıları
kapsamakla birlikte, kooperatifçilik konulu yaz ılara yeterli oranda yer veremedi ğimizin üzüntüsünü yine yaşıyoruz. Burada, kooperatifçilik konusunda çal ışanların, kooperatifçilerin Dergimize yaz ı göndermemeleri dolay ısıyla çekilen yazı sıkıntısını bir
kez daha vurguluyoruz.
Kooperatifçi Selamlanm ızla
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TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETIMI
ÖĞRETİMİNİN GELIŞIMI
Doç.Dr. Burhan A YKAÇ *
GIRIŞ
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Modern devlet anlay ışının ortaya çıkmasıyla birlikte, devletin yerine getirmek zorunda olduğu hizmetlerde sürekli bir art ış meydana geldiğini görmekteyiz. Bu eğilim
kalkınma süreci içerisinde bulunan bütün ülkelerde etkisini uzun y ıllar sürdürrnü ştür.
Özellikle devlet yönetiminde merkeziyetçiliğin hakim olduğu ülkelerde bu , eğilim
çok daha etkili olmu ştur. Dünyada demokratikle şme sürecinin, kalkınma sürecinin
önüne geçmesiyle birlikte, pek çok ülkede temel politika olarak binemsenen "Millileştirme" politikası, yerine "Özelleştirme" politikas ına terketmiştir. Bunun sonucu
olarak, son y ıllarda devletin küçültülmesi, özelle ştirme, daha etkili, daha verimli ve
daha rasyonel kamu hizmeti sunulmas ı anlayışı genel kabul gören bir görü ş haline
gelmiştir. Ancak, özelleştirme konusunda öncü olarak bilinen, en liberal olarak kabul
edilen ülkelerde bile, devletin rolünün teoride öne sürüldü ğü düzeyde azaltılmadığ,ma
tanık olmaktayız.
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Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak, ülkelerin yönetim anlay ışlarırıda da değişmeler gözlenmektedir. Bütün ülkelerde, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi,
hantal, verimli olmayan, yavaş işleyen ve pahalı hizmet üreten kamu yönetimi imaj ının ortadan kald ırılması için yoğun çaba içerisine girildiği görülmektedir. Bunun
sağlanabilmes için, kamu yönetiminde görev alacak kamu görevlilerinin yeti ştirilmesini amaçlayan e ğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni düzenlemeler yap ıldığını, akademik programlarda önemli say ılabilecek değişiklikler yapıldığını üniversiteler düzeyinde yeni programlar aç ıldığını görüyoruz. Bütün bu geli şmeler, dünyada "Kamu
Hizmeti" nin kapsam ının ne olduğu ve kim tarafından yerine getirilmesi gerekti ği
konusunun yeniden ve kapsaml ı bir şekilde sorgulanması konusunu ortaya koymaktadır(1). Son y ıllarda görülen ekonomik, sosy al, siyasal ve kültürel. alandaki, geli şmeler,insan hakları, temel hak ve özgürlüklerin kapsam ı, çevre sorunları, yeni dünya
düzeni ve küreselle şme gibi kavramlar böyle bir geli şmeyi zorunlu kılan unsurlar
arasında say ılabilir. Bu bakımdan kamu yönetimi öğretiminin başlangıç yılları ile,
günümüz ve gelecek yüzy ıl çok farkl ı özellikler taşımaktadır. Geçmi şte en önemli
sayılan bir kamu hizmeti bugün ayni derecede önem ta şımazken, geçmi şte kamu hizmeti olarak düşünülmeyen hizmetler, günümüzde en önemli kamu hizmeti olarak nitelendirilmektedir(2).
(•) Gazi (IniVersitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Ö

ğretim Üyesi

5

Biz bu incelememizde Türkiye'de kamu yönetimi öğretiminin gelişim sürecinin
gösterdiği özellikler ile Türk bürokratik yönetim gelene ğinin temel özellikleri aras ındaki ilişkilerden hareket ederek; Türkiyede kamu yönetimi ö ğretimi alan ında görülen
gelişmeler, bu geli şmeleri etkileyen unsurlar ve günümüzde ula ştığı= noktayı değerlendirerek gelecek için baz ı projeksiyon yapmaya çalışacağız. Bunları yaparken,
geçmiş yıllarda bu alanda yap ılan çalışmalardan büyük ölçüde yararlanaca ğız.Ancak,
özellikle 1980'li yıllardan sonra bu alanda 'bir bo şluk olduğu kanısında olduğumuzdan, bu incelemenin bu alandaki bo şluğun doldurulmasında bir öncü olabilece ğini
düşünüyoruz. Bu itibarla, biz de bu incelememizde bunu yaparken, kronolojik bir
yol izlemekten ziyade, kamu yönetimi ö ğretiminin amaçlar ını ve öğretim programlarında yer alan konuların bir değerlendirmesini yapacağız.
Kamu Yönetimi Öğretiminin Başlangıç Yılları
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XIX. Yüzyılın ortalarından itibaren, dünyadaki bütün ülkelerde, devlet tarafından
sunulan hizmetlerin daha nitelikli olmas ını sağlamak amacıyla çeşitli önlemler al ınmıştır(3). Bu önlemlerin başında kamu görevlisi olarak görevlendirilecek ki şilerin,
bu görevleriyle ile ilgili bir e ğitim programından geçirildikten sonra bu görevlere
alınmalannın uygun olacağı düşüncesinin yer alması dikkat çekicidir. Bu amaçla lisans ve yüksek lisans düzeyinde, akademik anlamda ö ğretim faaliyetlerinin ba şlatıldığını görüyoruz. Türkiye'de de, kamu yönetimi ö ğretimi faaliyetlerinin tanzimat dönemiyle birlikte başladığı kabul edihriekte birlikte, Osmanl ı Imparatorluğunun
özellikle yükselme döneminde, kamu görevlilerinin yeti ştirilmesine yönelik baz ı düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir(4). Ancak, bu ö ğretim faaliyetlerinin bugünkü
anlamda kamu yönetimi öğretimi olarak nitelendirilip nitelendirilemeyece ği de ayrı
bir tartışma konusudur(5). Bu itibarla Türkiye de kamu yönetimi ö ğretiminin Batı ile
aynı döneme rastlad ığını ancak ayn ı gelişim hızını gösteremediğini söyleyebiliriz.
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Batılı ülkelerde, kamu yönetimi öğretiminin başlangıcı konusunda da farkl ı görüşler bulunmakla birlikte, genel olarak, bu faaliyetlerin bugünkü anlamda
XIX.Yüzy ıl sonlarına doğru başladığı kabul edilmektedir. Hemen bütün kaynaklarda,
bu alanda ilk adımın Woodrow W ılson tarafından 1887 yılında yayınlanan "The
Study of Adminisrration" adl ı makale ile atıldığı konusunda görü ş birliği bulunmaktadır(6). Ancak Wılson'un bu makalesinde, "Amme idaresi, amme hukukunun teferruatlı ve sistematik uygulan ışıdır"(7) şeklinde bir tan ım vererek, kamu yönetiminin
ayrı bir inceleme konusu yap ılmasını önermektedir. Bu makalenin yay ınlanmasından
önce, 1883 yılında "Pendleton ACt" ad ıyla yapılan düzenlemenin çok daha büyük
önem taşıdığı belirtilmektedir(8). Ancak, di ğer batılı ülkelerde de ayn ı yıllarda, bu
alanda önemli say ılabilecek geli şmelerin olduğu da bilinmektedir(9). Fakat genellikle, bugünkü anlamda, yüksek öğrenim düzeyinde kamu yönetimi öğretimi konusunda
ABD'nin öncülük yaptığı kabul edilmektedir(10). Bununla birlikte, çeşitli ülkelerde
bu alanda önemli say ılabilecek çabalar gösterildi ği, bu cümleden olarak, Osmanlı
Imparatorluğunun yükselme döneminde Enderun Mektebinin bu alanda önemli fonk-

siyonlar yerine getirdi ği, hatta bu uygulaman ın Batılı Ülkeler tarafından model olarak al ındığı belirtilmektedir(11). Ancak, gerek bu programlarda yer alan ders konulan, gerekse bu okullar ın kuruluş amaçları ve işleyiş biçimleri, bugünkü kamu yönetimi öğretiminin amac ına ve içeri ğine tam olarak uymamaktad ır. Ancak, Osmanlı
İmparatorlu ğunda, Enderun Mektebinden ba şka, Bab- ı Ali Mektebi ve Bab- ı Defterdarı Mektebi gibi, önemli say ılabilecek, devletin çe şitli kademelerdeki memur ihtiyacını' karşılamak amac ıyla aç ılmış okulların bulunduğunu da görüyoruz(12). Bu itibarla Osmanlı Imparatorluğu döneminde, kamu görevlisi yeti ştirilmesine yönelik bu
faaliyetlerin büyük önem ta şıdığını kabul etmekle birlikte, bugünkü anlamda kamu
yönetimi öğretiminin ba şlangıç yılları olarak Tanzimat döneminin genel olarak kabul
edildi ği görüşünü benimseyerek, çal ışmamızı bu temele dayandıracağız.
Tanzimat Dönemi
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Tanzimat dönemi, Osmanl ı Imparatorlu ğu tarihi içerisinde bir dönüm noktas ıdır.
Devletin yönetim felsefesinin de ğiştirildi ği bir dönem olmas ı yanında, haritada yeri
aynı olan bir ülkenin jeo-politiğinin değiştiği, günümüzde geçerlili ğini sürdüren tercihlerin yapdığı bir dönemdir.
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Türkiye'de Kamu Yönetimi ö ğretiminin içerik olarak bugünkü anlamda olmasa
bile, düşünce olarak 1859 y ılında Mülkiye Mektebinin ö ğretime aç ılmasıyla birlikte
başladığı kabul edilmektedir (13). Mülkiye mektebinin aç ıldığı yıllarda iki y ıllık
olan öğrenim süresi boyunca okutulan dersler incelendi ğinde, bu okulun hem amaç
yönünden, hem de zihniyet yönünden Enderun mektebinden ve di ğer kamu görevlisi
yetiştirmeye yönelik okullardan çok farkl ı olduğu açıktır. Mektebi Mülkiyenin ilk
program ında kamu yönetimi ile do ğrudan ilgili olarak "Usul-i İdare" adl ı bir dersin
bulunması ve diğer derslerin hukuk a ğırlıklı olmak üzere genel kültür derslefinden
meydana gelmesi, devletin yönetici tipolojisini ortaya koymas ı bakımından son derece dikkat çekicidir. Okulun aç ılışında Sadrazam, bütün hükümet üyelerinin ve Istanbul'un bütün ileri gelenlerinin haz ır bulunması (14) konuya ne derece önem verildiğini göstermektedir. Böylece, Enderun Mektebi ile güçlendirilen asker-sivil
bürokrasinin işbirliğine dayal ı yönetim geleneği, sivil kanad ın biraz daha güçlendirilerek sürdürülmesini amaçlayan yeni bir boyut kazanm ış oluyordu.
Mülkiye Mektebinin aç ıldığı 1859 yılı ile 1953 TODAİE'nin açıldığı tarihler arasındaki dönemde, "Mülkiye Mektebinin Tarihi", "Türkiye'de Kamu Yönetimi ö ğretiminin Tarihi Geli şimi" özdeş bir özellik göstermektedir. Ba şka bir ifadeyle, belirtilen
dönemde, Mülkiye Mektebinde görülen geli şmeler, Türk Kamu Yönetimine damgas ını vurmuştur. Bu okulun kapat ılması , tekrar aç ılması , öğrenim süresinin uzat ılması,
alınan öğrenci say ısı , gündüzlü statüye çevrilip, tekrar yat ılı yapılması, ders programlarında yapılan deği şiklikler; devletin kamu yönetimi politikas ını yansıtan, kamu
yöneticilerinden beklentilerini belgeleyen birer kri,, - olarak değerlendirilebilir. Bu
itibarla, bu dönemdeki "Kamu Yönetimi Tarihi", "Mülkiye Mektebi" tarihinden ibarettir, denilebilir.
7

Tek Parti Dönemi
Tek parti dönemi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet'inin kurumsalla şma dönemidir. Bu dönem, her kademede ve her kurumda Imparatorluk zihniyeti yerine Cumhuriyet zihniyetinin yerleştirilmesini amaçlayan, yöntemleri ve uygulamalar ı "Sui Generis" bir dönemdir. 1933'te yap ılan Üniversite reformu da ayn ı doğrultuda yapılmış
çalışmaları yansıtmaktadır(15).
Cumhuriyetin kurulmas ında etkili olan asker ve sivil bürolcratlar, HarbiyeMülkiye işbirliği geleneğ ini Osmanl ıdan Cumhuriyete taşımışlardır. Böylece, ta eskilere dayanan, Osmanl ı döneminde çok belirgin bir biçimde ortaya ç ıkan, "Türk Bürokratik Yönetim Gelene ği" Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdilrece ğinin işaretlerini vermiş oluyordu (16). I.TBMM üyelerinin % 47 'sinin asker ve sivil
bürokratlardan oluşurken II.TBMM'de bu oran ın % 52 ye ulaşmış olması (17), ayrıca, ilk Bakanlar Kurulunda yer alan üyelerin de ayn ı eğilimi yansıtması , Cumhuriyet
döneminin ilk yıllarından itibaren devlet yönetiminde Harbiye-Mülkiye ittifak ının gücünü göstermektedir.
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1913 yılında "Paris Serbest Siyasal Bilgiler Okulu" program ı esas al ınarak haz ırlanan ders program ı Idari, Mali ve Siyasi Ş ube adıyla üç ayrı bölüm esas ını benimsiyordu (18). 1924 Y ılında yapılan yönetmelik değişikliği ile ders program ında bir
degiş iklik yapılmamakla birlikte, ö ğretim sisteminde ve okulun amaçlar ında önemli
değiş iklikler yapılmıştır (19). 1936 y ı lında Ankara'ya ta şınan ve öğrenim süresi 4 y ıla çıkarılan okulun program ında Şehircilik, Mahalli Idareler ve Türk İdare Teşkilatı
Tarihi gibi yeni derslere yer verildigi görülmektedir. Ancak, ders programlar ında hukuk derslerinin önemli bir a ğırlığın oldugu da dikkat çekicidir.
Çok Partili Dönem
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Türkiye'de çok partili hayata geçi şle birlikte, Kamu yönetimi ö ğretimi alan ında
önemli gelişmelerin başlad ığını görüyoruz. 1949 Yılında Türkiye Dünya Bankas ından bir araştırma grubu göndermesini istemi ştir. 15 kiş iden oluşan Amerikal ı bilim
adamlarından oluşan bu grubun başkan ı James M.Barker, 1950 y ılında ülkemize gelerek incelemeler yaparak, "Barker Komisyonu Raporu" ad ıyla bir rapor haz ırlayarak hükümete sunmu ştur. Söz konusu raporun, VIII. Bölümünün "Amme Idaresi"
başlıgını taşıyan kısm ında, kamu personelinin yeti ştirilmesine önem verilmesi gereğince işaret edilmektedir (20).
1949 yılında F.Neumark'a haz ırlatılan raporda "Memurlarda Kalite Meselesi" ba şlığı altında, kamu görevlilerinin yeti ştirilmesi konusuna dikkat çekilmektedir (21).
Bu çalışmalar ayn ı zamanda, Türkiye'de yönetimin iyile ştirilmesi gerekti ğine en üst
düzeyde inan ıldığını göstermektedir (22).
1950 Yılında Siyasal Bilgiler Fakültesine dönü ştürülen okul kurulmu ştur. 1954
yılından itibaren yürürlü ğe giren yeni yönetmelik ve II.S ınıflarda bütün şubelere haftada 2 saat "Amme Idaresi" ve IV.S ı nıfta idari şubede haftada 2 saat "Amme İdare8

si" dersi konulmuştur (23). Ancak, ba şka bir kaynakta SBFde ilk Kamu yönetimi
dersinin 1952 y ılından itibaren Amerikal ı Prof.Dr.Günnar Heckscher taraf ından verilmeye başlandığı belirtilmektedir (24). Fakat, daha önceden kamu yönetiminin kamu
hukuku içinde ele al ındığı görüşü esas alınarak, hukuk ağırlıklı ders programlar ı, kamu yönetimi dersi konulmu ş olmasına rağmen aynı özelliklerini korumaya devam etmiştir (25). SBFde 1967 yılında Kamu yönetimi kürsüsünün kurulmasıyla birlikte,
kamu yönetimi ö ğretimi Batı lı ülkelerdeki düzeye getirilmi ştir. Kamu yönetimi ile
dersler, bütün derslerin % 15.3 oran ına ulaştırılmıştır (26). Bu düzenlemelerden
sonra, SBF mezunlar ının katıldıkları sınavlarda % 34.75 gibi yüksek bir oranla di ğer
okullardan mezun olanlara göre büyük bir ba şarı göstererek ilk s ırayı aldıklarını ortaya koymaktad ır (27). Aynı doğrultuda, 1980'li y ıllar için daha kapsaml ı bir araştırmada da, SBF mezunları katıldıkları sınavlarda yine ilk s ırayı almış olmalarına karşılık, başan oran ın % 28.72 dü ştüğünü görüyoruz (28).
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Bu dönemde kamu yönetimi ö ğretimi alan ında atılan en önemli adımın TODAIE'nin kurulmas ıdır (29). TODAIE'nin kurulmas ı ile birlikte, kamu yönetimi ö ğretimi,
kamu kurum ve kurulu şlarının ilgi odağı haline gelmi ştir. TODAIE'de uygulamaya
konulan ders programlar ında yer alan konularla birlikte, kamu yönetimi ça ğdaş bir
düzeye kavu şmuştur (30). TODAIE'nin kurulu şundan günümüze kadar, çe şitli düzeylerde 15.000 den fazla kamu görevlisine, kamu yönetimi ö ğrenimi sunmuştur. Böylesine köklü bir geçmi şi olan Enstitü'nün "Kamu Yönetimi Akademisi"nin biçiminde
yeniden düzenlenmesinin Türkiye'de kamu yönetimi ö ğretimi alanında yararl ı sonuçlar vereceği ifade edilmektedir (31).
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Çok partili hayata geçildikten sonra, ülkemizde kamu yönetimi ö ğretimi yapan
okulların sayısında önemli bir artış olmuştur. 1960'lı yıllardan itibaren özellikle aldıkları öğrenci say ısı itibariyle büyük bir insan gücü potansiyeline sahip iktisadi ve
ticari ilimler akademilerinin sayısında görülen artış, bu okulların içinde bulundukları
sorunlar ayrı bir tart ışma konusudur (32). Akademi-Fakülte tart ışmalarının yoğun bir
biçimde yaşandığı bu dönemde, kamu yönetimi ö ğretimi standard ında da değişmeler
olmuştur. Bu okullardan mezun olanlar ın, kamu yönetiminde üst düzey görevlere
1970'li yıllardan itibaren gelmesi söz konusu olmas ına karşılık, yapılan bir araştırma
bu dönemde de üst kademe kamu yöneticilerinin büyük bir ço ğunluğunu SBF mezunlarının teşkil ettiğini ortaya koymu ştur (33). Ayn ı konuda yap ılan bir ara ştırmada, 1990'lı yıllarda da aynı eğilimin devam ettiği belirlenmiştir (34). 1970'li yıllarda
yapılan bir başka ara ştırma ile Türk Kamu yönetiminin imaj ı belirlenmeye çalışılmışur. Bu araştırmada, "Değişen koşulların dinamizmine ayak uyduramayan, Türk
Kamu yönetimi, gittikçe olumsuzla şan imajlarla belirlenmi ştir"(35) sonucuna varıldıği ifade edilmektedir. 1980'li y ıllarda başlayan YÖK uygulamas ıyla, AkademiFakülte ayrım ı ortadan kalkm ış, ancak gerekli ve yeterli ko şullar sağlanmadan yönetici arz ve talebi hiç dikkate al ınmadan aç ılan kamu yönetimi bölümlerinin say ısı
anormal bir biçimde artm ıştır.
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Ayrıca, kamu yönetimi öğretimi ve kamu hizmeti anlay ışı ile ülkelerin siyasal rejimleri ve gelişmişlik düzeyleri aras ında da ilişki kurulabilir. Kamu yönetimi ö ğretiminin Türkiye'de izlediği gelişim süreci bu açıdan da değeilendirilebilir.
Bu çerçevede, MOSHER'in Avrupa Ülkeleri ve ABD ile ilgili olarak ortaya att ığı, demokrasi ile kamu hizmetlerinin geli şmesi arasında anlamlı ilişki bulunduğu görüşü (36), Türkiye için de geçerlidir. Gerçekten, Türkiye'de de demokratikle şme çabaları ile Kamu yönetimi ö ğretiminin gelişmesi arasında anlamlı ve olumlu bir
ilişkinin bulunduğu çok aç ık bir biçimde ortaya ç ıkmaktadır. Zaten, demokrasinin
doğası gereği bunun böyle olmas ı da kaçınılmazdır. Ancak, zaman zaman, bunun
böyle olmadığını kanıtlama giri şimlerinin olduğunu da gözardı edemeyiz.
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Son yıllarda, ABD'de 215 kamu yönetimi master program ı ile ilgili olarak yapılan bir ara ştırmada, bu programlar ın geçmişe nazaran tatminkar olmas ına karşılık, ilgililerin ihtiyaçlarına yeterince cevap vermedi ği sonucuna varılmıştır (37). Ayrıca,
yine ABD'de önde gelen kamu yörietimi ile ilgili bilimsel dergilerde yay ınlanan
araştırmalar esas al ınarak yapılan başka bir araştırmada, bilimsel araştırmaların, "Teorik olarak çok iyi, uygulamas ı mümkün olmayan" çalışmalar olarak nitelendirildi ğini görüyoruz (38). Ayn ı konuda, Türkiye'de yayınlanan bazı kamu yönetimiyle ilgili
dergilerde yer alan, bilimsel makalelerin esas al ınarak yap ılan değrelendirmede "Örgütler ve yönetim disiplini dünyada bir sosyal bilim niteli ği kazandıkça Türkiye'deki
akademik faaliyetin uluslararas ı yazınla ilişkisi zayıflarnışur. Evrensel ilkeler ve yol
göstermeye güçlü ba ğlılık seksen sonras ının ortam ıyla daha da güçlenmi ş, yetmişlerin sonunda görülen ara ştırma yazınına yönelik kıpırdanma ise gelişme fırsatı bulamamış görünmektedir" (39) sonucuna vanlmaktad ır.
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Kamu yönetimi öğretiminin, "Yeni Kar şılaşunlmalı Yönetim" anlayışı içerisinde
ele alınması gerektiği öne sürülerek, Amerikan Kamu Yönetiminin "Internasyonalizasyonu" görüşü ortaya atılmaktadır (40). Öte yandan, ba şka bir kaynakta ise, Mc
GREGOR'un X ve Y teorisine at ıfta bulunarak, şimdiye kadar "X E ğitim Teorisinin" uygulandığını, bundan böyle kamu yönetimi öğretiminde "Y E ğitim Teorisinin"
uygulanmas ı gerektiği görüşü öne sürülmektedir (41
1980'li yıllardan itibaren, her ne kadar akademik faaliyetlerde önemli geli şmeler
olduğu öne sürülse de (42), özellikle, sosyal bilimler alan ında, hiçbir fakültenin düzenli olarak dergi ç ıkaramadığı , üniversitelerin kitap yay ınlarında önemli bir azalma
olduğu, öğretim üyelerine ve yard ımcılarına sağlanan yurtiçinde ve yurtd ışında araştırma yapma, kütüphane, yabanc ı yayın ve diğer imkanlar bakımından bir gerileme
olduğu aç ıktır. Böyle bir ortamda, özellikle baz ı alanlarda olduğu gibi, öğrenci kontenjanlannın artırılması, yeteri derecede fiziki ko şullar oluşturulmadan yeni bölümlerin aç ılması, görülen eğitim ile yap ılan iş arasında bir ilişki bulunmaması, mezun
olan öğrencilerin iş imkanlarının kısıtlı olması, kamu yönetimi öğretimini olumsuz
etkileyen unsurların başında yer almaktadır.
10

Sonuç
Türkiye'de güçlü bir devlet yönetim gelene ğinin bulunduğu bilinmektedir. Türkler
tarihde 16 Imparatorluk, 41 Devlet, 33 Beylik, 4 Atabeylik, 17 Hanl ık ve 11 Cumhuriyet kurmu şlardır. Bu devletlerin tamam ı, aşırı merkeziyetçiliğe dayanan bir yönetim felsefesini yans ıtmaktadır. Kurulan bu devletlerin tamam ında asker-sivil bürokrasinin ittifak içinde oldu ğu görülmektedir. Günümüz devlet yönetim anlay ışında ise,
sivil toplum kurulu şlarının, demokratik bask ı gruplarının ve geniş halk kitlelerinin
yönetime katılması veya yerel yönetimler arac ılığıyla kendilerini yönetecekleri doğrudan belirledikleri bir anlayış hakimdir. Böyle bir anlayışın devlet yönetiminde hakim kılmması için, kamu yönetimi öğretiminin geliştirilmesi yoluyla, hizmet kalitesi
ve kapasitesi yüksek kamu görevlilerinin yeti ştirilmesi ve kamu yönetiminde bu yöneticilere insiyatif tan ınması sağlanmal ıdır.

a

Bunun için öncelikle, üst düzey yöneticilerinin yeti ştirilmesi ile ilgili düzenlemenin bir an önce yap ılması , her düzeyde kamu yönetimi öğretiminin çağdaş bir duruma getirilmesi, yönetim-siyaset ili şkisinde sağlıklı bir dengenin kurulmas ı zorunludur. Belki bundan daha da önemlisi, görülen e ğitim ile yapı lan iş arasında mutlak
bir ilişki kurulması gerekmektedir. Bunun yap ılmaması halinde, kamu yönetimi ö ğretiminin düzeyi ne olursa olsun, beklenen sonucun al ınması mümkün olmayacaktır.
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1960'lı yıllardan bu yana her on y ılda bir askeri müdahalelerden sonra gündeme
gelen "yönetimin iyileştirilmesi" çabaları sonucu, kurulan komisyonlar tarafından hazırlanan, fakat hiç bir zaman uygulamaya konulmayan raporlar ın gereğinin yap ılması
zorunlu hale gelmi ştir.
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Geleceğin Türkiye'sinde hizmet sunacak kamu yöneticilerine, bugünden bu ortam ı
sağlmnadığımız takdirde, gelecek ile bugün aras ında çok büyük farkl ılıklar olabileceğini düşlemek, aşırı bir iyimserlikten öte bir anlam ta şımayacaktır.

11

YARARLANILAN KAYNAKLAR

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
12

a

(3)

cy

(2)

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
FREDERICKSON, George H.: "Creating Tomorrow's Puclic Administration" in Ed
KIM Jae T.: a.g.e., s.39: DELION, Andre G.: "Administration Publique Et Management", Reveu d"Administration Publique, No 9, Janvier-Mars 1969, p.59; MOSHER,
Frederick C.: Democracy and the Public Service, New York, 1968, p.24
GAZIER, François : La Fonction Publique Dans Le Monde, Editions Cuja.s, Paris,
1972, p.7
ERGIN, Osman : Türk Maarif Tarihi, C.1-2, İstanbul, 1977, 5.17; KOÇER, Hasan Ali:
Türkiye'de Modem Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, 2.Baskı, MEB Yayını, Istanbul, 1974,
s.15; AKYÜZ Yahya: Türk Eğitim Tarihi, AÜEF Yayını, Ankara, 1982, s.63: UNAT
Faik Reşit: Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bak ış; MEB Yayım, Ankara, 1964, s.10
CEM Cemil: 'Türk Kamu Yönetimine Toplu Bir Bak ış", AID, C.8, S.4, Aralık 1975,
s.17
OSTONER, Yılmaz: "Kamu Yönetimi Disiplininde Yöntem Sorunları", ATAUZ, Sevil
(ED): Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarınm Gelişimi, Türk Sosyal Bilimler Dernegi
Yayını, Ankara, 1986, s.141; SIMON,Herbert A.vd.: (Çev.Cemal M ıhçıoğlu) Kamu Yönetimi, AÜSBF Yaymı,Ankara, 1973, s.534; HEPER, Metin: "Avrupa'da Idare Bilimin,de Bazı 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
WILSON, Woodrow: (Çev.Nermin ABADAN) "Idarenin Incelenmesi", Woordrow Wilson Seçme Parçalar, Türk Siyasi Ilimler Derne ği Yaymları, Siyasi Ilimler Serisi 1, İstanbul, 1961, s.65
MOSHER, Frederick C.: a.g.e., s.68; GAZIER, François: a.g.e., s.50
GAZIER, François : a.g.e., s.42; SAYAR, Nihad S.: Avrupa'da Iktisadi ve Ticari Ilim
ve Araştırma Müesseseleri, Istanbul, 1958, s.17-26
SAYAR, Nihad, S.: Higher Business Education in the United States, Istanbul, 1960,
p.14
KALKANDELEN, A.Hayrettin : "Yöneticilerin Yeti ştirilmesi ve Geliştirilmesi", AID,
C.18, S.2, Haziran 1985, s.89
ÇANKAYA, Ali :a.g.e., s.9-13; AKYÜZ, Yahya : a.g.e., s.66-67
HEPER, Metin and BERKMAN, A.Ümit: Development Administration in Turkey, Boğaziçi Üniversity Publications, Istanbul, 1980, p.34; MIHÇIO ĞLU, 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 şit: a.g.e., s.70
ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.51
WINDMANN, Horst : (Çev.Aykut KAZANCIGIL ve Serpil BOZKURT) Atatürk Üniversite Reformu, Istanbul, 1981, s.31-32
HEPER, Metin : Bürokratik Yönetim Gelene ği, ODTÜ Yayını, Ankara, 1974, s.106

pe

(1)

(17) ÖZ, Esat: Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Kat ılım, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991,

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

cy
a

(22)

pe

(18)
(19)
(20)
(21)

s.80; GOLEKLI, Nurettin Can ve ONARAN, R ıza: Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi, MEB Yayını, Istanbul, 1973, s.30-38; TUNÇAY, Mete: Türkiye Cumhuriyetinde
Tek Parti Yönetiminin Kurulmas ı (1923-1931) Yurt Yay ınları, Ankara, 1981, s.55-56
ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.348-351
ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.463
Türkiye Iktisadi Kalkınma BARKER Misyonu Raporu, Washington, 1951, s.93
NEUMARK, Fritz: Devlet Daire ve Müesselerinde Rasyonel Çal ışma Esasları Halckmda
RApor, Ankara, 1949, s.22
AYKAÇ, Burhan : "Yönetimin Iyile ştirilmesi ve Örgütsel De ğişim", AID, C.24, S.2,
Haziran 1991, s.89
ÇANKAYA, Ali: a.g.e., s.657-658
MIHÇIOĞLU, Cemal: Türkiye'de Ça ğdaş Kamu Yönetimi Oğretirninin Başlangıç Yıllan, AÜSBF Yaymı,Arıkara, 1988, s.29
MIHÇIOĞLU,Cemal: Türkiye'de ...,a.g.e., s30
MIHÇIOĞLU,Cemal: Türkiye'de ...,a.g.e., s.59
MIHÇIOĞLU,Cemal: Daha Iyi Bir Kamu Hizmeti Için, AÜSBF Yayuu,Ankara,1972,
s.67
MIHÇIOĞLU, Cemal ve EMRE ,Cahit: Görev Alma Yar ışı, AÜSBF Yay ını,Ankara,
1990, s.9
ERGÜN, Turgay : "Türkiye'de Yönetim Biliminin Uygulamaya Yans ıması",Türkiye'de
Sosyal Bilim Araştırmalannın Gelişimi, a.g.e.,içinde,s.134
IvIIHÇIOĞLIJ,Cemal:Türkiye'de ...,a.g.e,s.70
ERGON,Turgay:"Yüksek Yöneticilerinin Yeti ştirilmesi Sorunu",AID,C.16,S.2,Haziran
1983,s.29
OZALP,Şan:Yeni Geli şmeler Karşısında Işletme Yöneticileri ve I şletmecilik Eğitimi,Ankara,1972,s.106
CEM,Cemil:Türk Kamu Kesiminde Üst Düzey Yöneticileri, TODAIE Yay ını,Ankara,1976,s.36
AYKAÇ,Burhan:Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik
Eğilimler,Ankara,1991,s.144
ALKAN,Türker:"1960-12 Mart 1971 Dönemi Türk Bas ınında Kamu Yönetimi Imajlannm Değişimi",ODTO Gelişme Dergisi,S.4,Ilkbahar 1972,s.613
MOSHER,Ferederick C.:a.g.e., s.27-38
CLEARY,Robert E.:"What Do Public Administration Masters Programs Look Like? Do
They Do What is Needed?, Public Administrtarion Review,November- December 1990p.672
HOUSTON,David J.and DELEVAN,Sybil M.:"Public Administration Research:An Assessment of Joumal Publications",Public Administration Review,November-December
1990,p.678
ÜSDIKEN,Behlül ve PASEDEOS, Yorgo:'Tiirkiye'de örgütler ve Yönetim Yaz ım",AID,C.26,S.2,Haziran 1993,s.90
VENTRISS,Curtis:"Contemprary Issues in American Public Administration Education:The Search for an Educational Focus", Public. Administration Review,Janua ıyFebruary 1991-p.9
BALFOUR,Danny L.and Mann ı,Frank:"Child and Adult,X and Y: Reflections on the
Process of Public Administration Education",Public Administration Review,NovemberDecember 1991,p.483
Kasım 1981 -Kasım 1988 Döneminde Yüksekö ğretimdeki Gemi şmeler,Ankara,
1988,s.73-78

13

KOOPERATIFÇILIK SAY1: 110 EKİM-KASIM-ARALIK 1995

KOOPERATIFÇILIK EĞITIMI
Erol DEM İR *
Eğitim, geniş anlamda, belirli bir konu ya da konular üzerinde yeti şme ve gelişme; dar anlamda, e ğitim teknolojisine uygun belirli ko ş ullar altında ki şilerin bilgi,
görgü ve becerilerini artırmak, niteliklerini konunun ya da hizmetin gereklerine göre
geliştirmek amac ıyla yap ılan çal ış ma ve uygulamaların tümü olarak karşım ıza ç ıkar.
Kalkınma çabaları içinde bulunan ülkelerde eğitim, temel sorundur. Kalkınmayı sağlayan en etkili ekonomik ve sosyal örgüt tipininde Kooperatifçilik oldu ğu hepimizce
bilinmektedir. Bu durumda Toplumun her kesimini bu konuda e ğitmenin yollarını
aramak yerinde olacağı kanaatindeyiz.
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Kooperatifçilik eğitimi ile ilgili tartışmalar, kooperatifçili ğin ortaya ç ıktığı yıllarda başlamıştır. 1882 yılında " İngiliz tüketim Kooperatifleri Milli Kongresinde" Kooperatifçilik e ğitiminin, halk eğitiminin bir parças ı olarak kabul edilmesi gerekti ği, bu
yüzden de kooperatifçilik e ğitiminin devlet tarafından yerine getirilmesinin zorunlu
olduğu ifade edilmiştir. Bu görüşe, kongreye kat ılan delegelerden bir kısmı karşı ç ıkmışlar ve kooperatifçilik e ğitiminin kooperatifçilerce yerine getirilmesinin daha uygun olacağını savunmu şlardır. Sonuçta kongreye kat ılan 402 delegenin 263 ünün kabulüyle, kooperatifçilik e ğitiminin kooperatiflerin görevleri aras ında sayılması
gerekti ği görüşü benimsenmi ştir. Ülkemizde ise kooperatifçilik e ğitiminin önemi her
fırsatta vurgulanmakta, kooperatifçili ğin bilimsel yönünün incelenmesi ve yap ılması
gereken tedbirleri ortaya koydurmak amac ıyla 20 May ıs 1931 tarihinde İ stanbul Üniversitesi bünyesinde Atatürk'ün direktifleri ile, görevli ö ğretim üyeleri ile tan ınmış
fikir adamları tarafından "Türk Kooperatifçilik Cemiyeti" kurulmu ştur. Cemiyet kurulduğu zaman eğitimcilere dayanmakta ve e ğitime büyük önem vermekteydi. O tarihlerde çal ışma faaliyetlerini ilkokullardan Üniversitelere kadar bir bütün halinde
teşkil eden eğitim müesseseleri ve ö ğretmenlere yönelik bir de genelge yay ımlamışlardı. Bu hareketten kooperatifçili ğin eğitimsiz ve öğretmensiz olamayaca ğı görüşünü
çıkarmak pek yanl ış olmasa gerek. Özellikle yeni nesillerin yeti şmesinde o ülkenin
eğitim sistemi sorumludur ve e ğitim sisteminin en önemli unsuru da ö ğretmendir.
Bu görüşün günümüzde de geçerli oldu ğuna şüphe yoktur. Bugün birçok ülkede kooperatifçilik ile e ğitim birbirinden ayr ılmayacak şekilde kaynaşmıştır. Kooperatifçilik, birçok Avrupa ülkesinde, Kanada, Amerika Birle şik Devletleri'nin 40 dan fazla
(*) Tanm Kredi Koop. Mer. Bir. Gen. Md.iligii

15

cy

a

devletinin üniversitesinde, Tayland ve Filipinler'in baz ı Üniversite ve Yüksekokullannda ders olarak okutulmaktad ır. Kanada'n ın Ottowa Üniversitesi'nde Kooperatifçilik
öğrenimi dört y ıldır. Ülkemizde ise halen lisans düzeyinde kooperatifçilik e ğitimi veren bir fakülte bulunmamaktad ır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde
Kooperatifçilik alan ında Master öğrenimi vcrilmekte, bu bölüme de fakültelerin İşletme, Iktisat, Kamu Yönetimi gibi bölümlerinden mezun olanlar ba şvuruda bulunmaktadırlar. Ayrıca Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi bünyesinde Kooperatifçilik Ana Bilim dal ı bulunmaktadır. Ülkemizde Kooperatifçilik alan ında
bizzat eğitim veren üç kooperatifçilik okulu mevcuttur. Bunlar; Abant Izzet Baysal
Üniversitesi Bolu Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Izmir Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Bölümü ve 03 Ekim 1989 tarihinde öğretime başlayan Celal Bayar Üniversitesi Ata şehir Meslek Yüksek Okulu
Tarımsal Kooperatifçilik Bölümüdür. Bu okullar ın temel amac ı; Kooperatiflerin gerek halka ve ortaklarla, gerekse kamu ve özel kurulu şlarla ilişkilerini, kooperatifin
amacı doğrultusunda düzenlenebilecek, kooperatif çal ışmalarını planlayıp uygulayabilecek kooperatifleri idari ve mali aç ıdan sağlıklı bir şekilde yürütebilecek elemanlar
yetiştirmektir. Ancak bugüne kadar kooperatifçilik e ğitimi veren Meslek Yüksek
Okullarından mezun olan gençlerin kooperatif kurulu şlarda istihdam ına imkân verecek idari ve kanuni tedbirler bir türlü al ınamamıştu. Bu da kooperatifçili ğimizin ilerlemesine engel olmaktad ır.
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Kooperatifçilik e ğitiminde başarılı olabilmek yalnızca eğitim kurumlarında uygulanan programlarla mümkün de ğildir. Bunun yan ında kooperatifçilik alan ında uygun
yapan gazete ve dergilerden de faydalan ılmalıdır. Bu alandaki boşluğu uzun yıllardır
doldurmaya çal ışan Türk Kooperatifçilik Kurumu 1931 y ılından beri üç ayl ık "Kooperatifçilik" dergisi ile 1934 den beri de "Kar ınca" dergisi ile yapt ığı yayımlar, bunun yanında 1944 den beri Yurt ölçüsünde düzenledi ği "Kooperatifçilik Kongreleri"
ile konferanslar, seminerler, kurslar, sempozyumlar, aç ık oturumlar ve kooperatifçilik
haftalan düzenleyerek; 1984 y ılında kurulan "Türk Kooperatifçilik E ğitim Vakfı",
konferanslar tertiplemek suretiyle yenilikleri takip etmekte ve Türk Kooperatifçili ğini
fikir platformunda daima dinamik tutmaya çal ışmaktadır. Aynca T.C.Ziraat Bankas ı
Kooperatifler Müfetti şleri Derneğinin Aylık olarak ç ıkardığı "Kooperatif Dünyas ı"
dergisi de bu alanda önemli i şlevi yerine getirmektedir.
Kooperatifçilik eğiliminde süreklilik esas olmal ı ve periyodik olarak ortaklar ve
kooperatifi sevk ve idare eden personel e ğitilmelidir. Çünkü bilgilerin tazelenmesi,
değişen şartların anlatılması ancak bu sayede gerçekle şebilir ve böylece kooperatife
hayatiyet kazand ırılır. Kooperatif, ekonomik faaliyeti araç olarak kullanan bir e ğitim
hareketidir. Eğitimsiz gerçek ve ba şarılı bir kooperatifçilik hareketi dü şünülemez.
Gelişmiş hür dünya ülkelerinde devlet, kooperatiflerin çal ışmalarına müdahale etme-
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mekte olup, kooperatiflere e ğitim, kredi, teknik, pazarlama ve kooperatifleri koruyucu kanunların yürürlüğe konması gibi hususlarda yardım etmektedir. Kooperatifçilik
eğitiminin büyük bir bölümü geli şmiş ülkelerde kooperatiflerin üst kurulu şları tarafından yerine getirilmektedir. Ülkemiz için bu hususun varl ığından pek söz edilemez. Böyle bir çal ışmayı Türkiye Milli Kooperatifler Birli ği organize ederek, üye
kooperatif üst kurulu şlarının görüşleri doğrultusunda merkezi Ankara'da olacak bir
kooperatifçilik eğitim merkezi kurabilir. Bu merkezde y ılın bütün aylarında ve bütün
kooperatiflerin yararlanabilecekleri, kooperatiflerin kurulu şundan sorunlarına, yönetiminden denetimine kadar bütün konularda eğitim yapılabilir. Aynca bugün ülkemizde en etkili yayg ın eğitim arac ı Televizyondur. Devlet veya Özel Televizyon kanallannda kooperatifçilik ile ilgili e ğitici programlara yer verilmesi, özellikle son
yıllarda sayılan hızla artan ve amac ı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yapı Kooperatifleri hakkında halkımız üzerinde oluşmuş yanlış imajın kaldınlmasında, kooperatifçiliğin benimsenerek yayılmasında önemli rol oynayacağı kuşkusuzdur.
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995

PANCARDA ŞEKER VARLI ĞINA
ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Prof.Dr. Celâ1 ER - Ali Fehmi SOY GENi Ş
GIRIŞ
Insanoğlunun temel besin maddelerinden olan şekerin dünya yıllık üretim ve tüketim miktarı 100 milyon ton'un üzerinde olup, bu miktann yakla şık %65'i şeker kamışından ve kalan %35'i ise şeker pancar ından elde edilmektedir. Ülkemizde şeker,
tamamen şeker pancarından üretilmektedir.
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Şeker pancanna, yayg ın ve bol yeşil yaprakl ı olması nedeniyle "solar akümülatör"de denir Bitki güneş enerjisini fotosentez yoluyla şeker form ıında kökünde depo
eder. Depolanan bu şeker, insan vücuduna al ındığında hızlı bir şekilde enerjiye dönüşmektedir.
Bilindiği gibi iki yıllık bir bitki olan şeker pancarında tohum ikinci y ılda oluşmaktadır. Birinci yıl fizyolojik olgunluğunu tamamlam ış olarak kök gövdesinden yararlanılır. Şeker pancarında verim, başları düzgün kesilmi ş, toprak ve yapraklan temizlenmiş pancarın tartılan yaş ağırlığı olup bedeli ödenen pancar olarak (ton/dekar)
ifade edilir. Kalite ise pancann teknolojik de ğerinin bir göstergesidir. Teknolojik değer fabrikan ın beyaz şeker randımanını (verimini) etkileyen bütün iç ve dış pancar
özelliklerini ihtiva eder.
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Genellikle usarede bulunan beher kilogram şeker dışı madde 1,5 - 1,8 kg şekerin
kristalize olmasını önlemekte ve bunun sonucunda da yukar ıda verilen orandaki şeker miktarı melasa giderek kaybolmaktad ır. (3) Usarede bulunan şeker dışı maddelerden şekerin kristalizasyonu üzerinde önemli ölçüde etkili olanlar, suda eriyebilir
azot bileşikleriyle, azot içermeyen organik bile şiklerdir. Bu bileşikler yüksek s ıcaklıkta sabit kalmad ıkları için, fabrikasyonda fiili şeker kristalizasyonu devresine eri şilmeden de problem ç ıkarabilirler.
Şeker pancannda kal ırcıll özelliklerin heterozigoti derecelerinin yüksek olmas ı,
çevre şartlarına çok iyi uymas ını sağlamaktadır. Çeşitli iklim ve toprak şartlarına
gösterilen bu uyum, doğal olarak şeker pancar kökünün fiziksel özelliklerini ve
kimyasal bileşimini etkiler. Ekim, gübreleme, bak ım işleri, söküm ve silolama gibi
çeşidi faktörler de verim ve kaliteyi etkilemektedir.
* Bu konu, Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalinda 2 Haziran 1995
semineri olarak verilmi ştir.

tarihinde doktora
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1. KALITE FAKTÖRLERI :
Şeker pancar! kalitesinin daha kolay anla şılabilmesi için, pancar kök gövdesindeki belirli bileşik veya bileşik gruplarının tanımlanması uygun olacaktır. Bu gaye ile
aşağıdaki şema verilebilir. (3)

Ş eker Pancan Kök Gövdesinin Kimyasal Yap ısı - Ağırlığuun %'si Olarak
Kuru Madde %25

Su - %75

Toplam, suda eriyebilen
katı maddeler - %20

Şeker %16

Toplam, suda erimeyen
katı maddeler - %5
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eker dışı suda eriyebilen kat ı maddeler - %4

Suda eriyebilen, organik
azot bileşikleri %1.8

Suda eriyebilen, azot d ışı
organik bileşikkr %1.4

Suda eriyebilen
mineral maddeler %0.8

1.1 Kuru Madde
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Uzun gün bitkisi olan şeker pancan, yapraklannda şeker üretmekte ve kökünde
de üretilen bu şeker depo etmektedir. Yaprak alan ının büyüklüğü, organik madde
üretimini artnraca ğından, yaprağın erken ve çabuk geliştirilmesi, hasattaki kuru madde (şeker) veriminide olumlu yönde etkileyerek art ırmaktadır.
Bitki başına düşen yaprak alanı geçit ve iç kısımlarda Ağustos başında ve elverişli yetiştirme şartlarında (bakım, sulama, gübreleme vb.) 8000-8500 cm2'yi bulur.
Ancak tarla yüzeyinin bitkilerce tamamen kapat ıldığı devrede (close canopy) yapraklann birbirlerini gölgelemeleri nedeniyle yaprak alan ının tamamı yerine bitki başına
ortalama yaprak alan ı yalnızca 3000 cm2'e dü şmektedir. (9)
Şeker pancann ın sağladığı oksijen miktarı, aynı büyüklükteki bir ormamn sağladığı oksijen miktarının üç katıdır. Aynca şeker pancan tarlas ından çıkan oksijen
miktarı 6 insanın 1 yıl boyunca solunumda kulland ığı oksijen miktanna eşittir. (11)
Pancarda 1 m2 yaprak alan ının günlük kuru madde asimilasyonu ortalama 5-10
gram olup, bu miktar hava şartlarındaki değişikliklere bağlı olarak değişir. (9).
Solunum kayıplar (gündüz ve gece) özellikle kurak ve s ıcak dönemlerde yüksek
boyutlara ulaşır, dolayısıyla pancardaki günlük kuru madde artışını yavaşlatır. Bu nedenle özellikle gece sıcaklıklannın pancann vejetasyon süresi boyunca dü şük seviyelerde seyretmesi, kuru madde üretimi yönünden çok olumludur.
20

1 kg kuru madde üretimi için gerekli su ihtiyac ı 400 - 600 mm civarındadır.
Pancarda vejetasyon ilkbaharda 7 °C s ıcaldıkta başlar ve sonbaharda 5 °C s ıcaklıkta
sona erer. Bu sıcaklık sınırları arasında kalan vejetasyon döneminin uzunluğu ülkemiz için ortalama 170 - 175 gündür.
1.2 Digestion (= Şeker Varlığı)
Pancardaki % polar şeker miktandır. Tayini, 26 gram pancar k ıyım!, 178,2 ml
sulu kurşun asetat ile starmikste 2 dakika kan ştınlıp süzülerek 400 mm'lik tüpte polarimetrik olarak yapılır.
1.3 Azotsuz Şeker Dışı Maddeler
1.3.1 invert Şeker
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Pancann daha çok toprak d ışında kalan kısımlannda sakarozla beraber onun temel taşlanndan olan gliıkoz ve fruktoz da bulunur. Glukoz ve fruktoz kan şımma invert şeker denir. Bunlar monosakkarit olup pancar kök gövdesinde de dü şük konsantrasyonlarda bulunur. Pancardaki şeker bir sakarozdur ve disakkarittir. Invert
şekerin pancar bünyesindeki konsantrasyonunun dü şük olması istenir. Bu şekerin
miktarı şerbet üretiminin, şerbet antımının ve buharlaştırmanın teknolojisini büyük
ölçüde etkiler ve invert şekerin parçalanma ürünleride üretilen beyaz şekerin kalitesini düşürür.
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Yazlann kurak, sonbahar ın nemli olması pancardaki invert şeker değerinin sakaroza olan oranını artırır. Normal pancarlarda %O.l'e varan invert şeker kapsam ının
günlük artışı, silo sıcaklığı ve silolama süresiyle yakında ilgilidir. Bu artış patojenik
reaksiyonlar tarafından hızlandırılmaktadır. Invert şeker kapsamı, pancann söküm s ırasında ve söküm sonras ında gördüğü işlemlerin veya di ğer bir deyimle, söküm, taşıma ve silolama s ırasında pancarın hedef olduğu etkilerin niteliğini ortaya koyan bir
kriterdir. Şeker fabrikasyonu sürecinde sakarozun hidrolitik bölünmesiyle invert şeker oluşabilir.
1.3.2 Rafinoz

Pancann tüm kısımlarında çok az miktarlarda bulunur. Galaktoz ile sakarozun
birleşmesinden meydana gelen bir trisakkarittir.
Pancann rafinoz kapsam ı, hasat zaman ında yaklaşık olarak sakarozun %0.3-5.5'i
oranındadır. Bu oran uzun süreli silolama sonucu iki kat ına çıkabilir. Özellikle geli şmenin ilk zamanlarında pancarın rafinoz kapsam ı değişiklikler gösterir. Normal olarak 100 gram kuru madde de 0.078 - 1.86 gram rafinoz bulunur.
Rafinoz da, sakaroz gibi yüksek s ıcaklıklara dayan ıklı olup bütün fabrikasyon
aşamalannı pratik olarak etkilenmeden geçer ve melasta toplan ır. Melas genel olarak
%2 rafinoz içerir. Sa ğlıklı pancarlarda normal olarak % p.g. (pancara göre) 0.02 rafinoz bulunurken, bu miktar en fazla % p.g. 0.3'tür Hastal ıklı pancarlarda ise rafinoz
miktarı % p.g. 0.8'e kadar ç ıkar. Rafinozun varlığı şeker kristalinin büyümesini
önemli ölçüde bozar.
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1.3.3 Mineral Maddeler

Şeker pancannda mineral maddeler içeri ği genellikle kül oranı ile tanımlanmaktadır. Külün büyük kısmı çözünmüş haldeki (veya çözünebilir haldeki) külden oluşur. Külün bileşimini oluşturan bile şiklerden sodyum (Na) ve potasyum (K) katyonlan en önemli olanlarıdır. Bunun nedeni ise pancar şerbeti iletkenliğinin, şerbetteki
Na ve K ekivalanlan toplam ı ile bağlantılı olmasıdır. Pancar şerbetinin kül kapsamı
elektriksel iletkenlikle yak ından ilgilidir. (Iletkenlik ölçümünden hesaplanm ış kül
kapsamına "kondüktometrik kül" denir). Potasyum ve sodyum iyonları kapsam ının
bilinmesi, beklenen melas şekeri kaybının tahmini açısından önemlidir. Genellikle
potasyum tuzlan daha kuvvetli melas yap ıcılardır. En çok rastlanan kül de ğerleri
pancara göre (p.g) %0.4 - 0.6 aras ında değişir. En az %0.3, en fazla %1.2'dir. Çözünür kül kapsam ının teknik ve ekonomik önemi büyüktür. Külün katyonlan en önemli melas yapıcılardır ve sadece bütün kristalizasyon tekni ğini değil, aynı zamanda
üretilen şeker ve melas miktarlarını da büyük ölçüde etkilerler.
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Vejetasyon süresince al ınan yağış lar pancarın kül kapsamını belirleyen önemli bir
etmendir. En düşük kül kapsam ı , genellikle vejetasyon sürecinde optimal ya ğış al ınması (Temmuz-Eylül ayları arasında 220-320 mm) durumunda görülmesine kar şılık,
daha kurak (Temmuz-Eylül aylar ı arasında 115-219 mm) veya daha ya ğışlı (Temmuz-Eylül ayları arasında 321-340 mm) geçmesi durumunda kül kapsam ın da artışlar görülür. Macaristan'da yap ılan incelemede, taban suyunun yüksek oldu ğu organik
topraklar üzerinde üretilen pancarlar ın (digestionlan dü şük) kül kapsamları çok yüksektir. Alt tabakalar ın alkali özellik gösterdi ği topraklarda genellikle kül oran ı yine
yüksek miktarlarda bulunmuştur. Bu gözlemlerden suyun bitkiye yaray ışlı olan miktardan fazlas ının, pancarın kül kapsam ını yükselttiği sonucu ç ıkarılmaktadır.
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Pancar ekiminin normal zamandan sonra yap ılması kül kapsam ını artırmaktad ır.
Teknolojik olgunlaşma sırasında pancann potasyum ve sodyum kapsamları azalır.
Vejetasyon seyrinin ortalar ı olan Temmuz ayında meydana gelen dolu zarar ı pancann çözünebilir kül kapsam ını artırdığı gibi Cercospora beticola (pancar yaprak leke), şeker pancar mildiyösü, virüs (sar ılık ve mozaik) hastal ıkları ile özellikle pancann baş ve gövde kısımlarında etkili olan zararl ılarda artmaktad ır.
Bitki sağlığının artması pancarın kül kapsam ını azaltıcı bir rol oynar. Pancann
besin maddesince zengin topraklarda yeti ştirilmesi bitkinin topraktan daha fazla mineral madde almasına neden olacağından pancar ın kül miktarını arunr. Fazla azot
(18-24 kg/da) uygulamas ı kül kapsam ını artırdığı halde fosfor gübresinin herhangi
bir etkisi yoktur. Yüksek oranlarda potasyum gübrelemesi kül kapsam ını artınr fakat
sodyum miktarında herhangi bir de ğişiklik olmaz.
Kısaca genelle ştirerek söylemek gerekirse pancar ın normal geli şmesini hızlandıran tüm faktörler pancardaki çözünebilir kül kapsam ının azalmasında neden olurlar.
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1.3.4 Organik Asitler
Bütün bitki özsular ında olduğu gibi pancarda da bir s ıra organik asit vard ır. Bunlar karbonhidrat de ğişimi maddelerinin ara ve dolayısıyla son ürünleridir. Hücrenin
asit - baz dengesinde organik asitler ayn ı zamanda dokunun ihtiyaç duydu ğu pH değerini sağlamak için tamponluk görevide görürler. Asit miktarlar ı gelişme ve silolama durumuna ba ğlı olarak değişir. Özellikle kurak y ıllarda daha yüksek değerlere çıkarlar. Uygun şartlardalci silolamada asit olu şması oldukça dü şük oranda kaldığı
halde bozulan pancarlarda yükselirler.
1.4 Azotlu Şeker D ışı Maddeler
Pancarda azot, normal olarak %0.015-0.20 aras ında bulunur. Şekerin ekstralcsiyonunda büyük oranda çözeltiye geçtiklerinden, teknolojik olarak özel bir önem ta şırlar. Azotlu maddelerin miktarı pancarın gelişme devresinde büyük değişiklikler gösterir. Azotlu bileşiklerden amino ve betain azotu toplam ına zararl ı azot denir.
1.4.1 Proteinler
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Pancar hücrelerinin in şasında yer alan proteinler büyük k ısmı hücre duvar ına çok
sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Presleme, parçalama ve santrifüjleme ile ba ğlandıklan
yerden ayrılmayan proteinler pancar şerbetine geçerler. S ıcak su ile ekstraksiyonda
kuagülasyon sonucu daha az miktarda protein ham şerbete geçer; bunlarda şerbet antımında kireç ve CO 2 ile büyük ölçüde uzaklaştırılırlar ve sadece küçük bir k ısım
moleküllere parçalanm ış olarak arıtılmış şerbete ulaşırlar.
1.4.2 Amino Azotu

pe

Şeker pancar şerbeti önemli ölçüde serbest amino asitleri içerir. Bunlar ço ğunlukla asparagin asidi, glutamin asidi, leucin, isoleucin, alanin, serin, glikokol, valin
gibi alfa - amino asitlerdir ve hemen hemen bütün protein yap ı taşları az miktarda
bulunmaktadır. Şeker pancarı şerbeti bundan ba şka önemli miktarda alfa - amino asit
de içerir. Sakarozun ekstraksiyonu s ıras ında amino asitler hemen hemen kantitatif
olarak ham şerbete geçerler.
1.4.3 Betain Azotu

Pancardaki konsantrasyonu %02-03 aras ındadır. Pancann daha çok baş ve kuyruk
kısımlannda birikmi ştir. Proteinlerden sonra en yüksek oran ı teşkil eder. Suda çok
kolay çözünür, kimyasal ve enzimatik etkenlere kar şı son derece dayan ıklıdır. Bu nedenle fabrikasyonda bütün i şlemleri geçip kantitatif olarak melasta birikir. Betain
hayvanların mide ve bağırsak yollarında dahi bozulmaz.
Pancann amino azot kapsam ı, bitkinin aldığı toprak azotu ve a şırı kurak şartlarda
yüksek sıcaklık nedeniyle engellenen protein sentezi taraf ından etkilenir. Fazla azot
alınması pancarda protein azotu ile beraber betain ve amino azotununda artmas ına
yol açar. Protein sentezinin a şırı sıcaklık nedeniyle aksamas ı halinde amino bileşiklerinin protein bile şiklerine olan oran ı artar. Pancar ın amino azot kapsam ı geç ekimler23

de artma eğilimi göstermektedir. Söküm zaman ının bu değer üzerine bir etkisi yoktur. Pancar yapraklar ının hasar görmesine neden olan mantar ve virüs hastal ıkları ile
diger bazı zararl ılar (pancar sine ği, siyah bakla biti vb.) pancann amino azot kapsamında önemli artışlara neden olmaktad ır.
2. DİGESTİON'A (=ŞEKER VARLI ĞINA) ETKI EDEN FAKTÖRLER
2.1 Katılım Faktörleri
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Şeker pancann ın özellikleri her bitkide olduğu gibi sıkı bir şekilde kal ıtım faktörlerine bağlıdır. Bu faktörler ıslahçılar tarafından değişik çeşitlerin elde edilmesinde
gayeye uygun bir şekilde değiştirilir veya geli ştirilir. Günümüz çeşitlerinin hepsi bir
yandan fazla pancar verimi ve çevreye uyum yetene ği, bir yandan da yüksek digestion (şeker varl ığı) ve düşük şeker dışı maddeler kapsamm ı hedef alan ıslah çalışmaları sonucu ortaya ç ıkmışlardır. Bu ıslah yönlerinin doğuşu, pancar verimi ile digestion arasındaki negatif korelasyondan ileri gelmesine ra ğmen genel bir geçerlili ğe
sahip değildir. Genetik faktörlerin şeker pancann ın özellikleri üzerine etkisi çok büyüktür. Önceleri, ıslah çalışmaları şeker varlığı üzerine olmuş, daha sonraları ise birim alandan en fazla şeker veriminin, ancak pancar verimini yükseltmekle olaca ğı
düşüncesiyle digestionu yüksek, fakat pancar veriminin de belli bir seviyenin alt ına
düşmediği "Z" tipi çe şitler ile digestionu belli bir seviyenin alt ına düşmeyen yüksek
verimli "E" tipi çe şitler ıslah edilmi ştir.
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Daha sonra sürdürülen ıslah çal ışmaları sonucunda ise bu iki özelli ği birden taşıyan "N" tipi çeşitler ıslah edilmi ştir. Bu çal ışmalar hetrosis veya daha sonralar ı poliploid ıslahı çalışmaları sonucu, elde edilmi şlerdir. Çal ışmaların ilk devrelerinde digestion ve şeker randımanındaki ıslah çal ışmalannda, son y ıllara göre önemli
mesafeler alınmıştır.
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Birçok ülkelerde diploid ve poliploid çeşitlerle yapılan denemelerde, çe şitlerin
dokulannda bulunan sakarozun difüzyon katsay ılan (şekerin suya geçme h ızı) incelenmiş ve diploid çeşitler arasıda herhangi bir fark görülmemesine kar şılık, poliploid
çeşitlerde bu kat say ı diploidlere oranla daha iyi oldu ğu tespit edilmi ştir. Diploid tohum çeşitleri içerisinde monogerm ve multigermler (polygerm) aras ında yapılan denemelerde bir fark tespit edilememi ştir. Invert şeker ile çeşitler arasındaki ilişkide
poliploidlerin şeker içeriklerinin, diploidlere göre daha dü şük olduğu bulunmuştur.
2.2 Ekolojik Faktörler
Teknik ve ekonomik yönden şeker pancann ı tamamlayan en önemli değer, işlenmeye haz ır pancann şeker varlığıchr. Bu şeker varl ığı bir taraftan pancann yeti ştiği
bölgede hüküm süren şartlara, diğer taraftan da pancann sökümü, ta şınması ve işletmeye hazırlanması süresince uygulanan i şlemlere bağlı olarak değişmektedir.
Belirli bir ekim bölgesinde yeti ştirilmiş olan şeker pancannı tanımlayan en belirgin özelliklerden birisi, "potansiyel şeker varlığı"dır. Bu değer ile, o bölgenin karakterini temsil eden en elveri şli şartlarda yetiştirilmiş şeker pancann ın kapsadığı şe24

ker miktarı tanımlanmaktadır. Deneme parsellerinden elde edilen sonuçlar bu de ğeri
verebilmektedir. Pancar üreticisinden teslim al ınan şeker pancann ın şeker varl ığı ise
çoğu zaman potansiyel şeker varl ığından, pratikte hüküm süren şartlar altında pancann ekimi, tekleme zaman ı, gübreleme işleminin zamanında yapılmaması ve seyreltme ile birim alanda bulunması gereken (7-9 bin dekar -1) bitki sayısının idealden
uzak kalması nedeniyle düşüktür. Işlemeye al ınan şeker pancarında ise şeker varlığı,
gerek silolama esnas ında, gerekse yüzdürme esnas ında meydana gelen şeker kayıplar' nedeniyle üreticinin teslim etti ği pancann şeker varl ığından daha dü şüktür.
2.2.1 Sıcakl ık Faktörü
Elverişli sıcaklık şartlarında, yeterli besin ve bol nem bulunduğunda, şeker pancan tohumları hızla çimlenmekte ve genellikle ekimden 4-5 gün sonra kotiledon
yapraklarını toprak yüzeyine ç ıkarmaktadır. Tarla ç ıkışı için sıcaklığın en az 3-4 °C
olması gerekir. S ıcaklığın 6 °C nin üzerinde olmas ı halinde yeterli bir ç ıkış sağlam.
Gündüz assimile edilen maddelerin gece harcanmas ı, bitkilerin solunumuna ba ğlıdır.
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Yıllık olarak CO2 assimilasyonu ile biriktirilen karbonhidrat miktann ın (şekerin)
yaklaşık %40 solunumla harcanmaktad ır. (4) Gece ile gündüz s ıcakl ık farklarının
fazla olmas ı (geceleri donma noktas ının altına düşmemesi gereklidir) assimilatlann
depo edilme oranlann ı artan. Buna göre ülkemizde ilkbaharda ekimi yap ılan şeker
pancann ın kalitesini belirleyen s ıcaklık faktörleri ilkbaharda ç ıkış için gerekli s ıcaklık yükselmeleri ve sonbaharda da assimilasyonun durdu ğunu gösteren s ıcaklık dilştişleri olmaktadır. Ülkemiz için bu değerler ilkbaharda 7 °C ve sonbaharda 5 °C'dir
Işte bu değerler aras ında kalan ve ç ıkıştan söküme kadar uzanan 170-175 günlük vejetasyon devresini göstermektedir. Bu süre içinde ihtiyaç duydu ğu toplam sıcaklık
3.000-3.200 °C'dir.
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Bir diğer önemli faktör ise Haziran ile Eylül aylar ı arasında kalan devrede ölçülen en yüksek (> 30 °C) ve en dü şük (< 12 °C) günlük s ıcaklıklardır. Bütün bunların sonucu olarak büyümenin ilk devrelerinde di ğer faktörler normal oldu ğunda büyümeyi sınırlayan en önemli faktör s ıcakl ıktır denilebilir. En yüksek şeker
konsantrasyonu gündüz 20-23 °C'de meydana gelirken, gece s ıcaklığında ise en yüksek şeker üretimi yaklaşık 15 °C'de ve en yüksek kök verimi ise yakla şık 20 °C'de
meydana gelmektedir. Uzun günlerde 29 °C'yi geçmeyen s ıcaldıklar pancann olgunluk ve kalitesini etkiler. (10)
2.2.2 Yağış ve Sulama Faktörü
Pancar köklerinin geli şmesi, assimilasyon ve assimilatlann depolanabilmesi için
bir miktar suya ihtiyaç vard ır. Bitkiler bu ihtiyaçlarını yağmurla toprağa ulaşan suyla
karşılamaktad ırlar. Vejetasyon süresinde, de ğişik devrelerde bitkilerin su ihtiyaçlar ıda
farklı olmaktadır. Bu nedenle y ıllık yağışların yıl içindeki dağılımı, toplam yıllık yağışın yeterli olduğu alanlarda bir pancar kalitesi bak ımından büyük önem taşır.
25

Oldukça yağışlı geçen bir kıştan sonra Mart ay ının nispeten kuru ve Nisan ay ının
da yağışlı seyretmesi, daha sonra May ıs ayından Haziran ortasına kadar ya ğışların
orta şiddetde devam edip Ağustos ortalarına kadar tekrar fazlalaşması ve nihayet Eylül ve Ekim aylannında yağışsız geçmesi halinde ortaya ç ıkan yıllık yağış dağılımının, gerek pancar verimi, gerekse pancar 'kalitesi bak ımından uygun olacağı kabul
edilmektedir.
Havanın nispi neminin %40-80 olmas ı istenir. Nem oran ının yüksek olduğu yerlerde Cercospora (pancar yaprak leke hastal ığı) gibi mantari hastal ıklar ortaya çıkabilir. Yağışların yeterli olmadığı hallerde uygulanan ya ğmurlama sulama verim ve
kalite yönünden faydal ı olmaktadır. Ülkemizde şeker pancan üretiminin yakla şık
%98'i sulanarak yap ılmaktadır. Ancak gere ğinden fazla yap ılan sulamalar, birtak ım
sulama problemlerini ortaya ç ıkarabildiği gibi pancar kök gövdesi veriminin düşmesine ve kalitenin de bozulmas ına neden olabilmektedir.
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Ülkemizin çeşitli yörelerinde şeker pancarının sulanması ile yapılan araştırma sonuçlan incelendiğinde 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 değiştiği görülmektedir. Sulma uygulamalar ında sulama sayısı 4-13, sulama aral ığı 7-25 gün olarak bulunmuştur (10). Vegetatif geli şme ve kök oluşumu döneminde oluşan su açığı,
daha sonraki olgunla şma döneminde olu şan su açığına oranla şeker verimini daha
fazla etkiler. Olgunlaşma döneminde kök bölgesinde su aç ığı yaratmayacak şekilde
su sağlanması durumunda kök verimi önemli ölçüde artmamakta, ancak, şeker verimi düşmektedir. Yeti şme mevsiminin sonunda toprakta azot eksikli ği ile birlikte su
açığının oluşması kök gelişiminde bir azalmaya yol açar, ancak bu durumda şeker
konsantrasyonunda bir artış görülür. Genellikle, yeti şme mevsiminin son bölümünde
bitkinin toprak üstü aksam ının gelişmesi, 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 alınmaktadır.
2.2.3 Gün Uzunluğu ve. Radyasyon Faktörü
Gün uzunluğunun şeker pancarına etkisi, hemen hemen tamamen fotosenteze
olan etkisinden kaynaklanmaktad ır. Uzun günler, radyasyonunda en yüksek de ğerlere
ulaştığı yaz mevsimi başında görülmektedir. Vasat parlakl ıktaki uzun gün şartlarında,
toplam radyasyonu daha yüksek olan k ısa gün şartlanndaki kadar şeker üretimi sağlanabilir. Pancar verim ve digestionun artmas ı bakımından, uzun güneşli zamanın
bulunması ve bu arada güne şli ve bulutlu zamanların birbiri arkasına dengeli bir şekilde gelmesiyle assimilatların bitki tarafından alınabilmesine iman verilmektedir.
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2.2.4 Toprak ve Besin Maddeleri Faktörü
Ayni iklim şartları altında fakat farklı topraklarda yeti şen pancarlann gerek ortalama kök gövdesi verimleri gerekse şeker varlıkları arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Derin allüviyal topraklar isteyen şeker pancar', kökünün çatallanma tehlikesi nedeniyle taşlı, çakıllı toprak tiplerini istemez. Su ve besin elementlerini
topraktan alan şeker pancar' için topraktaki alkalililc ve kireç miktar ı ile toprağın 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 digestionunun düşmesine yol açmaktadır. Bu belirtiler uygun gübreleme yöntemleriyle k ısmen
de olsa giderilebilmektedir. Şeker pancar" topra ğın pH'na duyarl ı bir bitkidir. pH'ı
nötr olan topraklar (7.0-7.2)'da iyi yeti şir.

2.2.4.1 Azot
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Asit karakter gösteren topraklarda şeker oranı önemli sayılan miktarlarda (%1-2)
düşer (10) Şeker pancann ın verim ve kalitesi yönünden önem taşıyan faktörlerden
biriside toprağın sodyum iyonları kapsam ıdır. Yeterince su ve besin maddesi bulunan topraklarda yüksek sodyum konsantrasyonu bitki yönünden zararl ı olmamaktadır. Sodyum iyonlan şeker pancarı için mutlak gerekli olan besin maddesidir. Bitkinin fazlaca alması halinde, potasyuma olan oran artmakta ve buda digestionun
düşmesine neden olmaktad ır. Potasyum - soclyum oran ının düşük olması 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 (potasyum gübresi) denmektedir.
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Şeker pancar' gelişmesinde mutlak gerekli elementlerden azotun özellikle digestiona 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 ıtaşı olarak görev al ırlar. Pancarda yüksek bir digesdon hedeflendi ğinde, hasada yakın zamanlarda bitkinin azot noksanl ığı çekmesi
gereklidir. Geç dönemlerde bitkiye azot uygulamas ı daha önceki noksanl ığı gidermez. Bu tip bir uygulama geç mevsim gelişmesini teşvik edeceğinden digestion ve
kök gövdesi verim ini olumsuz yönde etkiler. Şeker pancannda azot, şekerin, bitki
gelişmesi ve hücrelerin devaml ılığı açısından enerji kaynağı olarak bir çok reaksiyonlarda kullan ıldığı gibi, şeker sentezinde de önemli rol oynar.
Pancar bitkisi için al ınabilir halde bulunan azot başlıca; topraktaki organik maddenin dekompoze olmas ı sonucu meydana gelen azot, bir önceki bitkiye verilen ancak bitkinin kullanmad ığı artık azot, pancar ekiminden hemen önce topra ğa verilen
azot olmak üzere üç kaynaktan gelmektedir.
Gelişme mevsimi başında çok az miktarda azot bulunmas ı pancarın kök verimini
düşürür. Aynı durum, pancarın toprak üstü aksammın gelişmesi uzun bir süre yava ş27

lamışsa digestionun düşmesine neden olur. Aşırı azot, digestionun aleyhine kök gelişmesini teşvik eder. Azot, su ve di ğer mutlak elementlerce nolcsanl ığı bulunmayan
pancarda, elveri şli iklim şartlarında yapraklann büyüklü ğünü ve sayısını artırır, gelişmeleririi teşvik eder. Bitki bünyesinde yeterli azotun bulunmamas ı durumunda, mevcut azot bünyede düzensiz bir şekilde dağılım gösterir. Yaşlı yapraklarda proteinler,
amino azot formuna ingirgenerek bitkinin büyüyen genç k ısunlanna taşınır. Bu durum en alt katmanlarda bulunan ya şlı yapraklann sararma nedenini aç ıklamaktadır.
Beklenen bir mahsul için gerekli olan azot miktar ının tespiti, tarla azot miktar
denemeleri yardımı ile bulunabilir. Şeker Enstitüsü pancar için yap ılan azotlu gübre
tavsiyelerinde toprakta bulunan organik madde miktar ı ile beraber toprağın azot bilançosunu da gözönünde bulundurmaktad ır. Almanya'da yap ılan bir denemede, şeker
pancannın, azotu en yoğun olarak çıkıştan sonraki ikinci ve üçüncü aylarda ald ığını
göstermektedir. Temmuz sonunda ise tüm azot al ımının %84'ü tamamlanmaktadır.
Bu durum, gübreleme zamanlar ının tayininde önemli bir noktay ı teşkil eder.

2.2.4.2 Fosfor
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Azot konsamrasyonu büyüme mevsimi boyunca düzgün bir şekilde toprakta azalırken, bitkideki konsantrasyonu artmaktad ır. Büyüme mevsimi ba şlarında yapraklarda, 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, alınmalıdır. Fazla azotun pancarda
meydana getirdi ği şeker varlığındaki düşüş bölgelerin farklı toprak yapılannda olmaları nedeniyle farklı olur. Bunun en önemli nedeni de, pancann besin maddelerini
almasında büyük rol oynayan topra ğın su durumunun bölgelere göre farkl ı oluşudur.
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Bitki besin elementlerinden mutlak gerekli olan di ğer bir tanesidir. Fosforun pancardalci digestiona olan etkisi de ğişiklikler göstermektir. Fosfor bakımından yetersiz
topraklarda, toprak azotunun orta seviyede oldu ğu hallerde, fosfor gübrelemesi pancann şeker oran ını yükseltebilir. Toprak azotunun yüksek oldu ğu durumlarda ise fosforun herhangi bir etkisi görülmemektedir. Fosfor gübrelemesine kar şı duyarlılık göstermeyen topraklarda, toprak azotonun dü şük veya yüksek olduğu hallerde, ilave
fosfor giibresinin digestiona olan olumlu etkisi çok az olmaktad ır. Bu nedenle yüksek dozlarda fosfor gübrelemesi, fazla azotun kök kalitesi üzerindeki etkisini giderememektedir.
Bitkide %0.05-0.43 oran ında bulunan fosfor, topraktaki pH de ğerinde oldukça
fazla etkilenmektedir. Topraktaki pH de ğişmeleri, toprak çözeltisindeki fosfor iyonlanam dağrimunı değiştirrnektedir. En fazla fosfor al ımı 6.5-7.0 pH değerinde olmaktadır.
Topraktaki hareketliliği yavaş olan fosfor, bitkinin ilk geli şme dönemlerinde büyük oranlarda al ınırlar. Yetersiz topraklarda fosfor gübrelemesi sonucu toprak üstü
aksamında görülen art ış, genellikle azot gübrelemesiyle meydana gelen art ış gibi şe28

ker ve usare safiyeti ( şekerin suda eriyebilir katı maddelere olan oran ının yüzde olarak ifadesi) azalmas ına neden olmamaktad ır. Azot, kök-toprak üstü aksam ı oranını
belirli şekilde düşürdüğü halde, bu oran fosfor gübrelemesi ile büyük oranlarda değişmemektedir.
2.2.4.3 Potasyum
Şeker pancan, ayçiçe ği ve patates gibi topraktan fazla miktarda potasyum kald ınr. Mutlak gerekli olan bitki besin elementlerinden birisidir. Topraktaki hareketlili ği
orta, bitki içindeki hareketlili ği ise fazladır. Bu nedenle bitkinin genç organlannda
daha fazla bulunur.
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Bitki bünyesindeki su dengesini ayarlay ıcı rol oynayan potasyum bu rolü ile solunumu azaltaca ğından pancarın verimi ve digestionunu olumlu yönde etkiler. Bitkinin metabolizma faaliyetleri s ırasında üretti ği asitleri nötralize eder. Enzimlerin aktk
vasyonunda ve assimilatlar ın yaprakların taşınmasında rol oynar. Şeker pancarında
şeker üretiminin fazla olmas ı için bitkinin fazla şeker üretmesini sağlamanın yanında
en düşük seviyede solunum ile şekerin pancar bünyesinde yok yere harcanmadan korunması gerekir.
Noksanlığında, protein sentezinde azalma, zararl ı azot bileşikleri miktannda artma görülür ki bu da verimin dü şmesi demektir. Klorofil olu şumundaki azalma fotosentez üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Fotosentezin yeterince yap ılamaması direkt olarak digestionu etkilemektedir. Potasyumun topraktan al ınması bitkinin
gelişme devresinde olur.
2.2.5 Uygulanan Yeti ştirme Teknikleri Faktörü
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Tarım, bir sistemler toplulu ğu olarak değerlendirilmektedir. Bu topluluk içerisinde aksayan bir sistem bütün toplulu ğu etkileyebilmektedir. Şeker pancarı tarımında
da durum böyledir. Hedef olan birim alandan en yüksek kök gövdesi ve şeker verimi için öncelikle tohumun topra ğa sağlam ve istenilen şekilde düşürülmesi gereklidir. Kaliteyi etkileyen yeti ştirme tekniklerini şu başlıklar altında toplayabiliriz.
2.2.5.1 Tarla Haz ırlığı ve Tohum Yata ğı Hazırlığı
Pancann ilk geli şme devrelerinin yava ş olması nedeniyle tohum yatağı hazırlığının iyi yapılması gereklidir. Tarla uygun alet ve ekipmanlar kullanarak ve zaman ında hazırlanmalıdır. Tohum yatağı hazırlığında da aynı noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Başlangıçta yabanc ı otlarla rekabet edemeyen pancar ın ziraat dilinde ota
boğulmaması ve topra ğın kaymak bağlaması sonucunda da "sar ı kıvrım" denilen
toprak yüzeyine ç ıkamayışın meydana gelmemesi için tarla ve. tohum yata ğı hazırlığı
iyi yapılmalıdır. İyi bir tarla ve tohum yata ğı hazırlığı ile pancar tohumu zaman ında
çimlenerek ve di ğer şartlarında uygun olması ve verim ve kalitenin etkilendi ği büyüme ve geli şmesini zamanında 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 ıdır. Birim alandaki bitki sıklığının az olması durumunda tek pancar ağırlığı artar. Ortamdaki bitki besin elementleri ve suyun da yeterli düzeyde olması ile bitki sayısının birim alanda az olmas ıyla ortaya ç ıkacak verim kaybı bir ölçüde giderilebilir. Fakat di ğer taraftan iri olan kök gövdesinin şeker oranı düşer,
melas oluşturucular h ızla artar.
Bitki sıklığının fazla olması durumunda ise bitkiler s ıra aralarını daha kısa sürede
kapatıp birbirleriyle ışık, su ve besin elementleri için rekabete ba şlarlar. Sıra azalannin daha kısa sürede kapan ıp rekabete geçmeleriyle bitkiler yeterli büyümeyi sa ğlayamayacaklan için küçük kal ırlar ve bu nedenlerde verim önemli ölçüde dü şer.
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Şeker pancarında en uygun kök gövdesi ve digestionun elde edilmesi için ülkemiz şartlarında birim alanda (dekar) tekleme ve seyreltmeden sonra düzgün bir da ğılımla 7-9 bin bitki olması gereklidir. Tohum çıkışlanndaki noksanlıklar (kötü tarla
ve tohum yatağı hazırlığı, ilkbahar kurakl ığı veya don ve haşere tahribatlan) nedeniyle, bitki sıklığında meydana gelen her 1.000 bitki/dekar azalmada pancar verimi
80 kg/dekar (%1.6), şeker varlığı ve arıtılmış şeker varl ığı 0.15-0.20 digestion
(%0.9-1.4), arıtılmış şeker verimi ise 20 kg/da (%3) dü ştüğü bulunmuştur. (8)
2.2.6 Bitki Koruma Faktörü

2.2.6.1 Yabanc ı Ot Rekabeti
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Çevreye iyi uyum sağlayan yabanc ı otlar, pancar tohumunun çimlenip toprak yüzeyine çıkmaya başlaması ile birlikte hasada kadar rekabet ederler. Pancar geli şmesinin ilk devrelerinde rekabet çok etkili olmakta pancar ın büyüme ve gelişmesini engellediği içinde verim ve digestionu olumsuz olarak etkilemektedir. Yabanc ı otlar
aynı zamanda bir tak ım zararlılar için konukçuluk yaparlar (pancar piresinin önceleri
genç hardal bitkisi üzerinde konaklad ıklan gibi). Büyüme mevsimi içinde yabanc ı
otlardan pancar bitkisine geçen zararl ılar çeşitli şekillerde bitkide etkili olarak verim
ve kalitenin dü şmesine neden olurlar.
2.2.6.2 Hastalık ve Zararl ılar

Çeşitli şekillerde pancarın büyüme ve gelişmesini tamamen veya kısmen engelleyen hastalık ve zararl ılar verim ve kalite üzerinde direkt olarak etkili olmaktad ırlar.
Pancar yapraklarına etki eden hastal ık (Cercospora beticola gibi) ve zararl ılar (Chaetocnema spp=pancar piresi) yapt ıkları zararla yaprağın assimilasyon alanını daraltmakta ve fotosentezi engelledi ği için de verim ve kaliteyi dü şürmektedirler. Hastal ık
ve zararl ıların bir çoğu özellikle pancarın ilk gelişme devresinde çok etkili olmaktadırlar.
Zararl ılardan baz ıları da pancar gövdesi üzerinde açt ıkları delik ve galerilerle zararlı mikroorganizmalann buralarda çoğalarak etkili olmas ı ve bu suretle de verim
ve kalitenin düşmesine neden olurlar.
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2.2.7 Söküm ve Sonrası Yap ılan işler Faktörü
2.2.7.1 Söküm
Şeker pancannın çeşitli bölümleri arasındaki sınırlar çok keskin olmad ığı için,
baş kesme derinliğindeki küçük oynamalar dahi pancann a ğırlığında ve bileşiminde
bazı değişiklikler meydana getirebilir. Ayr ıca büyüme devresinde bulunan, erken sökülen veya teknik olgunlu ğa erişmemiş olan pancarlannda ağırlık ve bileşimleri vejetasyon sonunda sökülen pancarlannkinden farkl ıdır. Başı kesilmiş ve toprakta b ırakılmış pancarlann digestionu önceleri h ızlı sonra iklimin gidi şine göre yavaşlayarak
azalmaktadır. Bu nedenle hasattan birkaç gün önce pancar tarlas ının otlatılması sâkıncalıdır. Yapılan denemelerde ba şı kesilmiş ve toprakta bırakılmış pancarlarda şeker kaybı ilk günde %p.g. 0.40'1 bulmaktad ır.
2.2.7.2 Silolama
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Sökülerek yapraklar ı kesilmiş ve topraklarından temizlenmiş pancarlar bir süre
tarlada kal ır. Çeşitli vasıtalarla ya direkt olarak fabrika merkezlerine veya kantar denilen dış alım merkezlerine götürülerek y ığınlar halinde silolanır. Bu süre içinde or
tamın sıcaklığını alan pancarlar havan ın nispi nemi ve sıcaklığına göre bünyesindeki
suyu ve dolayısıyla da ağırlığı= bir kısmını kaybeder (Bu durum K.Maraş Bölgesindeki pancarlarda çok aç ık şekilde gözlenebilir). Pancann d ış yüzeyinden h ızla buharlaşan suyun, pancarın bünyesindeki suyla karşılanması mümkün değildir. Böyle
bir durumda yüzeye yak ın bölgelerdeki hücrelerin metabolizmas ı anormalleşmekte,
solunum katsay ısı yüksclmekte ve pancann kimyasal bile şiminde hızlı değişmeler
meydana gelmektedir. Baz ı araşurmac ılara göre, pancar normal turgor durumu için
gerekli su miktarının yaklaşık %15'ini kaybettiğinde o pancann şeker üretimi için
uygun olmadığını kabul,frotınektedirler. Pörsüme derecesi, pancann d ış yüzeyine oranlanan su kayb ını ortaya koymaktadır. Birkaç günlük silolanrru ş pancarlarda günlük
ortalama %0.5-0.6 suya e şdeğer olan ağırlık kaybı araştırmalar sonucu -bulunmuştur.
Pörsüme olayı sırasında kayba uğrayan şeker miktarı, sıcaklığın yükselmesi ve pörsümenin hızlanması ile orantılı olarak artmaktadır.
Türkiye'de yap ılan araştırmalar sonucunda üstü örtülmemi ş yığınlardaki ağırlık
kaybı 5-7 günlük bir sürede %2.08, üstü yaprakla örtülü y ığınlarda %1.61 ve üstü
toprakla örtülü y ığınlarda ise %0.70 olarak bulunmu ştur.
Silolanmakta olan pancarlar ın digestiondaki değişikliğe neden olan en önemli
olay kök gövdesinde meydana gelen solunurndur. Solunum olay ından, önce sakaroz
hidrolize olup invertleşir ve solunumda gerekenden fazla bulunarak invert şekerin birikmesine yol açar. Sakaroz ayn ı zamanda, sürgün gözlerinin sürgün vermesi s ırasında yoğun solunum faaliyeti sonucu harcan ır.
Diğer taraftan silodaki pancarlar mikroorganizma faaliyetleri sonucunda da şeker
kaybına uğrarlar. Önceleri küf mantarlann ın hücumuna uğrayan pancarlar daha sonra
çürükçül bakterilerin istilas ına uğrarlar. Söküm s ırasında pancarda meydana gelen
yaralanmalar silolarna süresi içindeki şeker kay ıplarını yükseltmektedir. Yaralanan
pancarda kallus tabakas ı oluşumu için solunum artmaktad ır.
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3. SONUÇ
Digestionun düşüklüğü veya yüksekli ği şeker dışı suda eriyebilir katı maddelerin
miktarı ile ters orantılıdır. Bu maddelerin normal s ınırlar üzerinde bulunması, pancann işlenmesi sırasında şekerin kristalizasyonunu engellemektedir ki, bu da teknolojide istenmeyen bir durumdur. Bu maddelerin yüksek ve dü şük miktarlarda bulunması
iklim şartları, bakım ve hasat i şleri ile hasat sonras ı işlemlere bağlı olarak değişiklik
gösterirler.
Kül kapsamında önemli olan iki bileşken sodyum ve potasyum katyonland ır. Vejetasyon sürecinde al ınan yağışlar kül kapsamını bir hayli etkilenmektedir. Pancann
normal gelişmesini hızlandıran bütün faktörler pancardaki çözünebilir kül kapsam ının
azalmasına neden olur.
Azotlu şeker dışı maddeler miktarı pancann gelişme devresinde büyük de ğişiklikler gösterirler. Pancann amino azot kapsam ı, bitkinin aldığı toprak azotu ve a şırı kurak şartlarda, yüksek s ıcaklığın protein sentezini engellemesi nedeniyle art ış gösterir.
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Safiyeti azotlu ve azot d ışı bileşiklerden her ikisi de, birlikte metabolizma faaliyeti sonucu meydana gelmektedirler. Bu maddelerin pancardaki konsantrasyonu da,
şeker pancann ın kök ve üst aksam ının gelişme hızma tesir eden çevre şartlarının her
değişikliğinden etkilenmektedir.
Azot ve rutubet yetersizli ği ile gecelerin serin geçmesi, pancann kök ve üst aksamının gelişmesini (metabolik aktivite) yava şlatarak şekerin büyüme için kullan ılması
yerine kökte depo edilmesini sağlamaktadır.
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Güneş ışığının şiddetli ve uzun süreli bulunduğu bir devre, bitkinin şeker yapımını arttırmakta ve gündüzlerin oldukça ılık, gecelerin serin geçmesi a şın respirasyonu
azaltmaktad ır. Bu olayların sonucunda da şeker pancanndaki digestionu ve safiyeti
arttırmaktadır.
Pancar çiftçisinin hedefi birim alandan yüksek digestionlu ve kök gövdeli pancar
üretip iyi bir gelir elde etmektir. Pancan i şleyip mamul madde haline getiren Şeker
Şirketinin hedefi de en az kay ıpla pancar' işleyip en yüksek şeker randıman' elde etmektir. Bu iki hedefin de gerçekle şmesi şeker varlığı da denilen digestionun pancardaki oranının artırılması veya mevcut digestion oran ının korunması ile olur.
Pancarda geli şmenin hızlı olması halinde digestion düşmekte, buna karşılık safiyet düşürücü maddelerin miktarı artmaktadır. Bunun terli olarak, sağlıklı bir pancann büyüme haındaki yavaşlama şeker oranının yükselmesini ve safiyet düşürücü
miktarının azalmasını sağlamaktadır. Pancar kalitesini etkileyen faktörlerin hepsi,
pratikte bu yolla etkili olmaktad ırlar.
Müdahale edemedi ğimiz iklim özelliklerinin d ışında, yapılabilecek uygulamalarla
pancardaki digestionun artt ırılması veya mevcudun korunmas ı mümkün olabilir.
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EKİM-KASIM-ARALIK 1995

TARIM ARAZİLERİNDE İRTİFAK
KAMULAŞTIRMALARINA YÖNELIK
KIYMET TAKDİRİ VE BİR ÖRNEK OLAY
Doç.Dr. Necdet ANGIN *
GIRIŞ :

Tarımsal Kıymet Takdiri, belli bir amaca yönelik olarak, tarımla ilgili malların
kendilerine ya da belli bir siire kullanım haklarına , onların elde edilme çabaları
(fedakârhklar, masraflar), toplm ve marjinal faydaları ve kullan ım durumlar' ile
çeşitli özelliklerine göre pahasını, genelde para olarak ortaya koyma tekniğidir. (1)
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Bir teknik olduğundan söz edilen tar ımsal kıymet takdiri, bir bakıma resim tekniğine benzer. Örneğin her öğreciye ayni tuval, boyalar ve malzemeler versek ve ayni resmi yapma e ğtiminden geçirip ayni teorik bilgileri edindirsek bile, her ö ğrencinin yaptığı resim birbirinden farkl ı olacaktır. O kadar ki hazan hangi resmi daha
güzel olduğu hakkında dahi fikir birliği bulunmayabilir.
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Bir kıymet takdirci ne kadar kuvvetli teorik bilgiye sahip olursa, hizmet götürdüğü yöreyi ne denli iyi bilirse, ne kadar çok kıymet takdiri raporu haz ırlar ve ne kadar çok iyi haz ırlanm ış örnek raporlar tetkik ederse yapt ığı kıymet takdirleri o denli
mükemmele yaklaşacaktır. Bu yüzden birtak ım örnek raporlann haz ırlanması ve incelemeye sunulmas ı büyük önem ta şır. Bu çal ışmada da belli bir irtifak hakk ı süresiz olarak devredilmi ş bir arazide kamula ş tırma bedelinin ne şekilde hesaplanabileceğine dair aç ıklamalar yapılmış ve esas alındığı mahkeme hükmü yargıtayca da
onaylanan gerçek bir raporla konu örneklenme ğe çalışılmıştır.
KAMULAŞTIRMA VE İ RTIFAK HAKKI KAVRAMLAR İ :
Kamulaştırma; Kamu yararın ın gerektirdi ği durumlarda özel ki şilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallann bedeli ödenmek ko şuluyla devlet ve ona bağlı bir
kamu kuruluşu mülkiyetine geçirilmesidir.(2) Kamula ştırmaya ili şkin kıymet takdirleri 4/11.1993 tarih ve 2942 say ıl ı kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yap ılmaktadır.

* Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
1 ÖğretimÜyesi Necdet ANGIN, Tar ımda Kıymet Takdiri ve Bilirki ,cilik , Ders Notları E.Ü. .Ziraat Fakültesi, Tarım
Ekonomisi Bölümü, Bornova - 1992
2 Necdet Ang ın, Tarım Arazilerinin Kamula ştırılmasıncla Çıplak Toprak Değeri ve Arazi Değerlerine Ilişkin K ıymet
Takdiri ve Bir Örnek Olay, Bilgehan Bas ımevi, Bornova-1989.
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Buna göre, kamulaştırma bedelleri ortaya konurken mülkün halihaz ır değeri elde
edilmeye çal ışılır. Tam kamula ştırma olabileceği gibi, arazinin sadece bir k ısmını
kapsayan K ısmi Kamula ştırma da söz konusu olabilir. Bir ta şınmaz malın tapuda
yazılı yüzölçümünün tamam ı yerine bundan bir parças ı veya belli bir kesiminin kamulaştınlması durumunda, istek olmasa da kanunun 12 maddesi gere ği kamulaştırmadan arta kalan kesimdeki de ğer değişikliğinin re'sen incelenmesi gerekmektedir.
İrtifak kamulaştınlmalannda örneğin pilon yeri karrıulaşunlmış ise kısmi kamulaştırma sözkonusu olup, burada da 12. maddeyi uygulamak gerekir.
Burada kalan k ısımda ortaya ç ıkan değer eksilişi, kamulaştırma bedeline eklenir.
Toplam düşüklük genelde m2 üzerinden yüzde olarak ifade edilerek ve bu geri kalan
kısmın yözülçümüyle çarp ılarak bulunur. Kıymet takdirci neden o oran ı aldığım gerekçesini aç ıklamak zorundad ır.
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İrtifak, kullanım hakkını ifade eder. Taşınmazın tam mülkiyeti yerine, belli bir
kesimi, yükseldiği, derinliği ya da üzerindeki kaynağın belli süre kullan ımı için ortaya çıkan irtifak hakk ı kamulaştırılabilir. Mal ın devredilen iritfak hakkı için tapu kayıtlarına not düşülür. İrtifak hakkının belli bir süre ya da süresiz ba şkasına devri,
arazinin değerini etkiler. Elektrik direklerinin dikildi ği yerler (pilon yeri), suyu denetleme için üstte yap ılan yerlerin tam mülkiyeti idareye geçer. Bu yerlerin tam
mülkiyet değerleri hesaplanarak malsahibine ödenir. Burada, sadece su borusu geçen
yerlerin yada elektrik tellerinin izdü şümünde kalan yerlerin yüzölçümüne göre hesap
yanlıştır. Alttan su borusu döşeme, üzerinden yüksek gerilimli elektrik [elleri geçirme gibi durumlarda, ta şınmaz mal ya da kaynakta meydana gelebilecek k ıymet düşüklüğü, gerekçeleriyle birlikte aç ıklanarak, ortaya konmaktad ır. Su borularında ileride olma olas ılığı bulunan arızalar ve boru hatt ının taşınmaz mala muhtemel zararlar ı
nedeniyle, sadece kanal ın geçtiği yer dikkate al ınamaz.
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Bir arazinin üzerinden yüksek gerilim hattı geçirildi ğinde de ayni şekilde zararla
karşılaşılır. Bu durumda sadece pilonlar ın (yüksek gerilim direkleri) oturma alanlar ı
ve hatta buna ilaveten tellerin arazi üzerindeki izdü şüm alanı üzerinden, belli bir birim değere göre hesaplama doğru olmayıp hükme yeterli görülemez. Çünkü bu ayrılmadan dolayı ortaya ç ıkan zararın da dikkate al ınması gerekir. Zira ortaya ç ıkan bazı olumsuzluklar daha dü şük bir dekar bedeli elde etme şeklinde yansıyacaktır. Bu
yüzden; tellerde olas ı kopma sonucu insan ın ölüm tehlikesiyle kar şılaşması ya da çıkacak yang ınla ürünün yanması riski ve de son zamanlarda yüksek gerilim hatt ı
manyetik alan ının kanser olma riskini artt ırdığı şeklindeki tartışmalar dolay ısı ile ortaya ç ıkan olumsuzluklar gibi, arazinin cazibesini ve ona bağlı olarak talebini dü şüren etkenler incelenmelidir. Üstelik ortaya ç ıkan manyetik alan, çal ışanın iş verimini
olumsuz yönde etkiledi ği gibi, bitkilerin gelişmesini de az da olsa engellemektedir.
Kıymet düşüklüğü; Kamulaştırmadan önceki değerle irtifaktan sonraki değer aras ındaki fark'tır. Arazilerde bu de ğerler bizde kanunen gelir yöntemine göre ortaya konur. Arazinin cazibesi ve talebinde ortaya ç ıkacak azalma dolay ısıyla oluşacak bu
değer kaybı irtifaktan dolay ı Tamamlaycı Kıymet'i ifade etmektedir.
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Örneğin, pilonların yerleştirilmesi için kısmi kamulaştırmaya gidildiğinde traktörle çalışmada direklerin engellemesi sonucu olu şan etkinlik kaybı, bir parçadan di ğerine işgücü, malzeme ekipman ve hayvan geçi şinin vakit alması; üstelik geçi şte tehlikenin söz konusu olması yol su kanal ı yada borusu, hendek, vb.. ıslahatların, hatta
işletme binas ının ve avlusunun bir k ısmının tahrip olması nedeniyle bunları tekrar
çalışır duruma getirebilmek için birtak ım masrafların yapılması gereği, daha fazla sınır kay ıpları, biçimsiz parseller nedeniyle i şletmecilikte etkinlik kaybı ve artan i şletme masariları ,.. gibi nedenlerle pazarda, bölünen i şletme için muhtemel daha dü şük
bir talep olaca ğı için pilon yeri dolayısıyla yapılan kısmi istimlak sonucu Tamamlayıcı Kıymet'in ortaya konmas ı gereklidir. Burada tamamlay ıcı kıymet; arazinin bütününiln kıymeti ile, araziden pilon yerleri ayr ıldıktan sonra elde kalan k ısmın kıymeti
arasındaki fark'tır. Böylece; K ıymet takdirci, bölünme ile ortaya ç ıkan zararı ölçmeğe çalışmaktad ır.
YÖNTEM:
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Zemin de ğerinin ortaya konmas ında, kamulaştırma kanunumuzda uygulanmas ı
istenen Gelir Yöntemi ne göre, sürekli geliri olan bir mal ın kıymeti; o maldan ileride
elde edilebileceği varsay ılan bütün gelirlerin takdir an ına biriktirilmesiyle ortaya ç ıkan tutara e şittir R toprağın net gelir' ini (rant) ve i de kapitalizasyon faiz oran ım*
gösterdiğine göre, toprağın kı ymeti (K) tüm gelirlerin bugünkü de ğere indirgenip
toplanmasıyla elde edilir.
Bu hesaplamalar, paran ın zaman de ğeri'ne dayanmaktad ır. Paran ın Zaman Değeri; halihaz ırda (bugün) elde edilecek bir birim paran ın, gelecekte elde edilecek bir
birim paradan daha değerli olduğunu ifade eder. Bu durum özellikle gelece ğe yönelik belirsizlik, paraya o anda ihtiyac ı olma ve enflasyon nedeniyle ortaya ç ıkar.
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Böylece; paran ın ya da sermayenin kullan ımı için bir bedel ödenmesi gerekir ki
buna "Faiz" denmektedir. Faiz: paran ın belli bir süre kullanımı için ödenen fiyat
olup oluşan satınalma gücü kayb ını tazmin etmektedir. Faiz tutar ı, genelde belli bir
faiz oran ı üzerinden hesaplanmaktad ır. Hesaplamalar bile şik faiz esas ına dayal ı olarak, faizin de faizi dikkate al ınmak suretiyle yap ılır. Buna göre

* Rant, Brüt Üretim De ğeri'nden gerçek masraflar ile yönetim kar şı lığı ve işletme sermayesinin faizi'nin indirilmesi ile bulunur. Gerçek masraflar; toluun, gübre, ilâç , işgücü ve çeki gücü masraflar ı ile bunlar d ışındakisicim kelter çuval vb.. gibi
önceden dikkate ahn ınanuş baz ı materyalin bedellerini içerir. Üretimin gerçekle ştirilebilmesi için gerçek masraflann
ödenmesi gerekir. Ancak bu ödeme yds° nunda tek kalemde yap ı lmad ığından, bunlar ın faizi 6 ayl ık dönemde hesaplamr.
Devletin ödeyece ği en yüksek faiz oran ı y ı llık % 30 oldu ğuna göre, 6 ayl ık yani bunun yar ısı olan % 15 oran ı, faiz kar şılığını n hesaplantr ıasında kullan ılır. Devleke ödenecek % 30'h ık faizin 116's ı da yönetim kar şılığı olarak dikkate al ınır.
Kapitalizasyon Faiz Oran ı , bunu etkileyen tüm faktörler gözönüne al ınmak suretiyle, Izmir ve Yöresi için % 5 olarak saptanm ıştır.
(Bu konuda daha geni şbilgi için Bkz: Necdet ANGIN, Tar ımda K ıymet Takdiri ve Bilirki şilik, Ders Notlar ı, E.Ü.Ziraat Faködtesi, Tar ım Ekonomisi Bölümü, Bornova • 1992).
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✓ P bugünkü (Present) anapara
✓ i faiz (interest) oran ın dönem sayısı
✓ F gelecekteki (Future) anapara
✓ (n dönemde i faiz oranı üzerinden gelecekteki de ğer)
ise, anapara bileşik faizle işleme tabi tutulursa, birinci dönem sonuda anapara
P'ye ise; anapara bile şik faizle işleme tabi tutulursa, birinci dönem sonunda anapara
P'ye P*i=faiz tutar ı ilave edilecektir. Daha sonra da terim, P parantezine al ınır
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 ığında ve toplam
(1+i) parantezine al ındığında:
P (1+i) + P (1+i)*i=P (1+0 (1+i)= P (1+i) 2

Ayni hesaplamaya devam edilirse
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3. dönem sonunda meblağ P(l+i)3 ve nihayet n dönem sonunda da P(1+i)n olacaktır
P'nin n dönem sonraki değerine "F" dendiğinde:
F=P*(1+i)n olur.

Bu denklemde P yanl ız bırakılırsa
1

olur
(1 + ı )n
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P=F*

1

(1 + ı)"
terimi tek ödeme bugünkü de ğer çarpan ı olarak iş görmekle ve İndirgeme Faktörü (IF) ad ını almaktadır.
Bu faktör kullan ılarak 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 yıllar gelir elde etmek mümkün olduğundan n, gelirin elde edileceği yıl sayısı sonsuza götürülürse, formül:
R
K—
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haline gelmektedir

İrtifak Degerlemesi
Örnek olarak incelenecek olay, tar ım arazilerinin üzerinden geçirilen yüksek gerilim hattı nedeniyle TEK tarafından yapılan süresiz irtifak kamulaşurmasidır. Burada
4 unsura ilişkin değerlerin ortaya konmas ı gerekmektedir. Bunlar:
(1) Pilon yeri zemin de ğeri,
(2) Manyetik alan şeridi verim düşmesi deger kaybı
(3) Irtifaktan dolayı tamamlayıcı kıymet
(4) Pilon yeri istimlaki dolay ısıyla ortaya çıkan tamamlayıcı kıymet
Daha sonra; bulunan b ıı 4 değer toplanarak, toplam kamulaştırma bedeli ortaya
konur.
Pilon Yeri Zemin De ğeri:

a

Bizde arazilerden en fazla 420 kilovolt'a (KV) kadar yüksek gerilim hatlar ı geçmektedir. Pilonlar bir kenar ı 7-15 m olan kare şeklindeki alanlara oturmuş olup, arazideki iki pilon arası da sathın durumuna göre 150- 300 metre'dir. Pilonlar genelde
12-25 m yükseklikte olup, yeralt ında 2 m'lik bir temele sahiptirler.
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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 ğeri ile
çarpılarak pilon yeri zemin de ğeri bulunmuş olur.
Manyetik Alan Şeridi Verim Düşmesi Değer Kaybı:
Dava dosyalarına arazinin kadastral paftas ı konmuş ve pilonlar ve tellerin geçtiği
yer işaretlenmiştir. Araziden geçen tellerin uzunlu ğu, manyetik şeridin boyunu verir.
Şeridin genişligi ise aşagıdaki formüle göre hesaplan ır:
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Genişlik = (a-50) * Saluurn a...iki direk aras ı mesafe (nı) Salınım ...0.02
Tellerin arazi içinden geçen k ısmının uzunluğu ile bulunan genişlik çarpılırsa
brüt şerit alan ı bulunmuş olur.
Net şerit alanı ise, brüt şerit alanından arazideki toplam pilon yeri zemin alan ı
çıkanlarak 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 şliği belli bir maktu parayla çarparak, verece ği kamulaştırma bedelini hesaplamaktad ır.
Bu manyetik şeritte, tarım ürünlerinde genelde : 5-10 bir verim dü şüşü ortaya
çıkmaktadır.
İrtifaktan dolayı ortaya ç ıkan değer düşmesi:

Önce konunun i şletme büyüklüğü açısından irdelenmesi gerekir. Yüksek gerilim
hattı araziyi yaklaşık hangi büyüklüklerde iki k ısma böldügü ortaya konur. Yakla şık
eşit bir bölünüm sözkonusu olup iki kısım da oldukça büyük ise, tarlan ın iki kısmı41

nın da ayrı ayrı satılması durumunda i şletme büyüklüğü'nün üzerinde olma nedeniyle
bu açıdan bir değer düşüldüğü oldıayacağı kanısına varılabilir. Teller araziyi büyük
ve küçük olmak üzere e şit olmayan bir şekilde ikiye bölüyorsa, ve küçük parçan ın
ayrı satılması durumunda ekonomik i şletme büyüklüğü açısından daha az birim değere alıcı bulabiliyorsa, bu aç ıdan arazinin küçük kısmında da %1 lik bir değer düşüklüğti olacağı kararlaştırılır.
Tesis, bir hava iletkeni oldu ğundan, 21.11.1978 gün ve 16466 say ılı resmi gazetede yay ınlanan Elektrik Kuvvetli Ak ım Tesisleri Yönetmeli ği dikkate al ırım durumundadır. Bu yönetmeliğe göre, yap ıların tellerden yatay uzakl ığı KV işletme gerilimine bağlı olarak enaz 4-5 metre olmal ıdır. Dava konusu arazide yap ılaşma varsa
belirtilen kısıtlamanın yarattığı değer düşüşü dikkate alınmalıdır. Aynı yönetmeliğe
göre ağaçlar [ellere en fazla 3-5 m yakla şmalıdır. Arazide ağaç varsa ve ağaçlar tellere bu denli yakla şabiliyorsa, bu yönde ortaya ç ıkan kısıtlama için de belli bir değer düşüşü olacağı kararlaştınlmalıdır.
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Üçüncü olarak; arazinin cazibesi ve ona ba ğlı olarak talep incelenmelidir.Tellere
olası kopma sonucu insan ın ölüm tehlikesiyle karşılaşması ya da ç ıkacak yangınla
ürünün yanmas ı riski ve de son zamanlarda yüksek gerilim hatt ı manyetik alan ının
kanser olma riskini artt ırdığı şeklindeki tartışmalar dolayısı ile ortaya ç ıkan olumsuzluklar gibi nedenlerle, %1 oran ında değer düşüşü ortaya ç ıkacağı da kararla ştınlmaMIL
Bu durumda irtifaktan sonra m2 de ğeri ile irtifaktan önceki de ğer biribirinden çıkarılarak irtifaktan dolay ı tamamlay ıcı kıymet bulunmuş olur. Bu kıymete eğer varsa, bina ve ağaçlardaki k ısıtlamalar nedeniyle ortaya ç ıkan zararlar, de ğer düşüşüne
eklenmelidir.
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Kısmi istimlaktan dolay ı ortaya çıkan değer düşmesi:
Arazide eğer varsa pilon yerleri k ısmi istimlaka tabi tutulur. Arazinin i şlenmesinde ve çeşitli tarımsal faaliyetleri yap ılmasında direklerin engellemesi sonucu etkinlik
kaybı olmaktadır. Bunun genelde her pilon için %0.5 olmak üzere arazideki pilon
sayına göre bulunan toplam yüzde kayba neden olaca ğını kararlaştırılmalıdır.
Buna göre tamamlay ıc ı kıymet: değerden, kısmi istimlakten sonraki de ğer çıkanlarak bulunur.
RAPORUN HAZIRLANMASI
Raporda önce; davaya konu olan ta şınmaza, neden hangi kurulu ş adına ve hangi
tarih numaralı kamulaştırma kararı'na binaen kısmi kamulaştırma yapıldığı ve/veya
süreli/süresiz irtifak hakk ı tesis edildiği belirtilir.
Kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak tarihli Değer Biçme Komisyonu raporu ile
biçilen değer ve davac ı vekilinin tarihli talebi gösterilir. Istekten fazlaya karar verilemez ve dava dilekçesinde aç ıkça istenmeyen şeyler hakkında da fikir beyan edilemez.
42

Kamulaştırma tarihi ile tebli ğ tarihi veya tebli ğ tarihi olarak kabul edilen tabuda
terk-i ferağ tarihi olan tarih aras ındaki süre bir y ılı aşmamışsa kamulaştırma tarihi,
aşmışsa tebliğ tarihi esas alınır ve taşınmazın değeri bu tarihe göre tesbit edilir.
Değer biçme komisyonunun irtifak hakk ını, salınımı da düşünerek, tclin üzdü şümünün biraz daha genişi ince bir şerit halindeki alan için dü şünmekte ve sadece o
şeridin alan ını, nasıl elde edildi ği pek aç ıklanmayan belli bir maktu değerle çarparak
kamulaştırma bedelini hcsaplamaktad ır. Böyle bir de ğerleme, gerek K ıymet Takdiri
bilimine ve gerekse yarg ıtayın yerleşmiş içtahatlarına tamamen ayk ırıdır. Öte yandan; pilon yerleri dolay ısıyla kısmi istimlake tabi tutulan ta şınmazda, geri kalan arazideki değer düşüklüğünün de incelenmemesinin hatal ı olduğuna işaret edilerek,
2942 sayılı yasan ın 11. ve 12 maddesi amir hükmüne göre gerekçeli bir şekilde hazırlanmamış olan rapora kat ılınılmadığı belirtilmelidir.
Daha sonra; kamula ştırma Kanunu'nun 11. maddesine göre a şağıda belirtilen unsurlar ayrı ayrı incelenerek gerekçeli bir de ğerlendirme raporuna dayal ı kamulaştırma
bedeli takdir edilmelidir (1).
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Taşınmaz Mal ın Cins ve Nev'i
Burada özellikle ta şınmazın arazi mi yoksa arsa m ı olduğunu kararlaştırmak büyük önem taşır. Tapu kay ıtlarında taşınmaz ın arsa mı arazi mi olarak kaydedildiği
ortaya konmalıdır. Daha sonra, yerinde yap ılan incicme sonucu, taşınmazın tarımsal
amaçla kullan ıldığı saptan ır. Değerleme gününde tar ımsal amaçla kullanıldığı saptanan taşınmazın zemin değeri, 2942 say ılı Kamulaştırma Kanun'nun amir hükmü gereğince, tarım arazisi olarak y ıllık getirebilce ği net Gelir'e göre tesbit edilir.
Arsa ise, inşaat mühendisleri ve ınimarlarca emsal ara ştırma ve incelemesi yap ılarak, arazi ise ziraat mühendislerince gelir yöntemine göre takdir edilir. Arsa niteliğindeki taşınmazın değeri ziraatçilerce saptanamaz ve arsaya gelir üzerinden de ğer
biçilemez.
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Arsa yada arazi ayrımı , 1319 Emlak Vergisi Kanunu'na göre yap ılır. Buna göre:
- Belediye sınırları içinde imar planı kapsamında ve imar parselasyonu yap ılmış
arazi arsa say ılır. Burada kamula ştırma günündeki hali haz ır durum önemlidir. Taşınmazın o günden sonra arsa niteli ğini kazanmas ı sonucu etkilemez. Belediye imar
planı kapsam ına girmiyorsa, özel parselasyon yap ılmış olsa bile o yer arsa değildir.
- Belediye sınırları içinde veya d ışında bulunan parsellenmemi ş arazilerden hangi
arazi parçalar ının arsa sayılacağı 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 1610 say ılı
kanunla değişik 12. maddesinde bildirilen ve bu maddeye dayanarak Bakanlar Kurulu'nca çıkanlan kararnamclerde gösterilmi ştir.
Taşınmaz Mal ın Yüzölçümü
Dosyada bulunan tapu kayd ına göre davaya ili şkin taşınmaza ait bilgiler verilir.
Kamulaştırılacak taşınmaz mal ın plan ve ölçekli krokisi dosyada oldu ğundan yüzölçümü bellidir. Uygulamada yüzölçümleri, tapu ile ispat edilmekte ve tapunun
kapsam ına göre işlem girmektedir.
1

Ali ARCAK, Kamula şnrma Devletleştirme Kanuniart.
1. Cilt, Seçkin Kitabevi 2. Bask ı. Ankara 1986
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Taşınmaz Mal ın Kıymetini Etkileyebilecek Bütün Nitelik ve Unsurlar ı ve
Her Unsurun Ayr ı Ayrı Değeri
Toprağın doğal yapısı ve etkili çevre koşulları incelenmelidir. Toprak hakkında
elde edilen fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikler birle ştirilerek doğal verimlilik
ortaya konur. Çal ışmalar hem arazide ve hem de labaratuvarda yap ılır. Doğal bitki
örtüsü de toprak hakkında yararlı bilgiler verir. Örneğin toprak tuzluysa Salicornia
ve Tamarix (Ilg ın), asitliyse ve fakirse fundal ık (coccifera), taban suyu seviyesi yüksekse Jungus bulunur. Arazide toprak etüdü yaparken; pusula, bel, kazma, profil küregi, toprak burgusu, örnek alma sondas ı, kova ve plastik torbalar, etiketler, tuz asidi
(1/3 lük HCI), arazi pH-metresi ve indikatör ka ğıtları, 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,
bagımsız her horizondan al ınmalıdır. Örnekler doğal şartlarda 25-35 C s ıcaklıklarda,
%20-60 nisbi nem'de kurumaya terkedilir.
Taşınmazın mevcut karayoluna ve büyük yerle şim merkezine mesafesi belirtilir.
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Her unsurun de ğere katkısı gösterilmelidir. Kent merkezine ve yollara uzakl ık,
deniz kıyısında oluş, su çeşmesinden yararlanma verim ve kira getirme üzerindeki
bina dışında tarımsal tesisler ve kaynaklar (dikili şeyler, kaynak ve gölcükler), imar
planı içinde olma yada olmama, imar plan ına bitişik bulunma gibi değeri etkileyen
nitelikler belirlenir.
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Taşınmazın çok yakında bazı yerleşim alanları bulunması da ürünlerin pazarlanmasını kolaylaştıran unsurlar olup, bunlar ürün fiyatlar ının tesbitinde ve dolay ısıyla
gelirin hesabında dikkate al ınır. Toprağın özellikleri verimin ve dolay ısıyla gelir'in
tesbitinde dikkate al ınır.
Toprak özellikleri, iklim ve pazar ko şulları ile arazinin halihazır kullanım durumunu dikkate al ınarak arazide uygulanacak münavebe plan ı da belirtilir. Iklim verileri toplanır ve yörede yeti ştirilebilecek ürünlerin kullanım ve pazarlama durumu incelenir. Toprak verimliligi, meyil sulama imkanı, drenaj dikkate alınmalı; belli bir
dönemde toprak besin maddesi dengesinin sağlanmasına çalışılmalıdı r. Ana ürünler
arasındaki boş olan dönemler, ara bitkisi tar ımı ile değerlendirilir. Mısır, soya, susam, sorgum gibi bitkilerin erkenci çe şitleri ile bazı sebzelerle sulanabilir alanlarda
yazlık 2. ürün tarımı yapılabilir. Hububat varsa ara ürün yeti ştirme imkanı daha fazladır.
Ön bitkinin topraktan kald ırdıgı besin maddesi, su tüketimi, mineral ve organik
gübrelemesi, yabanc ı ot ve hastalıklara etkisi ve topra ğa bıraktığı bitki artığı miktarı
farklıdır. Derin ve yüzlek köklü bitkiler biribirini izlemelidir. Şeker pancan ile kolza, hardal, ıspanak, lahana ve turf gibi biribirlerinin verimini azaltan bitkilere 3-6
yıldabir yer verilir. Her tar ımsal bölgeye uygun münavebe modelleri geli ştirilmeli,
her yeni tarımsal teknolojinin de münavebe sistemindeki yeri ve etkinli ği araştınlmalıdır.
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Taşınmaz Mala ait Varsa Vergi Beyan ı
Varsa deyimi, beyan olmay ınca değer biçilemiyecekmi ş gibi bir izlenimden kurtulmayı sağlamıştır. Vergi beyanı olup olmadığı mahkemece ara ştınlır. Bilirkişiler
raporlarında dosyada vergi beyan ı olup olmadığını, varsa ne miktarda oldu ğunu belirtirler. Bu tutam bilirki şiyi bağlayıcılığı yoktur. Malsahibi d ışında, vergi komisyonlarınca yada resmi makamlarca biçilmi ş vergi değerleri de ba ğlayıcı nitelikte değildir. Ancak, "bulunan k ıymete, beyanda belirtilen tutarlar da destekliyor"denilebilir.
Kamulaştırılmadan önce vergi beyan miktar ı , veriliş amacı ve gerçek de ğere etkisi olup olmadığı tartışılmal ıdır. Bu yap ılmadığında bilirkişi raporu yasal yönden eksik kalacaktır. Bilirkişi vergi beyan ında belirtilen daha a şağısında da bir değer biçebilir.
Taşınmaz Mala Kamulaşt ırma Tarihinde Resmi Makamlarca Yap ılm ış
Kıymet Takdirleri
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Bu takdirler de bağlayıcı olmayıp, sadece üzerinde tart ışı labilir. Bunlar; Emlak
Vergisi Kanunu'na göre vergi dairesinin tesbit edece ği matrah değerler ve arsalarda
asgari ölçüde birim tesbitine ili şkin değerlerdir. Belediyece sat ış için ihaleye ç ıkarılan veya icra memuru marifetiyle sat ışı yapılan taşınmazlara ili şkin olarak tesbit ettirilen tahmin esas ına dayalı değerler, emsal al ınarak inceleme yap ılamaz.
Arazilerde Taşınmaz Mal veya Kayna ğı!) Kamulaştırma Tarihindeki Me-;,k ve
Ş artlar ına göre ve Oldu ğu Gibi Kullanılması Halinde Getirece ği Net Gelir
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Resmi kuruluşların bilgi ve belgelerinin örnekleri dosyaya konulmal ıdır. Resmi
daire verim fiyat ve üretim giderleri örnekleri raporu denetim olana ğı sağlar. Arazinin olduğu gibi kullanılması durumunda getireceği net gelir, değerleme günündeki
Ziraat Fakültesi, Tar ım Il Müdürlü ğü, TMO, Ticaret Borsas ı ve Toptanc ı Hali kayıtlarından faydalan ılarak resmi girdi ve ürün fiyatlar ına göre hesaplanır. Ürünlerle
resmi bir makamca tasdik edilmi ş dekara masraf tabloları ekte verilir.
Net Gelir'in hesaplanmas ında; o andaki durum, mevki ve şartlar ve olduğu gibi
kullanım unsurları dikkate alınmaktadır. Mutasavver-tasarlanan-kullannıa şekline yani
o günkü duruma göre değil de ileride tasarlanan bir kullanma şekline veya arazinin
ileride kazanacağı nitelik ve özelliklere göre ne gibi gelir getirebilece ği hesaplanamaz.
Arazinin niteliği ve toprak karakteri bak ımından normal olarak hangi cins ve ne
miktar ürün elde edilebileceği belirtilmelidir.
Kapitalizasyon Faiz Oran ı; safi gelirin yıllık faiz kabul edilerek, bunu getiren sermayenin ne oldu ğunun saptanmas ı i şlemi için kullanılmakta ve genelde bu %5 olarak kabul olunmaktadır. Ancak bu rakam kesin değildir.
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Burada önce her ürün için; yöre ortalamas ı olarak ele alınan dekara verimler,
belgeye bağlanan birime fiyatlarla çarp ılarak brüt üretim de ğeri bulunur. Bundan ekle verilen onayl ı listelcrden ç ıkarılan toplam masraf indirilerek dekara net gelir elde
edilir.
Bu da münavebe oranı ile ağırl ıklandırılıp ağırlıklı ortalama net gelir ortaya konur. Son elde edilen rakamlar toplanarak, arazinin bir &kar ının ranu bulunmuş olur.
Bulunan rant, kapitalizasyon faiz oran ına bölünerek bir dekar arazinin de ğeri, bunun son üç rakam ı atılarak da tam mülkiyette 1 m2 arazinin zemin de ğeri elde edilmiş olur.
Bedelin Tesbitinde Etkili Olacak Di ğer Objektif Ölçüler

Kamulaştırma Kanunumuzda yeralan bu kavram; kanun koyucunun akl ına gelmeyen ve değere etkisi olan herhangi bir ügenin kabul edilebilece ği vurgulanm ıştır.
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Her unsurun gerekçeleri ve de ğere katk ı oranları yüzde olarak ayrı ayrı belirtilip
dayanakları gösterilmek suretiyle kar şılık saptan ır. Aynı unsurların tekrar tekrar ele
alınarak belli bir oranda arar ım yapı l ınası doğru bulunmaz.
2942 NO'LU KAMULA ŞTIRMA KANUNU'NUN
12. MADDESINE GÖRE INCELEME

Kısmi kamulaştırma ve irtifak hakk ı tesisi sonucu ortaya ç ıkan değer düşmelerinin nasıl hesaplandığı daha önce belirtilmi ştir. Tesis edilen, örneğin, yüksek voltajlı

enerji nakil hatundan, arazideki tar ımsal faaliyetler için direkt olarak yararlanma
mümkün olmad ığından, hatt ın dava konusu arazinin de ğerini arttırıcı bir etkisinin olmadığı belirtilmclidir.
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Sonuç Olarak; kamulaştırma bedeli en fazla dava dilekçesinde taleb edilen tutar

kadar olabilece ğinden taşınmaza ili şkin biçilen değer ile davacı tarafından talebedilen tutar karşı laştırılmalı ve verilen istenenden daha küçük ise verilen; verilen istenenden daha büyük ise istenen esas al ınarak, değer biçme komisyonunca tesbit edilen kamulaştırma bedeline göre artt ırılması gereken kamulaştırma bedelinin hesab ı
yapılmalıdır. Böylece; parsel için artt ırı lması gereken kamulaştırma bedeli toplamı
rakamla ve hemen alt ına yazıyla belirtilmeli e ğer varsa her davac ıya göre payları
oranında bunun bölü şümü yapılmal ıdır.
ÖRNEK OLAYA ILIŞ KIN HESAPLAMALAR
Değerleme gününde tarla olarak kullan ıldığı saptanan taşınmazın zemin değeri,
2942 say ılı Kamulaştırma Kanunu'nun amir hükmü gcreğince,tarım arazisi olarak y ıllık getirebilece ği Net Gelife göre tesbit etmi ştir. Dosyada bulunan tapu kaydına göre
davaya ilişkin taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
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Ili

: IZMIR

Ilçesi

:

Mahallesi :
Köyü

:

Mevkii

:

Pafta No :

Yüzölçümü (m2)

Ada

Kamu. Pilon Y. (m2) : 98

:

: 54 300

DBK Irt. Alan ı (m2) : 1402
Parsel No :

Dekara
Verim
(Kg)

Ürün
Cinsi

350
5 000 Ad.
600
500
5 000

Fiyat

TL/k g

6 200
1 100

Ağ. Ort.
Net
Gelir

Brüt
Ür
Üretim
etim
Değeri

Masraf

Dekara
Net
Gelir

Or.

2 170 000
5 00 000
1 080 000

698 760
1 347 000
218 040

1 471 240
4 153 000
861 960

2/4
1/4
1/4

735 620
1 038 250
215 490

4 250 000

1 214 280

3 035 720

1/4

758 930

1 300
600
850

pe

Pamuk
Marul
Buğday
Dane
Saman
II.ÜRÜN
Domat.
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Toprak özellikleri, iklim ve pazar ko şulları ile arazinin halihaz ır kullan ım durumunu dikkate al ınarak; arazide 4 y ıllık; 2 yıl Pamuk (ağırlık 2/4), 1 yıl marul (ağırlık 1/4) ve 1 y ıl Buğday (ağırlık 1/4) münavebesi uyguland ığını , II. ürün olarak da
Buğday'dan sonra Domates (A ğırlık 1/4) yetiştirildiği tesbiten kabul edilmiştir. Resmi girdi ve ürün fiyatları ve ürünlerle ilgili onayl ı dekara masraf tablolarından yararlanılarak, dckara dü şen "Net Gelir" aşağıdaki gibi elde edilmi ştir:

2 748 290

2 748 290

1 dekar arazinin de ğeri =

= 54 965 800.- TL.

0.05

1 m2 arazinin değeri = 54 965 800 / 1 000 = 54 965.- TL.
İrtifak De ğerlemesi
Pilon Yeri Zemin Değeri:
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 Şeridi Verim Düşmesi Değer Kaybı:
Genişlik = (a-50) * Salınım formülüne göre; a (iki direk arasi mesafe) = 200 m,
Salınım = 0.02 olduğuna göre:
Genişlik = (200-50) *0.02 = 3 m olur.
Tellerin arazi içinden geçen k ısmının uzunluğu 500 m dir. Bu durumda brüt şerit
alanı: 3 m*500 m = 1.500 m2 olur.

Net Şerit alanı: 1 500 - (98) = 1 402 m2
Bu manyetik şeritte, tarım ürünlerinde %5 bir verim dü şüşü ortaya ç ıkmaktadır.
Düşüş nedeniyle elde edilemiyen ürün için yap ılmayan hasat, vb.. masraflar ı, çok
küçük olduğundan, ihmal edilmiştir. Bu durumda arazinin m2 de ğeri şu şekilde hesaplanır:

332.5
4 750 Ad.
570
475
4 750

Fiyat
Tg
L/k

Brüt
Üretim
Değeri

Masraf

6 200
1 100

2 061 500
5 225 000
1 026 000

4 037 500

Ağ. Ort.

Dekara
Net
Gelir

Mü .
Or.

698 760
1 347 000
218 040

1 362 740
3 878 000
807 960

2/4
1/4
1/4

631 370
969 500
201 990

1 214 280

2 823 220

1/4

705 805

Net
Gelir

1 300
600
850

pe

Pamuk
Marul
Buğday
Dane
Saman
II.ÜRÜN
Domat.

Dekara
Veriın
(Kg)
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Ürün
Cinsi

2 558 665

2 558 665

1 dekar arazinin değeri =

= 51 173 300.- TL

0.05

1 m2 arazinin değeri

= 51 173 300 / 1 000 = 51 173.- TL.

1 m2'de değer dmüşünü :
54 965 - 51 173 = 3 792.- TL.
Manyetik şeritte toplam değer düşüşü :
1 402 m2 * 3 792.- TL/m2 = 5 316 384.- TL. (b)
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İrtifaktan dolayı ortaya ç ıkan değer düşmesi:
Önce konunun işletme büyüklüğü açısından irdelenmesi gerekir. Yüksek gerilim
ham araziyi yaklaşık 8 300 m2 ve 46 000 m2 lik iki k ısma bölmektedir. Ekonomik
işletme btiyüklü ğü'nün altında kalmama nedeniyle bu aç ıdan bir değer düşüklüğü olmayacaktır. Dava konusu arazide yapılaşma olmadığından ve ağaç bulunmadığından,
bu yönde ortaya ç ıkan kısıtlama için bir değer düşüşü ohnayacaktır.
Arazinin cazibesi ve ona bağlı olarak talep incelendi ğinde, ortaya ç ıkan olumsuz
luklar nedeniyle, manyetik alan şeriti dışındaki alanda %1 oran ında değer düşüşü ortaya çıkacaktır. Bu durumda irtifaktan sonra m2 değeri
54 965 * 0.99 = 54 415.-TL
olacak ve "Tamamlayıcı Kıymet" olarak ortaya çıkacak değer düşmesi:
= 54 965 * (54 300-1500) = 2 902 152 000.Irtifaktan Sonra. De ğ. = 54 415 * (54 300-1500) = 2 873 112 000.Irtifakta Tamamlayıcı K ıymet
= 29 040.000.-TL (c)

Önceki Değer

a

olacaktır.
Kısmi Istimlakten dolay ı ortaya ç ıkan değer düşmesi:
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Arazinin işlenmesinde ve çeşitli tanmsal faaliyetlerin yap ılmasında direklerin engellemesi sonucu etkinlik kayb ı olduğundan; her pilon için -Tc0.5 olmak üzere 2 pilon için toplam de ğer düşmesi %1 olacakt ır. Bu durumda kısmi istimlakten sonra
m2 değeri:
54 965 * 0.99 = 54 415.-TL
olacak ve "Tamamlay ıcı Kıymet" olarak ortaya ç ıkacak değer düşmesi:
Önceki Değer
= 54 965 * (54 300-1500) = 2 902 152 000.-
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Irtifaktan Son.Değirt.San.Değ. = 54 415 * (54 300-1500) = 2 873 112 000.Kısmi İstimlakte Tamamlay ıcı Kıymet
= 29 040 004.-TL (d)
olacaktır. Hesaplanan de ğerler toplanırsa :
TOPLAM KAMULA ŞTIRMA BEDELI (a+b+c+d) : 68.782.954.- TL olur.
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995

TÜRKİYE'DE TARIM ARAZILERININ
AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE TOKAT İLİ
KAZOVA YÖRESI ÖRNE ĞI
Murat SAYLLI *
1. GIRIŞ
Topraklar tarım sektörü için vazgeçilmez bir üretim faktörü oldu ğu kadar, sanayi
ve kentleşme için de ayn ı derecede önem ta şımaktad ır. Bu durum, topraklar ın çeşitli
kullanımlar aras ındaki dağılımının en iyi bir şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Ancak bu dağılım yapılırken, tarımsal üretimin gerçekle ştirilmesi için tarım yapılabilecek arazinin mutlaka gerekli oldu ğu ve bu tür arazilerin olu şumunun çok uzun yıllarda gerçekleştiği unutulmamal ıdır. Tarım arazisinin bu olu şum sürecini hızlandırmak mümkün olmad ığı gibi, miktarı da artırılamamaktad ır.
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Türkiye topraklar ının toprak alan ı 77.797.127 ha'dır. Toprak varl ığının %
35.6'sını işleyen araziler, % 28'ini çay ır ve mer'alar, % 30.2'sini orman-funda ve çalılık araziler, geri kalan k ısm ını ise su yüzeyleri, yerleşim alanları ve diğer araziler
oluşturmaktadır.
Araziler kullan ım kabiliyetine göre 8 sınıfa aynlmaktadır. I., II., III. ve IV. sınıf
araziler işlemdi tarıma uygundur. V., VI., ve VII. sınıf araziler ise do ğal hayata barınak ve su toplama faaliyetleri için kullan ılabilir niteliktedir(1).
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Türkiye'de halen işlenmekte olan 27.699.004 ha'l ık alan ın 4.778.399. ha' ı I. sınıf
5.986.866 ha' ı II. sınıf, 6.22R.433 ha' ı III. sınıf arazidir(2).
Türkiye'de arazi kullanma durumuna bak ıldığında; bir taraftan tar ım yapılamaz
nitelikteki topraklar üzerindeki tar ımsal faaliyetin sürdürülmeye çal ışı ldığı, diğer taraftan da tar ıma elveri şli toprakların tarım dışı amaçlarla kullan ıldığı görülmektedir.
Bu dengesiz arazi kullan ım ı çeşitli sorunların ortaya ç ıkmasında önemli rol oynamaktadır(1).
Bu çalışmanın amac ı ; Türkiye'de tar ım arazilerinin amaç d ışı kullanım nedenlerini, amaç dışı kullanımın önlenmesi için yap ılan yasal düzenlemeleri ortaya koymak,
Tokat ilinde tarımsal aç ıdan önemli bir yere sahip olan Kazova yöresinde tar ım arazilerinin amaç d ışı kullan ım durumunu belirlemek, konuyla ilgili öneriler ortaya koymaktır.
Çalışma esas itibariyle Kazova yöresini ilgilendirmekle beraber konu ile ilgili
Türkiye'nin değişik yerlerinden örnekler sunulmaya çal ışı lacaktır.
(') G.O.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ara ştırma Görevlisi; TOKAT.
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2. TÜRKIYE'DE TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIM
DURUMLAR'

Türkiye'de ba şta sanayile şme ve kentle şme olmak üzere, turizm, karayollar ı ve
demiryolları, enerji ve boru hatlar ı , barajlar, havaalanları ve spor tesisleri gibi yat ınmlar, tuğla-kiremit ocak ve fabrikalar ı , aç ık maden ocakları tarım alanlarının amaç
dışı kullanımında önemli rol oynayan faktörlerdir. Türkiye'de planl ı dönemle birlikte
görülen sanayile şme ve hızlı nüfus artışı köyden şehire göçü art ırarak yeni yerle şim
alanlarının oluşmasına neden olmuştur. Ş ehirlerdeki plans ız ve kontrolsüz yap ılaşmalar yada yerleşimler giderek verimli tarım alanlarına yayılma göstermi ştir. Bu yayılmayla ortaya ç ıkan arazi kay ıpları yanında şehirlerden kaynaklanan kirlilik nedeniyle
yakın bölgelerdeki verimli araziler kullan ılamaz hale gelmektedir.

a

Sanayi tesisleri, ulaşım ve diğer altyapı kolaylıkları gibi nendenlerden dolay ı genellikle düz ve verimli araziler üzerinde kurulmaktad ır. Böylelikle tarım topraklarının amaç dışı kullanımı konusunda karşı karşıya bulunulan en önemli sorunlardan
biri olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Sanayi tesisleri sadece kaplad ıkları alan itibariyle zarara neden olmamakla, yaratuklari kirlenmelerle çevresinde bulunan tar ım arazilerini
ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkilemektedir.
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Tarım alanlarının tarım dışı amaçlarla kullan ımının, özellikle Çukurova, Gediz,
Bursa, Menemen, Salihli, Adapazar ı, Mersin ve Tarsus yöresi, Trakya ve Kemalpa şa
gibi verimli tar ım alanlarının bulundu ğu bölgelerde yoğunlaşması konunun önemini
artırmaktadır. Böylelikle hem verimli tar ım alanlarının kaybı sözkonusu olmakta,
hem de bu alanlarda verimi art ırmak için yap ılan tarımsal alt yapı yatırımları boşa
gitmektedir(1).
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Tarım arazilerinin amaç d ışı kullanımına somut örnekler verilebilir. örne ğin;
1987 verilerine göre il ve ilçeler baz ında organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi
sitelerinin kaplad ığı arazilerin 17.999 ha oldu ğu ve bunun % 62.2'lik k ısmının
(11.196 ha) tarıma elveri şli değerli topraklar üzerinde kuruldu ğu saptanm ıştır. Bu rakamlara belediyeler ve valiliklerce tahsis edilen tar ım arazileri dahil değildir.
Benzer durum kamu yat ırımları dahil pek çok diğer kullanım alanlarında görülmektedir. Özellikle kentsel altyap ı , demiryolları, havaalanları, açık maden ocakları,
toprak sanayi (tu ğla-kiremit ocaklar ı), enerji ve boru hatlar ının yapımıdır. Büyük kamu yatırımlarının diğer bir olumsuz etkisi de kulland ıkları alanların dışında çevrelerine çektikleri yap ılaşmalar ile yeni tar ım alanlarının kaybına neden olmal ıdır. Karayollarının daha düşük nitelikli arazilerden geçirilerek verimli tar ım toprakları
korunacağı yerde tersi uygulamalarla örne ğin Trakya'da 25.608 ha verimli tar ım arazisi tarım dışına çıkarılmıştır. Bu miktar kontrolsüz bir şekilde her geçen gün art ış
gösterirken, hemen bu alanlar ın yakınındaki tarım dışı 130.000 halık araziler bo ş
durmaktad ır. Devletin önemli yat ırımlar yaparak sulamaya açt ığı ovalarda da hem
araziler ve hem de yat ırımlar elden ç ıkmaktadır. Saptamalara göre Devlet Sulamas ı
için kalan en az 50.148 ha'l ık alan değinilen uygulamalar sonucu tar ım dışına itilmiş
durumdadır.
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Trakya'da 1.400, Erbaa'da 2.000, Gediz ovas ında 4.400, Çorum yöresinde 2.000'da
kaliteli tarım arazisi tuğla-kiremit üretiminde kullanmak üzere hammadde için kaz ındığından elden çıkmış, geriye kalan alanlar kullarnlamayan çukurluklar ve batakl ıklar
haline dönüşmüştür(3).
Çukurova'da 1987 verilerine göre I. ve II. s ınıf tarım arazilerinden 26.061 ha' ı tarım dışı amaçlarla kullan ıma geçmi ştir. Bunun 4.428 ha' ı endüstriyel yerle şime,
15.507 ha'ı kentsel yerle şime ve 6.126 ha'ı kamu altyapı tesislerine dönii şmüştür.
Bursa'da 1983 verilerine göre endüstriyel ve kentsel yerle şime geçen 9.082 ha
arazinin; % 15'i I., % 30'u II. ve % 21'i de III. s ınıf olarak belirlenmiştir(4).
Tokat dinde 2.198 ha tu ğla-kiremit ve kil yapım amacıyla, 162 ha karayoluyla,
1.928 ha sulama şebekelerindeki yerle şim ve sanayi kurulu şlarıyla, 1.030 ha çay ır ve
mer'a ile, toplam ise 5.318 ha tar ım arazisi elden çıkmış bulunmaktadır(5).

3. TARIM ARAZILERININ AMAÇ DI ŞI KULLANIMINI ÖNLEMEK IÇIN
YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER
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Tarım alanlarının korunmasına yönelik çok sayıda yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Yasal düzenlemelerin çoklu ğu, tarım alanlarının okunması konusunu farklı kuruluşların yetki alan ına sokmaktad ır. Örneğin; 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda, 3902
saydı Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakk ında Ka
nun'da, 3083 sayılı Tarım Reformu Kanunu'nda, 1580 say ılı Belediyeler Kanunu'nda,
3194 sayılı Imar Kanunu'nda tarım alanlarının kullanımı ve korunmasıyla ilgili hükümler bulunmaktadır.
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Konuyla ilgili olarak, 11.03.1989 tarih ve 20105 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe giren Tarım Orman ve Köyi şleri Bakanlığı'nın "Tarım Alanlarını Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik" ile yasa ve yetki ço ğunluğuna
belli bir düzen getirilmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, 3161 ve 3202 sayılı kanunlar
uyarınca tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullan ılmasını sağlamak bakımından, bu alanların hangi hallerde tar ım dışı gayelerle kullan ılacağına dair prensip
ve esasları belirlemektir.
Sözkonusu bu yönetmelikle zaman içinde yap ılan değişikliklerle, verimli tarım
arazilerinin tarım dişi maksatlarla kullan ılması olanakları yaratılmıştır. 11.03.198 tarih ve 20105 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlanan yönetmeliğin 8. maddesi tarım dışına tahsis edilebilece ği arazilerle ilgilidir. Sözkonusu maddede "özel imkanlarla veya
kamu yatırımları ile sulamaya aç ılan veya sulamaya aç ılacak olan sulanabilen alanlar
hariç olmak üzere..." kayd ıyla, tarım dışına tahsis edilebilecek araziler konusunda
ayrıntılı aç ıklamalar yer almaktad ır. 23.2.1990 tarih ve 20442 say ılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "11.03.1989 tarih ve 20105 Say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım
Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullan ılmasına Dair Yönetmeli ğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi hakk ında Yönetmelik" ile 8. maddede baz ı değişiklikler yapılmış53

tır. Böylelikle tarım dışı amaçlı arazi kullanımı konunda "özel imkanlarla veya kamu
yatırımları ile sulamaya açılan veya sulamaya aç ılacak olan alanlardan tar ım dışı
amaçla kulan ımlara arazi tahsis edilemez. Ancak, 1000'den fazla orta ğı bulunan bir
ortağın hissesi sermayesinin % l'ini a şmayan şirket veya kooperatifler taraf ından ihraç malı üretmek ve pazarlamak gayesi ile kurulacak sanayi ve ticaret merkezleri
için daha uygun alternatif alanlar bulunmad ığı takdirde I., II., III. ve IV. sınıf sulu
tarım arazileri de tahsis edilebilir" hükmü getirilmi ştir. Ardından 02.10.1991 tarih ve
21009 sayılı Resmi Gazete'de yay ımlanan bir başka yönetmelikle, sözkonusu 8. maddenin üçüncü fıkrası tekrar bir de ğişikliğe uğrayarak, şu şekilde olmuştur: "özel imkanlarla veya kamu yat ırımları ile sullamaya açılan veya sulamaya aç ılacak olan
alanlardan tarım dışı amaçlı kullanımlara arazi tahsis edilemez. Ancak, teşvik belgesi
ile özel önem taşıdığı belirlenen entegre uçak, gemi ve otomotiv sanayi yat ınmlan;
1000'den fazla orta ğı bulunan, bir orta ğın hissesi sermayenin % l'ini a şamayan şirket veya kooperatifler taraf ından ihraç 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. sınıf sulu tarım arazileri de tahsis edilebilir."
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Bu yasal değişikliklerle, tar ım alanlann ın amaç dışı kuIlarnm ı konusunda önemli
kolaylıklann sağlandığı ve sonuçta yönetmeli ğin işlevsel bir duruma geldi ği söylenebilir. Bu durum, ayrıca, uygulaman ın da en az yasa ç ıkarmak kadar önem taşıdığını,
yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmad ığını göstermektedir(1).
4. TOKAT ILI KAZOVA YÖRESINDE TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ
DIŞI KULLANIM DURUMU
4.1. Incelenen Yöre Hakk ında Genel Bilgiler
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Kazova, Karadeniz ve Iç Anadolu Bölgeleri aras ında yer alan, Karadeniz'in 110
km güneyinde, Ye şilırmak vadisi boyunca uzanan etraf ı dağlarla çevrili çöküntü bir
ovadır. Tokat Merkez ilçe ile Turhal ilçesi aras ında yer alan ovan ın denizden yüksekliği 550-650 m'dir. Toplam alan ı 29.812 ha'a ulaşan Kazova'n ın doğu-batı yönündeki uzunluğu 56 km, kuzey-güney yönündeki uzunlu ğu ortalama 6 km dolaylanndadır(6).
29.812 ha toplam alana sahip olan Kazova arazilerinin 29.400 ha' ını tarım arazileri oluşturmaktadır.
Tarla tarımının egemen olduğu ovanın, toplam tarım arazilerinin % 18.2'sinde
(5.364 ha) kuru, % 63.8'inde (18.744 ha) sulu tar ım yapılmaktadır. % 7'den (2.063
ha) mer'a, % 0.8'den (244 ha) sulu çay ır olarak yararlan ılmakta olup, % 10.2'si ise
(2.985 ha) VI. s ınıf sulanmaz alanlard ır(7).
Kazova yöresinde bulunan Köy Hizmetleri Ara ştırma Enstitüsü'nün ürün verimlerinin yükselmesine önemli katk ıları bulunmaktadır. Özellikle DSI'nin yapm ış olduğu
sulama kanallarıyla yöre arazisi çok daha de ğerli hale gelmi ştir.
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4.2. Yörede Tar ım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanım Durumu
Tokat ilinde tarımsal üretim aç ısından önemli bir yere sahip olan Kazova yöresi
tarım arazileri neyaz ık ki değişik nedenlerden dolay ı hergeçen gün azalmakta veya
yerimden düşmektedir.
Kazova'nın kuzey eteklerinde yer alan Emirseyit köyü ile Kömeç köyü aras ında
toprakları alınmış ve yer yer gölcükler olu şmuş I. ve II. sınıf sulanabilir arazileri
görmek mümkündür. Bu kesimde bulunan bir fabrika, y ılda 15 milyon adet tu ğla
üretmekte ve yılda 67.000 ton toprağı yok etmektedir. Bunun anlam ı her yıl 50 da
verimli arazi tahrip oluyor demektir(8).
Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüs alan ı bu yörede yaklaşık 1.750 da'lık verimli
tarım arazisi üzerinde kurulmu ştur. Kampüs alan ının bu yörede kurulmas ı bu araziler
üzerinde yerle şim yerlerinin daha da artmas ına neden olacakt ır. Bunun neticesinde,
köylülerin tarımsal üretim yapmaktan ziyade arazilerini konut, vb. gibi nedenlerden
dolayı satmaları, dolayısıyla tarım arazilerinin farkl ı amaçlarla kullan ılacak olması
endi şe vericidir.
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Yine Tokat ve Turhal aras ında yapılan karayolunun bu verimli tarım arazisi üzerinden geçirilmesi sonucu 1620 da (45 km. * 36 m.) arazi elden ç ıkm ıştır(5). Buna
ek olarak, bu anayol üzerinde akaryak ıt istasyonlarının kurulması ve yerle şim yerlerinin artması verimli tar ım arazilerinin daha da kaybedilece ğini göstermektedir.
Ayrıca, yörede 1995 y ılında yapı lan çal ışmada 13 adet tesisin (Tekel Sigara Fabrikası, Konektaş, Tokat Havaalan ı gb.) verimli tarım arazileri üzerinde kuruldu ğu
tesbit edilmiştir. Tokat havaalan ı için 80 da, di ğer fabrikalar için ise aç ık ve kapalı
alan olmak üzere 870.7 da olmak üzere toplam 950.7 da'l ık verimli tarım arazisi
amaç dışı kullanılmıştır.
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Eğer tarım arazileri korunmazsa ve konu ile ilgili yasalar gerekti ği şekilde uygulanmazsa bu yöredeki verimli tar ım arazileri hergeçen gün elden ç ıkmak durumunda
kalacaktır.
5. SONUÇ VE ÖNERILER

Türkiye'de tar ım arazileri gerek yo ğun ve çarpık kentleşme, gerek sanayi tesislerinin hatalı yer seçimi, gerekse turistik yat ırımlar nedeniyle her geçen gün elden ç ıkmaktadır. Bunlara ilaveten yanl ış arazi kullanımı erozyona sebep olmakta, arazilerin
kabiliyetine göre tar ımsal faaliyetlerden en uygun olan ında kullanılmaması da arazi
kayıplarma neden olmaktad ır. Büyük kamu yatırımlarının tarım arazileri üzerinde her
geçen gün artmas ı tarım arazilerinin kaybolmasında diğer bir etkendir.
Kazova yöresinde de sanayi tesislerinin hatal ı yer seçimi, yerleşim alanlarının her
geçen gün bu ovaya do ğru yay ılmas ı ve kamu yatırımlarının (Havaalan ı, Üniversite,
Karayolu, gb.) artmas ı verimli toprakların amaç dışı kullanımına neden olmakta, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda arazi kay ıplarının daha da fazla olaca ğı belirtileri görülmektedir.
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Gerek Türkiye genelinde, gerekse Kazova yöresinde tar ım arazilerinin amaç dışı
kullanımının önlenmesi için gerekli öneriler şu şekilde sıralanabilir:
- Tarım arazilerinin amaç d ışı kullanımını önlemek için Tarım Arazilerini Koruma Yasası çıkarılmalıdır.
- Elde mevcut bir çok yasa, yönetmelik, kararname ve tebli ğleri tekrar gözden
geçirerek, farklı kurum ve kurulu şların yetki kapsam ı içine giren, tarım dışı amaçlı
arazi kullan ımı konusundaki yürürlükteki yasalar sadele ştirilmeli, kavram kargaşası
giderilmeli ve tarımcıların içinde olmad ığı arazi yerle şim, kullanım ve nazım planlama komisyonlarına veya yetkili iınzalara tanmc ılann da alınması sağlanmalıdır.
- Her ilin bünyesinde valilik makam ı başkanlığında oluşturulan koordinasyon kurulunda Arazi Kullan ım ve Yerleşim Planlama Komisyonu acilen kurulmalıdır(9).
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğü tarafından yürütülen "Türkiye Toprak Potansiyeli Etüdler ve Tar ım Dışı Amaçlı Arazi Kullan ımı Planlamalan" projesi bir an
önce tamamlanıp yayınlanmalıdır.
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- Devlet tarafından gerçekle ştirilen yol, su, elektrik, petrol ve gaz boru hatlan ıun
planlanmasında mümkün olduğu kadar de ğerli tarım topraklarının korunması gözönünde bulundurulmal ı ve faaliyetlerin tar ım dışı araziye kayd ınlması ilke olarak kabul edilm el idir(3).
- Sanayi tesislerinin yap ımına izin verirken çevreye ve tar ıma zarar vermemesine
özen gösterilmeli, verimli tarım arazileri üzerinde bu tesislerin kurulmas ı için gerekli
ruhsat verilmemelidir. Ayrıca bu tesisler yap ılırken Çevresel Etki De ğerlendirmesi
Raporu mutlaka haz ırlanmalıdır.
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- Kentleşme ve altyapı tesislerinin çevre arazilerdeki etkileri iyi planlanmal ı ve
uygun önlemler al ınmalıdır. Yerleşim Yerinin seçiminde etkili olan elektrik, bu kanalizasyon ve ulaşı m gibi altyap ı hizmetlerinin I. ve II. sınıf tarım arazilerinden
uzak bölgede yap ımı sağlanmal ıdır.
- Toprak sanayinde çal ışanların tarım arazilerinden yararlanmalar ı acilen önlenmeli, verimli tarım arazileri dışı nda alternatif alanlar belirlenmelidir.
- Tarım topraklarının kullanımında arazi kabiliyet s ınıflannın mutlaka dikkate
alınması gerekmektedir.
- Hatalı tarımsal uygulamalardan (hatal ı gübreleme, ilaçlama, fazla su kullan ımı)
kaçınılmalı, bu konularda çiftçilere gerekli eğitim verilmelidir.
Alınacak önlemlerin dışarıya ulaşması için tarım arazilerinin korunmas ı fikri kamuoyuna benimsetilmeli ve konunun topluma mal edilmesi gerekli görülmektedir.
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EK İ M-KASIM-ARALIK 1995

BELEDİYELER İMİZ AÇISINDAN
TÜKETICININ
KORUNMASİ
Fethi AYTAÇ *
GIRIŞ
Geride bıraktığımız Eylül ayının ilk haftas ında büyük tirajlı günlük gazetelerimizin ekonomiye veya tüketici sorunlar ına ayrılmış sahifeleri benzer ifadeleri ta şıyan
haberlerle bir kanunun yürürlü ğe girişini müjdeliyordu:
. Tüketiciler Koruma Alt ında (Milliyet, 5 Eylül 1995)
. Türk Tüketicinin Hakları Artık Yasal Güvence Altında (Cumhuriyet 6 Eylül 1995)
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.Tüketiciler Güç Sizde Art ık (Yeni Günaydın, 6 Eylül 1995) Müjdelenen 4077
sayılı Tüketicinin Korunmas ı Hakk ında Kanun'un 8 Eylül tarihinde yürürlü ğe ğirecek
olması idi.
Böylece kanunun kabul edildi ği 23 Ş ubat 1995 tarihini izliyen günlerde ortaya
konulan:
. Artık Tüketicinin de Yasas ı var: (Ak şam, 25 Şubat 1995)
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. Tüketiciye Avrupa Standard ında 8 hak tanıyan yasa meclisten geçti-Aldat ılma
endişesi sona erdi. (Yeni Yüzy ıl 24 Ş ubat)
. Tüketicinin Yüzü nihayet güldü. (Yeni Günayd ın 25 Ş ubat)
. Tüketici Artık Kazıklanmıyacak (Sabah 25 Şubat)
. Tüketici Artık Yasayla Korunacak (Milliyet 27 Şubat) gibi iyimser dü şünce ve
görüşler bir kere daha tekkarlanm ış oluyordu.
Kanun Neyi Amaçlıyordu ve içeri ği Neydi?
Aktardığımız başlıklar altında yer alan haberlere ve yap ılan yorumlara bakılırsa
bu kanunla "Demokrasi çar şıya iniyor.. Hayat pahal ılığı ve enflasyon bir ölçüde ünleniyor.. Avrupa Gümrük Birli ğine girişimizin şartlarında bir gereklilik daha yerine
getiriliyordu..".
Kuşkusuz bir de Kanunun kendi metninde yer alan amac ına bakmakta yarar vardı.
(*) Emekli Vali Içi şleri 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 sa ğlıklı ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmas ını sağlayıcı
önlemler almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu giri şimlerini özendirmek ve bu
konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri te şvik etmeye ili şkin
hususları düzenlemektir.
O halde, kanunun amac ından ve taşıdığı başlık= da anlaşıldığı gibi ağırlıklı unsur tüketici'dir. Yine kanunun ba şlığına göre tüketicinin korunması söz konusudur.
Bu korumanın nelere karşı olacağı amaç maddesinde belirtilmektedir. Bu Koruma:
- Tüketicinin sağlığı nı,
- Tüketicinin güvenli ğini,
- Tüketicinin ekonomik ç ıkarlarını, koruyucu olacak. Ayr ıca;
- Tüketicinin çevresel tehlikelerden korunmas ını sağlayıcı önlemler almaya,
- Tüketicilerin kendilerini koruyucu giri şimlerini özendirmeye ve,
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- Bu konudaki politikaların oluşturulmas ında gönüllü örgütlenmeleri te şvik etmeğe, yönlendirici olacaktır.
Amacı böylece vurgulad ıktan sonra kanunun içeri ğine gelince:
. Kanunun 4.üncü maddesine göre,
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Bir malı satın alan, satın aldığı fakat hukuk dili ile ayıplı ("= özürlü, defo'lu) ç ıkan malı teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sat ıcısına ba şvurarak değiştirilmesi, bedelinin geri verilmesi, ücretsiz onar ılması, ayıbın neden olduğu değer kaybının mal bedelinden indirilmesi seçeneklerinden birini isteyebilecek;
. Kanunun 6.ncı maddesine göre:
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Tüketici, taksitli sat ış lardan doğan borçlarının tamam ını veya bir k ısmını önceden
ödeme hakk ına sahip ise satıcıdan ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmasını istiyebilecek ve mal veya hizmetin sat ıcı ile aralarında yaz ılı olarak belirlenen toplam satış fian hiçbir şekilde arturılmıyacak;
. Kanunun 7.nci maddesine göre:

Kampanyal ı satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetin tesilmat ının zamanında yapılmaması yahut fiyat, nitelik ve miktar ında sözleşmeye aykırı davran ılması
durumlarında sancı bayi, acenta, temsilci, imalatç ı, üretici ve ithalatç ı birlikte ve zincirleme sorumlu olacak;
Kanunun 7-9 uncu maddelerine göre:
Satıcının, alimin ev veya i şyerine gelerek yaptığı ve bedeli 1.000.000 Liray ı
aşan kapıdan satışlarda al ıcı 7 gün içerisinde mal ı kabul veya hiçbir gerekçe, göstermeden reddetmek hakk ına sahip olacak; al ıcı malı kabul etmedi ise satıcı almış olduğu bedeli ve al ıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi on gün içerisinde iade etmekle 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 şlarından tüketici kredisi kullan ılması durumunda yapılan sözle şmenin bir nüshası tüketiciye verilecek, sözle şme süresi içinde kredi
şartları tüketici aleyhine de ğiştirilemiyecek, tüketici kredisinden do ğan borçların tamamının veya bir k ısmının önceden ödenmesi durumunda banka gerekli faiz ve komisyon indirimi yapmakla yükümlü olacak;
• Kanunun 12.nci maddesine göre:
Perakende satış a sunulan mallara etiket veya fiyat listeleri konulmas ı mecburi
olup bunlarda malın üretim yeri, cinsi ve sat ış fiyatı ile ithal mallarda ithal edildi ği
ülkenin yazılması da gereklidir.
. Kanunun 14.ncü maddesine göre:
Sanayi mallarından ithal edilmi ş olanların bakım, onarım ve kullarnlmalarma ait
tanıtma ve kullanma klavuzlarm ın aslına uygun Türkçe tercümeleriyle birlikte ve
yurt içinde üretilenlerin keza bak ım, onarım ve kullanım klavuzlarıyle birlikte sat ılmaları zorunlu olacak;
. Kanunun 16.ncı maddesine göre:
,
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Ticari reklam ve ilanlar ın yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve do ğru olmaları esas olacak, bu çerçevede tüketiciye aldauc ı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi
noksanl ıklarmı istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenli ğini tehliye dü ş ürücü,
- şiddet hareketlerini ve suç i şleıneyi özendirici, kamu sağlığı nı bozucu... reklam ve
ilan yap ı lamı 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 Ticaret Bakanl ığınca önerilerde bulunacak bir Reklam kurulu olu şturulacak;
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. Kanunun 18.nci maddesine göre:

Tüketicinin kullanım ına sunulan mal ve hizmetlerin ki şi ve çevre sağılığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu mallar ın ernniyetle kullandabilmesi için
üzerine veya ekli kullan ım klavuzlar ına, bu durumla ilgili aç ıklayıcı bilgi ve uyarılar, aç ıkça görülecek ve okunacak şekilde konulacak veya yaz ılacak;
. Kanunun 19.uncu maddesine göre:

Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı , tüketicinin can ve mal güvenli ği ile fizik ve çevre
sağlığına ve bu konularda bilgilendiril ınesine ili şkin kalite denetimine ve mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesine ili şkin usul ve esasları (Türk Standartlar Enstitüsü'nün görü şünü alarak) tesbit edecek;
▪Kanunun 20.nci maddesine göre:
Tüketicinin eğitilmesi k onusunda her derecedeki okullar ın ders programlar ına
Milli Eğitim Bakanl ığınca gerekli eklemeler yap ılacak ve tüketicinin e ğitilmesi ve
aydınlatılması için kitap dergi ve bro şür gibi yayınlar yap ılmasına ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ili şkin usul
ve esaslar tespit edilecek;
_
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. Kanunun 21.nci maddesine göre:
Tüketicinin sorunlarına, ihtiyaçlarının ve ç ıkarlann ın korunmasına ilişkin tedbirleri araştırmak, sorunların tüketici lehine çözülmesi için al ıncak tedbirlerle bu kanunun
uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görü şleri ilgili mercilere iletmek amac ıyla Sanayi ve Ticaret Bakanl ığının koordinatörlüğünde, çe şitli Bakanlık ve kuruluşların
temsilcilerinden olu şacak bir Tüketici Konseyi kurulacak;
. Kanunun 22.nci maddesine göre:
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı , Il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile sat ıcılar arasında çıkabilecek uyu şmazlıklara çözüm bulmak amac ıyla-belediyelerle koordineli
olarak-en az bir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti oluşturulacak;
. 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:
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Kanunda öngörülen s ımrlama ve zorunluluklara uyrnayanlara i şlenen suçun nitelik ve türüne göre, 5 milyon liradan ba şlayıp 200.000.000 Liraya kadar yükselen
idari para cezalar ı uygulanabileceği gibi bunlardan bir kısmında ceza 10 katına kadar
çıkarılabilecektir.
Bu cezalar suçun çe şidine göre,
- Belediye Encümenlerince,

- Sanayi Bakanl ığınca veya

- O yerin mülki amirleri taraf ından verilecektir.
Kanunun Değerlendirilmesi
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Kanun, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığınca yıllardan beri yap ıla gelen bir çalışmanın,
kuşkusuz iyi niyet ve ümit dolu bir çaban ın ürünüdür ve uygulamada beklenen sonucu vermesi temennimizdir.
Ancak, GIRI Ş `te de işaret etti ğimiz gibi, büyük bir ümit ve heyecanla müjdelenen Kanunun kamuoyunun beklentilerine ne ölçüde cevap verdi ğini araştırmak ve bu
konuda hem genel, hem de temsil etti ğimiz belediye kuruluşları açısından bir değerlendirilmesini yapmakta zaruret görüyoruz. Şöyleki:
Bilindiği gibi yurdumuz, 1950'li y ıllardan itibaren kendine yeter kapal ı bir ekonomik düzenden koşar ad ım piyasa ekonomisine yönelmi ş fakat bu yöneli şte ekonomik
gelişmeyi istikrar içinde sa ğlıyacak tedbirler al ınmadığı için ülke aynı hızla enflasyon akıntısına kapılmış, bunun sonucu olarak üretici-arac ı-tüketici üçlüsü aras ında
mevcut olması gereken uyum bozularak mal, e şya ve hizmet fiyatlar ı gittikçe artar
ve insanlarımızın bir kısmı hızla zenginleşirken öte yandan aksine özellikle dar ve
sabit gelirli geni ş bir kitle gittikçe sat ın alma gücünü kaybeder olmuş; bunun sonucunda da özellikle 1970% y ıllardan itibaren de enflasyon-pahal ılık-tüketici üçlüsü
arasındaki bağları inceleyip ara ştıran ve çözüm yollar ı arayan birçok seminer, sempozyum ve benzer çal ışmalarla tüketicilerin korunmas ını amaçlayan görüşler ortaya
atılmıştır.
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Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler ve baz ı kitaplarda ve yay ınlarda rapor ve
tebliğler halinde yer alan bu görü şleri kısaca şöyle özetlemek mümkündür:
Insanlarımızın, fertler ve aile sorumluluklar ı olarak, günlük ya şamları ile yakından ilgili çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Bunlar günlük yeme, içme, giyinme, bar ınma
... ihtiyaçları ile başlar, sosyal, kültürel, sportif, turistik... ihtiyaçlara do ğru çeşitlenerek genişler. Ve satın alma güçlerine bağlı olarak bu ihtiyaçlar dayan ıklı tüketim
mallarına, beyaz eşyaya, TV ve başkaca elektronik eşyaya, lüks tüketim mallarına,
binek araba ve araçlara .. yönelir.
Bu tesbittcn yola ç ıkarak, objektif esaslara göre belirlenmi ş aile geçim endckslerini de ölçü olarak tüketici insanlar ımızı gelirleri söz konusu geçim çizgisi'nin alt ında olanlar, civarında veya az üstünde olanlar ve çok üstünde olanlar olarak gruplandırmak mümkündür ki bu s ınıllandırmaya (veya grupland ırmaya) göre:
. Üçüncü gruba giren yani gelirleri geçim s ınırının (= çizgisinin) çok üstünde
olan tüketicilerin sat ın alacakları mal, eşya ve ticari hizmetlerin fiyatlar ı açısından
korunmaya ihtiyaçları yok gibi telakki edilebilir. Buna karşılık diğer sınıflara giren
tüketicilerimiz için bu insanlar ım ız fiyatlar aç ısından mutlaka korunması gereken kişilerdir.
Yurdumuz genel ekonomik durum bak ımından 1970.1i yıllarda özellikle 1978 .1ere
gelindiğinde büyük bir sıkıntıya maruz kalm ış, üretici ile tüketici aras ındaki ilişkilerde kopukl ııklar olmu ş, bunun sonucu olarak Devlet "70 sente muhtac ız" dedirtecek
bir mali sıkıntıya duçar olurken genelde geni ş tüketici kitlesi de aşırı pahalılık, karaborsa ... gibi olumsuz gelişmelerin ağırlığını omuzlarında hisscdcr olmu ştur.
Işte böylesine bir ortamda o zamanki Ticaret Bakanl ığı maca,
"... Ekonomik bak ımdan geli şme süreci içerisinde olan ülkemizde piyasa düzeni
ve rekabet ko şulları yeterince kurulmam ıştır. Bu nedenle ticaret hayatımızda ekonomi dışı olaylar ağırl ığını hissettirmekte, bir yandan a şırı ve haksız kazançlar sağlan
ması olanakları doğarken, öte yandan sabit ve dar gelirliler geçim sikintiyi alt ında
ezilmektedirler. Serbest piyasa ekonomisinin ve tam rekabet ko şullarının geçerli olduğu gelişmiş batı üleklerinde bile, ekonomi ve ticaret hayat ı başıboş bırakılmamış
ve devletin zaman zaman düzenleyici ve yönlendirici giri şimleri olmuştur ve olmaktadır.
Bu açıdan çağdaş devletin piyasa ekonomisinin ve tam rekabet kurallar ının gelişmesi ve gerçekle şmesi yolunda gerekli önlemleri almas ı yanında, ticaretin düzene sokulması yoluyla haksız kazançların önlenmesi, yersiz fiyat artışlarının engellenmesi,
böylece tüketicinin özellikle dar gelirlilerin korunmas ı da görevleri aras ında yer almaktadır"
gerekçesi ile İç ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakk ında Kanun Tasar ısı hazırlanarak:
- Mal ve hizmetlerde fiyat ve kalitenin belirlenmesi ve denetlenmesini,
- Satıcı ve tüketici arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini,
- Tüketicinin eğitimi, ayd ınlatılması ve Orgütlenmesinin sa ğlanmasını, öngören
hükümler getirilmi ştir.
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Ancak ne yaz ık ki bu tasarı yasaklaşmak talihine sahip olmam ıştır.
1980 yılında, 24 Ocak kararlar ı olarak bilinen yeni düzenlemelerle, Hükümetçe
benimsenen piyasa ekonomisi ile yurdumuzda yeni bir ekonomi politikas ı çizgisi benimsenmiş, fakat bu politika henüz meyvesini vermedi ği bir zamanda (1981-1982
yıllarında) haz ırlanan ve halk oyuna sunularak kesinle şen ANAYASA'mızda eski yılların ekonomik darbo ğazlann ın etkisiyle, hem üretimin artt ırılmasını ve tüketicinin
korunmasını amaçlayan kooperatifçili ğin gelişmesini, devletin tüketicileri koruyucu
ve aydınlatıcı tedbirler almasını ve onların . kendilerini koruyucu giri şimlerini teşvik
etmelerin hem de yine devletin esnaf ve sanatkarlan koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmasını öngören hükümler yer alm ıştır.
(Madde 167, 171, 172)
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Yine bilindiği gibi, 1984'ten sonraki siyasi iktidar, uygulad ığı mali, sınai ve ekonomik politika bütünü ile sanayile şmeye ve küresclle şen (globalle şen) dünya ile biltünleşmeye büyük önem vermi ş ve bunun sonucu olarak gerek toplumsal gerekse
fert başına milli gelir pay ı artarak nisbi bir refah art ışı olmuştur. Günümüzde yurt
düzeyinde artan binek arac ı veya yazlık evler ve benzeri baz ı varlıklar bunun işaretçisidir. Ş u kadar ki artan gelirin payla şımında adaletli bir durum olmad ığı için günümüzde de geçim çizgisinin alt ında, civarında veya üstünde olanlar ayr ımı dev-am etmektedir. Gelir düzeyi farkl ılaşan grupları korunma aç ısından beklentileri de
kuşkusuz farklılaşmaktadır. Ama bu durum onlann da belirli bir korunma ihtiyac ını
duymalannı gereksiz kılmaktadır. Refah düzeyi ülkemize göre çok yüksek olan bat ı
ülkelerinde tüketicileri korumaya yönelik kurulu şların çokluğu bunun aç ık
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Bu gelişmeler yap ılacak düzenlenmelerde hem amaç, hem de ilke de ğişikliklerini
gerekli hatta zorunlu k ılmıştır. Örneğin 1978'de haz ırlanan tasarıda Üretici "Elde ettiği tarım, hayvan veya su ürünlerini satan gerçek veya tüzel ki şilerdir." diye tan ımlanmış ve gerekçesini özetle aktar ırken belirtti ğimiz gibi devletin ağırlıklı olarak gerekli önlemleri almas ı öngörülmü ştü.
Oysa günümüzdeki geli şmeler sonunda devletin a ğırlığını geri plana çekerek daha
özgür çalışacak otokontrole ve dünya ticaretinin geli şimlerine kendi iradesi ile uyum
sağlıyabilecek bir mekanizman ın kurulmas ı gerekmektedir.
Nitekim 4077 sayılı kanunda, eski =lindan çok farkl ı olarak üretici, imalatç ı ile
birlikte ele alınarak, "Kamu kurum ve kurulu şları da dahil olmak üzere tüketiciye
sunulmuş olan mal ve hizmetleri ya' da bu mal veya hizmetlerin ham maddelerini
yahut ara maddelerini üretenler" olarak tan ımlanmıştır.
Bu tanım akla şu soruyu getirmektedir. Acaba, günlük ya şantımızda çok büyük
önem taşıyan, aile bütçemizde temel giderleri olu şturan ekmek, et, meyve, sebze gibi
çarşı pazar giderleri ile s ık sık karşılaştığımız küçük onarım hizmetleri üretici
imalatç ı ve satıcıların sunacaldan hizmetin kapsam ına dahil midir? diğer bir deyimle

bir kısmının ücretlerini belirleme yetkisi yasa ile Küçük Esnaf ve Sanatkarlar kanunu ile bu kanun kapsam ına giren kuruluşların meslek odalanna b ırakılmış olan mal
ve hizmetlerde fiyat ve ücret tesbiti yetkisinden do ğan sorunlar olursa bunlar bu
4077 sayılı kanun kapsamında düşünülecek midir? Yoksa kanun bütünü ile fiyat düzenlemelerini ve onlardan do ğan sorunları kapsamına almamakta m ıdır? Veya aynı
tür mal ve eşyaların üretim, imalat veya satış safhalarında sağlık ve vas ıf (kalite)
kontrolü bakımından çeşitli mevzuata belediyelere veya Bakanlar Kurulu'nun 24 Haziran 1995 tarihinde kabul edip yürürlü ğe koyduğu, 552 sayılı "Yaş meyve ve sebze
ticaretinin düzenlenmesi ve toptanc ı halleri hakkındaki kararname" ile belediyelere
ve Sanayi ve Ticaret Bakanl ığına veya 560 say ılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile Sa ğlık Bakanlığı ile Tarım
ve Köy İşleri Bakanlıklarına verilen görev ve yetkiler devam etmekte midir?
4077 sayılı kanuna bu ve benzer baz ı tereddüt yaratıcı sorular ışığında baktığımızda uygulamada çokça sıkıntılar yaratacak bo şluklar olduğu kanaatına varmamak
mümkün değildir.
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Bunları tekrar şöyle özetleyebiliriz:
1- Kanunda mal ve hizmetlerin fiyatlar ının tesbit ve düzenlenmesi ile ilgili hükümler yeter aç ıklıkta değildir. Bu düzenleme kapsama dahil midir? de ğil midir?
Dahilse aç ık biçimde belirtilmeli, de ğilse kapsama dahil olmad ığı vurgulanmalı idi.

pe

2- Kanunda yer alan mal ve hizmet kavramlar ının tanımları da yeterli değildir.
Örneğin manavda, bakkalda, kasapta, marketlerde sat ılan ve günlük yaşantımızda her
an ihtiyaç hisscttiğimiz yani bizi gerçekten tüketici yapan mal ve e şya ile küçük
onarımlar kanun kapsam ına dahilmidir, değilmidir? Kanunun kaldırılan hükümlere
ilişkin 32.nci maddesinde, "632 say ılı ithal veya yurt içinde imal edilen ta şıt araçlan, motor, makine alet ve cihazlann tan ıtmalık ile Birlikte Satışı hakkındaki kanun"
yürürlükten kaldırılmış fakat konu ile ilgili birçok kanunlardan söz edilmemi ştir.
Bu nedenle mal ve hizmet kavramlar ının kapsamı açıklığa kavuşturulmalı, eğer
Kanun sadece ithal veya yurt içinde imal edilen sanayi mamullerinin imal ve sat ışına ilişkin hükümleri kapsıyorsa Kanunun başlığı da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yerine dar kapsam ına uygun bir adla de ğiştirilmelidir.
3- Yurdumuzda emek a ğırlıklı mal ve hizmet üretenler, Esnaf ve sanatkarlar odalanna, sermaye ağırlıklı mal ve hizmet ürctenler ise Ticaret Odalar ı ile Sanayi Odalarına kayıtlı üyedirler. Getirilen düzenlemelerin bu aynm ı da dikkate alarak as ıl denetimin ve tüketici ile üretici-imalatç ılar arasında bir uyuşmazlık çıkarsa bunun
meslek kurulu şlarında çözüme bağlanmasını sağlıyacak biçimde yapılması uygun
olurdu. Kısaca devlet kurulu şlarını devreye sokmaktan çok, sadece tüketiciyi de ğil
aynı zamanda üretici-imalatç ıyı da koruyucu bir anlay ışla, meslek kuruluşlarına görev, yetki ve sorumluluk veren bir düzenleme kanaatimizce daha yararl ı olabilirdi.
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4- Bir başka yaklaşım da şu olabilirdi:
Ana hükümleri itibariyle 13 Aral ık 1994 tarihinde yürürlü ğe giren 4054 say ılı
Rekabetin Korunmas ı Hakkı nda Kanun, aslı nda yine tüketicinin korunmas ına yönelik
yönü de olan bir düzenlemedir. Nitekim 4077 say ılı Kanunun 29.uncu maddesinde
öngörülen gelirin büyükçe bir k ısm ının (%95'inin) 4054 say ılı kanunun 22.nci maddesi ile te şkil edilen Rekabet Kurulu'na ödenmesinin öngörülmesi bunun i şaretidir.
Bu genel değerlendirmeden sonra kanunun (4077 say ılı Kanunun) maddelerine
ilişkin görü şlerimizi şöyle belirtebiliriz:
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1- Kanunun 12.nci maddesinde ticaret konusu olan ve perakende sat ışa arz edilen
malların veya ambalajlarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde etiket
konulması veya listeler halinde belirtilmesi öngörülmekte, bu zorunluluk Bakanl ığı n
hazırlayıp 8.9.1995 tarihi itibariyle yürürlü ğe koydugu Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri yönetmeli ği ile "Turizm Bakanl ığı ndan belgeli veya belgelendirilecek i şletmeler
dışında kalan dükkan, büfe, ma ğaza, al ışveriş merkezi, depo gibi sabit i şyerleri ile
hal ve pazar yerlerinde, i şportalarda seyyar sat ıcılar tarafından yap ılan perakende satışlar ile gerçek veya tüzel ki ş iler tarafından tüketicilere sunulan her hizmete" yaygınlaştırılmış bulunmaktad ır.
Aynı maddenin son fı krasına göre, etiketle ilgili hükümlerin uygulanmas ı ve izlenmesi işlerini yürütmckle belediyeler görevlidir.
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Bilindigi gibi, yurdumuzda etiket uygulamas ı 1938 yılında yürürlüğe giren 3489
sayılı Pazarl ıksız Satış Mecburiyeti Hakkında Kanun ile başlam ıştır. O tarihte ç ıkanlan bir kararname ile pazarl ıksız satış ve etiket koyma mecburiyeti, Ankara, Izmir ve
Istanbul Belediye s ınırları içerisinde olmak üzere g ıda maddeleri, giyim eşyaları, yakacak hal ı, kilim ve turistik eş yaların satış larına inhisar ettirilmi şti. 1970 yıl ında yenilenen kararname ile Kanunun uygulanmas ı tüm belediye s ınırları içine yaygınlaştırılmış ve uygulanaca ğı iş yerleri de geni şlctilmi ştir. Bu kararname de Sanayi ve
Ticaret Bakanl ıgımızca yenilemni ş ve 4077 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile
3489 say ılı kanun ve ona dayal ı kararname de yürürlükten kalkm ıştır.
57 senelik uygulaman ın bir değerlendirmesini yapacak olursak şu tabloyu görürüz:
Etiket uygulamas ı , pazarl ıksız satış alışkanlığını kazandıramam ıştır.
Sadece sat ış fiyatının yazılı olduğu bir etiket, satıcının o mal ın belirttiği fiyatla
satışı halinde al ıcıyı kandırıp kand ırmad ıgı hakkında gerçekçi bir bilgi vermemektedir. Aksine etikete bakarak ve güvenerek sat ın alan bir müşteri çok kere fahi ş biçimde aldatılmış olmaktad ır.
Etiket uygulamas ın ı n binbir çeş it mala yayg ınlaştırılmış olması denetimini çok
güçleştirmekte ve bu alanda uzmanla şan personele sahip bulunmayan belediyelerin
denetimi ya etiketsiz kalmakta veya vatanda şlarla belediye görevlileri aras ında çok
nahoş olaylara sebep olmaktad ır. Özellikle i şportacılarla çatışma durumuna giren belediye personclinden bu sebeple hayat ını kaybedenler olmaktadır.
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Bu nedenle etiket uygulamas ının belediye görev ve sorumluluğu alanından çıkanhp odaların riayeti zorunlu kararlar ına bağlı hale getirilmesi temenni edilir.
2- Kanunun 21.nci maddesinde kurulu şu düzenlenen Tüketici Konseyi'nin y ılda
en az bir kez toplanmas ı söz konusudur. Heme kadar konseyin Sanayi ve 1 icaret
Bakanlığının kararı ile yılda birden çok toplanmas ı mümkünse de bu ihtiyari olacaktır. Oysa böyle y ılda bir iki kez toplanan kurulu şları kimse fazla ciddiye almamakta
ve etkinlikleri kaybolmaktad ır.
Konsey densamimiyetle bir yarar bekleniyorsa toplant ılarının iki veya üç ay gibi
belirli periyodlara bağlanması (ve dolayısıyle Tüketici Konseyi Yönetmeli ğinde ona
göre değişiklik yapılması) tavsiyeye değer.
3- Genel değerlendirmede i şaret etti ğimiz gibi, Hakem Heyetlerinin yap ısının resmi kuruluşlara ağırlık veren değil de bir yanda sanalkar ve esnaf kurulu şları veya
Ticaret ve Sanayi Odaları, öte yandan tüketici örgütleri temsilcilerinin bulunaca ğı
daha özel bir düzene kavu şturulması uygun olur.
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Kanundaki yapısı içinde korunacaksa o takdirde etkinliklerini artt ırıcı yetkiler verilmelidir: Uyarma, tekerrüründe idari para cezas ı verebilmeleri gibi.
Ayrıca Heyetler emrinde, şikayetleri geciktirmeden yerinde inceleyebilecek uzman ekipler oluşturulmalıdır.
Istanbul, Ankara ve daha nice şehirlerimizde Hakem Heyetlerinin kendilerine intikali söz konusu başvuru ve şikayetleri inceleyip sonuçland ırmalan fiilen mümkün
değildir. Bu nedenle heyetlerin inceleme ve kararlar ı ya hiç etkili olam ıyacak veya
tüketici bu Heyetlerden ümidi keserek müracaat etmez olacakt ır.
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Kaldı ki bu heyet çal ışmalarının gerektireceği büro ve kırtasiye giderleri ile üyelere verilmesi söz konusu huzur haklar ının karşılanması da, kanaatimizce, sorumlu
olacaktır.
Başvuracakların şikayetlerini kolayca yapabilmeleri için mahalle muhtarl ıklannın
da devreye sokulmas ı üzerinde durulabilir.
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığının teşkilatının bulunmadığı ilçelerde Hakem Heyetinin Kaymakam ın başkanlığında toplanmas ı sakıncalıdır. Kaymakam mülki amir olarak kuruluşların koordinatörü olarak hizmet görebilir. Ama bir heyet ba şkanlığını
üstlenip sonunda bir taraf haline gelmesi yanl ış olur. Hele bu karar şu veya bu şekilde adalete intikal eder de hakim, heyet karar ından farklı bir sonuca ulaşırsa, gereksiz
yere arada k ırgınlıklar doğabilir.
Bu nedenle Tüketici Sorunlar ı Hakem Heyetleri Yönetmeli ğinin konu ile ilgili
7.nci maddesinin ilk paragraf ında düzeltme yap ılması tavsiyeye değer.
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4- Kanunun 23.üncü maddesine göre, haklar ında ceza verilen üretici veya sat ıcılar, bu cezalara kar şı idari yargı merciine başvuracaklard ır. Idari yarg ı mereileri gerek iş yükleri, gerekse yasal usul hükümleri nedeniyle "a ğır" çalışmaktadırlar.
O nedenle cezan ın etkisini arttırabilmek için, muhtemel bir yasa de ğişikliğinde,
itiraz üzerine idari yarg ı merciinin karar verme süresi belirli bir zamanla (örne ğin
eng eç bir ay gibi) k ısıtlanmal ıdır.
Ayrıca maddcdc idare mahkemelerinin kararlann ın kesin olduğu kaydedilmiştir.
Bu ibare yan ıluc ıdır. Çünkü 2575 say ılı Danıştay Kanununun 25.inci maddesine göre idare mahkemelerinin kararlar ı temyiz yolu ile Dan ıştay'da incelenebilir. (Dolay ısı
ile bu fıkra, muhtemel bir düzenlemede, maddeden ç ıkarılabilir.)
(Bu vesile ile, halihaz ırda yürürlükte olan 1608 say ılı Kanuna dayal ı belediye ceza mevzuatına göre, belediye encümenlerince verilmekte ola ğan idari cezalara kar şı
ilgililerin mahalli sulh hakimliklerine başvurmak durumunda olduklar ını , yani 4077
ile farklı bir itiraz sistemi getirilmi ş bulunduğunu kaydedelim.)
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5- Konu üzerindeki görü şlerimizi, 'Sanayi ve Ticaret Bakanl ığımızın hazırlayıp
yürürlüğe koyduğu Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeli ği'nin maddeleri
ile ilgili bazı ifade düzeltmeleri ile tamaml ıyalım:
. Yönetmeli ğin 5.nci maddesinde, ikinci paragrafta, Il Hakem Heyetleri'nin "Il
Merkezleri sınırları içinde" görevli ve yetkili olduklar ı ifade edilmektedir. Il merkezi
sadece şehri ifade eder. Do ğrusu "Il Merkez Ilçe S ınırları içinde" olmal ıdır.
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. Yönetmeli ğin 15.inci maddesinde ba şkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı
yapılması sözkonusudur. Maddenin ikinci fıkrasına göre, bu durumlarda toplant ı tarihi üyelere 2 gün önce yaz ılı olarak bildirilccektir. Bu ibarenin de "en az iki gün önceden" olmas ı gerekmektedir.
Yönetmeliğin 24.üncü maddesinde Hakem Heyetlerinin ald ığı kararların 33 gün
içinde taraflara yaz ılı olarak bildirilmesi öngörülmektedir. Bu üç gün hafta sonu veya resmi tatil gününe denk gelebilir. Bu nedenle ifadenin 3 i şgünü içinde olarak düzeltilmesi tavsiye edilir.
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 110 EKİ M-KASIM-ARALIK 1995

TÜRKİYE'DE TARIM VE TARIMA
DAYALI ENDÜSTRİLERE YÖNELIK
ARAŞTIRMA ve TEKNOLOJI
ÜRETIMININ BUGÜNKÜ.DURUMU
SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Harun TANR1VERM İ *

1. GIRIŞ
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Gelişmiş ülkelerde tar ım ve agro-endüstriye yönelik ara ştırmalar ve teknoloji üretimine, gıda üretiminde kendine yeterlili ği ulaşmak amac ıyla büyük önem verilmektedir. örneğin, AB bilim ve teknoloji üretim politakalar ını 5 yıllık planlarla yapmaktadır. 1987-1991 program ında bilim ve teknoloji için 5.4 milyar ECU aynlm ıştır. Bu
kaynağın 280 milyon ECU'su biyoteknoloji tar ım ve tarıma dayal ı endüstri teknolojilerine yöneliktir. Dolayısıyla toplam bilim ve teknoloji fonunun %5.19 u bu alana
aynlm ıştır. 1990 1994 döneminde ise bilim ve teknoloji üretimi için 5.7 milyar ECU
aynlm ıştır.Bunun 497 milyon ECU'su biyoteknoloji tar ım ve tarıma dayal ı sanayiye
yöneliktir. Yani bütçenin %8.7 si biyoteknoloji tar ım ve dayal ı endüstriler (%2.58
biyoteknoloji ve %5.84'ü tar ım ve tarıma dayalı sanayiler) için ayr ılmıştır (6). Türkiye de ise tar ım ve tarıma dayalı endüstrilere yönelik olarak ayr ılan kaynaklar ve
araştırmanın teknik altyap ısı büyük ölçüde yetersizdir.
2. TARIM SEKTÖRÜ

Insanların yaşamlarını sürdürebilmelcri için gerekli besin maddelerinin ço ğu tanmdan sağlanmaktad ır. Günümüzde insanlar do ğada var olan besin maddeleri ile yetinmeyip çok değişik çevre koşullarına uyum sağlayabilecek olan türlerin elde edilmesi tarımda teknoloji kullan ımının yoğunlaştırılması ve üretimin artt ırılmasına
yönelmişlerdir. Bu süreç içinde tar ım sadece doğal kaynaklar ve i ş gücüne dayal ı bir
sektör olmaktan ç ıkm ış bilim teknoloji ve sermayenin doğal kaynaklar ile entegre
edildiği bir sistem haline dönüşmüştür. Tarımsal üretimdeki büyüme belirli ölçüde
bilimsel ve teknolojik geli şmelerden faydalanabilme olanaklar ına bağlıdır.
Tarımın doğal koşullara bağl ılığı ekolojik koşulların ülkeler bölgeler ve yöreler
itibariyle değişmesi ve kullan ılan girdilerin canl ı olması gibi faktörler tarımsal araş(*) Aras. Gör. A.CI . Ziraat Fakültesi Tanm Ekonomisi Böliimü 1 ANKARA
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tırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin evrenselli ğini belirli ölçülerde sınırlamakta
ve ülke içinde tar ımsal araştırmaların yapılması gereğini doğurmaktadır (1). Bu durum tarımsal araştırmaların diğer araştırmalardan olan en önemli fark ıdır. Bu nedenle
tarımda teknolojik gelişmenin sağlanmasına yönelik çal ışmalara önem verilmesi diğer ülkelerde elde edilen teknolojilerin ülke ko şullarında geçerlili ğinin denenmesi ve
teknoloji uygulama işlemine büyük ölçüde gereksinim duyulmaktad ır. Tarım teknolojisinde de gelişmekte olan ülkeler ço ğunlukla gelişmiş ülkelere bağımlıdır. Bu bağımlılıktan kurtulman ın tek yolu ise, araştırma kurumlarının koşullarının ve olanaklannın iyileştirilmesi yoluyla daha verimli çal ışmalarını sağlamaktır.
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Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde tar ım sektörü önemli bir paya sahiptir.
Bu ülkelerde tarım işletmeleri genellikle küçük ve parçal ı arazi varl ığına sahiptir. Işletmelerin büyük bir k ısmı pazara yönelik üretimde bulunmamaktad ır. Bu nedenle bu
işletmelerin bilimsel ve teknolojik geli şmelerden faydalanabilme taleplerinin dü şük
düzeyde olduğu açıktır.Ancak tarım teknolojisi öncelikle ihtisaslaşmış büyük işletmeler tarafından kullanılır ve daha sonra daha küçük ve ekstansif i şletmeler de ayn ı
teknolojiyi kullanma gereksinimi hisseder.
Türkiye' de tar ımsal üretimin nitelik ve niceli ğinin iyileştirilmesine yönelik çal ışmalar 20. yüzyılın başından itibaren yapılmaktadır. Bu çalışmalardan çe şitli sorunların varlığı ve bunların çtizülememeleri nedeniyle bugüne de ğin istenen düzeyde faydalanılmamıştır.
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Türkiye tarımında 1950'li yıllarda mckanizasyon 1960 ve 1970'li y ıllarda sulama,tarımsal mücadele ve gübreleme ve 1980'li y ıllarda tohumculuk ve yeni ırkların
geliştirilmesine (biyoteknolojik geli şmeler) yönelik çal ışmalara öncelik verilmi ştir.
Bu durumda tarımda sorunlar ın iyi bir şekilde belirlendiği, ancak çözümüne yönelik
uygulamalarda istenen ba şarıların sağlanamadığı açıktır. Tarımsal araştırmalar ve teknoloji uygulamas ında çağdaş teknolojiye zaman ında ve bir bütün olarak ula şılamamış, özellikle bazı bitki türlerinde yabanc ı hibrit çeşitlerin ve hayvanc ılıkta ise yüksek verimli ırkların ithalatç ısı olma durumu iyice ilerlemi ştir (1).
Tarımda teknolojiyi tümüyle geli şmiş ülkelerden transfer ederek tar ımsal gelişmeyi hızlandırmak çoğu kez mümkün olmamaktad ır. Ithal edilen çeşit ve ırklarda uyum
sorunu nedeniyle beklenen ba şarı sğalanamamaktad ır. Ayrıca ülke içinde teknoloji,
ar-ge faaliyetlerine yer vermeyen ülkeler kendi ko şullarına uygun teknolojiyi seçmekte ve bunlar ı transfer ederek kullan ımını yaygınlaştırmakta büyük sorunlar ile
karşılaşabilir. Transfer edilen teknolojilerin ülke ko şullarına uygun olması veya ülke
içindeki araştırma merkezlerinde ülke ko şullarına uyarlanmas ı gerekir. Ancak ülkemizde tarımsal teknolojilerin çoğunda herhangi bir uyarlama i şleminin yapılmadan
çiftçilere ulaştığı ve teknoloji kullanımından beklenen etkinli ğin sağlanamadığı bilinmektedir.
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Tarım kimyasalları , alet ve makinalar gibi tar ımsal girdiler ya yabancı firmaların
lisansı ile ülke içinde üredlmekte veya belirli ölçülcrde ithal edilmektedir. Örne ğin,
ülkemizde 10-12 çe şit traktör üretilmekte, montaj ı yapılmakta veya ithal edilerek
üreticilerin kullan ımına sunulmaktadır. Bu traktörlerin bir k ısmı Batı Avrupa ve bir
kısmı da Amerikan teknolojisi ile ürctilmi ştir. Traktör teknolojisinin transfer edildi ği
ülkelerde tar ımda çal ışan nüfusun toplam içindeki oran ı %10 ve daha azdır. Türkiye'de ise nüfusun % 41 i tar ım kesiminde ya şamakta ve bunların yaklaşık % 85.8'i
geçimlerini tarımdan sağlamaktad ır. Burada önemli bir çeli şki vardır. Gelişmiş ülkelerde tarımsal işletme geni şliğinin büyütülmesine ve tarım nüfusunun % 3-5 gibi minimum seviyeye dü şürülmesine çalışı lmaktadır. Türkiye' de tar ım aşırı bir nüfus baskısı ile karşı karşıyadır. Tarımsal işletme geni şliği de sürekli gerilemcktedir. Bu
nedenlerle gelişmiş ülkelerde üretilen traktörler- ülke ko şullarına paralel olarak uyarlanmadıkları sürece- Türkiye tar ı m işletmeleri için uygun ürün niteli ğinde değildir
denilebilir. Çünkü mevcut 692.454 adet traktörün önemli bir k ısmı rasyonel olarak
değerlendirilememektedir. Ayr ıca üreticilerin bir traktör alabilmeleri için belirli bir
işletme arazisine sahip olmalar ı da gerekir.
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Traktör teknolojisi örne ğinde de görüldü ğü gibi ülke içinde üretilemeyen teknolojilerin transfer olanaklar ı her ne kadar çok kolay dahi olsa, istenen avantaj ı sağlayamamaktad ır. Çoğu kez ülke ko şullarına uygun teknolojiyi bulmak en önemli sorun
olarak geli şmekte olan ülkelerin kar şısına ç ıkmaktad ır.
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Türkiye' de tarımsal ar-gc çal ışmaları ; kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve üniversitelerce yap ılmaktad ır (Şekil 1). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 49 araştırma enstitüsü 1991 y ıl ında merkezde Tar ımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü içinde
ögütlenerek uygulamadaki e şgüdüm sorunu büyük ölçüde çözümlenebilmi ştir. Bakanlığa bağlı araştırma enstitülerinde çal ışan araştırıc ıların % 70'i ve ara ştırma fonunun
%75'i bitkisel üretim, ara ştırıcı say ısının % 18'i ve ara ştırma fonunun % 22' si hayvansal üretim ve araşurıcıların %12'si ve araştırma fonunun ise %3'ü su ürünleri ve
gıda araştırma enstitülerince kullan ılmaktad ır. Orman Bakanl ığı'na bağlı 9 ormancılık
araştırma cnstitüsünde, kavak, h ızlı gelişen orman ağaçları ve tohum üretimi konularındaki araştı rmalar, 104 araştırıc ı ile yap ılmaktad ır.
1993 yılında eğitim ve öğretim yapan 14 ziraat fakültesinde 1361 ö ğretim elemanı vardır. 1995 y ılında ziraat fakültesi say ısı 22 olmuştur. 7 veteriner fakültesinde
364 öğretim eleman ı (1995 fakülte say ısı 11 oldu) ve 2 orman fakültesinde (fakülte
sayısı 5 oldu) 143 öğretim eleman ı vard ır (6). Üniversitelerde yap ılan araştırmaların
çoğu akademik çal ışmalar olup bir çoğu uygulamal ı araştırma değil, temel araştırmalar niteliğindedir.
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağl ı ara ştırma kurumlarında 1191
adet araştırıcı ve destek personeli çal ışmaktad ır. Bu kurumların halen 868 adet ara ştırıcı ve destek personeline gereksinimi bulunmaktad ır (Çizelge 1).
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Şekil 1. Türkiye 'de Tarımsal Ar-Ge Faaliyetlerine Kat ılan Kurumlar (6)

TARIMSAL ARA ŞTIRMALAR
VE TEKNOLOJI URETIMI

Kamu Kuruluşları

Üniversiteler

TOBITAK
TAEK
TÜGSAŞ
TSE
DIE
DPT
MPM

Meslek Kuruluşları

Ziraat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Orman Fakültesi
Diğerleri

Tarımsal Araştırmalar
Genel Müdürlü ğü
Tarım Işletmeleri Genel
Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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Tarım ve Köyişlerı
Bakanlığı

a

Başbakanlık

Özel Sektör

Orman Genel Müdürlüğü
Ağaçland ırma ve Erozyon
Kontrol Genel Müdürlüğü
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_I Orman Bakanl ığı

Maliye Bakanl ığı

TEKEL
ÇAYKUR

Bay ındırlık ve Iskan
Bakanlığı

DSİ

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş .
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri

!
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Çizelge 1. Ara ş tırma Enstı tülerındekı Araştırıc ıların Tarım Bölgeleri veMeslek
Dalları itibariyle Dağıl ım ı (1994) (7)
Meslek Dalları
Tarım

Ziraat Müh.

Vcı. Dek.

Mak.Müh.

Kunyager

Veteriner

Tarım Tek.

Biyolog

Bölgeleri

Bilgisayar

Laborant

Blamaın

Sağlık.Tek.
MGMGMGMGM

Ege

161

19

5

Marmara

106

89

31

44

-

115

-

Karadeniz 45
Akdeniz

138

Orta

11

7 2

-

1

1

2

3

6 -

2

2

64

G

GMGM

M

GM

8 21

4 23

9

11

9

1

4

40

3

7

3

32

42

10 -

10

17

4

8

30

21

8

9
1 9
5 5

13 7
8

1

3

2

-

25

19

16

-

-

- 3

2 5

108

83

13

3

-

2

1

6

14

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

7 1

-

-

G
1
-

4 5
2

-

1

-

-

33

-

1

-

-

Güney
Orta

152

30

7 40

-

-

6

1

10

8 7

-

3

3

1

-

5

-

2

4

-

Kuzey
10

3

Doğu
Kuzey
Doğu

32

49

Güneydogu

11

40

1 -

-

-

Anadolu
TOPLAM 666

512

152

108 9

a

Orta

- -

4

11

34 13

25

139

52 84

25

17

103

0

5

cy

M: Mevcut Araştırıcı Say ısı G: Gereksinim Duyulan Ara ştırıcı Sayısı
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Türkiye' de özellikle son y ıllarda özel sektörün tohumluk konusunda ara ştırmalar
yaptıkları gözlenmektedir. Ancak ara ştırmaları özendirici ve bütünlüğü sağlayacak
yasal düzenlemeler ve te şvikler yetersiz oldu ğunda, araştırmalar yetersiz, da ğın ık ve
zaman zaman yinelemeler ve kaynaklar ı n verimli olarak değerlendirilememesi sorunları ile karşılaşılmaktad ır.
Araştırma enstütülerinin tar ım bölgeleri itibariyle dağılı mı incelendiğinde, enstitülerin daha çok Ege, Marmara, Akdeniz ve Orta Kuzey gibi göreli olarak modern tarım ın yapıldığı bölgelerde yo ğunlaştığı görülmektedir. Enstitülerin 29'u bitkisel üretim, 15'i hayvanc ılık, 3'ü su ürünleri ve l'er adedi de serac ılık ve gıda teknolojisi
konularında çalışmaktad ır (Çizelge 2).
Bakanl ıklara bağlı araştırma enstitülerinin en önemli görevleri; çiftçilerin gereksinimilerinden doğan uygulamal ı araştırmalar olmalıdır. Gerek bu enstitülerde, gerekse
üniversiteler ve özel kurumca üretilen yeni teknikler yay ım elamanlarmea çiftçilere
taşın ır. Yay ım elemanları aynı zamanda çiftçilerin sorunlar ını araştırma kurumlarına
taşıyarak, tarımsal geli şmenin h ızlanmas ına katkı da bulunurlar. Tarımsal araştırmaların sonuçları üreticilerce benimsenip uyguland ıktan sonra toplumsal bir de ğer taşıyabilir. Tarımsal kalk ınman ın en önemli koşulu olarak ifade edilen ara ştırma ve teknoloji üretiminin, çiftçi koş ulları ve üretim sistemlerine göre yönlendirilmesi önem
taşımaktadır.
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Ülkemiz tarımsal araştırmalar çoğunlukla yeni bitki çe şiti ve hayvan ırkı geliştirme yani mevcut üretim olanaklar ının niteliğinin değiştirilmesine yöneliktir. Ülkemizde araştırma kurumlarınca 629 adet yeni bitki çe şidi geliştirilmiş ve tescil edilmiştir.
Ülkede üretilmesine izin verilen çe şit sayısı ise 2111'dir. Ülke ekonomisi aç ıısından
önem taşıyan ve geli şmiş ülkelerden sağlanan yeni çeşitlere de yasal mevzuat gere ği
üretim izni verilmiştir. Bitkisel üretimde en fazla 214 ile tah ıllar, 173 ile endüstri
bitkileri ve 149 adet ile sebzecilik alan ında yeni çe şit geliştirilmiş ve tescil edilmiştir. Hayvanc ılık alanında yeni ırk geliştirme çalışmaları çok yetersizdir. Geli ştirilen
15 yeni ırkın tamam ına üretim için izin verilmi ştir. Bunların 11'i küçükbaş, 3'ü kümes hayvanları ve l'i ise büyükba ş hayvan grubuna aittir (Çizelge 3).
Tarımsal araştırma konularının ülke içinde bir bütün ve dengeli olarak ele al ınması, araştırma kurumlarının mali ve teknik altyap ı yönünden güçlendirilmesi ve tarımın sorunlarına yönelik araştırmaların tarım bölgelerindeki en güçlü enstitülerde
yoğunlaştırılmas ı gerekir. Ayrıca tarım biyoteknolojisine altyapı oluşturmak bak ımından, gen kaynaklar ı ve tarım müzesinin kurulmas ı ve mikrobiyolojik çal ışmalara
ağırlık verilmesi gerekir.
Türkiye'de tarım teknolojisinin geli şmiş ülkelerden transfer edilmesine yönelik faaliyetler çok yetersizdir. Özellikle tar ım teknolojisinin iyile ştirilmesi ve ihracat olanaklarının artırılmasına yönelik olan yabanc ı sermaye, ortak yat ırımlar (joint venture)
ve gelişmiş ülkeler ile ikili ve çok yönlü tarımsal ilişkiler yetersizdir.
Tarımda yabanc ı sermayeli firma say ısı 1989'da 46 iken 1993 yılında 30 olmuştur. Yabanc ı sermayeli firmalara 1989 y ılında 53.320 milyon dolar ve 1993 y ılında
ise 392.675 milyon dolarlık yabancı sermaye izini verilmi ştir. Firmaların genel olarak toplam sermayelerinin 1989'da % 64.14 ve 1993' de ise % 66.43 yabanc ı sermayedir (Çizelge 4). Tar ımda yabancı sermaye yatırımları en fazla hayvansal üretim ve
tarım hizmetleri alan ında olmuştur. Yabanc ı sermaye yatırımları ve özellikle Türk ve
yabanc ı firmaların ortak giri şimleri ile gerçekle ştirilebilecek tarımsal yatırımlar yetersizdir. Özellikle modern teknolojinin verimli tür ve ırkların geliştirilmesinde kullanımı alan ında yabanc ı sermayeden faydalan ılabilir. Çünkü ıslah ve geli ştirme çalışmaları ileri teknoloji ve ara ştırmalar gerektirir.
Tarımsal araştırma kurumlar ının dış ülkeler ile ilişkileri zayıftır. Gelişmiş ülkeler
ile ikili ve çok yönlü teknik ili şkiler çerçevesinde; TYUAP 1 ve Il (Tar ımsal Yayım
ve Uygulamalı Araştırma Projesi), TÜRK-ANAFI (Türk-Italyan Ortak Giri şimi ile
Batı Anadolu S ığırcılık Projesi) Tür-Alman ortak giri şimi olan Samsun S ığırcılık
Projesi çeşitli kırsal kalkınma projeleri yap ılmıştır. Bu projeler genellikle Dünya
Bankası, Almanya, Italya gibi ülkelerin finansman ve teknik yardım olanakları ile
gerçekle ştirilmiştir. Günümüzde az geli şmiş üleklerdeki tar ımsal performans ı arttırmaya yönelik çal ışmalar özellikle iki araç üzerinde yo ğunlaşmıştır. Bunlar; teknolojik yenililcler ve makro politikaların yapısındaki değişikliklerdir. Bu ülkelerde küçük
üreticilerin ulusal ekonomi ile entegre olabilmesi, ara ştırma enstitülerinde üretilen
yeni tekniklerin kullan ım ının yaygınlaştırılabilmesi, uygun teknolojilerin transferi ve
uyarlanabilmesi için uluslararas ı ş irketler ile üreticiler aras ında üretim ve pazarlama
sözleşmeleri yap ılmaktadır. Sözleşme, genellikle gıda firmalannca yap ılmakta ve bu
endüstrinin uygun kalite ve miktardaki hammadde talebi bu sözle şmelerle sağlanabilmektedir (13).
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Çizelge 2. Tarımsal Ara ş tırma Enistitülerinin Tarun Bölgeleri ve Ara ş tırma Alanları Itibariyle Da ğılımı (1994) (7)
Tanm
Tarla
Bölgeleri Tanmı
Araştırmalan

Bahçe
Kültürleri
Ara ştırmalan

Bitki
Genleri
Araştırmalan

1

Ege
Marmara
Karadeniz
Akdeniz
Ona
Güney
Orta
Kuzey

2
3
1

3
2

2

3

1

-

Orta Do ğu

-

Kuzey

1

1
1

Güneydoğu
Anadolu

1

-

-

TOPLAM

13

11

1

Hayvan- hayvan Tarımsal Seracıhk
eilık
Hastalıkları Mücadele
Ara ştır- Araştır- Araştırmalan
malan malan

1

-

1

2

Ipek
Boeekçiligi

Su
Ürünleri

Gıda

Toplam

Teknolojisi

Araştirmalan

1
1
1
1

1

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

1

10
9
4
8

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

4

1

1

-

-

-

-

8
2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ı

-

-

-

-

2

7

4

1

1

3

1

49

Doğu

a

7

Ürün ve Hayvan
Gruplan

Tahıllar

En Fazla Çeş it ve Itici Geli ştirilenler

Buğday (83),Mısır (50), Arpa (26)Çeltik (25), Sorghurn (17),
Yulaf(11),Çavdar(2),Tath MISLI (-)
Ş eker Pancan (47), Ayçiçe ği (29), Patates (26), Tütün (21), Pamuk (21), Yerfıstığı (4), Susam (3),
II.Pancan (3) Aspir (1), ha şhaş (1), Koza (-)

pe

Endüstri
Bitkileri
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Çizelge 3. Ülkemizde Geli ştirilip Tecil Edilen ve Üretimine Izin Verilen bitki Çeş it ve I hyvan Irklann ın Sayısı (7)

Yemeklik
Dane
Baklagiller

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

Yem Bitkileri

Çayır Mer'a Yem bit. (35),
Düğmesi (1),

Bağ

Sebzecilik

Domates (38), Taze Fasulye (20), Biber (17), Pathcan (9), Ba ş Satalata (8),

Bitkisel
Uretım Toplamı

-

Büyükba ş

Esmer Irk (1)

Küçükbaş

Türk Merinosu (2)

Kümes hayvanları Etçi Broiler (1)
Hayvancılık

Toplamı

ürenmine Izin Yerilen Çeşitve Irklar

214

392

173

457

41

49

52

36

Fiğ (9) Yonca (7), Çay ır

_

Meyvecilik

Tescil Edilen Çeşit ve Irklar

-

-

-

149

1127

629

2111

1

t

11

11

3

3

15

15
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3. TARIMA DAYALI ENDÜSTR İLER
Tarıma dayal ı endüstrilerin kapsamı bazı araştırıcı ve kurumlarca çe şitli şekillerde sınıflandırılmaktad ır. Burada sadece g ıda sanayinde ar-ge ve teknoloji kullan ımı
tartışılacaktır.
Tarımsal üretim sonras ı elde edilen hammaddelerin uygun yöntemler ile i şlenmesi, saklanmas ı, ambalajlanmas ı ve tüketiciye sunulmas ı, gıda sanayinin u ğraşı alanına
girmektedir. Türkiye'de tar ımsal üretimin miktar ve kalitesi bakımından önemli bir
potansiyel bulunmas ına karşın, bu ürünlerin değerlendirildi ği gıda sanayi, ancak
1970'li yıllardan sonra belirli bir gelişme gösterebilmiştir.

a

Dünyada tarımsal kalkınmasını gerçekleştirmiş olan ülkelerde tarım ürünlerinin %
60 kadarı ve Türkiye'de ise yaklaşık % 30 kadarı sanayide yarı mamül ve ürün haline getirilebilmektedir (12). Tar ım ürünlerinin % 10'u gıda sanayinde i şlenememe nedeniyle bozulmaktad ır (14). Di ğer taraftan, g ıda sanayinin en önemli sorunlar ından
birisi de kaliteli hammadde teminidir. G ıda sanayinde kalitesi dü şük hammaddeleri
işleyerek bunları kaliteli ürünlere dönü ştürmek oldukça güçtür. Bu nedenlerle ülkemiz gıda endüstrisinde en yüksek kapasite kullanma oran ı un ve unlu mamüller sanayinde olup, bu oran yakla şık % 53 dür (3).
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G ıda endüstrisinin çok geni ş bir alanı ve üretim biçiminin olmas ı, en ilkel ve
modern teknolojilerin ayn ı endüstride kullan ılabilmesi gibi nedenlerle sektöre yönelik
makro seviyede tek bir ar-ge ve teknoloji kullan ım modelinin önerilmesi hemen hemen olanaksız gibidir.

Çizelge 4. Türkiye Tarımında Yabanc ı Sermaye Yatınmlan (Mi yon Dolar) (5)
Firma
Sayısı

Yabancı Sermaye
Miktarı (Izin Verilen)

pe

Alt
Sektörler

1989 1993

1989

Toplam Sermaye

Toplam Sermaye
Içinde Yabanc ı
Sermaye Oran ı (%)

1993

1989

1993

1989

1993

9

5

1901.0

16629.9

2252

21155

84.41

78.61

12

10

18726.0

89503.9

41700

192318

44.91

46.54

Su Ürünleri 7

5

1198.0

33.597.4

2037

66267

58.81

50.70

Ormancılık

1

1

648.0

1987.8

4160

6100

15.58

32.27

Tarım Hiz- 17
metleri

9

30847.0 251342.9

32980

305213

93.53

32.35

Toplam

30

53320.0 392675.0

83129

591111

64.14

66.43

Bitkisel
Üretim

Hayvansal
Üretim

76

45

pe
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Ülkemizde gıda sanayinde üretim çoğunlukla ithal edilen teknolojiler ile yap ılmaktadır. Transfer edilen teknolojilerin ülke ko şullarına göre uyarlanması işlemine
fazla önem verilmemektedir. G ıda endüstrisinde küçük kapasiteli ve eski teknoloji
ile çalışan tesisler yan ında modern teknoloji kullanan i şletmelerin varl ığı , sektörde
dualistik (ikili) bir yapının egemen olduğunun göstergesidir. Bu durum özelilkle et,
süt ve bitkisel ya ğ sanayiterin de görülebilmektedir. örne ğin, süt üretiminin % 40' ı
mandıra düzeyindeki i şletmelerde ve % 10'u sokak sütçülcri taraf ından satılmakta, et
sanayinin % 74'ünde at ıl kapasite söz konusu iken, etin % 59'u kontrol d ışı kesimlere konu olmakta ve ham bitkisel ya ğın %40'ı yerel küçük işletmelerde rafine edilmektedir (11). Bu örneklerin say ısı artırılabilir. G ıda sanayindeki bu yapı işletmelerde hijyenik ko şullara tam olarak uyulmay ı engellemekte ve tüketici sa ğlığı bundan
olumsuz etkilenmektedir. Kalitesiz ürünlerin fiyatlar ının göreli olarak düş ük olması
ve tüketicilerin kalite ve hijyen konular ında bilinçlendirilmi ş olmamaları gibi nedenlerle bu ürünler al ıcı bulabilmektedir.
1987 Gıda Sanayi Envanter sonuçlar ına göre, ülkemizde 20855 adet sanayi tesisi
bulunmaktadır. Bu işletmelerde istihdam edilen ki şi sayısı dikkate al ınarak yapılan
bir sınıflandırmaya göre, i şletmelerin % 86's ı düşük kapasiteli ve ilkel teknoloji ile
çalışan küçük (1-50 ki şi çal ıştıranlar) işletmelerdir. Say ıca işletmelerin %14'ünü
oluşturan ve genellikle modern teknoloji ile çal ışan işletmeler g ıda sanayi ürünleri
üretiminin önemli bir kısmını sağlamaktad ır. Küçük i şletmeler teknik bilgi ve finansman yetersizli ği vb. nedenlerle teknolojik de ğişmeleri gere ği gibi izleyememektedir.
Gıda sanayinde üretim teknolojisinin önemli bir k ısmının gelişmiş ülkelerden transfer edilmi ş olması , yedek parça, mühendislik hizmetleri vb. alanlarda d ışa bağımlılığı arttırabilmektedir.
1968 yılında TÜBITAK tarafından özel sektöre uygulanan teknolojik e ğilim anketi sonuçlarına göre, ülkemizde imalat sanayinde genellikle ar-ge çal ışmasının yapılmadığı işletmeler için diğer teknolojik yenilik kaynaklar ının daha ekonomik görüldüğü, büyük işletmelerin ara ştırma ve teknoloji geli ştirme konusunda daha eğilimli
olduğu ve işletme büyüklüğü arttıkça teknolojik yenilik kaynaklar ının da çeşitlendiği
gibi bulgular elde edilmiştir (9).
Gıda sanayinde teknoloji ile ilgili sorunlar; çoğunlukla hammaddenin işlemeye
uygunluğu ve teknoloji seçiminden kaynaklanabilmektedir. Sanayiye uygun hammaddenin bulunamamas ı ve mevcut hammaddcleri i şleyecek nitelikte teknolojinin kullanılamaması, gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de s ıkça yaşanmaktadır. G ıda sanayi teknolojisinin karmaşık olmamas ı ve oldukça benzer i şlemlere dayanmas ına
karşın, ülkemizde planlanm ış bir teknoloji üretim sistemi bulunmamaktad ır. Teknoloji çok h ızlı bir şekilde geli şmekte ve ancak ülke içinden yat ırımların bazı donanımlan sağlanabilmektedir.
Istanbul Sanayi Odası tarafından 1987 yılında belirlenen Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi kurulu şu ile ilgili olarak TÜBITAK Mühendislik Ara ştırmaları Grubu'nca bir
araştırma yapılmıştır. 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun ar-ge eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çal ışmada ankcti 271 firma yan ıtlamıştır. 500 kuruluştan sadece 125 adedinde ar-ge birimi bulunmakla, 65 firmada ar-ge merkezi birimlerde yürütülmekte ve 21 firman ın ise özel ar-ge birimi olmamas ına karşın, gerektiğinde
diğer bölümlerinde çal ışanlarca ar-ge yapılabilmektedir (2).
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500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde 71 gıda firması vardır. Bunların 33'ü anketi
yanıtlam ıştır. 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 şları ise 9 merkezde ara ştırma yapmaktad ır. Bu birimlerde
64'ü kamu ve 53' de özel kesimde olmak üzere 117 ara ştırıcı çalışmaktadır. Çizelge
5'de gıda sanayinden ba şka, içki ve tütün, orman ürünleri, ka ğıt ve deri sanayine
ilişkin sonuçlar da verilmi ştir.
Arıkbay (1994) tarafından Ege (Izmir ve Manisa) ve Marmara (Bursa ve Bal ıkesir) Bölgelednde 4 ilde ve değ işik teknoloji seviyelerindeki 60 gıda firması üzerinde
yapılan bir ara ştırmada; işletmelerin kurulu ş tarihi ile teknoloji kullan ım düzeyi arasındaki ilişkinin zayıf olduğu, eski tarihlerde kurulmu ş firmaların yeniliklere aç ıldığı
ve sektöre verilen te şviklerle teknolojisini ycniledi ği, genelde kapasite kullan ım oranının % 50-74 olduğu, gerçek anlamda ileri teknoloji kullanan firmalar ın üretim
planlaması, stok kontrolü ve kalite kontrolü yapt ıkları ileri teknoloji ile çal ışan firmaların teknoloji düzeylerinin kurulu ştan itibaren modern olduğu ve yıllar itibariyle
teknolojik geli şmeye bağlı olarak modernizasyonun yap ıldığı belirlenmiştir. Yapılan
araştırmada, geri teknoloji ile çal ışan firmalarda ar-ge yap ılmasına yönelik bir faaliyetin olmad ığı ve araştırma birimlerinin olmad ığı saptanm ıştır. Orta düzeyde teknoloji ile çalışan işletmelerin büyük bölümünün üniversitelerin ilgili birimleri ile s ıkı
ilişki içinde olduklar ı ve ileri teknoloji ile çal ışanların ise bünyelerinde araştırma birimi kurmak eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca bu firmalar ın teknolojik danışmanlıkları üniversitelerin ilgili birimlerince yap ılmaktadır. Ithal teknoloji ile çal ışan firmalar ın danışmanl ıkları ilişki içinde bulundukları yabancı firmalarca
yapılmakta ve bu i şletmelerin know-how ithali süreklilik göstermektedir.
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Çizelge5. 500 Büyük Sanayi Kurulu şu Arasında Yer Alan Tarıma Dayal ı Sanayi Kuruluşlarının Ar-Gc Üniteleri ve Ara ştırmacı Sayılan (2)
Faaliyet
Alanı

Firma
Sayısı

Anketi
Yanala
yan
F. a

Anketi Yanıtlayan Firmalar

Araştırmacı Sayısı

Ar-Ge Birimi Sayılan

Sayısı

Ar-Ge
Birimleri
Olan
Firma
Say ısı

Kamu

özel

Kamu

Özel

Toplam

Kamu

özel

Toplam

71

33

20

15

5

9

15

24

64

53

117

7

4

3

1

2

9

2

11

39

3

42

6

4

3

1

2

1

3

4

-

7

7

Kağıt

14

12

10

7

3

4

3

7

14

9

23

Deri

4

2

1

1

-

1

-

1

140

-

140

102

55

37

25

47

257

72

329

Gıda

Içki ve
Tütün
Orman
Ürünleri

Toplam

78

12

24

23

Adı geçen araştırmada, geri teknoloji ile çal ışan et ve mamulleri, süt ve mamulleri işletmeleri ile un ve unlu mamüllerin tamam ı yerli teknoloji ile çal ışmaktadır.
Meyve ve sebze i şleme ile yemeklik ya ğ ve ürünleri sanayiinde geri teknolojili i şletmelerin çoğunluğu ise ithal teknolojiyi kullanmaktad ır. Orta ve ileri teknoloji ile çahşanlann çoğu ithal teknoloji ile çal ışmaktadır (Çizelge 7). Bu i şletmelerde gelecekteki teknolojik yenilikleri de ithal teknoloji ile gerçekle ştirme eğilimi vardır.
Işletmeler yabanc ı teknolojiyi kendi ara ştırmaları sonucu seçmi şler ve kendilerine
herhangi bir kurum yardımcı olmamıştır.
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Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce
(1991) yapılan bir araştırmada, imalat sanayinde 1000 i şletme ile görüşülmüş olup,
firmaların % 32'sinin ithal, % 43'ünün yerli ve % 25'inin ise yerli ve ithal teknolojiyi birlikte kullandıkları belirlenmi ştir (8). Gerek Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı'nın yaptığı araştırma, gerekse Ar ıkbay (1994) tarafından yapılan araştırma, gıda sanayinin
teknolojide dışa bağımlı lığını aç ıkça ortaya koymaktad ır. Firmalar ara ştırma ve teknoloji üretimine önem vermediklcri sürece, bu yap ı devamlılığını koruyacaktır. Bu
nedenle gıda sanayinde üniversite sanayi i şbirliğinin geliştirilmesi, teknoparklann
kurulmasında gıda sanayine öncelik verilmesi, firmalar ın araştırma ve teknoloji üretimi için teşvik edilmeleri gereklidir.
Gıda sanayinde teknoloji kullan ımını yaygınlaşurabilmek için i şletmelerin teknolojik gelişmeleri iyi bir şekilde izlemeleri gereklidir. Ayr ıca yurtd ışı fuar, sergi ve
toplantılara katılma, elemanların yurt dışında eğitilmesi ve bilimsel ara ştırma sonuçlarının izlenmesi gerekir. G ıda sanayinde bu faaliyetlere ek olarak Türk ve yabanc ı
firma ortak girişimi modelinin geliştirilmesi ve yabancı sermaye yatırımlarının arttınlması gereklidir. Böylece ihracat olanaklar ı da arttırılabilecektir.
Türk-yabancı sermaye ortak giri şimi teknoloji kullan ımını yaygınlaştıracağı gibi,
yerli teknoloji ile çal ışan firmalar içinde sanayi okulu görevini yapabilecektir. Yabancı sermayenin teknoloji transferi, kullan ımı ve ihracat olanaklar ından en iyi şekilde faydalanabilmek için, g ıda sanayi i şletmeleri faaliyette bulunmal ıdır. Bu konuda
özellikle domates salças ı sanayinde faaliyette bulunan Türk-Japon ortak giri şimi
önemli etkinliklerde bulunmaktad ır.
Tarıma dayal ı endüstrilerde en fazla yabanc ı sermaye yaunm ı gıda endüstrisine
yapılmış olmasına karşın, ulaşılan seviye yeterli değildir. Tarıma dayalı sanayide yabancı sermaye yaur ımlarında firma say ısı ve yabanc ı sermaye miktarı yönünden
önemli gelişmeler olmuştur. 1989-1993 döneminde bu alandaki firma say ısı 93'den
148'e çıkmıştır. Tarıma dayal ı endüstrilerde yabanc ı sermaye en fazla g ıda sanayi
(96) ve iplik ve örme sanayi (31) alanlar ında olmuştur. G ıda sektöründe özellikle
hazır ve dondurulmu ş gıda üretimi, su ürünleri i şleme gibi alanlara daha fazla yabancı sermaye yatırım izni verilmiştir.
Sigara üretimine ili şkin mcvzuatta yap ılan düzenlemeler ile Philip Morris ve
PJ.Reynolds gibi uluslararas ı kuruluşlara ülkemizde sigara üretimi yapmak üzere
izin ve teşvik verilmiştir.
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 (Çizelge 8).
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Çizelge 6: G ıda Sanayi Işletmelerinde Ara ştırma Ve Geli ştirme Çalışmaları (9)
Sektörler ve Teknolojik

Görüşülen Firma Say ısı

Düzeyleri

Kendi Bünyesinde

Üniversite ile Işbirliği

Araştırma ve Gel.

Araştırma ve Gel.

Yapanlar

Çalışması Yapmayanlar

Birim i Olanlar

Et ve Mamülleri

12

-

-

1.00

4

-

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
Geri Teknoloji
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Geri Teknoloji

-

12

_

4

-

-

-

1.00

4

-

0.25

0.75

4

0.25

0.50

0.25

-

-

4

-

0.25

0.75

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

Orta Düzey Teknoloji
Ileri Teknoloji

Meyve-Sebze işleme
Geri Teknoloji

pe

Orta Düzey Teknoloji

12
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Çizelge 7: G ıda Sanayi I şletmelerinde Uygulanan Teknolojinin
Üretildi ği Kaynaklara Göre Dağılımı (9)
TEKNOLOJININ I KAYNAĞI
Sektörler ve Teknolojik

Görüşülen Finna Say ısı

Düzeyleri

IthalTeknoloji

YerliTeknoloji

Et ve Mamülleri

12

-

-

Geri Teknoloji

4

0.75

1.00

Ona Düzey Teknoloji

4

0.75

0.25

İleri Teknoloji

4

Süt ve Mamülleri

12

-

-

Geri Teknoloji

4

-

1.00

Orta Düzey Teknoloji

4

0.75

0.25
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0.25

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 şleme

12

-

-

Geri Teknoloji

4

0.75

0.25

Orta Düzey Teknoloji

4

0.75

0.25

İleri Teknoloji

4

1.00

-
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Ileri Teknoloji

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 Tarıma Dayalı Endüstirilerde Yabanc ı Sermaye Yatırmlan (Milyon Dolar) (4) (5)
Alt
Sektörler

Firma
Sayısı

Toplam Sermaye
Içinde Yabancı
Sermaye Oranı (%)

Yabancı Sermaye
Toplam Sermaye
Miktarı (Izin Verilen)
1989

1993

1989

1993

1273861

131573

2058286

60.86

61.89

78879

1879

84543

4513

92.12

41.36

8

12291

1310483

21413

1644622

57.40

79.68

Dokuma-Deri 1
Sanayi

3

84000

1184

90000

1390

93.30

85.18

Iplik Örme 24
Sanayi

31

45740

140090

96390

267190

47.45

52.43

OnnanDrünkri 8
Sanayi

7

1777

93870

45260

181766

39.24

51.647

2177590

2821367

388445

4157767 65.06

62.03

1989 1993

1989

1993

53

96

80072

Içki Sanayi 4

3

Tütün Sanayi

3

Toplam

93

148
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Gıda Sanayi

4. SONUÇ ve ÖNERILER

pe

Insanlığın geleceğini tehdit eden açl ık sorununun çözülebilmesi için tar ımsal araştırma, teknoloji üretimi, kullan ımı ve özellikle biyoteknolojik yöntemlerden faydalanılması gereklidir. Tarımın doğal koşullara baglılıgı, ekolojik koşulların ülkeler, bölgeler ve yöreler itibariyle değişmesi ve kullan ılan girdilerin canl ı olması nedeniyle
ülkelerin geliştirdikleri tarımsal teknolojiler ço ğu kez evrensel nitelikte de ğildir. Bu
nedenle ülkesel özgün ara ştırmaların yönlendirilmesi gerekmektedir. Diger ülkelerde
üretilen teknikler genellikle ülkemiz ko şullarında uygun teknoloji olamamalcta ve
rasyonel olarak da kullan ılamamaktadır.
Tarımsal araştırmaların zamanında ve modem teknolojiye eri şim olanağı sağlayacak şekilde planlanamam ış ve yürütülememi ş olması nedeniyle, bugün Türkiye baz ı
bitki türlerinde yabanc ı hibrit çeşitlerin ve hayvanc ılıkta ise yüksek verimli ırkların
ithalatçısı durumuna gelmiştir. Bu da tarımda teknolojik yönden d ışa bagımlılıgın
açık bir göstergesidir.
Tarım ve Köyişleri Bakanl ıgı'na bağlı 49, Orman Bakanlığı'na bağlı 9 ve diger
bakanlıklara bağlı araştırma enstitüleri temel ara ştırmalardan çok, çiftçilerin gereksinimlerinden doğan uygulamal ı araştırmaları yapmalıdır. Temel araştırmalar ziraat
veteriner ve orman fakültelerinde yap ılmalıdır. Ayrıca enstitüler ve üniversiteler, sanayi ve özellikle agro-endüstri ile i şbirliği içinde çalışabilmelidir.
Araştırma kurumlarında üretilen yeni tekniklerin k ırsal kesime veya agro- endüstriye en kısa sürede taşınması gerekir. Bunun için tar ımda yayım ve yayım elemanlanna büyük önem verilmelidir. Agro-endüstride ise bu amaçla kullan ılabilecek teknopark modelleri geli ştirilmelidir.
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Tarımsal araştırmaların Tarım ve Köyişleri Bakanl ığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün kurulmas ıyla dağınıklık, kurumlararas ı işbirliğinin zayıflığı, araştırma disiplininin yetersizli ği gibi önemli sorunları bir ölçüde de olsa azalt ılabilmiştir. Ancak tarımsal araştırma fonu, araştırıcı sayısı ve teknik altyap ı yetersizdir.
Araştırma için ayrılan kaynaklar ve ara ştırıcı sayısı arttınlmah, araştırma kurumları
arasında haberleşme ağı kurulmalı ve kurumlar uluslararas ı bilgi ağına bağlanmalıdır.
Böylece bazı gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalara rahat ve kolay bir şekilde erişilebilecek ve bunların ülke koşullarında geçerlili ği denenebilecektir. Ayrıca ülke içinde aynı araştırmaları n yinelenmesi, kaynak ve zaman kayb ı önlenebilecektir. Bunun
içinde bilgisayar teknolojisinden en iyi şekilde faydalanılmalıdır.
Uluslararas ı ikili veya çok yönlü teknik i şbirliği, danışmanlık, eğitim ve diğer
programlarda tar ım ve agro endüstriye daha fazla önem verilmelidir. Bu kapsamda
özellikle biyoteknoloji kullan ımı, yeni üretim tekniklerinin geli ştirilmesine yönelik
çalışmalar öncelikle tercih edilmelidir. Böylece geli şmiş ülkelerin biyoteknolojide
ulaştığı seviye çok geç de olsa izlenebilecektir.
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Tarımsal araştırma kurumlarının çalışma konuları ve araştıncılarm meslekler itibariyle dağılımı ile bölgelerin tar ımsal üretiminin özellikleri aras ında, önemli ölçüde
bir uyumun sağlanması, araştırma başarısını arttırabilir.
Tarım ve Köyişleri Bakanl ığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde bitki ve hayvan gen kaynaklar ı araştırmaları ve doğa müzesi kurulması çalışmaları yapılmalıdır.çünkü biyoteknolojik geli şmeler ile bazı bitki tür ve hayvan ırkları
ekonomik önemini kayıp edecektir. Bunların, tarımsal araştırmaların sürekliliği yönünden neslinin sürdürülmesi ve genetik erozyonun önlenmesi gereklidir.
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Araştırma için ayrılan sınırlı ekonomik olanakların etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için, kurumların özellikle teknik donan ımlarının ortak kullanımına ağırlık
vermeleri gereklidir.
Geliştirilen yeni tekniklerin kullan ılabilmesi için ekonomik olması fazlaca karmaşık ve anlaşılmaz olmamas ı, üreticinin (alıcının) koşullarına uygun olması ve çevre
ve özellikle sürdürülebilir kalk ınma ilkeleri ile uyumlu olması gerekir. Türkiye tarımında küçük aile i şletmelerinin ağırlıklı yapıp oluşturması, sosyal ve ekonomik faktörler işletmelerin gelişen tarım tekniklerini kullanmalarını smırlandırmaktadır. Doğadaki genetik erozyonu h ızlandıran biyoteknolojik yöntemlerin bu olumsuzlu ğuna
karşın, özellikle tar ım kimyasallarının kullanımının azaltılabilmesi nedeniyle, bu yöntemler aynı zamanda "çevre ile uyumlu teknoloji" olarak da adland ırılabilir. Özellikle 2000'li yı llarda ve hatta günümüzde bile, dünyada sadece ileri teknoloji kullan ımı
değil, çevre ile uyumlu olan modern teknolojinin kullan ımının yaygınlaştırılması genel kabul görmektedir. Türkiye gibi geli şmekte olan ülkelerin, doğal kaynaklarını
aşırı tahrip etmeden ekonomik kalk ınmasını sağlaması önemli bir avantaj olabilecek,
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Tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için ara ştırma ve teknoloji
üretiminin üretici ko şulları ve üretim sistemlerine yönelik olmas ı gerekir. Tarımsal
araştırma kurumlannca bugüne de ğin 629 adet yeni bitki çe şidi geliştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde yeni 2111 bitki çe şidinin üretimi için izin verilmiştir. Geliştirilen
ve üretimine izin verilen çe şitler aras ındaki fark, ithal edilen veya geli ştirilen bazı
çeşitlerin, ilgili yasada belirtildi ği gibi, ülke ekonomisi bakımından önem taşıması
nedeniyle tescil edilmeden üretime al ınmasından kaynaklanmaktad ır. Bu durum tarımsal araştırmaların etkinliginin arttırılabilmesi bakımından bazı sorunları yaratabilir. Hayvanc ılıkta yeni ırk geliştirme çal ışmaları oldukça yetersiz olup, sadece 15 ırk
geliştirilebilmiş ve bunların üretimine izin verilmi ştir.
Üretici birlikleri ve tarımsal kooperatifler güçlendirilerek Tar ım ve Köyişleri Bakanlığı'nın araştırma ve yay ım çal ışmalarının önemli bir kısmı ile bazı hizmetlerin
bu kurumlar tarafından yapılması sağlanmal ıdır. Ar-ge faaliyetlerinin sonuçlar ından
yararlananlar (üreticiler ve tüketiciler) yeterince örgütlü olmad ıklarında bir, baskı
grubu olu şturup taleplerini ara ştırma kurumlarına yeterince iletememektedir.
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Tarımsal araştırmaların yürütülmesi ile ara ştırıcıların hakları ve ödüllendirilmesi
gibi alanlarda yasal düzenlemeler yap ılmalıdır. Öncelikle "çe şit koruma yasası",
"ulusal tarımsal araştırma çal ışmalarının yürütülmesi ve araştırma kurullarının oluşturulması", "gıda yasası" gibi alanlarda yasal düzenlemeler yap ılmalıdır. Nitelikli araştırıcı sayısı, fiziksel donanım ve mali kaynaklar artt ınlmalıdır. Bilgiye erişimin kolaylaştırılması amacıyla veri ağı ve bilgi bankalarının oluşumuna önem verilmelidir.
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Tarımsal araştırmaların yetersizli ğinin temel nedenleri arasında: yasal düzenlemelerin yetersizli ği, örgütleme ve yönetim biçimindeki eksiklikler say ılabilir. Ülkede
makro ve mikro düzeylerde planlanm ış ve uygulanan tarımsal araştırma politikası
bulunmalıdır. Öncelikle ülke ihtiyaçlar ına uygun tarımsal araştırma politikasının
araçları ve hedefleri belirlenmeli ve ara ştırma kurumları bu hedefe yönlendirilmelidir.
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TÜRKİYE TARIMINDA
MESLEKI ÖRGÜTLENME,
ZİRAAT ODALARI VE
TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI
BIRLIĞI'NIN INCELENMESI
Dr. O. Murat KOÇTÜR4 *
1. GIRIŞ

-
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Bir toplum işyerindeki sosyal gruplar ortak bir amaçla bir araya gelmi ş, aralarında bazı menfaat ilişkileri bulunan insan kümeleridir. Bu sosyal gruplar zaman içinde
kendi aralarında örgütlenerek, maddi ve manevi ç ıkarlarını saglamak amacıyla menfaat gruplarına dönüşmüşlerdir. 1 Menfaat grupları, dileklerini gerçekleştirmek amacıyla hükümet (yönetim)üzerinde çeşitli yollardan etkili olmaya ba şladıklan zaman
baskı grubu (Pressure Groups) haline gelirler. 2 Baskı grubu ise, "toplumun yönetimi
konusunda siyasi iktidarı bizzat elde etmek yerine siyasi iktidar, siyasi partiler ve
kamuoyu üzerinde dolayl ı veya dolaysız, gizli yada aç ık baskı kurabilen resmi veya
gayri resmi örgütlenmi ş siyasi kuvvet" olarak tan ımlanabilir.3 Baskı grupları iki ana
grup altında sınıflandınlabiliner.

Profesyonel Mesleki Gruplar (organizasyonlar):

-

pe

Bu organizasyonların amacı, üyelerinin özellikle maddi menfaatlerini gözetmektir.
Bu tür organizasyonlar, işveren birlikleri, tar ı m sektöründe çal ışanların birlik yada
dernekleri ve i şçi sendikaları olmak üzere üç büyük grup alt ında toplanabilirler.
Mesleki örgütlenme hareketleri genelde i şçi sendikaları yolu ile ortaya ç ılcm ıştır.4
Ideolojik Gruplar,

Daha çok manevi menfaatler için çal ışırlar, içki-sigara aleyhine çal ışan dernekler,
ırk aynmına karşı çalışan gruplar, hayvanları koruma dernekleri, çevre koruma ile

faaliyet gösteren dernekler olarak tan ımlanabilir.5

1.
2.
3.
4.
5.

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

(*) Celal Bayar Üniversitesi, Ata şehir MYO, Ö ğretim Görevlisi
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Bu bölümde, tar ım kesiminde mesleki örgütlenme çerçevesinde yer alan Ziraat
Odaları ve Türkiye Ziraat Odalar ı Birliği incelenecektir. Di ğer mesleki organizasyonlar olan çiftçi mallar ını koruma meclisten ile Çiftçi Birlik ve Derneklerine ise, yer
verilmeyecektir.
2. ZIRAAT ODALARI ve TÜRKIYE ZIRAAT ODALARI BIRLI ĞI (TZOB)
2.1. Ziraat Odalar ın ın Kuruluş u ve Tarihçesi
Ziraat odaların ın kurulu ş u 1881 y ıl ında çıkarılan "Ziraat Odas ı Hakkında Nizamname" ye dayan ır.6 Nizamnamede Ziraat odalar ının Dersaadette (Istanbul), vilayetlerde ve kaza merkezlerinde kurulaca ğı odaya üyeli ğin Fahri oldu ğu ve Dersaadette 24,
vilayet merkezlerinde 12, sancaklarda 6, kazalarda 4 azadan meydana gelece ği yolundaki hükümlerin yer ald ığı görülür. Ziraat Odalar ı Başta Istanbul olmak üzere bazı büyük kentlerde kurularak faaliyete geçmi ş isede, ülkenin tüm yerle şim birimlerinde yaygmlaşamam ışur.7
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Cumhuriyet döneminde 1937 y ıl ında yürürlü ğe giren 3203 say ılı "Ziraat Vekaleti
ve Teşkilatı Kanunu" nunun 6. ve 7. maddelerinin hükümlerine göre Ziraat Odalar ının yeniden canland ınlmasına çal ışılm ış vebu amaçla 1940 yılı başlarında birçok Ziraat Odas ın ın seçimleri yap ılarak kurulmas ına çal ışı lmışur. Fakat bunda da başarılı
bir sonuç elde edilememi ş tir.8
Daha sonra, Ziraat Odalar ının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kurulu ş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç duyulmu ş ve 1957 yılında 6964 say ılı Ziraat
Odaları ve Ziraat Odaları Birli ği Kanunu ç ıkarılmıştır. Ancak Kanunun uygulamas ına ilişkin tüzüğün ç ıkarılmayışı nedeniyle, Ziraat Odalarının kurulu şu 1963 yılına
kadar uzanm ıştır.9 Önceleri il ve ilçe düzeyinde örgütlenmeye ba şlayan Ziraat Odaları 1971 yılında 1330 say ılı kanunla Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) nin kurulması ile merkezi bir organizasyona kavu şmuştur.
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Ziraat Odalar ı 6964 sayı lı Kanunun 2979 say ılı kanunla değ iş ik birinci maddesindede belirtildi ği üzere, "Ziraat Odalar ı meslek hizmetlerini görmek tar ım sektörünün
her alanda genel menfaatlere uygun olarak geli şmesine ve devletin plan ve programkimin gerçekle şmesine yard ımc ı olmak, çiftçilerinin mü şterek ihtiyaçlar ını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolayla ştırmak tarımda iş, meslek, disiplin ve ahlaki ile
birliğini korumak, çiftçilerin birbirleriyle ve halk ile olan ili şkilerinde dürüstlüğ ü ve
güveni hakim kılmak amacıyla kurulan tüzel ki şiliğe haiz kamu kurumu niteli ğinde
meslek kurulu şlardır." ı o
Ziraat Odalarının ve TZOB nin görevlerine gelince, Ziraat Odalar ının görevleri
çiftçi kütüklerini tutmak, girdi temininde ve da ğıtım ında hizmet vermek, traktörbiçerdöver kay ıt ve tescil i şlemleri yapmak, diğer tarım kuruluşlarıyla ortaklaşa kurslar düzenlemek, tar ımla ilgili toplantılar ve konferanslar düzenlemek veya bu tür
toplantılara kat ılmak ve sosyal amaçl ı çal ışmalarda bulunmak sergiler panay ırlar açmak, bilirkişilik yapmak, di ğer meslek odalar ı ile işbirliği yapmak şeklinde s ıralanabilir.
6. 7ZOB , Ar şiv Kay ıtlar ı , Ankara, 1993.
7. Bünyamin DURAN, Türkiye Tar ım Tarihi (1870.1914), K ırkambar Yay ını, 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 şleri
Bakaniıgt, Say ı 73, Man-I 992 , s.33.
9. Anonim, Türk Tar ımının 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 Odalarından
daha geniş kapsamlı bir görünüm arzetmektedir. Bu görevleri:
- Hükümetin ziraat politikas ını ve programlarının uygulanmas ına çal ışmak uygulama sonuçları hakkında odaların düşüncelerini hükümet makamlar ına bildirmek, düzenlenmesi gereken konularda önerilerde bulunmak.
- Ziraat ve üretici ile ilgili her türlü mevzuat ı incelemek ve bunun sonuçlar ını il
gili makamlara bildirmek.
- Türkiye ziraatı hakkı nda odalardan alaca ğı kayıtlara ve bilgelere göre genel raporlar haz ırlamak ve Tar ım Bakanlığına vermek ve yay ınlamak, bültenler ç ıkarmak,
Odaları teftiş ve kontrol etmek.
- Türkiye dışındaki ziraat odalar ının hizmet ve faaliyetlerini takip etmek, uluslararası sergi, fuarlara ve yabanc ı ülkeler tarafından düzenlenen toplant ı kongre ve
benzeri faaliyetlere kat ılmak.
- Genel kurul karar ı ve Tarım Bakanlığı ndan izin almak şartıyla, uluslararas ı benzer mesleki kuruluşlara üye olmak veya bu kuruluşların fahri temsilcili ğini yapmak.
- Genel veya mahalli tar ımsal kongreler düzenlemek.

a

- Odalar aras ında işbirliği sağlamak çıkacak ihtilafları halletmek odalar için yapılacak bina planlarını hazırlatmak, oda i şleri için alım satım, bütçe hesap, mukavele
ve kayıt iş leri ile ilgili talimatnameler hazırlamak şeklinde sıralanabilir."
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2.2. Organizasyonu ve Örgütlenme Durumu,
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Ziraat odalarının asli, fahri ve mü şavir olmak üzere üç türlü üyesi bulunmaktad ır.
Asli üye kayıtları, çiftçilerin kendiliğinden odalara yapt ığı başvuru yanı sıra muhtarların resen yaptıkları kayı tlardan olu şmaktad ır. Ayrıca Köy ve diğer yerle şim birimlerindeki Çiftçi Mallarını Koruma Meclislerinin üretici listeleride odalara üye kaydetmede kullanılabilmektedir. Birli ğin ve odaların Organizasyon yapısına gelince,
odaların ve TZOB nin yönetim organları , üyelerin seçtiği delegelerin katılımı ile demokratik seçim sistemi sonucu olu şmaktadır. Birim Ziraat Odas ının yönetim ve organizasyonu üç seviyeli olup, Genel Kurul, Oda Meclisi Oda Yönetim Kurulu şek
lindedir.
Odanın genel kurulu, il ve ilçelerdeki mahalle ve köylerden 4 y ılda bir seçilen
delegelerden olu şur. Oda Genel kurulu için yap ılacak seçimlerde her köy kasaba ve
şehirlerde ise, mahalle muhtarl ığı birer seçim çevresi say ılır. Oda Genel kurulu iki
yılda bir toplan ır ve kendi içinden en fazla 21 ki şiden oluşacak Oda Meclisini ve
yedek üyelerini seçer. Oda meclisi her y ıl seçilmiş üyeleri arasından bir başkan ve
başkan vekili ile bir sekreter üye seçer. Oda meclisi 2 y ıl süre ile kendi üyeleri arasında seçim yaparak 7 ki şilik yönetim kurulunu seçer.
6964 sayılı kanun ve bu kanuna dayal ı tüzük ile Ziraat Odaları ile TZOB Organları yönetmeliği hükümlerine göre Ziraat odalar ı Ilçe, Il ve Bölge seviyesinde de örgütlenmişlerdir. (Tablo 1).
11. Ziraat Odalar ı ve 7ZOB Kanun ve Nizamnamesi, ss.21 -22.

89

Tablo 1 : Ziraat Odalar ının Örgütlenme Durumu
Ilçe seviyesinde organlar ı
Il Seviyesinde Organlar ı
a- Z.O.Genel Kurulu
b- Oda Meclisi
c- Oda Yönetim Kurulu
d- Ilçe Danışma Konseyi

a- Il Genel Kurulu
b- II Temsilcileri
c- Il Koordinasyon Kurulu
d- Il Danışma Konseyi

Bölge Seviyesinde Organları
a- Bölge Temsilciler Meclisi
b- Bölge Yürütme Kurulu

Kyar ıalc• TZOB, Ta/att ım Bro şiaii , Ankara, 1994.

Şekil - 1: TZOB Örgütlenme Ş eması
TZOB GENEL KURULU

GENEL SEKRETER

YÜKSEK DANI Ş MA KONSEYI

Parleınento Temsilcileri

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

a

TEMSILCILER

Ziraat Fakülteleri Tems.

Basın ve TRT Temsilcileri

Oda Yönetim Kurulu
(7 eye)
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Federasyon Tarzında.
Tarımsal Kuruluş Tems.

Oda Meclisi (21 Üye)

Hukuk Müşavirliği

Teftiş Kurulu B şk.

Tek.Hiz.Kur.B şk.

Muhasebe Müdürlüğü
Basın ve Halkla I.M.

Dış Ilişkiler Şube M.

Tarımsal Kamu Kurulu ş Yetkili
Temsilcileri

Bölge Yürütme Kurulu Tems.

Organizasyon ve Odalar Şube
Müdürlü ğü

Ilçe Z.O.Genel Kurulu

Ilçe Oda Meclisi (21 eye)

Personel ve Idari I şler Ş ube Müdürlüğü

ASIL ÜYELER

Reşit Şahıslar.

Kaynak : 7ZOB, Kay ı tlar ı , Ankara, 1993.
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Hükmi Ş ahıslar.

Işletme ve Müesseseler.

pe
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Ziraat odalarının örgütlenme durumunu şematize ettikten sonra Ziraat odalar ının
Merkezi organizasyonu konumundaki TZOB nin örgütlenme yap ısıda Şekil 1 de gösterilmiştir.
Şekil 1 incelendiğinde TZOB Genel kurulunun illerden seçilen delegelerinden
oluştuğu görülecektir. Bu il delegeleri, iki y ılda bir Ankarada toplanarak 10 ki şilik
TZOB Yönetim kurulunu seçer. Birlik Genel sekreteri, yönetim kuruluna tabii üye
olarak katılmaktadır.
Ziraat odalarına üye olan üreticilerin Türkiye Genelinde tar ım bölgelerine göre
örgütlenme durumu incelendi ğinde, Oda ve üye say ıları itibarı' ülkemizdeki 910 ilçeden 430 unda (47.3) Ziraat Odas ı kurulduğu, bu ziraat odalanndan % 68.8 inde üye
kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu ve Odalara kayıtlı çiftçilerin say ısınında
1.863.083 olduğu anlaşılmaktadır.(Tablo 2) 12
Ziraat Odas ı bulunan 134 ilçede ise, üye kay ıtları düzensiz olup, bu odalar ın yıllık çalışma raporlar TZOB ye gönderilmemi ştir.
Odalara kayıtlı çiftçilerin Tarım Bölgelerine göre say ısal durumunu açıkladıktan
sonra üreticilerin, Türkiye genelinde yine tar ım bölgeleri bazında mesleki örgütlenme
durumu incelendiğinde tarım bölgeleri içerisinde i şletme sayılarına göre mesleki örgütlenme oranının en yüksek olduğu bölge % 106.9 ile 3. Bölge (Marmara Bölgesi)
iken, en düşük % 3.3 ile 6. Bölge (Güneydo ğu) dir.13 Türkiyedeki tarımsal işletme
sayısı üretici sayısı olarak kabul edildi ğinde üreticilerin mesleki örgütlenmenin oran ı
% 45.5. dir. (Tablo 3)
2.3. Mali Durumu
Ziraat odaları kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için şu finansman kaynaklarından yararlanmaktad ır: giri ş ücreti, yıllık aidat, yayın gelirleri bağışlar ve yardımlar para cezalar ı tesis ve iştiraklerden elde edilen kfırlar, ziraat sergilerinin faaliyetleri, Ziraat Bankas ı ve Ticaret Borsalanndan yap ılacak yardım ve katkı,
odalar birliğinden yapılacak yardımlardır. Ziraat odalarının aidat toplamadaki sorunlarını kısmen çözümleyebilmek amac ıyla Maliye ve .Gümrük Bakanl ığının talimatı
ile 1992 yılında bir uygulama başlaulinışur. Buna göre, tütün üreticilerinin tütün satış bedelleri üzerinden kesilecek % 10,2 lik bir pay ın, Ziraat odas ı aidatı olarak ilgili
banka şubesine yatırılması öngörülmü ştür. Ege Bölgesinde özellikle Manisa Ilincle
başlatılan bu uygulamanın tütün ekilen diğer bölgelerde de yay ınlaştınlması çalışmaları devam etmektedir.
TZOB nin finansman kaynakları ise 1971 yılında çıkarılan 1300 sayılı kanun ile
yapılan değişikliklere göre şöyle sıralanabilir: Ziraat Odalanndan gönderilecek % 10
luk Birlik Payları yayın gelirleri, yardım ve, bağışlar, diğer gelirler, Ziraat Bankas ından 1.000.000 TL den az olmamak şartı ile yapılan yıllık yardım, yıllık gelirleri
50.000 TL yi aşan Ticaret Borsalarının bir önceki yıl genel gelirleri tutarının % 3 ü,
Tarım ve Köy Işleri Bakanl ığı bütçesine konacak 2.000.000 TL den az olmamak
üzere yap ılan yardımlardır.
12. 6964 sayılı Ziraat kanununun 2. maddesine göre, Ziraat Odası kurulmasına yasal imkan olmayan (14 Muhtarlıktan az seçim çevresi olan) 74 ilçe bulunmaktad ır. Bu 74 ilçe, toplam ilçe say ısı olan 910'dan dıkiildügünde geriye 836 ilçe kalmaktadır. Bu duruma göre, yasal olarak Ziraat Odası kurulması gereken 836 ilçenin ancak %51.4'iinde Ziraat Odası kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır.
13. Marmara Bölgesinde mesleki örgütlenme oran ının %100'den fazla çıkmasının nedeni olarak, bir tarım işletmesinden birden çok kişinin (baba-oğul) Ziraat Odaların üye olmasının yanısıra Oda üye kayı tlarının yenilenmesi gösterilebilir.
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Tablo 2 : Ziraat Odalarının Bölge Merkezleri, Oda ve Üye Say ıları (1993)
ZIRAAT ODALARININ
BÖLGE MERKEZLERI

I- Ona Kuzey Anadolu Bölgesi
(Merkezi Ankara)
2- Ege Bölgesi

TOPLAM

Oda Sayısı
Üye Kaydı

Düzenli

Üye Kaydı
Düzensiz

Toplam Oda
Sayısı

Üretici (*)
Üye Sayısı

132

49

24

73

288.467

103

49

16

65

311.381

140

62

14

76

361.369

74

27

17

44

164.891

63

9

3

12

46.225

92

6

11

17

12.210

78

23

8

31

133.750

111

37

21

58

223.691

117

34

20

54

321.199

910

296

134

430

1.863.083

14.7

47.3

100.0
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(Merkezi Izmir)
3- Mamıara Bölgesi
(Merkezi Istanbul)
4- Akdeniz Bölgesi
(Merkezi Adana)
5- Doğu Anadolu Bölgesi
(Merkezi Erzunım)
6- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
(Merkezi Diyarbak ır)
7- Ona Anadolu Bölgesi
(Merkezi Sivas)
8- Ona Güney Anadolu Bölgesi
(Merkezi Konya)
9-Karadeniz Bölgesi
(Merkezi Samsun)

ZIRAAT ODALARI

Toplam
Ilçe
Sayısı

32.5

Faal Ziraat Odalarmdan Düzenli üye
Kaydı Tutulan Oda Sayısı (%)

68.8

pe

Ziraat Odalarının Bölgelere. Göre
Toplam Ilçe Say ısı Içindeki Pay ı (%)

31.2

100.0

(*)
: üye kaydı tutulan Ziraat OtIalansıdaki çiftçilerin saytsukr.
Kaynak : TZOB, XIX. Genel Kurul, Ziraat Odalar ı Çalışma Raporu 1992-1993 den yararlaıu tarak hazirlannuotr.
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Tablo 3 : Türkiye'de Tar ım Bölgelerine Göre Üreticilerin Ziraat Odalar ında Örgütlenme Oranları (1993)

Tarımsal
Işletme (000)

Kırsal
Nüfus (000)

TARIHI
BÖLGELERI

Ziraat Odalan
Üyeliğine Göre Işletmecilerin
Örg.Oranı (*) (%)

Sayı

%

Sayı

eye Say ısı

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
Kuzeydoğu

1481 6.4

240

5.8

12

46.225

19.3

VI.Bölge
Güneydoğu

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

pe

I.Bölge
Orta Kuzey

%
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Sayı

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

1.863.083

45.5

TOPLAWORT. 23147 100..0 4091 100.0 430

(') : örgütlenme Oranı : ZiraatOdalan üye sayılan toplamının tarım işletmeleri sayısı na bölünmesi yolu ile hesaplannuştır.
Kaynak : - DlE, 1990 Genel Nüfus Say ı m Sonuçtan, Ankara.
- DIE,1991 Genel Tanm Sayınu Sonuçları, Ankara, 1992.
-72013 Kayularından yararlanarak hazırlanmıştır.

93

2.4. Faaliyetlerinin De ğerlendirilmesi
Ziraat odalarının ve TZOB nin faaliyetleri ise iki k ısunda ele alınabilir. Ziraat
Odalarının başlıca görevi, yukar ıda da değinildiği gibi çiftçilerin mesleki örgütü olarak karşılaşılan sorunları çözmek isede, Odalar faaliyetlerini sürdürebilmek için baz ı
ekonomik amaçl ı çal ışmalarda da bulunması gerekmektedir. Bu çerçevede baz ı odaların girdi temini ve dağıtımı ile ilgili çalışmaları yanında, traktör, biçerdöver, kay ıt
ve tesçil faaliyetleri ile fenni muayene ve traktör kursu düzenleme çal ışmaları yaptıkları belirtilmektedir. Ayrıca Tarım ve Köy I şleri Bakanl ığı ile ortaklaşa düzenlenen çiftçilere yönelik e ğitim amaçl ı kursları düzenleyen odalarda bulunmaktad ır. 14
ının, ürün maliyetlerinin tesbit edilmesi, biçerdöver biçim fiyatlar ınınZiratodl
belirlenmesi, köylere götürülecek hizmetlerin tesbit edilmesi ve uygulanmas ı, Tarım
Kredi Kooperatiflerinin Kurulmas ına yard ım edilmesi, belli ürünler için (örneğin pamukta) çapalama ve toplama işçiliği için ücret belirlenmesi için, birçok alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
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TZOB, Ziraat odalar ının üst kuruluşu olarak en önemli i şlevlcrinden birisi, destekleme al ımlan fiyatlarının ve hükümetler tarafından fiyatları saptanan gübre gibi
girdilerin fiyatlarının belirlenmesinde hükümetlere tavsiyelerde bulunmaktad ır. Ancak
bu tavsiyelerin karar organlar ı tarafından Milletvekilli ği Genel Seçimleri ve Yerel
Seçim Yılları hariç çok fazla dikkate al ındığını iddia etmek güçtür. Bu çerçevede
1970, 1975, 1980 yılları ve 1984-1993 yılları itibari ile TZOB'ce teklif edilen ürün
alım fiyatlan ve bu tekliflere kar şılık, hükümetler tarafından ilan edilen destekleme
alım fiyatlarının (TSK,leri Birlikleri, TEKEL, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye
Şeker Fabrikaları A.Ş tarafından ilan edilen fiyatlar ın) Incelenmesi, TZOB'nin ürün
fıyatlarının belirlenmesindeki etkinli ğini ortaya koymuş olacaktır. (Tablo 4)
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Tablo 4 incelendiğinde, TZOB tarafından teklif edilen fiyatlarla hükümetler tarafından ilan edilen destekleme alım fiyatları arasında ürünlere göre de ğişmekle birlikte % 18.6 ile % 37.2 aras ında farkl ılıklar (eksiklik) bulunduğu görülmektedir. Tarım
Sektöründe genel olarak karl ıbk ve sermayenin devir h ızının düşük olduğu dikkate
alındığında, hükümetin ilan etti ği fiyatlarla TZOB'nin teklif etti ği fiyatlar aras ındaki
bu fiyat fark ı, üretici gelirleri aç ısından son derece önemlidir. Burada, TZOB nin başarısının teklif etti ği ürün fiyatları ile hükümetler tarafından ilan edilen fiyatların birbirine yakın olduğu ölçüde arttığı öne sürülebilir. Tablo 4 deki verilen daha iyi aç ıklayabilmek amac ıyla düzenlenen Grafik 1 de dört ürün ele al ınarak 1984 1993 yılları
arasındaki yerel ve genel seçim y ıllarıda dikkate al ınarak hükümetlerce ilan edilen
fiyatların TZOB tarafından teklif edilen fiyatlar ı karşılama oranları verilmiştir.I 5
Grafik 1 incelendi ğinde TZOB tarafından yapılan ürün fiyat ı tekliflerine karşılık,
hükümetlerce ilan edilen fiyatlar ın çoğunlukla TZOB Fiyat teklifinden dü şük oldugu
(100 den küçük) gözlenmektedir. Ancak seçim y ılları dikkate alınarak bir de ğerlendirme yap ıldığında, ayçiçeğinde 1984 ve 1987 fındıkta 1984 ve 1991 pamukta 1984
ve 1991, tütünde ise 1987 ve 1991 y ıllarının seçim dönemlerine rastlamas ı sonucu,
bu yıllardaki TZOB Teklif fiyatlar ının diger yıllara göre çiftçi beklentisine daha yakın olduğu söylenebilir. Özellikle tütün ve f ındıkta, siyasi beklentiler sonucu uygulanan fiyat politikalar ıyla, 1985, 1986, 1991 ve 1993 y ıllarında hükümetlerce ilan edi14. 7Z0B, XIX. Genel Kurul, Ziraat Odalar ı 1992-1993 Çalışma Raporu, Yay ın No: 175, Ankara, 1994, s.93.
15. Ele alınan 1984-1993 döneminde, 1984 ve 1989 y ıllarında yerel seçimler, 1987 ve 1991 y ıllarında ise, genel seçimler
yap ılnustır.
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Tablo 4:
Yıllar

Destekleme Alımlan Yapılan Bazı Ürünlerde Türkiye Ziraat Odalar ı Birliğinin Teklif Ettiği
Fiyatlarla, HükümetlerTarafındanllan Edilen F' yatlann Kar şılaştırrlması (1970-1993)
BUĞDAY (Ekmeklik-TL/Kg)
TZOB
Fiyatı
(A)

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

1970

0.9

0.9

100.0

1975

2.7

2.5

90.9

1980

13.2

10.7

81.4

1984

50.2

48.0

97.5

1985

78.0

65.0.

1986

-

79.0

1987

116.0

102.0

PAMUK (Kutlu)

TÜTÜN (Baş Fiyat)

Ç.KURU ÜZÜM

(B/A)
(A)

03)

3.0

100

(A)

2.8

93.3

10.7

8.0

74.8

54.3

50.0

92.1

200.0

160.0

80.0

83.3

305.0

246.0

80.7

-

452.0

295.0

65.3

87.9

650.0

345.0

53.1

1144.0

870.0

76.0

18

( 3)

BIA"

(A)

(B)

3.0

(BıA"

15

84.7

2.8

93.3

45

43

95.5

11.4

10.0

87.7

200

160

80.0

75.0

85.0

113.3

1000

710

71.0

240.5

210.0

87.5

1850

1735

93.8

321.0

290.0

90.3

2690

2800

104.1

-

400.0

-

4450

4200

94.4

671.0

570.0

84.9

9000

7500

83.3

1350.0 1000.0

74.1

-

158.0

-

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

1993

2260.0

1900.0

Tablo 4 ün devamı.
Yıllar
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1988
1989

85.7

7000.0 5600.0

80.0 55000 47000

85.4

8000.0 6200.0

77.5

84.1

11000.0 8750.0

79.5 62000 70000

112.9

12900.0 9500.0

73.6

AYÇIÇE ĞI (TL/Kg)

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

ZLYTINYAĞI (Ege)

B/A•100

118.2

95.0

80.4

268.0

240.0

1985
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TZOB
Fiyatı

FINDIK (Tombul)

196.0

135.0

68.9

460.0

470.0 102.2

1986

202.0

168.0

83.2

836.0

700.0

83.7

1987

239.0

220.0

92.0

1600.0 1200.0

1988

450.0

370.0

82.2

1989

836.0

650.0

77.7

1990

1250.0

850.0

68.0

1991

2000.0

1500.0

1992

3000.0

2500.0

1993

5000.0

4000.0

(A)

1970
1975
1980
1984

(A)

(3)

(A)

(B)

Ş EKERPANCARI

(B/M*100

(B)

(A)

(B/A)*100

1.9

1.8

94.7

6.1

73

63

85.7

-

-

-

6.0

5.5

91.7

16.8

14.0

83.3

21.0

175

83.3

-

-

-

34.9

30.0

85.8

-

110.0

-

154.0

125.0

81.2

-

-

-

89.5

460.7

350.0

7.5 122.9

76.0

9.8

7.85

79.4

530.0

-

15.4

12.50

80.9

950.0

750.0

78.9

19.5

16.0

82.0

75.0

1421.0

1200.0

84.4

23.5

20.50

87.2

2020.0 1950.0

96.5

2521.0

1900.0

75.4

45.0

42.0

93.3

4200.0 2650.0

63.1

5000.0

4000.0

80.0

86.0

77.0

89.5

4650.0 3500.0

75.3

6800.0

5200.0

76.5

175.0

125.0

71.4

75.0

6500.0 5600.0

86.1 10320.0

8500.0

82.4

225.0

202.0

89.8

83.3

11500.0 9000.0

78.3 15600.0 13000.0

83.3

450.0

330.0

73.3

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

ştir

Grafik i: Bazı Ürünlerde FIükümetlerce Ilan Edilen Fiyatlar ın TZOB Tarafınan Teklif
Edilen Fiyatlar ı Karşı lama Oranlar ı (%)
Ilan Edilen Fiyat
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fen fiyatlar ın TZOB tarafından teklif edilen fiyatlar ın üstünde olması ilginç bir örnek
oluşturmaktad ır.
TZOB, çiftçi örgütlenmesi ve e ğitimi çal ışmaları çerçevesinde, 1986 y ılından itibaren Alman Tarım Birli ği (DLG) ile ortaklaşa olarak Trakya Bölgesinde "Önder
Çiftçi Yeti ştirme Projesini" uygulwnaktad ır. Bu proje ile konusunda nispeten uzmanlaşmış ve yöre çiftçilcrine önderlik edebilecek, yeni tar ım ve tekniklerini uygulayabilecek çiftçilerin yeti ştirilmesi arnaçlanm ışur. Proje kapsam ında Tekirdağ ilinde önder
çiftçilerin katılımı ile bir "Önder Çiftçi Dan ışmanlık Derneği" kurulmuştur. Bu uygulamanın Türkiye düzeyinde yayg ınlaştırılması amaçlanm ışsa da Trakya Bölgesi dışında bir ilerleme kaydedilememiştir.
2.5. Uluslararası Ilişkileri ve Yayınları
TZOB'nin üyesi oldu ğu uluslararası tarım organizasyonları ise, şunlardır; Uluslararası Tarım Üreticileri Fedarasyonu (IFAP), Avrupa Tar ım Konfederasyonu (CEA)
ve Avrupa Tarımı Ortak Ekonomik Komitesi (CEFICO) dir. TZOB Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Sekreteri yukar ıdaki kuruluşların toplantılarına ve kongrelerine katılmakta faaliyetlerini izlemektedirler. TZOB Yönetim Kurulu Ba şkanı, CEA Türkiye
başkan vekili görevini yürütmekte ve CEA direktörler komitesi üyesi bulunmaktadm ıs
16. CEFICO: 1FAP, CEA, AT Tan ın Kurulu şlar: Komitesi (COPA) ve AT Tar ımsal Kooperatifler Komitesi (COGECA)
Kurulu şlannın Oluşturdugu Ortak Bir Ko ıniıedir. 7ZOB Genel Sekreteri CEFICO şıtın Başkan Yard ımahg: Görevini
Yiinitmek ıedir.
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'IZOB'nın periyodik yayınları şunlardır.
- Çiftçi ve Köy Dünyas ı Dergisi: 1985 y ılından beri ayl ık olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır.
- Zirai ve Iktisadi Durum Raporu ve TZOB Çal ışma Raporu: Bu yay ınlar her iki
yılda bir yapılan genel kurul öncesi çdcarılmaktadır.
3. SONUÇ VE ÖNERILER
Tanmdaki mesleki çiftçi örgütlenmesi denildiğinde de ilk akla gelen, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olmaktadır. 1963 yılında uygulamaya konulan
6964 sayılı kanunla faaliyete geçen Odalar, aradan geçen 32 y ıl içinde hukuki olarak
Önemli bir değişiklik yapılmadan çalışmalarını sürdürmektedir.
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Tarımda ekonomik amaçlı örgütlenme kadar mesleki örgütlenmede büyük önem
arz etmektedir. Tar ımla ilgili politikaların saptanması ve uygulanmasında etkin bir
şekilde Orgütlenrni ş olan çiftçi kesimi, bir bask ı grubu olarak TZOB'nin çok önemli
fonksiyonlar üstlenmesini sa ğlayabilecektir. Ancak, mevcut yasa ve tar ım kesiminin
kendi sorunlarına sahip ç ıkmadaki duyarsızlığı Ziraat Odaları ve TZOB'nin yeterince
aktif olmamas ına neden olmaktadır. Bu nedenle çiftçilere kendi sorunlar ının ancak
kendi organizasyonları kanalı ile çözülebileceği konusunda eğitim ve yayım çalışmalarına gereksinim bulunmaktad ır. Nitekim Gümrük Birliği ile tam üye olmay ı hedeflediğimiz AB ülkelerinde çiftçi kesimi örgütlenerek her türlü problemini çözebilmektedir.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
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BİR BITKI SİMULASYON
MODELININ OLUŞTURULMASI VE
DIKKAT EDILECEK NOKTALAR
Dr. Zahide KOCABA Ş *
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Model, gerçeğin basitleştirilmiş resmidir ve çal ışılan 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 tanımlanabilir. Gerçek bir sistemi do ğru 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 ışılan sistemin bütün özelliklerini içermesi beklenemez, çünkü bu takdirde sistemin kendisi olur ki, bu da mümkün de ğildir (Hall
and Day, 1977; Murthy et al., 1990).
Modellerin diğer bir özelliği de doğru ve yeterli olmas ıdır. Bir model kurulduktan sonra modele geçerlilik (validation) ve uyum (verification) testleri uygulanmal ıdır. Eğer bir model bu testlerden ba şarı ile geçerse, oluşturulan modelin üzerinde çalışılan sistemi doğru ve yeterli bir şekilde temsil etti ği kabul edilir.
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Bir model çe şitli amaçlar için kullan ılabilir. Bu nedenle modelleme i şlemi, kurulacak modelde esas olarak dikkate al ınacak amac ın belirlenmesi ile başlamal ıdır. Belirlenen amaçlar, modelin özelliklerini, olu şturan bütün modelin hangi amaç için kullanılacağını ve bu modelden neler beklenmesi gerekti ğini belirler. Eğer bir model
belirli say ıda alt modelden olu şuyorsa, bu alt modellerin amaçlarının da belirlenmesi
gerekir (Dent and Blackie, 1979; Jeffers, 1982). Örne ğin AFRC kışlık buğday simulasyon modelinin amacı, buğday bitkisinin geli şimini ve büyümesini simule etmek,
ve elde edilecek ürün miktar ını bitkinin yeti ştirildiği çevre şartları için tahmin etmektir (Porter, 1984; Weir et al., 1984). AFRC k ışlık buğday simulasyon modeli 4
ayrı alt modelden olu şmaktadır ve bunların her birinin amaçlar ı da farkl ıdır. Örneğin, bu alt modellerden biri fenolojik geli şim alt modelidir ve bu alt modelin amac ı
buğday bitkisinin fenolojik devrelerinin meydana geli ş tarihlerinin tahmin edilmesidir.

(*) A. Ü. Ziraat Fakültesi Biyometri - Genetik Anabilim Dah
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Belirtildiği gibi başlangıçta açık bir şekilde ortaya konan modelin amac ı, modelin
pratikte hangi amaçlar için kullan ılacağını ve modelden ne kadar bilgi edilebilece ğini de ortaya koyar. Bu sebeplerden dolay ı model oluşturulacak bir ara ştırıcı ilk aşama olarak modeli hangi amaçlar için ve neden kurmak istedi ğini açık bir şekilde be
lirlemelidir.
Bir Bitki Simulasyon Modelinin Kurulmas ı
Bir modelin oluşturulması işlemi 4 kategoriye aynlabilir (Elston, 1990):
1. Modelin Oluşturulması
2. Model Üzerinde Çalışma
3. Modelin Test Edilmesi
4. Modelin Kullanılması
Ve bu aşamalarda, modeli kuran ara ştıncının izleyeceği adımlar Şekil l'deki gibi
özetlenebilir (Halt and Day, 1977).

a

Amaçlar
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Sistem hakkındaki
varsayımlar
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Sözel ve matematik
modelin oluşturulması

Problemin
belirlenmesi

Model davranışının gerçek sistem ile
uyumunun kontrolü

Sonuç ve tahminler

t

Yeni
ölçümler

Modele testlerin
uygulanmas ı
Karar vermede
kullanılması

Yeni
varsayımlar

Varsay ımlar ve
sonuçların tartışılması

Şekil 1. Model kurum a şamaları nda izlenecek i şlemler (Şekilde; P, geçerlilik testinden pozig (ba şank) sonuç, , N ise negaq'
(başansız) sonuç alındığını gösterir.
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Bir modelin oluşturulmasının ilk aşaması üzerinde çalışılacak problemin ortaya
komnasıdm Çalışılan sistemin matematik ve istatistik formüller ile aç ıklanması aşamasından önce sözel modellerin kurulması gekekir ki bu modellemenin ilk ve en
önemli aşamasıdır. Modelleme işlemine niyetlenen bir araştırıcının ilk yapacağı,
problemi belirlemelidir. Bu ara ştırıcının oluşturacağı modelin hedeflediği amacı da
ortaya koyar. Hedeflenen amac ın ortaya konması modelde kullanılacak değişkenlerin,
parametrelerin ve konuyla ilgili sabitlerin belirlenmesini beraberinde getirir. Amacm ı
belirleyen bir ara ştırıcı daha sonraki ad ım olarak üzerinde çal ıştığı sistemin sınırlarını belirler. Yani sistemin hangi yönü ile ilgili bir model olu şturulacaktır, bu yönde
dikkate alınması gereken değişkenler nelerdir, söz konusu amaca ula şılabilmesi için
sistemin hangi parçalarını nasıl birleştirilecektir, bununla ilgili hangi değişkenler, parametreler ve sabitler kullan ılacaktır? sorularının cevabını açık ve kesin bir şekilde
belirlemelidir. Belirlenen sistem sınırları, model ile aç ıklanacak sistem özelliklerinin
açık bir şekilde temsil edilmesini mümkün kılar (Dent and Blackie, 1979). Örne ğin,
ürün sistemleri birçok ürünü içerir. Yap ılan bir modelde tüm ürünleri dikkate almak
ve bunlar ile ilgili varsay ımlar yapmak çok zordur. Modellenmesi dü şünülen ürün
seçildikten sonra, kurulacak modelde bu ürünün hangi özellikleri üzerinde durulacağına karar verilmesi gerekir, örne ğin ürün miktarı, bitkinin vejetatif aksam ının gelişimi, fenolojik gelişim gibi.
Kavramsal (sözel) modelin olu şturulması, modeli oluşturacak araştıncının önemli
komponentlere, sorulara ve problemdeki interaksiyonlara karar vermesine imkan sa ğlar (Hall and Day, 1977). Daha sonra kullanılacak değişkenlefin tipine ve modelde
içerilecek parçalar ın nasıl birleştirileceğine karar verilir.
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Genel olarak, önemli olan komponentlerin ve interaksiyonlarm ve de bunlar ın sahip olabileceği değerler hakk ındaki bilgi, arazi denemelerinden veya daha önceki çalışmalardan elde edilir. De ğişkenler ve alt modeller aras ındaki ilişkiler de literatürden, denemelerden elde edilen bilgilere göre ve/veya konunun uzmanlar ı ile yapılan
taraşmalarla belirlenir.
Değişlcenlerin ve onların interaksiyonlannın tammlanması modelin varsayımlarmı
oluşturur. Matematik ürün modelleri, bu sebeple bu varsay ımlarm bir sonucudur. Bir
simulasyon modelinde, içerilecek matematik formüllerin olu şturulması iki aşamada
gerçekleşir. Birinci aşama, konunun özelliklerine uygun formüllerin seçimidir. Bu
formüller bitkinin fızyolojik özellikleri ile yetiştiği ortamın şartları arasındaki ilişki
leri belirler. Her eşitlik teorik bilgilerden direkt olarak veya deneysel gözlemlerden
ampirik ilişkiler oluşturularak tahmin edilebilirler. Ve sonra formül de ğişkenleri sistem değişkenleri ile ilişkilendirilir (Murthy et al., 1990; Elston, 1991). Örne ğin
AFRC kışlık buğday simulasyon modelinde, birim zamanda yaprak olu şum oranı,
bitkinin toprak yüzüne çıkışındaki güne şlenme zamanı uzunluğu değişim oranı ile
dogru ilişkilidir. Aynı zamanda yaprak büyümesi de sıcaklık toplamı ile doğru ilişkilidir (Porter, 1984; Weir et al., 1984).
,

Model ile çal ışma ve modelin test edilmesi
Eğer modelin dayand ırıldığı varsayımlar doğru ise kurulan modelden elde edilecek sonuçlar da do ğrudur. Model varsay ımlan üzerinde çalışma aşamasında, varsayımlann doğruluğu üzerinde çal ışır ve oluşturulan modelde uygun olmayan noktaların olup olmad ığı araştırılır.
Daha sonra olu şturulmuş model, modelin geçerliliğini test etmek üzere gerçek verilere karşı kontrol edilir. Modelden elde edilecek yanl ış bir tahmin, baz ı noktalarda
modelin yanlış olduğunu gösterir. Bu sebeple modele geçerlilik (validation) ve uyum
(verifıcation) testlerin uygulanmas ı çok önemlidir. Oluşturulan bir model pratikte
kullanılmaya başlamadan önce geçerlilik ve uyum testlerinden ba şarı ile geçmelidir
(Carter, 1986).
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Uyum testi (verification test), model davran ışının amaçlandığı şekilde olup olmadığının, gerçek sistemin davran ışların tahmin edilen meydana geli ş zamanı ile gerçek
sistemde meydana geli ş zamanlarının uyum içinde olup olmad ığının kontrol edilmesidir. Örneğin buğday bitkisinde danelerin dolum süreleri yüksek s ıcaklıklarda kısalir. Buğday bitkisi için bir fenolojik geli şim modeli de aynı şekilde davranmal ıdır.
Uyum testinden ba şarı 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).
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Geçerlilik testi (validation test) ise modelden elde edilen tahminlerin, modelin
oluşturulmas ında kullanılmış gerçek gözlemler d ışında, gerçek gözlemlere kar şı kontrol edilmelidir. Bir model bir amaç için olu şturulur ve dikkate al ınan amaç varsayımlar ve bu varsay ımlara dayal ı olarak belirlenen kriterler ile aç ıklanır. Modelin
kurulması sırasında belirlenen bu kriterler geçerlilik testi kriterleri olarak da kullan ılır. Ve model, bu kriterlerin dikkate al ındığı 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 tahminleri kullan ılarak yap ılacak basit regresyon analizidir. (Dent and Blackie, 1979). Orijinden geçen ve regresyon kat say ısı 1 olan bir regresyon do ğrusu gerçek gözlemld
ile model tahminleri aras ında iyi bir uyumun olduğunu gösterir. Regresyon analizinde bağımsız değişkeninin hata içermedi ği kabul edilir (Kendall and Stuart, 1979).
Fakat geçerlilik testi uygulan ırken hem bitki Simulasyon modelinden elde edilen tahminler hem de gerçek gözlemler hata içerir. Bu durumda de ğişkenlerden birinin hata
vanyansının bilindiği (structural relationship) kabul edilerek regresyon analizi uygulanabilir. Burada hangi de ğişkenin hata variyans ı biliniyorsa, bulunacak sonuçlar ona
göre değişecektir ki bu regresyon analizinin kullan ılmasında çok dikkatli olunmasını
gerektirir.

102

Modelin kullan ımı
Yukarıda belirtilen testlerden ba şarı ile geçmiş olan bir model pratikte kullan ılabilir.
MODELI OLUŞTURAN UNSURLAR
Bir modeli oluşturan unsurlar Tablo l'de gösterildi ği şekilde 4 grupta toplanabilir.
DEĞ I ŞKENLER

PARAMETRELER

S AB ITLER

- Girdi değişkenler
- Oran de ğişkenleri
- Konum değişkenleri
- Yardımcı değişkenler

FORMÜLLER
- Statik formüller
- Dinamik formüller

1. Değişkenler
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Tablo 1. Modeli oluşturan unsurlar

Bir model olu şturulurken kullan ılan değişkenler model içerisinde kullan ım amaçlarına göre 4 gruba ayr ılırlar.
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Girdi Değişken: Girdi değişkenler (forcing veya drivinç variables), modelin tahminlerini yapabilmesi için gerekli olan de ğişkenlerdir. Bir biyolojik sistem bu de ğişkenler tarafından etkilenirler. Örne ğin, bir bitkinin veya hayvan ın büyümesi, onun
yetiştiği çevre şartlarından etkilenir ve çevre şartları bu sistemler için kurulacak modellere girdi değişkenlerdir. Birçok bitki simulasyon modelinde en önemli girdi değişkenleri iklim faktörleridir. Fakat bir hava kirlili ği modelinde önemli girdi değişkenler havaya kar ışan zararl ı maddelerin kaynakları ve miktarlarıchr.
Konum Değişkeni: Konum (state) de ğişkenleri sistemin konumunu ve ko şullarını
belirleyen değişkenlerdir. Bu de ği şkenler modelin yap ısı için çok önemlidirler. Çünkü bunlar çal ışılacak sistemin s ınırlarını belirler. Birçok durumda seçilecek konum
değişkenleri son derece aç ıktır. Örneğin bitki gelişimi, büyümesi ve ürün tahmini ile
ilgili bir model oluşturmak isteyen bir ara ştırıcı, modelinde bitkinin yaprak say ısı,
yaprak alanı, fotosentez olay ı sonucunda oluşturulan kurumadde miktar ını belirleyen
değişkenleri dikkate almak zorundad ır.,Bir model karar verme amac ı ile kullanılacak
ise bu durumda konum de ğişkenlerinin değeri girdi fonksiyonları ve değişkenlerinde
değişiklikler yapmak sureti ile bulunacak de ğerlerdir. Çoğu durumda karar verme
amacı ile kullan ılacak modeller gere ğinden fazla konum değişkeni içerebilir. Çünkü
sistemi oluşturan ilişkiler o kadar karma şıktir ki bunların açıklanabilmesi ilave konum değişkenlerinin dikkate alınmasını gerektirir.
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Bütün bir modelde, modeli olu şturan alt modellerden biri için bir konum değişkeni, modelin bir diğer alt modeli için girdi değişkeni olabilir (France and Thornley,
1984; Jorgensen, 1986.). Örne ğin, AFRC kışlık buğday simulasyon modelinde alt
modellerden biri vejetatif aksam ın simule edildiği bir modeldir. Ve bu alt modelde
yaprak alan indeksi konum de ğişkeni olarak tahmin edilir. Bu alt model için konum
değişkeni olan yaprak alan indeksi, fotosentez olay ı ile oluşturulan kurutnadde miktarının tahmin edildiği alt modele bir girdi de ğişkendir. Çünkü bitkinin fotosentez ile
oluşturacağı kurumadde miktarı yaprak alan indeksinden etkilenir.
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Oran Değişkeni: Her konum de ğişkeni bir oran (rate) değişkeni ile birleştirilir.
Oran değişkenleri herhangi bir özel i şlemin sonucunda, herhangi bir zamanda konum
değişkende meydana gelecek değişiklikleri belirleyen değişkenlerdir. Oran değişkeni
her zaman bir birime sahiptir. Çal ışılan sistemdeki her olay önceden belirlenebilen
bir oran dahilinde meydana gelir. Örne ğin bir bitki modelinde, fotosentez oran ı, büyüme oranı gibi değişkenler konum değişkenlerinin zaman içinde nas ıl değiştiğini
belirleyen oran de ğişkenleridir. Bunların alacağı değerler konum ve girdi değişkenterden söz konusu olaym,temelindeki fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik kurallara
göre hesaplan ırlar.
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Yardımcı (auxiliary) değişkenler: Ço ğu modelde konum değişkenlerin sayısı başlangıçta hedeflenen amac ı belirleyen değişkenlerin say ısından daha fazladır. Çünkü
sistemi meydana getiren olaylar ın karmaşıklığı, bu olayların tanımlanabilmesi için
ilave konum değişkenlerinin kullan ımını gerektirir. Veya baz ı ekstra değişkenler dikkate alınan konum değişkenlerden direkt olarak hesaplanabilir ve bu hesaplanan ekstra dağişkenler çalışılan sistem hakkinda daha fazla bilgi elde edilmesine imkan verirler. Bu gibi değişkenlere yardımcı (auxiliary) değişkenler denir. Bunlarda zaman
içinde değişirler. Örneğin AFRC kışlık buğday simulasyon modelinde hesaplanan
yaprak alan indeksi her bir ya ş grubundaki yapraklar için parçalara ayr ılır. Bunlar
ekstra bilgi veren yardımcı değişkenlerdir. Bunların hesaplanması ve hesaplanmaması modelin anlamda herhangi bir de ğişiklik yaratmaz, fakat daha fazla bilgi verir.
2. Parametreler

Modelde kullan ılan formüller değerleri zamanla de ğişmeyen parametreler içerirler.

Bir parametrenin de ğeri kesin değildir fakat model bir tahmin yapmak için çal ışurildığı zaman bu değer sabit tutulur. Parametre de ğerleri deneme şartları ile değişebilir. Birçok parametrenin kesin s ınırları bilinir, diğerlerini ise tahmin etmek gerekir
(Jorgensen, 1986). örneğin yaprak boyutları, bir bitkinin herhangi bir fenolojik geli şme evresini tamamlamak için gerekli olan günlük s ıcaklık toplamı gibi. Burada unutulmaması gereken husus parametreler her bir çe şide, bölgeye, deneme şartlarına vs.
göre diğeşen değerlerdir. Bir model üzerinde çal ışılan konu ile ilgili parametreleri
kullanır. Eğer model kuruldu ğu çeşit veya bölge dışında bir başka çeşit veya bölge
için kullan ılacak ise söz konusu parametrelerde de ğişikliklerin yapılması gerekir.
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Bir model, üierinde durulan sistem özelliklerini aç ıklamak üzere literatürden elde
edilen parametreler kullamlarak,olu şturulduğu zaman model tahminleri, gerçek gözlemler ile uyum içerisinde olmayabilir. Bu gibi durumlarda sözkonusu kullan ılan parametrelerde ayarlamalann (calibration) yap ılması gerekir. Fakat bu ayarlamalar yapılırken, model tahminleri ile gerçek gözlemler aras ında uyum sağlayabilmek için,
bir parametrenin alabilece ği gerçek değerler dışında (Ieğerler kullanılmamalıdır. Ancak söz konusu ayarlamalar, kullan ılan parametrenin alabilece ği değerlerin sınırları
dahilinde yapılmalıdır.
3. Sabitler

Parametre ve sabitlerden ba şka modelin diğer bir unsuru da sabitlerdir. Bunların
değerleri zamana, konuya ve yere ba ğlı değildir, örneğin PI katsayısı, suyun özgül
ağırh vs
4. Formüller
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Matematik modellerde, bir sistemin içerisindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik
olaylar matematik e şitlikler yardımı ile açıklanırlar. Bu eşitlikler iki veya daha fazla
konum değişkeni arasındaki veya konum değişkenleri ile girdi değişkenler aras ındaki
ilişkilerdir. Aynı tipten bir işlem birden fazla sistemde gözlenebilir. Bu durumda söz
konusu olayı açıklamak için aynı matematik eşitlik kullanılabileceği gibi farklı matematik eşitlikler de kullanılabilir.
MODELLERIN SINIFLANDIRILMASI

Bir model oluşturacak araştıncının, kuracağı modelin tipini açıkça belirlemesi gerekir. Modeller özelliklerine göre 4 ana gruba ayrılır:

1. Analitik modellere karşı Simulasyon modeller
2. Ampirik modellere karşı Mekanistik modeller

pe

3. Stokastik modellere karşı Deterministik modeller
4. Statik modellere karşı Dinamik modeller
Analitik modellere karşı Simulasyon Modeller

Modeller analitik ve simulasyon modeller olmak üzere ikiye ayr ılır. Her iki modelin amacı da üzerinde çal ışılan sistem ile ilgili bilgilerin art ınlması ve onun hakkında tahminlerin yapılmasıdır.
Analitik modeller nispeten karma şık matematik kullan ımı ile aç ıklanabilir. Modellemeye analitik yakla şım, diferansiyel veya di ğer eşitliklere kesin çözümler bul
mak için bir matematik işlemler setini ifade eder (Hall and Day, 1977). Buna ra ğmen bir sistemin açıklanmasında analitik yaklaşım, simulasyon modellere nazaran
daha az kullanılan bir yaklaşımdır. Çünkü matematilc.sel çözümler eger konu ile ilgili
eşitlikler doğrusal ise veya aynı anda çözülmesi gereken denklem say ısı çok fazla
değil ise kullanılabilir. Aksi takdirde analitik çözüm mümkün olmayabilir. Analitik
modellerin di ğer bir dezavantaj ı daha vardır. Analitik bir model kurmaya çalışan bir
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araştırıcı, çoğu zaman analitik çözümü ba şarabilmek için gerçekçi olmayan varsayımlar yapmaya zorlanabilir. Örne ğin, kurulacak bir modelde artma oran ının zaman
içinde değişmeyip sabit olduğu varsayılması gerekebilir ki, bu bitki sistemleri için
çoğu zaman doğru değildir. Bununla birlikte, bu modellerin olumlu tarafları: probleme daha kesin sonuçlar verirler, daha aç ıktırlar ve kullan ılan girdi değişkenin her
değeri için kullandabilirler.
Simulasyon modelerde kullanılan eşitliklere çözüm bulmak için say ısal yöntemler
kullanılır. Sayısal çözümler e şitliklere yaklaşık çözümlerdir. Fakat yeteri kadar tatmin edicidirler. Her eşitlik için bir say ısal çözüm vardır. Buna rağmen olumsuz tarafı, girdi değişkenin başlangıç değerinden itibaren uygulanmas ıdır.
Ampirik modellere karşı Mekanistik modeller
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Modeller, modelin dayand ırıldığı sistem seviye say ısına göre de s ınıflandınlır.
Bazı modeller üzerinde çalışılan sistemi herhangi bir safhada inceler. Bu bir sistem
içindeki değişkenlerin meydana geldi ği daha alt aşamalardan başlayarak yapılır. Bu
modellere mekanistik modeller denir. Bir sistemi olu şturan aşamalar daha sonra ba şlangıçta kabul edilen vasay ımlara dayan ılarak birbiri ile birle ştirilir. Herhangi bir alt
aşamadaki olaylar, bir üst aşamada bulunmayabilir ve herhangi bir a şamadaki olay
ampirik olabilir veya kısmen ampirik kısmen de mekanik olabilir.
Buna rağmen, bütün ampirik modeller mekanik modellerin tüm z ıttıdır. Ampirik
modeller, sistemde değişikliklerin meydana geldiği safhalan dikkate almaz, yani bu
modellerde, meydana gelen de ğişiklikler tek aşamada incelenir (Elston, 1990).
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Örneğin bir araştırıcı, bir biyolojik sistemi zaman içinde meydana gelen de ğişiklikleri dikkate alarak incelemek isterse, mekanistik bir model olu şturmalıchr. Böyle
bir model sistemin hiyerar şik yapısını safhalara Merck ve her bir safhadaki olaylar ı
inceleyerek kurabilir. Araştırıcı her bir safhada meydana gelen olayları ve bu olaylar
arasındaki interaksiyonlan inceler ve kabul edilen varsay ımlar doğrultusunda bu aşamaları birbiri ile- birleştirir.
Sistemin yapısını anlamak, sistemin içinde yer alan her bir a şamayı dikkate almadan da mümkündür ve bazen daha uygundur. Kısaca, ampirik modeller deneysel verileri bir bütün olarak ele al ırlar ve verileri analiz ederler. Ampirik modeller, deneysel verileri
bir eşitlik ve eşitlikler seti ile tan ımlamaya çal ışırlar ki, bu eşitlikler matematik model olarak kullanılabilir (Thomley, 1976).
Bir araştırıcı, model oluşturma çalışmasına ampirik veya mekanik modelleri dikkate alarak başlayabilir. Hangi model çeşidinin seçileceği ara.şurıcının amacına ve elde bulunan veri miktanna ba ğlıdır. Eğer bir mekanistik model kurmak için yeterli
veri var ise araştırıcı mekanik model kurmaya başlayabilir. Buna rağmen, yeterli veri
yok ise- modellemede ampirik modellerin seçilmesi gerekir. Sistemi olu şturan her seviyeye ait yeterli bilgi e,dinildi ği zaman bu bilgiler, ampirik oluşturulmuş modeller,
bir mekanik model oluşturacak şekilde birleştirebilir.
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Mekanistik modellerde kullan ılan parametrelerin biyolojik anlamlan vard ır ve deneylerden elde edilen degerlerdir. Bu parametrelerin her biri de ğişebilir. Bir deneyden önce küçük bir model kurmak yararl ıdır. Böyle bir model daha çok yerinin gerektiği noktaları ortaya koyar ve kurulacak denemenin yönünü belirler. Di ğer
taraftan ampirik modeller, verilen analiz ederler ve belirli bir de ğişkenlik ile parametreleri tahmin ederler. Parametre de ğerleri denemelerden elde edildn verilerin belirli bir genişligi için tahmin edilirler ve gözlenenden ba şka bir bilgi vermezler. örneğin, regresyon analizi kullanılarak verilerden elde edilen bir ili şki sadece verilerde
gözlenen ilişkidir ve bulunan bu ilişki herhangi bir şekilde bu ilişkinin zaman içinde
değişip değişmediği hakkında bilgi vermez.
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Ampirik modeller sistemi oluşturan her bir safha için yeterli bilgi olmad ığı zaman veya sistemi oluşturan olayların aralarındaki interaksiyonlann mekanik olarak
modelenemiyecek kadar karma şık oldugu durumlarda tercih edilir. Genellikle ampirik modeller, regresyon analizi ile bulunan e şitliklere dayan ır ve bazı araştıncılann
(Crout and Azam-Ali, 1992) ampirik modellerin daha çok veri gerektirdigine inanmasına rağmen, bu modeller çok miktarda veri gerektirmez. Gerçekte mekanistik
modeller için ampirik modeller için gerekli olan veriden daha çok veriye sahip olunmalıdır.
Bazen elde varolan veriye ba ğlı olarak ampirik modeller daha iyi tahmin verebilirler. Fakat unutulmamal ıdır ki bu modeller geli ştirildigi dışında kullanılamazlar.
Stokastik modellere kar şı Deterministik modeller

Modeller ürettikleri sonuçlar ın niteliğine göre de ikiye ayrılırlar: Stokastik modeller ve deterministik modeller,
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Bir model istatistik veya ihtimal modelleri olabilir. Çünkü bunlar mümkün olan
bir sonuç dag ılımı üretirler. Böyle modellere stokastik modeller denir. Bu modellerde dinamik bir sistemde, bir degi şkende zaman içinde meydana gelecek de ğişiklikler
kesinlikle tahmin edilemez. Bu sebeple stokastik modeller ihtimal da ğılımı olan değişkenleri yap ılarında bulundururlar. Bir stokastik modelde belirsizlik 3 sebepten
kaynaklanabilir:
1. Girdi degi şkenlerdeki dalgalanmalar modelden elde edilecek sonuçlar ın değişmesine neden olur.
2. Model parametrelerindeki belirsizlikler.Modelde kullan ılan parametreler
deney,
sel verilerden tahmin edilirler ve yap ılarında bir belirsizlik vardır ki bu modelden elde edelicek sonuçlar ın değişmesine neden olur.
3. Modelde kullanılan basit tanımlamaların ve yaklaşımların yapılarındaki belirsizliklerde modelin yap ısını etkiler.
Stokastik modeller tahminlerin içerdigi belirsizliklerin hesaplanmas ına mümkün
kılarlar ve böylece model tahminlerinde en çok etkiye sahip olan parametrenin belirlenmesine imkan verirler.
107

pe

cy
a

Buna karşılık deterministik modeller, bir ihtimal da ğılımı olmaksızın kesin tahminler yaparlar (Dent and Blacakie, 1979,Crout and Azam- Ali,1992). Bir model
oluşturulurken üzerinde çal ışılan 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, . Jefers,1988,Elstno,1990,Murthy et al., 1990). Deterministik model kaç kere çal ıştınlırsa çalıştınlsın aynı girdi değişkenler kullanıldığı sürece elde edilecek sonuçlar hep
aynıdır.
Stokastik modeller, deterministik modeller ile lcar şılaşorıldıği zaman stokastik
modellerin 2 önemli avanstaj ının olduğu görülür:
1.Model sonuçlarının bir belirsizlik ile hesaplamam' mümkün k ılar. Bir araştırıcı 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 tahmin veriyorsa bu k ısıtlı bir kullanıma sahiptir çünkü bu tahminin belirsizli ği hakkında hiç bir bilgi yoktur.
2. Stokastik modeller, model tahminleri üzerinde en çok etkiye sahip parametrenin belirlenmesine de imkan tan ırlar. Bu parametre de ğerlerini geliştirmek üzere daha çok denemenin gerekip gerekmedi ği hakkında bilgi verirler.
Statik modellere kar şı Dinamik Modeller
Dinamik modellerde kullanılan değişkenler zamanın bir fonksiyonudur bu modeller zaman aç ıkça yapılarında buludururlar.Örne ğin çoğu bitki simulasyon modeli dinamik modellerdir.Çünkü bu modeller için önemli olan değişkenlerin hemen hepsi
zaman içinde de ğişir, yaprak alan indeksi, ürün miktar ı vs Bununla birlikte herhangi
bir dinamik model statik modelleri alt model olarak yap ılannda bulundurabilir Statik
modellerde sistemi belirleyen de ğişkenler zamana bağlı değildir. Bu modeller sistemin zamana bağlı özelilklerini dikkate almazlar ve yukar ıda belirtildiği gibi dinamik
bir modelin alt modelleri olabilirler (Jorgensen, 1986, Rabbinge and de Wit,
1989,Crout And Azam-Ali,1992)
SONUÇ
Modelleme işlemi, üzerinde çal ışılan bir sistemi ,bununla ilgili verilen ve sistemde meydana gelen olaylar ı matematik e şitlikler ile açıklayabilmek için varsay ımlann
oluşturulmasını gerektirir ve bu bilgileri bir bütün halinde birleştirir. Bir model olu şturulduğu zaman, modelin pratik amaçlar ile kullan ılabilmesi için gerçek gözlemlere
karşı test edilmesi gerekir. Olu şturulan bir modelin gerçek bir sistemi temsil etti ği,
fakat öbür sistemden çok daha basit oldu ğu unutulmamal ıdır. Model oluşturulurken
sistemin hangi yönünün incelenece ği çok iyi belirlenmelidir.Çünkü bir sistem hiç bir
zaman her yönü ile modellenemez. Ayr ıca, bir model olu şturulacak bir araştıncının
amacına ve elinde mevcut olan veri miktanna göre en uygun model tipini seçmesi
gerekir. Modeller çe şitli amaçlar için oluştunılurlar ve yapılan modeli oluşturan araştıncının kararına bağlıdır. Fakat hangi model tipi kullan ılırsa kullanılsın, hepsinin
amacı sistemi aç ıklamak ve sistem davran ışım daha anlaşılır ollmasını sağlamaktır.
Modelleme ile ilgilenen bir araştınc ının unutmamas ı gereken bir nokta da, modellemeJ işlemi sürekli bir i şlemdir ve kurulan bir model her zaman geli ştirilebilir. Ayrıca
bir modelin gerçek sistemi yeterli ve doğru bir şekilde aç ıklaması, kurulacak modelin basit bir model olmas ını engellemez. Çok basit bir modelin, üzerinde çal ışılan bir
sistemi, kompleks bir modele nazaran çok daha iyi aç ıklayabileceği çalışılan her sistem için söz konusu olabilir.
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TARIM EKONOMISI SAHASINDA
SİMULASYON TEKNIĞININ
KULLANIMI
Doç.Dr. AhmetÖZÇELIK - Art ış Gör. Erdemir GÜNDOĞMUŞ *

a

Günümüzde her alanda olduğu gibi tarımda da ekonomik kararlar gittikçe artan
oranda kompleks, dinamik ve olas ılıklı bir yapı arzetmektedir. Dolay ısıyla bu ekonomik problemlerin çözümünde daha kesin temellere ihtiyaç duyulmaktad ır. Tarımsal
faaliyetlerle u ğraşan işletmeeinin kendi çabaları ile bu problemleri doğru olarak çözebilmesi hemen hemen imkans ızdır. Son yıllarda modern planlama ve analiz metodlan, matematiğin ve bilgisayarların kullanımı tarım uzmanlarının bu karmaşık ilişkiler sistemini daha iyi anlamalar ına imkan sağlamaktadır.
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Ekonomik konulardaki problemlerin incelenmesinde kullan ılan yaklaşımlardan biriside simulasyon yöntemidir. Özellikle analitik ve sayısal metodların çözüm üretiminde etkin veya pratik olmad ığı durumda kullan ılan simulasyon teknikleri günümüzde ekonominin hemen hemen bütün sektör ve alt sektörlerinde yayg ın olarak
kullanılmaktadır. Simulasyon yöntemini daha iyi kavrayabilmek için özellikle sistem
analizi ve sistem modeller hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
2. SISTEM ANALIZI VE TARIMSAL S İSTEMLER
2.1. Sistem Yakla şımı ve Sistem Analizi
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Sistemler teorisi gerçek ekonomik olaylar ı anlamada gittikçe artan bir role sahiptir. Sistemler teorisinin genel prensibi, olaylar ve nesnelerin kar şılıklı ilişkileri üzerinde çalışmaktır. Sistem teorisini keşfeden Bertalanaffy e göre sistem: ö ğelerin diğerleri ile olan karşılıklı ilişki ve bağlantılarının tümüdür. Sistemler teoirisi gerçek
hiçbir nesnenin (sistemin) onun ba ğımsız olarak parçalarına bakmakla var olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtmektedir. Böylece bir sistem tan ımlanan gerçek bir bölgeden parçalar toplulu ğudur şeklinde özetlenebilir. Asl ında sistem terimi, izafi bir
kavramdır.
Bazen nesnelerin belli bir toplulu ğu büyük bir sistemin küçük bir parças ı olabileceği gibi bazı durumlarda bir alt sistem bile kendinden küçük parçalar ı içermesinden
dolayı çalışmanın amacına göre bir sistem olarak addedilebilir.
Bir sistemin faaliyet sahas ını dikkate almak için öncelikle sistemin s ınırldıkları
ve içeriklerini düşünmek gerekmektedir. Her ne kadar s ınırlılıktan kastedilen, sistem
ögeleri arasındaki neden sonuç ili şkileri isede, bazen bir sistemin sinirlili ği fiziksel
de olabilir. Bir sistemin aç ıklamasında bazı dış faktörlerde sisteme etki edebilir. Bu
(•) A.

Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
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dış etkenler, sistemin tamam ını etkiliyorsa sistemin tan ımlaması ve öğeleri yetersiz
dtunımdadır. Dış etkenlerin sistem üzerine k ısmen bir etkisi söz konusu oldu ğunda
ise bir kaç olasılık akla gelmektedir. Bu durumda:
- Sistem tan ımlaması, bu etkenleri de içine alacak şekilde genişletilebilir.
Bu diş etkenler dikkate alinmayabilir.
- Bu dış etkenler sistemin bir de ğişkeni olarak i şleme tabi tutulabilir.
Sistem terminolojisinde sistem sınırlılıklannın dışındaki ve sistemi etkileyebilen
nesneler, sistemin çevresini olu şturmaktadır. Böylelikle sistem, diş faktörlerden etkilendiği gibi, kendi arasında karşılıklı olarak etkileşim gösteren ögeler topluluğudıır.
Diğer bir deyişle tanımlanan sistemin dışında kalan ancak sistemle kar şılıklı etkileşimde bulunan bu parçalar toplulu ğuna çevre denilmektedir. Örne ğin Şekil 2.1 de
görüldüğü gibi sanayideki bir i şletmenin üretim planlaması sisteminin çevre faktörleri, müşteriler, hükümet, rakip firmalar, hammadde arz edenler, temel olarak kabul
edilen kurallar ve mali etkenler say ılabilir. (Pritsker 1986)

pe

cy

a

Analiz amaçlarına uygun olarak bazen büyük bir sistemi alt sistemlere bölme ih
tiyacı duyulabilir. Aslında bütün sisternler belli bir sistemin alt sistemi olarak andmaktadır. Örneğin imalat sanayinde üretim planlamas ı sisteminin alt sistemleri olarak
satış tahminleri ve hammadde kontrolü dikkate al ınabilir ve yine her bir alt sisteminde kendine özgü parçalar ı (ögeleri) ve nitelikleri bulunmaktad ır. Bir sistemin ögeleri
ayni zamanda başka bir sisteminde ögeleri olabilir. Daha önce de de ğinildiği gibi bir
sistem, bir veya birden fazla daha büyük bir sistemin bir ö ğesi durumunda olabilir.
'Sistemler aras ında aşağıdan yukarı doğru bu tür bir bağlantı sistem hiyerarşisi olarak
adlandınlmaktadır. (Mize And Cox 1968). Sistemler aras ındaki hiyerarşiye örnek
olarak aşağıdaki gruplandırma verilebilir.
Simulasyon yönetiminin uygulandığı sistemler, şehir hayatından ekonomiye ticaretten ulaşıma, biyolojik çevreden toplamsal çevreye de ğin geni ş bir alanı kapsamaktadır.

Makinalar
Organizasyon
üretim Süreçleri
Hammadde Arz ı

Şekil 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
İmalat
İşletme
Sanayi
Bölgesel Ekonomi
Ulusal Ekonomi

Üretim Planlamas ı
İmalat
İşletme
Sanayi
Bölgesel Ekonomi
Ulusal Ekonomi
Dünya Ekonomisi

2.2. Tar ımsal Sistemler

a

Tarımsal sistemler, ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak kabul edilebilir. Tarımsal Sistem: insan, materyal ve teknik araçlar bitki ve hayvan organizmalanndan
oluşan bir topluluktur. Tarımsal sistemler ekonomik sistemin diğer alt sistemlerine
şekil verebilme özelli ğine sahiptir. Örne ğin öncelikle tarıma dayalı sanayi sistemlerine yön verdiği gibi ulusal ekonomi sistemi ve dünya ekonomi sistemleri içinde de
büyük bir öneme sahiptir.
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Tarımsal sistemler kimi araştırıcılar dikkate almasada, biyolojik sistemlerden
farklılık göstermektedir. (Csaki 1985). Biyolojik sistem, bitki ve hayvan organizmalannı kapsamakla beraber tarımsal sistemin bir alt sistemidir. Bununla birlikte biyolojik sistem tarımsal sistemin bütün ortak kriterlerini (örne ğin tarım ürünleri üretimi
vb) yerine getirememektedir. Bu sistemin görevi, büyüme ve tohumdan üreme gibi
bir takım biyolojik olaylarla ilgilenmektir. Biyolojik sistem insanı n gayeli faaliyetleri
sonucu tarımsal sistemin bir parças ı haline gelmi ştir. Bu yüzden tarımsal sistem, insanların müdaheleleri, insan amaçlar ına uygun olarak bitki ve hayvanları n hayati süreçlerini de ğiştiren teknolojilerin varl ığı nedeniyle biyolojik sistemden farkl ıdır. Kısacası biyolojik ve ekolojik sistemler, canl ı varlıklar ve doğal çevreyi kapsamakta
olup, tarımsal sistem canl ıların ve çevrenin bütün genel özelliklerini taşımaktadır.
IKLIM

Ekonomik
Koşullar

TABIAT
Hayvanlar

> PAZAR

Tarımsal Yapılar
Tarım Makinaları
Bitkiler

> KULLANIM

TOPRAK
Şekil 2.2. Tarımsal Sistimen Genel Yap ısı (Csaki 1985)
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2.2.1. Tarımsal Sistemlerin S ınıfland ırılması
Tarımsal sistemler, çe şitli sistem grupları içinde en kompleks yap ıda olan sistemlerden birisidir. Tarimsal faaliyetin di ğer ekonomik sektörlerden bir tak ım farklı
özelliklere sahip olması, sistemin karmaşıklığını daha da artırmaktadır. Tarımsal sistemler kendi iç yapısı ve karmaşıklığına rağmen bir smıfiandırmaya tabi tutulabilirler. Buna göre tar ımsal sistemler 4 e ayrılabilir. (Csaki 1985)
1. Tarımsal üretim sistemleri
2. Tarımsal işletme sistemleri
3. Bölgesel ve ulusal tarım sistemleri
4. Uluslararas ı ve Dünya Tarım Sistemleri,

a

Tarımsal üretim sistemleri, tar ımsal sistemlerin en basit türünü olu şturmaktadır.
Tarımsal üretim sistemi, bitki ve hayvan organizmalann ın hayati süreçlerini içerdi ği,
gibi insanın üretimi kontrol etmesi, i ş gücü ve uygulanan üretim teknolojisini de
kapsamaktadır. Üretim sistemleri hiç şüphesiz tarımsal sistem türleri içinde biyolojik
sisteme en yakın olanıdır. Üretim sistemleri, üretim faaliyetinin yap ısına göre sığır
besiciliği, süt inekçiliği, çay işletmeleri, fındık işletmeleri, hububat işletmeleri şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca üretim sistemlerinin, üretimin do ğal koşullarına ve uygulanan tarım teknolojisinin yapısına göre de (sulu veya kuru tar ım vb.) sınıflandırdmalan söz konusudur.
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Tarımsal işletme sistemleri ise, tarımsal üretim çat ısı altında bitkisel üretim ve
hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tar ımsal teşebbüslerden oluşmaktadır. Dünyada doğal, sosyal ve ekonomik ko ş ulların etkisiyle tar ımsal işletme tipleri de ülkeler
itibariyle farkl ılık göstermektedir. Dolay ısıyla tarımsal işletme sistemleri i şletme büyüklüğü (küçük orta ve büyük i şletmeleri), mülkiyet durumu (Zati i şletmeler, kirac ılık ortakç ılık işletmeleri veya özel kooperatif, devlet i şletmesi vb) üretim yap ısı (Bitkisel hayvansal üretim veya her ikisini birlikte yürüten i şletmeleri) girdi ve teknoloji
kullanımı (ekstansif ve entansif i şletmeler) ve üretimin yo ğunluğuna (kendi üretimini
karşılamaya yönelik aile işletmeleri ve pazara yönelik büyük i şletmeleri) göre çok
çeşitli işletme tiplerine aynlabilmektedir.
Tarımsal sistemler içinde bir di ğer grupda bir ülke tar ımının veya bir kısmını
oluşturan tarımsal makro sistemlerdir. Bu ba ğlamda iklim verilerine dayal ı olarak bir
tarım bölgesi, bir coğrafi bölge veya sulu tarım yapılan bir alan, bir bölgesel tarım
sistemi olarak ele al ınabilmektedir. Tarımsal problemler makro düzeyde ele al ındığında ulusal tarım sistemleri dikkate al ınmaktadır. Örneğin tanmsal üretim geli şimi
ile ilgili kararlar, tarımın diğer ekonomik sektörlerle olan ili şkisi ve çifçilerin sosyal
ve ekonomik aç ıdan sorunları ve buna benzer makro seviyedeki problemler ulusal
nitelikte olup tarımın başlı başına bir sektör olarak ele al ınmasını gerekli kılmaktadır.
Uluslararas ı tarım sistemleri ise bir kaç ülkeyi kapsamaktad ır. Aynı coğrafi özelliklere sahip ülkelerin tarımsal yapısı uluslararası bir tarım sistemi olarak adlandınlabilir. (Ör. Avrupa Tar ımı, Kuzey Amerika veya Akdeniz ülkeleri Tar ımı Vb) Ayrıca Politik ve ekonomik aç ıdan uluslararas ı tarımsal entegrasyonlar da bir uluslararas ı
tarım sistemi olarak kabul eclilmektedir. (Avrupa Birli ği vb.)
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Tarımsal sistem türlerinin hiçbiri, birbirinden ba ğımsız olarak dü şünülmemektedir. En basit sistem, daha karma şık olan sistemin bir alt sistemi görünümündedir.
Dolayısıyla tarımsal işletme sisteminin en önemli parças ı tarımsal üretim sistemi
olup tarımsal işletme sistemlerinin biraraya gelmesiyle bölgesel ve ulusal tar ım sistemleri oluşmaktadır. Bunların da uluslararası tarım sistemlerinin en önemli ö ğesi olduğu untulmamalıdır.
3. SISTEM MODELLER İNİN OLUŞTURULMASI
Model, Bir sistemin tan ımlaması olduğu gibi aynı zamanda bir özeti şeklindedir.
(Pritsker 1986) Fiziki bilimlerde modeller genellikle teoirik kanun ve prensiplere dayalı olarak geli ştirilmiştir. Modeller, matematiksel denklem, grafik veya fiziksel olarak uyarlanm ış olabilir.
Modeller, sistemin tan ımlanması, tasarımı ve analizinde yardımcı olmaktadır. Bir
sistemin modelini oluşturmak oldukça karma şık bir işlev olmakla beraber, e ğer fiziki
kanunlar sisteme uygunsa, sistemin resimli veya grafiksel gösterimi yap ılabiliyorsa,
girdi, eleman ve ç ıktı şeklindeki sistem değişkenleri kontrol edilebiliyorsa modeli
oluşturmak daha kolayd ır.
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Karmaşık büyük ölçekli sistemlerin modellemesi, genellikle fiziksel sistemlerin
modellemesine göre daha zordur. Bunun nedenleri; 1. Çok az temel kanun, sistemin
yapısına uygun durumdad ır, 2. Incelenen bir çok ögenin tan ımlanması ve gösterimi
zordur, 3. Politika ile ilgili girdileri say ısallaştırmak oldukça güçtür, 4. Tesadüfi değişkenleri etkileri söz konusudur, 5. Insan kararlar ı bu tür sistemlerin tamamlay ıcı
bir parçası durumundad ır. (Pritsker 1986). dolay ısıyla bir simulasyon yönteminin
kullanımı ile bu olumsuzlukları gidermek imkan dahilindedir.
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Sistemin modelini geli ştirmek için, model kurucu modele dahil edilecek sistem
değişkenlcrini oldukça iyi kararla şurmalıdır. Diğer bir ifadeyle modeli kuran ki şi,
sistemin işleyişini önemli şekilde etkileyen bütün sistem ögelerini modele dahil etmeye gayret sarfetmelidir. Dolay ısıyla oluşturulacak modelin kusursuz veya do ğruya
yakın olması, model kurucunun sistem elemanlarını ve elemanlar aras ındaki ilişkileri
tanımlamadaki başarısına bağlıdır.
Şekil 3.1'de bir model yaklaşımı görülmektedir. Sistemin ögeleri ve fonksiyonlarının tanımlaması subjektif olup, bireyin sistemi tan ımasına bağlıdır. Bu nedenle model oluşturmanın birinci kademesi, model geli şiminin mevcut bir problemi çözmeye
veya amaca ula şmaya yönelik olmasıdır. Amacın niteliğine göre de verilerin detay
seviyesi değişmektedir. Ayrıca gerçek sistemde uygun olmayan bir tak ım verilerinde
modele dahil edilmesinde bir tak ım sınırlamalar getirilmektedir. Bununla birlikte modele, alternatif kararlar ın değerlendirilmesi ve bu kararlar ın performanslann ın ölçümü
de dahil edilebilmektedir. Bunlar modelin bir parças ı veya girişi olarak da dikkate
alınabilir. Burada alternatif kararlardan kastedilen, ayn ı zamanda olu şturulacak modelin çıktısı olmasıdır. Değerlendirme süreci ise tekrar tammlama ve tasar ımları gerektirmektedir. Asl ında model olu şturma yaklaşımının tamamı, bir tekrar oluşumdan
ibarettir. Yani tasar ım alternatiflerinin olu şturulmasında tekrarlamalar söz konusudur.
Uygulama safhas ı ise elde edilen alternatifler üzerine önerilerin getirilmesi ile ba şlamaktadır. Şekilde görülen model olu şturma yaklaşımı genelde bütün simulasyon modellerinin temelini oluşturmaktad ır.
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Şeki13.1. Problem Çözümünde Model Oluşturma Yaklaşımı (Pritsker l986)

pe

cy
a

4. SİMULASYONUN TANIMI VE SÜREÇLER!
4.1 Simulasyonun Tanımı
Sayısal metodlar olarak adland ırılan simulasyon karmaşık sistemleri planlamak
çevremizde tecrübe edindigimiz olay ve süreçleri incelemek ve çevreye olan farkl ı
müdahalelerin etkilerini tahmin etmek için geli ştirilmiş bir yöntemdir (Osaki 1985)
simulasyon kelime anlam ı ile taklit manas ına gelmektedir.
Simulasyon gerçe ğin bazı kısunlannın görüntüsünü veren bir süreçtir (Maisel and
gnugnoli 1972) diğer taraftan bir i şletmenin bir ekonomik sistemin yada bunlar ın alt
sistemlerinin uzun dönemdeki davran ışlarını tanı mlayan belirli tipteki matematiksel
ve mantıksal modellerin bilgisayarda denenmesine imkan veren say ısal bir Yöntem
olarakta tanımlanmaktadır (Naylor at al 1966)
Simulasyonun bilimsel açıdan temelde farklı olmakla birlikte çok çeşitli tanımlar'
bulunmaktadır. Bir tan ıma göre gerçekçi ko şullarda incelenen nesne veya insanlar ın
davranışlarını tahminde mümkün oldu ğunca gerçek dünyaya yalda ştıncı ilişkileri sonuçlandırmayı amaçlayan bir deneydir (Csaki 1985) simulasyonu bir sistemin modeli
üzerinde deneyler -yürütme süreci olarakda tan ımlayabilir (Mize and Cox 1968) bir
olay veya sistemi taklit ederek gerçe ğine en uygun şekilde canlardırma işlemidir (Şahin 1978) bir diğer araştıncıya göre simulasyon gerçek dünyan ın belli yönlerini sayılarla veya sembollerle göstermektedir (Colella at al 1974)
Kısacası simulasyon gerçek sistemin i şleyen bir modelidir. Simulasyon gerçek
sistemin zaman içindeki davranışlarını bir ölçüye dek çok kısa zamanda taklit edebildiği için işleyen kelimesi önem kazanmaktad ır. Ortak bir amac ı gerçekleştirmek için
planlı olarak biraraya gelmi ş ögelerden olu şan her hangi bir sistem geçirece ği süreç
sonucu en uygun işleyici bulacaktır. İşte sistemin o andaki durumu gerçek bir sistemi simgelemektedir. Dolay ısıyla simulasyon gerçek sistemin i şleyen bir modelidir tanımının içinde simulasyon gerçek sistemi arayan bir analiz yönetimidir anlam ı gizlidir. Gerçekten de oluşturulan simulasyon modeli i şlemeye başladığı andan itibaren
gerçek sisteme biraz daha yakla şmış olmaktadır. Bazı araştırmacı lar her türlü sistem
116
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modeli oluşturmayı simulasyon olarak görürken di ğer araştırmacılar sadece özel niteliklere sahip sistem modellerini simulasyon olarak kabul etmektedirler. Birinci grup
araştırmacılara göre Monte Carlo yöntemi bilgisayar modelleri yöneylem ara ştırmalan gibi terimleri simulasyon ile e ş anlamlı olarak kabul etmektedirler. (Morgenthaler
1961) Sonuçta simulasyon ya bir ara ştırma yöntemi olarak ya bir kuram geli ştirme
ve karşılaştırma yöntemi olarak ya bir e ğitim ve öğretim arac ı olarak yada işletmelerde karar almaya yard ımcı bir yöntem olarak görülmektedir.
Kimi bilim adamları simulasyon yöntemini ilk örnekleme çal ışmalan olarak kabul etselerde yöntemin ilk defa ortaya ç ıkışı sistem teorisindeki gelişmelere paralel
olarak II dünya sava şında atom bombas ı yapımı çalışmalarından biraraya gelen Von
Neumann, Ulam ve Fermi gibi bilim adamları tarafından geli ştirilen Monte Carlo
Yönetim sayesinde olu şmuştur. (Mize And Cox 1968) Bu metod özellikle birbirleriyle tamamiyle alakal ı olmayan uygulamal ı matematik ve sistem analizi gibi iki alanda
yoğun olarak uygulanmaya ba şlanmıştır.
Simulasyon yöntemine ba şvurulmas ındaki temel nedenleri 2 maddede özetlemek
mümkündür. Birincisi sistemin gerçekle ştirilmesinin ya imkânsız (kainat modeli, jeolojik olaylar vb) veya çok pahal ı olduğu (hidroelektrik santralleri, telefon şebekeleri
vb) hallerde simulasyona ba şvurmaktad ır. Ikincisi ise sistemin deneysel etüdü ya ahlâki veya fiziksel insan beyni, da ğılım olayları, savaş salgın hastalıklar vb nedenlerle
imkansızdır. Bu durumda analiz edilen sistem yada ara ştırıcının erişebileceği durumda analiz edilen sistem ya ara şurıcının erişebileceği durumda değil (güneş ay meteorolojik olaylar vb) veya zaman içinde uzun süreli (ihtiyarl ılığın incelenmesi vb) bir
evrim göstermektedir. Simulasyonda maliyet konusu hiç şüphesiz önemli bir faktördür.
Bu nedenlerden de anla şılacağı gibi simulasyon sadece önerilen bir sistemde model oluşturmadan sonuca varabilir.
Eğer hali haz ırda işleyen bir sistem olup üzerinde deney kurulmas ı pahalı ve teklikeli ise sistemi rahatsız etmeden sonuca varabilir.
Ayrıca simulasyon yöntemleri bilgisayarlar ın gelişimi ile büyük çapta ilerleme
kaydetmi ş ve günümüzdeki bilgisayarlardan ayrı düşünülmez hale getirilmi ştir.
Simulasyonun kapsam ı taklit edilen olaya veya sisteme göre de ğişmektedir. Söz
konusu olay veya sistem bir sava ş veya savunma plan ı, bir makinan ın çalışması, bir
fabrikanın işleyici olabileceği gibi bir tarımsal olay örneğin bitkisel veya hayvansal
bir ürünün elde edilmesi, bir hasat makinas ının çalışması bir tarım işletmesinin idaresi, bir tarlan ın sulanması vb.de olabilmektedir. (Okul 1993).
Şekil 4.1 deki ekonomik sistemlerin simulasyonunda kar şılaşılan simulasyon tipleri gösterilmektedir. Şekilde de görüldü ğü üzere zamana bağlı olarak değişiklik gösteren sisteme veya olaylara dinamik de ğişken sistemler bunlar ın simulasyonuna da
dinamik simulasyon denilmektedir. Eğer sistem, zamana göre de ğişiklik göstermiyorsa bu sistemlere statik hemde dinamik sistemler bir matematiksel e şitlik ile tam olarak açıklanabiliyorsa bu sistemlere deterministik (kesin) sistemler bu sistemlerin simulasyonuna da deterministik simulasyon denilmektedir. Fakat baz ı olaylar vardır ki
tarımsal sistemlerin hemen hemen tamam ı böyledir. Matematiksel bir modelle tam
olarak aç ıklanamazlar. Bu sistemlere stokastik olas ılıklı sistem veya olaylar simulasyonuna ise stokastik simulasyon adı verilmektedir. (Okul 1993. Csaki 1985).
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Şekil 4.1. Ekonomik Sis ıemlerde Simulasyon Tipleri (Csaki 1985).
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Bir simulasyon çalışması tasarlanan modelin aç ıkça belirtilmi ş işlev kurallarına
bağlı olarak adım adım hareket etmek suretiyle modelin dinamik davran ışını gözlemlemeyi içermektedir. Sistemin belli bir durumdaki de ğişimleri ayrılıklı (discreteevent) veya sürekli olarak görülebilir. Ayr ılıklı olarak ortaya ç ıkan değişimler, modele dahil edilen girdilerin yap ısına bağlı olarak ya deterministik veya stokastik olarak oluşturulabilir. (Pritsker 1986). Her ne kadar aynl ıklı veya sürekli de ğişen modellerin dinamik davran ışları n tanımlamadaki süreçler farkl ı olsa da, bir sistemin
simulasyonunun temel kapsam ı aynı kalmaktad ır.Deterministik simulasyon modelleri,
sistemde herhangi bir tesadüfi ögenin bulunmamas ı durumunda söz konusudur. Gerçek fiziksel sistemde tesadüfilik bulunsa bile, bu tesadüfi nitelikler problemin yap ısını ve çözümünü kolaylaştırmak dü ş üncesi ile göz önüne al ınmamaktadır. Olasılıklı
bir süreç yerine daha basit olan deterministik bir model kullan ıldığında sürecin değişkenliği görmezden gelinir. Tesadüfi de ğişkenin dağılımı, tüm dağılımların ortalaması başka bir deyişle beklenen değer şimdi ve gelecekteki tek de ğer olarak i şlem
görür ve bu değer, şimdi ve gelecekteki tek de ğer olarak kabul edilir. ( Şahin 1978).
Dolayısıyla tesadüfi de ğişkenin alabileceği öteki değerler ihmal edilmiş olmaktadır.
Olasılıklı simulasyon analizinin bir di ğer adı da Monte Carlo Simulasyonudur.
Olasılıklı bir sürecin en belirgin özelli ği süreç sonundaki ç ıktıların di ğer bir ifadeyle
sonuçların tesadüfi nedenler (de ğişkinler) tarafından belirlenmesidir. (Maisel And
Gnugnoli 1972) Bir sistemin ç ıkusının, tesadüfi nedenler tarafından belirlenmesi, söz
konusu ç ıktının ortalama bir de ğer olması ve tahmini bir değişim göstermesi anlam ına gelmektedir. Sürecin ortalama de ğer ve de ğişkenlik düzeyi, olas ılık dağılımı ile
tanımlanabilir. Olas ılıklı simulasyon gerçek fiziksel sürecin tamamen ayn ısı veya en
azından onun benzeri olan bir sentetik veri üretme yöntemidir. ( Şahin 1978)
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4.2. Simulasyonun Süreçler'
Simulasyon modelinin başarılı bir şekilde geliştirilme süreci başlangıçta problem
çözümü gereksinmelerine yönelik olarak zenginle ştirilen basit bir modeli içermektedir. Simulasyonun amacına ve modelin yap ısına göre değişmekle beraber, simulasyon modelinde izlenilen safhalar genelde birbirine benzemektedir. Bunlar:
1. Problemin Formüle Edilmesi: üzerinde çal ışılan probleminin aç ıklanması, problemin amacının ifadesidir.
2. Modelin oluşturulması: Problemin formulasyonuna göre matematiksel ve mantıksal ilişkilerle sistemin özetinin olu şturulması işlevidir.
3. Verilerin Elde edilmesi: Kullan ılacak yerinin tan ımlanması, saptanması ve toplanmasını içermektedir.
4. Modelin Dönüştürülmesi: Modelin bilgisayar i şlevi için bilgisayar sistemine
göre hazırlanmasıdır.
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5. Modelin Doğrulanması (Verification): Olu şturulan simulasyon modelinin beklenilene uygunluğunun saptanmasıdır.
6. Modelin Geçerliliği (Validation): Simulasyon modeli ile gerçek sistem aras ında beklenen bir uygunlu ğun geçerli olup olmadığının test edilmelidir.
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7. Stratejik ve Düzenli Planlama: Simulasyon Modelini kullanarak deney ko şullannın oluşturulması sürecidir.
8.Modelin Denenmesi: Elde edilen modelin bir tak ım örnek problemlere uygulanışı ve çıkuların elde edilınesidir.
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9.Sonuçların Analizi: Problem çözümüne yönelik önerilerin getirilmesi ve simulasyon ç ıktılarının analiz sürecidir.
10.Uygulama ve Ispat: Modelin ve kullan ımın ispatı ve simulasyondan elde edilen uygulama kararlar ının sonuçland ırılması sürecidir.
Simulasyon yönteminin uygulanmas ında ilk ad ım, problemin aç ık bir şekilde tanımlaması ve analiz amaçlar ının kesin bir ifadesinin olu şturulmasıdır. Simulasyonun
evrimsel yapısı nedeniyle, problemin tan ımlaması sürekli bir i şleve sahiptir. Problemin içeriğine ilişkin yeni kavramlar dahil edildikçe, problemin formulasyonu tekrar
gözden geçirilmelidir. Bir sistemin simulasyon modeli, hem statik hem de dinamik
bir tanımlamayı (formülasyon) içermektedir. Statik tan ımla, sistemdeki ögeleri ve
ögelerin özelliklerini aç ıklamaktad ır. Dinamik tan ımlama ise, sistemdeki ögelerin zaman içinde ne tür bir karşılıklı etkileşimlere neden olduğunu açıklamaktad ır. Dolayısıyla problemin formüle edilmesi süreci büyük bir ustal ık gerektirmektedir. Modeli
oluşturacak ki şinin, sistemin yapısı ile i şleyiş kurallarını ve gereksiz detayları modele dahil etmeden sistemin özünü kavrayabilmesi gerekmektedir.
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Model oluşturma safhasında ise modeli kuran ki şi bir takım temel kararlar ı almak durumundadır. Örneğin hangi varsay ımların baştan kabul edilmesinin ve hangi
ögelerin_modele dahil edilmesinin gerekti ği, ögeler arasında ne tür bir etkileşimin olduğunun saptanmas ı gibi sorulara cevap vermek durumundadır. Modelin oluşturulma
amacına bağlı olarak incelenerek detay seviyesi de ğişmektedir. Problemin formüle
edilmesi ve model olu şturma safhaları, simulasyonda disiplinler aras ı (multidiscipline) bir işbirliği gerektirmektedir. Model kuran ki şinin, sistemin işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olmamas ı, oluşturulacak simulasyon modelinin bazı yanlış
sonuçlar vermesine neden olabilecektir.
Modelin oluşturulmasıyla model için gerekli olan girdi verilerinin ne tür veriler
olduğu da saptanm ış olacaktır. Gerek duyulan baz ı veriler, hali haz ırda mevcut durumdadır. Bu tür verilerin değerleri farazi veya bir ön analize dayal ı olarak elde edilebilir. Bazen simulasyon sonuçlarında fazla bir değişim gdstermemektedir. Modeldeki girdi verilerindeki de ğişmelere paralel olarak simulasyon sonuçlar ının duyarl ılığı
(sensitivity), girdi parametre de ğerlerini değiştirerek bir seri simulasyon tekrarlamasıyla yapılabilmektedir.
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Bir sonraki ad ım, modelin bilgisayar tarafından kabul edilebilir bir forma dönüştürülmesidir. Bilgisayar teknolojisindeki geli şmelere paralel olarak simulasyon çal ışmalarında bilgisayarın kullanımı da gittikçe artmaktadır. Her ne kadar genel amaçlı
bir bilgisayar programlama dili (Fortran IV, Basic vb.) ile simulasyon modeli programlanabilirse de, bir simulasyon programlama dilinin (GPSS, GAPS, Slam 11, Simula, Simscript, Simon, Fordyn, Si ınulate, Dynamo vb.) kullan ımı, çeşitli avantajlar
sağlayabilmektedir. Sirnulasyon programlama dili ile programlama süresinin daha kısa olmasının yanısıra, sistem tan ımlamas ının daha aç ık olarak belirtilmesi de mümkündür.
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Modelin doğrulama ve geçerlili ği safhaları , simulasyon modelinin performans ının
değerlendirilmesi sürecidir. Do ğrulama işlevi, bilgisayar, diline dönü ştürülmüş modelin tasarlandığı gibi yürürlüğe konulup konulmadığının saptanmasıdır. Geçerlilik ise
simulasyon modelinin sistemin mantıklı uygun bir gösterimi olup, olmadığının ortaya
konulmasıdır. Geçerlili ğin, girdi verilerinde, model ögelerinde modellerin geçerlilik
analizi, zor bir i şlev olmakla beraber, di ğer matematiksel modellere (do ğrusal programlama vb.) nazaran daha kolayd ır. Simulasyon modellerinde, model ögeleri (elemanları) ile sistem ögeleri aras ında bir paralelliğin (uygunluğun) bulunması gerekmektedir. Dolay ısıyla söz konusu uygunlu ğun test edilmesi olarak adland ırılan
geçerlilik analizi (validation analysis) model ve sistem yap ılarının karşılaştırılmasını
içermektedir.
Stratejik ve düzenli planlama safhas ı , simulasyon tekrarlart için deney ko şullarının oluşturulması işlevidir. Stratejik (elveri şli) planlama, hem simulasyon tepkisini
ıninimurn veya maksimum yapan kontrol edilebilir verilerin de ğerlerinin kombinasyonunu bulmak, hem de bu veriler ile simulasyon tepkisi aras ındaki ilişkileri açıklamada etkili deneysel tasar ım geli ştirmeyi kapsamaktad ır.Düzenli planlama ise deneysel tasarımlar içinde her bir simulasyon tekrannda veriler içinde en önemli olan ın
nasıl seçilip ayrıldığı ile ilgilenmektedir.
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Bir sonraki safha deney ve sonuçlar ın analizi safhalarıdır. Bu safhada, simulasyon modelin kullan ılması ve çıktıların (sonuç) yorumlanmas ı stirecidir. Simulasyon
sonuçlarının yorumu ve hipotez testlerinin yap ılmasında istatistiki metodlara başvurulmaktadır.
Simulasyon gelişim sürecinin son safhas ı sonuçlarının uygulanması ve sinaulasyon modelinin ispatıdır. Hiç bir simulasyon modeli, sonuçlan karar alma sürecinde
kullanılmadan tamamlanm ış sayılmamaktadır. Uygulama safhas ındaki başarı, modeli
oluşturan kişinin, simulasyon geli şim süreci içindeki di ğer aktiviteleri başarı ile uygulamasına bağlıdır. Modeli kuran ve kullananlar ın yakın işbirliği içinde olması da,
modelin sistemi gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde teklif edebilmesine
imkan sağlamaktadır.
Bir simulasyon çal ışması, başlangıçta yanlış girdi ve hatalı tahminler içerebilir ki,
bu durumda problem amaçlarının yeniden formüle edilmesi ve değerlendirilmesi ve
modelin yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler, iyi bir şekilde yapıldığında yenileme süreci, altenıatiflerin iyi bir şekilde değerlendirildiği bir simulasyon modeli ile sonuçlanabilir.
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5. TARIM EKONOMISI ALANINDA S İMULASYON
YÖNTEMININ KULLANIMI
Simulasyon yönetiminin tarım ekonomisi alan ındaki kullanım imkanları tarımsal
sistemlerin sm ıllandınlması dikkate al ınarak incelenmi ştir. Buna göre 4 tar ımsal sistem sınıfındaki simulasyon çalışmaları örnek olarak verilmi ştir.
5.1.Tarımsal Üretim Sistemlerinin Simulasyonu
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Sistem yaklaşımı ile tarımın ekonomik yönden araştırıması tarımsal faaliyetin
gerçek dünyas ını anlamadan imkans ızdır. Tarımsal üretimin tan ımı diğer bir ifadeyle bitki ve hayvanlar ın gelişimi (biyolojik Süreçleri) tarımsal üretim sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Bu modeller ekonomik ve biyolojik modeller aras ında bir geçiş formundadır. Dolay ısıyla ekonomik ilişkilerin modellenmesinde ki tecrübe kadar
ürün gelişimi hayvan yeti ştiriciliği ve biyoloji hakkındaki bilgi düzeyini de iyi durumda olması gerekmektedir.Bunun sonucu olarak da üretim sistemi modelleri tar ımsal teknolojilerin değerlendirilmesine büyük bir rol oynamaktad ır. Bu durum daha
kürlı, biyolojik olarak daha etkin ve çevre için daha zarars ız tarımsal üretim tekniklerinin araştırmasının bir görev olduğu günümüzde kısmen doğrudur.
5.1.1.Bitkisel üretim Sistemlerinin Simulasyonu
Analitik süreçlerin kat ı kurallarından bağımsız olarak simulasyon bitki geli şimi
ile ilgili detaylı bir bilgi birikimini gerektirmektedir. Bu yüzden pek az bitki çe şidi
üzerinde simulasyon denemesi yap ılmışıtır.(Csaki 1985)
Bitkisel üretim sistemleri simulasyonunda olas ı bir yaklaşım üretim sürecinin biyolojik görünümünü vurgulayarak bitkiler, üretim ko şulları ve bunları etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu tür modeller bio-ekonomik simulasyon
olarak da adlandırılmaktadır. Fakat bu tür çal ışmalarda teknik yönler genellikle ihmal edilmekte veya çok basitle ştirilmektedir. Bu durumda bitkisel üretim faaliyetinin
uygun bir teknik zaman ve maliyetle yürütüldü ğü farzedilmektedir.
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İkinci bir yaklaşım, çal ışmada üretim faaliyetinin teknik yönünün dikkate al ınmasıdır. Bu tür çal ışmalarda özellikle tarım işletmelerinde tarım alet ve makinalarm ın
kullanımı planlaması ve verim üzerine etkileri incelenmektedir. Bitkisel üretimin biyolojik yönünü etkileyen bu tür modeller fazla detaya inmeden olu şturulmaktadır.
5.1.1.1 Bitkisel Üretim Sürecinin Biyolojik-Ekonomik Simulasyonu
Bitkisel üretim sisteminin biyolojik ekonomik simulasyonu,
-Bitki yetiştiriciliğinde belli bir faktörün incelenmesi(ör.tabansuyu dengesi)
-Yetiştirilen bitki ile bitki geli şimine etki eden faktörün incelenmesi (ör:bitki-su
ilişkisi)
-Yetiştiricilik ve bitki geli şiminde temel üretim faktörlerinin incelenmesi
(ör:bitki-su-s ıcaklık ili şkisi)
-Bitki yeştiriciliği ve bitki geli şimine. etki eden bütün faktörlerin ilişkilerinin incelenmesini kapsamaktad ır (Csaki 1985).

Bitki gelişiminin bio ekonomik simulasyonu, temel yeti ştiricilik faktörlerine ba ğlıdır. Bu faktörler aras ında ilk olarak su, sıcaklık ve topraktaki besin maddeleri yer
almaktadır. Bitki ile bu faktörler aras ındaki basit ili şkilerin simulasyonu bile oldukça
karmaşıktır. Çünkü çal ışılan konu bir takım biyolojik ve fizyolojik süreçleri içermektedir ayrıca bu tür modellerin özü sadece bitki-faktör ili şkisini tanımlayan maternatiksel ifade değil aynı zamanda gelişim safhalarını dikkate alarak bitki geli şiminin
dinamik olarak izlenmesidir.
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Genellikle biyolojik ilişkilerin simulasyonu bütün bu say ılan faktörlerin (su s ıcaklık topraktaki besin maddesi vb.) etkisi alt ındadır. Dolayısıyla bir yandan bitki yeti ştiriciliği ile ilgili en önemli karar problemlerini ba ğımsız olarak tan ımlayabilmek diğer taraftan da zaman k ısıtlığı nedeniyle biyolojik süreci etkileyen bütün faktörleri
kapsayan kompleks bir biyolojik simulasyon yürütülmesi teknik yönden oldukça zordur.

Biyolojik amaçl ı bitki gelişim simulasyonunda ilk uygulanan alan sulamad ır. Bilindiği gibi su, bitki geli şiminde en önemli faktörlerden birisidir. Su ile ilgili her karar sonuçta bir ekonomik öneme sahiptir.
a) Bitki Gelişiminde Biyolojik Ilişkilerin Aç ıklanması
Çalışılan bitki ve faktör aras ındaki ilişkilerin matematiksel ifadesi bitki geli şim
simulasyonunun anahtarıdır. Bu matematiksel ifade eğer bitki gelişimi ve faktörler
arasındaki ilişki direkt olarak bir tek ili şki şeklinde tanımlanabiliyorsa oldukça basit
demektir. Bu tür bir ili şkide bağımlı değişken verim, bağımsız değişkenlerde ele alınan üretim faktörleridir. Bitki yeti ştiriciliğinde bitkilerin farkl ı ihtiyaçları ve bu taleplerin karşılanma yollan ekonomik aç ıdan bir dizi önemli faktörün etkisi alt ındadır. Kural olarak, simulasyon bitki- su ili şkisi gibi bir tek faktöre bağlı kalmamakta
ve diğer faktörler hakk ında da bilgiye ihtiyaç duymaktad ır. Bu durumda detayl ı olarak ilişkileri tan ımlayan modeller etkili ve geçerli olarak kullan ılmaktadır.
122

Bitki yeti şriciliğinin biyolojik ekonomik simulasyonu yoluyla tahmini verimler
hesaplanabilmcktedir. Bu tür modellerde ara ştırılan faktörler ile verim aras ındaki ilişkilerin modellemesi yapılmaktadır. Bu tür modellere bir örnek verecek olursak 1971
yılında J C Flinn tarafından geliştirilen bitki- su ili şkisini inceleyen bir modelde mısır bitkisinin bu talebi matematiksel olarak ifade edilmi ştir. Buna göre biticinin su talebi terleme yoluyla kaybetti ği su miktarı olarak dikkate al ınmıştır.
Et = f.Eo
Et = Bitkinin terleme yoluyla ısı talebi
Eo= Açık havada suyun buharla şma katsay ısı
f = Bitkinin terleme yoluyla su talebi ile ilgili katsay ı
Bitkinin su talebi, geli şimin farkl ı safhalarında tabiki aynı değildir. Her bir safhada farklı bir f katsay ısı dikkate al ınmıştır. Su talebi (terleme), E olarak nitelendirilen
meteorolojik ko şulların etkisi altındadır. Su, bitkinin köklcri ile al ındığı için bitki-su
ilişkisinde al ınabilir su seviyesi, toprağın nem seviyesi olarak karakterize edilmi ştir.
SMt = SMt- 1 + Pt + It + Ct - Eat - DRt
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SMt= t döneminde bildi kök bölgesindeki toprak neminin seviyesi
Pt= t döneminde dü şen yağmur miktarı
It= t döneminde yapılan sulama miktarı
Ct= t döneminde taban suyu seviyesindeki yükseli ş miktarı
Eat= t döneminde buharla şma yoluyla uçu şan su miktarı
DRt= t döneminde suyun yüzeysel ak ış miktarı
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Bu denklem, hem kök bölgesi hem de belli bir toprak katman ı için kullanılabilmektedir. Bitkinin su talebi, topra ğın nem kapsam ı ile karşılanmaktadır. Dolayısıyla
bu seviyelerin veya toprak nem kapsam ının tespiti ve uygun terleme de ğerlerinin
denkleme alınması modelin geli ştirilmesinde temel bir basamakt ır.
Buna göre araştırıcı, özel bir "P" katsay ısı ile suyun bitki gelişimi üzerine etkisini ortaya koymuştur. Bu katsay ı terleme ile olas ı terleme oranlar ı arasındaki ilişkileri
göstermektedir.
Ea

P—

Et
Ea= Gerçek terleme hacmi
Et= Bitkinin terleme yoluyla su talebi
Eğer P katsay ısı 1 çıkmış ise bitki gelişiminin düzenli olduğunu değerin 0,5 ile 1
arasında ç ıkması bitki gelişiminin doğrusal bir fonksiyonda azald ığını göstermektedir. Katsay ı 0 ile 0,5 aras ında ç ıktığında ise geli şim tamam ıyla durmuş demektir.
Aynı zamanda P katsay ısının 0,5' den düşük olması verimi de azaltmaktadır.
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Bitki gelişiminin simulasyonu yalnızca dinamik karakterde olu şturulabilmektedir.
Bu tür modeller, oldukça detayl ı olarak karakterize edilmektedir. Örne ğin kısa zaman aralıkları ile bitki gelişiminin izlenmesi gibi.

b) Bitki Gelişimi Simulasyon Modelinin Kullan ımı
Bitki geli şimindeki biyolojik ili şkilere dayalı olan simulasyon modelinin kullanımı denildiğinde uygulamada belirli dönemler itibariyle bitki geli şim sürecinin simule
edilmesi akla gelmektedir. Bu süreç, faktörlerle ilgili de ğişkenlerin değerlerinin yanısıra belli bir gündeki hava koşullarını dikkate alarak matematiksel ilişkilerin hesaplanmasını içermektedir. Bir bitkinin geli şimi, seçilen faktörün bir fonksiyonu olarak
da düşünülebilir.
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Örnekteki su yararl ılık modelinin uygulaması, bitkinin terleme yoluyla su talebi,
aç ık havada suyun buharlaşma katsayısı, yağan yağmur miktarı ve bitki kök bölgesindeki toprak neminin seviyesi ile ilgili de ğerlerin günlük hesaplamalanndan olu şmaktadır: f de ğerleri, gelişim safhasına bağlı olarak değişmekte, fakat geli şimin ölçümü, gün itibanyle sıcaklık değerlerinin kümülatif dağılınutia göre hesaplanmaktad ır.
Günlük P değerleri, kısıtlı sulamanın bir sonucu olarak verim dü şüklüğünü, saptamaktadır.
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Bitki geli şim modelleri kural olarak stokastik (olas ılıklı) bir özelliktedir. En
önemli random (tesadüfi) de ğişken, hava koşulları olup, hemen hemen bütün ara ştırmalarda büyük bir rol oynamakta.d ır. Açıklanan su yararl ılık modelinde hava ko şulları, bitkinin su talebine, geli şim hızına, yağmur miktanna, toprak nemi gibi de ğişkenlere etkide bulunmaktad ır. Bu yüzden bitki yeti ştiriciliği simulasyonu daima
meteorolojik veriye ihtiyaç duyrnaktad ır. Hava koşulları genelde iki yolla ele alınabilir. Geçmiş senelere ait veriler kullan ılabilir veya Monte Carlo tekni ği (her bir günlük meteorolojik yerinin üretilmesinde tesadüfi say ıların oluşturulması yoluyla) uygulanabilir. Genelde, geçmi ş yılların verilerinin. uygulanmas ı basit olmasına rağmen,
Monte Carlo metoduna göre çok çe şitli tesadüfi say ının bir çok kereler uygulanması
imkan dahilindedir.
Yukarıda açıklanan bitki gelişim modelleri ile a şağıdaki kararların çözümü mümkündür (Csaki 1985).
- Gerekli olan sulama hacmi

- Sulamanın sayısı ve dağılımı
- Sınırlı su kapasitenin rasyonel bir şekilde dağıtımı
- Çeşitli sulama metodlann ın ekonomik yönleri
- Sulamanın ekonomik etkinliği
- Sulanacak bitkinin seçimi
- Sulama masraflarının su tüketiınine etkisi vb.
Bu sayılanlara ilaveten sulamayla ilgili olarak ekim tarihi, ilkbahar donlan, politik ve ekonomik problemler gibi faktörlerinde ara ştırılması söz konusudur.
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Üretim sistemleri simulasyon modelleri gerçek alan ölçümleri yerine kullan ılamazlar, bunlar ın amacı daha ziyade geçmi şteki gözlemleri, karar al ıcılar için değerli
olan yeni bilgi formuna dönü ştürmektir.
5.1.1.2. Bitkisel Üretim Sürecinin Teknik-Ekonomik Simulasyonu
Bitkisel üretim süreci, biyolojik ve fizyolojik yönlerinin yan ısıra teknik ve ekonomik önemi açısından da de ğerlendirilebilir. Bitkisel üretimin biyolojik yönü, insan
faktörünü ve etkisini dikkate almadan meydana gelmemektedir.
Tarım işletmelerinde makinaların kullanımı, karar alma aşamasının en önemli ve
özel bir alan ıdır. Tarım işletmeleri, bitkisel üretim faaliyetlerinde gittikçe artan mikarda makina kullanmaya başlamıştır. Bitkisel üretimde tar ım makinalannin kullanımı biyolojik faktörlerce s ınırlanan bitki yaşam sürecinde ikinci derecede ele al ınmaktadır. Tarımın teknik yönden geli şip geli şmediğinin bir ölçüsü de tar ımsal
mekanizasyon düzeyidir. Tarımda makinadan yararlanma süreci, simulasyonla gerçeğe yakın bir biçimde ara şurılabilmektedir. Bir sistemin üretim şeklinin işleyişi, hem
dinamiktir hem de tesadüfi etkenlerden etkilenmcktedir.
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Hava koşulları ve yaşayan organizasyonlar ın söz konusu olduğu sistemlerde tesadüfi değişkenler makinaların bozulması ile de artmaktad ır. Dolay ısıyla dinamikstokastik simulasyon bu tür sistemlerin a şartırılmasında uygun bir araçtır. Mekanizasyon bir çok yolla simule edilebilir. En uygun makina kombinasyonunun seçimi veya
çeşitli teknolojilç çözümlerin ekonomik de ğerlendirilmesi bu alandaki temel sorunlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca simulasyon yöntemi ile mekanizasyonla ilgili
problemler (Csaki 1985);
- Tek bir bitki geli şim safhası ,

pe

- Bitkinin üretim sürecinin tamam ı,

- Bir tarım işletmesinin bütününe yönelik oldu ğunda bile çözülebilmektedir.
(Örn: makinadan yararlanma sistemleri ve üretimde ihtiyaç duyulan çeki gücünün
tespiti vb.) örne ğin ürününü en ekonomik şekilde (minimum masraf) ve en k ısa zamanda biçerdöverle hasat etmek isteyen bir tar ım işletmesinde, üretim sürecinin teknik-ekonomik simulasyonu için öncelikle gerekli olan veriler şöyle sıralanabilir:
Biçerdöverin 1 saatte ne kadar yer hasat edebilece ği
Kuru ve yağmurlu havalarda günde kaç saat çal ışabileceği
Ürün kay ıplarının ne düzeyde olaca ğı
Hava koşulları
Hasat döneminin uzunlu ğu
- Biçerdöverin ar ıza yapma ihtimali
- Biçerdöverin ortalama 1 saatlik veya dekara çal ışma 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 ilişkileri açısından model haline getirilmesine kompleks üretim, sistemleri modelleri denmektedir. Kompleks üretim sistemleri simulasyon modeli hem bio-ekonomik hem de
teknik ve teknolojik modellerin özelli ğine sahiptir. Bu modeller, iki temel ögeden
oluşmaktadır.
1. Doğal üretim süreci içinde en önemli eleman (öge), bitkinin kendisidir ve böylece kompleks modellerin en önemli parçalardan birisi, bitki üretim sürecini tan ımlamaktır.
2. Diğer öge ise insan faktörü ile ilgilidir ki buna teknik süreç ad ı verilmektedir.
Bu iki temel öge, çal ışmanın amac ına olduğu kadar ilgilenilen bitkinin özelliğine
bağlı olarak çok çeşitli formlarda olabilir.
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Kompleks bir bitkisel üretim modellerinden ilki 1976'da Baker ve Horrock tarafından yapılmıştır. (Şekil 5.1.) şekilde görülen model 3 alt' modeli içermektedir. Merkezi model ikinci sırada yer almakta ve m ısır gelimişini tanımlayan biyolojik ve fızyolojik ilişkileri içermektedir. Teknik süreç ise iki farkl ı safhada şekillendirilmiştir.
İlk alt model toprak haz ırlığı ve ekim işlemlerini simule etmektedir.
ÖRNEK PROGRAM

ALT MODELLER
CO2 Konsantrasyonu

Temel Girdiler
Çevre Faktörleri
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Rüzgar hızı
Bağıl nem
Bulutluluk yüzdesi
Hava s ıcaklığı
Ekim tarihi
Güneş ışıkları

Yaprak alanı
Ekim tarihi
Büyüme dönemi günleri -k
Yaprak açısı
Bitki boyu
Işık yayılımı
Respirasyon
Fotosentez
Yağan yağmur ve kar

Topraktan Ç ıkış ve Filizlenme

Büyüme
ve
Gelişme

T

ALT MODELLER

Enlem
Güneşleme süresi
Yıl içindeki gün
Yağan yağmur ve kar

Toprak sıcaklığı
Toprak suyu
4-- Yağan yağmur ve kar
Toprak nemi
E-- Toprak sıcaklığı
Bitki boyu
4---- Bitki populasyonu
‘--- Yaprak hava transferi
E- Yaprak sıcaklıkları
Co profili
Rüzgar profili

Şekil 5.1. M ısır Üretim Sim ıılasymıumm Fizyolojik Sm ıllandırmas ında Kullan ılan Alt Modeller (Csaki 1985)
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Çizelge 5.1. CORNMOD Modelinde Ele Al ınan Değişkenler ve Say ısal Değerlerinin
Elde Ed ş Yolları (Csaki 1985/76).
Alt Model
Yoluyla
Hesaplanan

Sabit Bir Değer
Olarak Dikkate
Alınan (Parametre)
330 ppm

XX XXX

Bilgisayar Say
Çiftçilik 151.
Güneş ışığı
Toprak sıcaklığı
Toprak nemi
Yaprak alan ı
Büyüme dönemi

G.ışınlarına uygun

Gölge-ışık
Fotosentez
Fotosentez
Yaprak alan ı
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CO2 Konsan
Rüzgar hızı
Bulutluk yüzdesi
Güneşlenme süresi
Yağan yağmur ve kar
Bağıl nem
Yılın belirli 1 günü
Hava sıcaklığı
Ekim tarihi
Güneş ışığı
Toprak s ıcakliği
Toprak nemi
Yaprak alan ı
Büyüme dön
günü
Yaprak aç ışı
Işığın dağılımı
Respirasyon
Fotosentez
Bitki boyu
Bitki populasyonu
Yaprak sıcakl ıkları
Gölgede CD profili
Gölgede rüzgar profili

Meteoroloji
Dairesinde
Elde Edilen

a

Girdi Değişkenleri

4.000 bitki/da

pe

Fotosentez
Gölge profili
Gölge profili

Bitki gelişim sürecinin alt modeli biyolojik-ekonomik modellerin yap ısına benzemektedir. Bu modeller basit veya çok karma şık da olabilir. Bu durum kaç faktörün
dikkate alındığına ve ne düzeyde (detayl ı) ele alındığına bağlıdır. Bu modelde m ısır
üretim sürecini detayl ı bir şekilde açıklayan oldukça fazla say ıda değişken ele al ın
mıştır. Çizelge 5.1'de hangi değişkenlerin ele al ındığı , bitki geli şimine etkileri, değişkenlerin nas ıl tanımlanıp, tedarik edildi ği gösterilmektedir.
Bitkisel üretim sistemlerinin kompleks simulasyonunda bu tip modeller, daha
kompleks çal ışmalarında da kullan ılabilir. Örneğin;
- Farklı girdilerin çe şitli kombinasyonlar ının değerlendirilmesi, (buna optimum
kaynak kullan ımı da denilmektedir)
- Girdiler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ortaya konulmas ı ve öncelik verilecek
girdinin tespit edilmesi,
- Gerçeğe yakın verim tahminlerinin yap ılması,
- Teknoloji ve tekniklerin ve makinalar ın en uygun (optimum) tahsisi,
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- Belirli mallarla ilgili yatırım alternatiflerinin ekonomik yönden de ğerlendirilme- Biyolojik ve çevre faktörlerinin etkilerinin bilgisayarda simulasyonu ve böylece
tarla denemeleri ve saha ara ştırması çal ışmalarında masrafların azaltılması mümkün
olabilmektedir.
Kompleks bir bitkisel üretim modelinin oluşturulması çok büyük miktarda veriye
ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla biyoloji çok büyük miktarda veriye ihtiyaç duymaktadın Dolayısıyla biyoloji ve tanm teknikleri hakkında bilgi sahibi uzmanlarla işbirliği neticesinde modellerin başarısı daha da artmaktad ır.
5.1.2.Hayvansal Üretim Sistemlerinin Simulasyonu

a

Hayvansal üretim süreci çal ışmalarında biyolojik, teknik ve ekonomik ili şkileri
dikkate alan en uygun araç, sistem simulasyonudur. Hayvansal üretim süreci ana hatları ile bitkisel üretim sürecine benzemektedir. Dolay ısıyla üretim biyolojik olarak
ele alınmakta ve üretim süreci ya şayan hayati fonksiyonlara ba ğlı bulunmaktadır.
Çalışmanın temel prensipleri bitkisel üretimde olduğu gibi bunda da geçerlidir. Fakat
bu benzerliğe rağmen bir takım hususlarda farkl ılık arzetmektedir.
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- Hayvanların biyolojik verimliliği üretimde büyük bir öneme sahiptir ve bitkilere
nazaran daha farkl ı bir yolla ifade edilmektedir. Bu durumda verim kadar faktör verimliliği, üreme kapasitesi, ölüm oran ı ve ağırlık artışı da yetiştirme sonuçlarında büyük bir öneme haizdir.
- Hayvan yetiştiriciliği diğer bir deyişle hayvansal ürünler üretimi çok safhal ı bir
süreçtir. Hayvan geli şiminin üretim süreci cinsiyet ve kullanım alanına göre iki gruba aynlmaktadır. Bunlar ilgili hayvan türleri ve yeti ştiricilik amaçlarına bağlı olmaktadır.
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- Yemleme, ekonomik aç ıdan hayvansal üretimde en önemli üretim faktörüdür.
Ayrıca hayvanların bulunduğu fiziksel şartlar da büyük bir öneme sahiptir.
- Hayvan yeti ştiriciliğinde hava ko şullarının etkisi ihmal edilebilir durumdad ır.
Fakat salgın hastalıklar ve yeti ştirme koşullarındaki değişmelerden kaynaklanan beklenmedik uyumsuzluklar, adaptasyon bozukluklar ı dikkate al ınabilmektedir.
Hayvansal üretim süreçlerinin , simulasyonunda prensip hayvanların büyüme sürecinin takip edilmesidir. Aç ıklandığı üzere bitki geli şimi genellikle bir veya daha fazla faktörün etkisi altındadır. Oysa hayvansal üretimde simulasyon çal ışmalan bitkisel
üretim çalışmalarda bütün önemli üretim faktörleri zaman içinde ortaya ç ıkmaktadır.
Üretim sürecinin kapsadığı periyodun uzunluğuna bağlı olarak modeller birbirinden
farklılık göstermektedir. Böylelikle hayvansal üretim ile ilgili simulasyon konulan
aşağıdaki gibi olabilir (Csaki 1985):
- Tek bir hayvan türünde yeti ştiricilik yapan işletmelerde üretim sürecinin simulasyonu
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- Hayvancılık işletmelerinde bütünüyle bir üretim süreci simulasyonu
- Belli bir yaş cinsiyet ve kullan ım gruplarının büyüme süreci simulasyonu
- Ekonomik verim trendlerinin simulasyonu
- İşletmelerdeki belli bir hayvan türünün dikey yeti ştirme sürecinin simulasyonu
Üretim süreci açısından nispeten kısa bir sürecin simulasyonu bile detaylı bir
model ve geni ş bir faktör dağılımını içerebilmektedir. Hayvan ın büyümesini etkileyen biyolojik, fiziksel ve fizyolojik ili şkileri içeren modeller genelde sadece belirli
bir kategori veya belli bir ya ş, cinsiyet ve kullanım grubuyla ilgilidir.
Hayvansal üretim süreci simulasyonunda besleme ekonomisi ile ilgili olarak yemler de ele alınabilmektedir. Bunlara örnek olarak yem depolama ve yem tedarik
planlaması üzerine çal ışmalar verilebilir. Yem üretimi ile ilgili belli konular ı modelleştirmek imkan dahilindedir. Hayvansal üretim süreçleri ve yem bitkileri üretimi
birbiriyle yakından alakal ıdır. Dolayısıyla bu sıkı bağlantı modele dahil edilmelidir.
Buna tipik bir örnek olarak hayvanlar ın meralarda otlatılması, otların gelişimi ve
hayvanların büyümesi, sürecin yak ınen ilgili parçalarını oluşturmaktad ır.
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5.1.2.1.Hayvansal Üretim Modellerinin Olu şturulmas ı
Hayvansal üretim süreci ile ilgili modellerin prensibi hayvanlar ın hayati süreçlerini ortaya ç ıkarmada ifade etmekte kullanmakt ır. Böylece oluşturulacak model, matematiksel ifadelerle tan ımlanan bir dinamik-stokastik sistemdir. İlk olarak hayvanların
büyüme süreçlerinin matematiksel aç ıdan tan ımlanmas ı gerekmektedir. Bu çal ışmanın hangi üretim sahfas ını kapsadığına bağlı olarak basit veya kompleks detayl ı olarak matematiksel ifadesini sa ğlayabilmektedir.
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Daha önce de de ğinildiği üzere hayvan yeti ştiriciliğ inde en önemli üretim faktörü
yemdir. Yemin belli bir miktar ve kar ışı mda tüketimi yetersiz bir geli şim ve yetersiz
bir verim ile sonuçlanabilmektedir ki bu ayn ı zamanda hayvan türlerine, yeti ştirme
şekline, yaş ve cinsiyet gruplar ına da bağlıdır.
Yapılan bir broiler üretim simulasyonu (Greig at al 1977), bir tak ım temel ilişkilerin uygulanışını ortaya koymaktad ır. Örneğin belli bir zaman periyodunda piliçlerin
canlı ağırlığı ;
Wt = Wt-1 + Gt; Wo = W

Wt = t döneminde piliçlerin canl ı ağırlığı
Gt = Piliçlerin t-1 döneminden t dönemine kadarki canl ı ağırlık artışları
W = Bir günlük civcivin canl ı ağırlığı
t-1 döneminden t dönemine kadar olan canl ı ağırlık artışı ise bir önceki periyodun canlı ağırlığı ile yaş ve tüketilen yem miktar ının bir fonksiyonudur.
Gt = f (Wt-1, (t-1), Dt)
Dt = Tüketilen yem miktarı t-1 dönemi ile t dönemi aras ındaki zaman aral ığında
ölüm oranı ise canl ı ağırlık ve yaşın bir fonksiyonu olarak formüle edilmi ştir.
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Mt = f (Wt-1, (t-1) )
Mt = t-1 ile t dönemi aras ı ölüm oranı,
Hayvan yeti ştiriciliği simulasyonunda yem bitkileri üretimi ve depolamas ı gibi
bazı konular simulasyona dahil edilmelidir. Ayrıca sürecin mali sonuçları ile ilgili
ifadelerin de dahil edilmesinde yarar görülmektedir. Çünkü hayvansal üretim modellerinin ve üretim faaliyeti sonuçlar ının karmaşık yapısı, hayvansal üretimde ilgili modellerin temel ögesi durumundad ır.
Çeşitli hayvan gruplarının farklı binalarda bulundurulması neticesinde bina kapasitesinin rasyonel kullan ımı özel bir tür hayvansal üretim simulasyonuna ihtiyaç göstermektedir. Örne ğin büyük kapasiteli tavukçuluk tesislerinde bina kapasitesinin en
akılcı yolla kullanımı gibi sorulara cevap bulmak oldukça s ık karşılaşılan bir durumdur.
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Hayvansal üretim süreci simulasyon modelleri birden fazla hayvan grubunu içerdiğinde oldukça karmaşık nitelikte olabilir. Hayvansal üretim modellerinde ba şlangıçtaki hayvan say ısı, bina kapasitesi, ve yem bitkileri üretim miktar ı gibi bağımsız
değişkenler dikkate al ınabilir. Hayvanların yetiştirme özellikleri (tohumlama etkinliği, ağırlık artışı , kondüsyon, üretim etkinli ği, ölüm vb.) genelde modelin parametresi
olarak dikkate al ınmaktadır. Buna benzer olarak ihtiyaç duyulan girdiler de (girdi
fiyatları vb.) modele parametre olarak al ınabilir. Fakat bazı parametreler ıslah edildiğinde bağımsız değişken olarak kullan ılabilir. Bağı mlı değişkenler ise hayvan stoğundaki değişmeler elden ç ıkarılacak hayvan say ısı, fiziksel birimlerle ifade edilen
üretim miktarı, toplam maliyetler, toplam yem ihtiyac ı ve gerekli sermaye vb. olabilir.
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Bitki yetiştiriciliğinde olduğu gibi hayvansal üretim süreçleri de her zaman dinamik Icarakterdedir. Dolay ısıyla simulasyonda hayvansal üretim süreci günlük veya
haftal ık olarak izlenmektedir. Günlük bazdaki hesaplamalar daha geçerli olmakla birlikte çok yoğun bir çalışma gerektirmektedir.
Hayvanların büyümesi de safhalara ayr ılabilmektedir. Bu safhalann baz ıları biyolojik karakterde olup, di ğerleri yetiştiricinin amaçlarının bir fonksiyonudur (hayvanların besiye al ınma döneminin saptanması vb.) Pratikte bir çok çal ışmada hayvanın
büyümesinin çe şitli safhalarm ın ilerideki sabit periyodları dikkate al ınmıştır (Csaki
1985) Bu safhalardan birisi de hayvanlar ın yavrulama dönemi ile tespit edilmektedir.
Simulasyon birden fazla hayvan büyüme periyodu veya ya ş grubunu kapsıyorsa,.
her bir periyod için temel matematiksel formüller olu şturulmalıdır. Çeşitli periyotlar
arasındaki farklılıklar hem farkl ı matematiksel ifadelerden hem de alternatif parametre değişimlerinden ortaya çıkmaktadır.
Tesadüfi (random) de ğişkenler, hayvansal üretim sürecinde de önemli rol oynamaktadır. Tesadüfi etkilerin temel kayna ğı bitkisel üretimde olduğu gibi hava koşulları değil, hayvan organizmalar ının tabiatında bulunan farkl ılıklardır (benzer ko şullara farklı reaksiyon göstermeleri, hastal ık olasılıkları ve ölüm oranı vb.) Buna örnek
olarak hayvanların bir kısmını ilk çiftleşmede gebe kalırken diğerlerinin kalmaması
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veya farkl ı hayvanların aynı özellik ve miktardaki yemden farkl ı düzeylerde yararlanması gösterilebilir. Ayrıca fiyatlar da tesadüfi bir harekete sahiptir. Tesadüfi etkileri ele alman ın yolu muhtemel farkl ı değerlerin tekrar simulasyona dahil edilmesidir. Değişkenin dağılım ı tanımlandıgında simulasyon, Monte Carlo yöntemi
uygulanarak ve tesadüfi say ı üretilerek yap ılabilir.
5.1.2.2.Hayvansal Üretim Süreci Simulasyon Modellerinin Kullan ımı
Hayvansal üretim süreci modellerinin simulasyonunda temel prensip seçilen bir
zaman biriminde (gün, hafta) hayvan büyümesinin izlenmesidir. Modelin yap ısına ve
temel verilerin kullan ımına bağlı olarak periyod boyunca yer alan de ğişimlerin (gebelik süresi, ağırlık artışı , yem tüketimi vb.) özellikleri hesaplanmaktad ır.
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Hayvanların büyüme simulasyonu bütün bir süreci kapsayabilir ve genelde bir
çok defa ardışık tekrarlardan oluşmaktadır. Şekil 5.2 de hayvansal üretim süreçlerini
tanımlayan simulasyon modellerinin genel yap ısı gösterilmektedir. Simulasyon modelinin amacı , herhangi bir yeti ştirme politikas ı veya tekniğinin uygulanmas ının doğuracağı sonuçların ortaya konulmas ı olabilir. Yeti ştirme politikas ına örnek olarak bütün dişi hayvanların mümkün olan erken tarihte çiftle ştirilmesi buzağıların 3
ayl ıkken sütten kesilmesi gibi varsay ımların dikkate alınmas ı verilebilir. Ayrıca özel
bir takım kararlar da simulasyonla olu şturulabilir.
Simulasyon a şamasında değiş iklik yapmak suretiyle;
- Çeş itli yeti ştirme politikalar ı ,
- Farklı yeti ştirme tekniklerinin konbinasyonu,
- Farklı üretim hedeflerinin de ğerlendirilmesi,
- Farklı besleme politikaları
- Farklı üretim zamanlamas ı vb. konular irdelenebilir.
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Simulasyon sonuçları, hayvanc ı lık işletmeleriyle ilgili olarak ah ır ağıl samanlık
kümes gibi binalar ın ekonomik kullan ımı veya yatırım yapma gibi kararlar ın alınmasında işletmeye bir temel te şkil etmektedir.
Bu tarım işletmesinin mevcut durumu üzerine olu şturulan bir simulasyon modeli,
bir kereye mahsus olmay ıp, uzun bir dönem boyunca kullan ı labilmekte ve koşulların
değiştirilmesi yoluyla en iyi çözümün seçilmesi imkan dahilindedir. Böylece yeti ştirme besleme ve bak ım koşullarının ekonomik sonuçlarının etkisi çabuk ve gerçe ğe
yakın olarak ortaya ç ıkarılabilmektedir.
1975 yılında A.P.Charlton ve P.R. Street taraf ından geliştirilen bir süt inekçiliği
modelinde ise aşağıda sıralanan sorulara cevap bulabilmek mümkündür.
- Gelecekteki olas ı bir fiyat dalgalanmas ının süt inekçili ği faaliyetine etkisi
- Hayvan ın teknik performans ının gelişimine etkisi
- Çiftçinin üretim sistemindeki de ği şikliğin etkileri (örn: danalar ı elinden ç ıkarmak yerine besiye almas ı vb.)
- Farkl ı mali ayarlamalar ın ve faiz oranların ın etkileri
- Çiftçi ve ailesi taraf ından yap ılan tüketim artışının üretim sürecinin geli şimine
etkisi vb.
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Şekil 5.2. Hayvansal üretim Siireçlerini Tan ımlayan Simulasyon Modellerinin Genel Yap ısı (Csaki 1985).
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5.2. Tarımsal Işletme Sistemlerinin Simulasyonu
Tarımsal Işletmeler çok çe şitli girdileri kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünleri
üretmektedir ve dolay ısıyla üretim süreci ve koşulları çevre tarafından belirlenen bir
ortamda yaşayan organizmaların hayati fonksiyonları üzerine inşa edilmiştir. Tarımsal işletme sisteminin genel yap ısı Şekil 5-3'de görülmektedir.
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Şekil 5.3. Tarımsal Işletme Sisteminin Genel Yap ısı (Csaki 1985).

Büyük ölçekli bir tarım işletmesi oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan iki temel alt sistemden olu şmaktadır.
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1. Girdi Alt Sistemi: Hammaddelerin ürünlere dönü ştürülmesi sürecidir.
2. Kontrol Alt Sistemi: Girdi alt sisteminin yürütülmesini gerçekle ştirme fonksiyonuna sahiptir.
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Bu iki temel alt sistem çok çe şitli yönlerden ayrılmaktadır. Tarımsal işletme yönetiminin ihtiyaçlarına göre tar ımsal işletme sistemlerinin matematiksel modelle şmesi, 3 temel konuya ayrılabilir. Bunlardan birincisi kontrol alt sisteminde tar ım işletmesinin kısa, orta ve uzun dönem kararlar ının modellemesi, bir diğeri işletmenin
işleyişinin matematiksel ifadesi ve en son olarak da ilk iki yakla şımın bütünleşmeyi
sonucu oluşturulan bir tanımlamalı modeldir.
Tarım işletmesi faaliyetleri özellikle heterojendir (birbirinden farkl ılık arz etmektedir.) Dolayısıyla her periyot için a şağıdaki tipteki de ğişkenler uygulanabilir:
- Üretim değişkenleri (üretim süreci ile ilgili olarak)
- Ticari değişkenler
- Kaynak kullan ım değişkeni (teknolojik değişkenler)
- Finansal (mali) de ğişkenler
- Diger değişkenler
Tarım işletmelerinde üretim süreci boyunca kullan ılan kaynakların kısıtlı olması
durumunda, en uygun şekilde kullan ım ı büyük bir öneme sahiptir. Bu sorunlar ın giderilmesinde zaman ı dikkate alan çok a şamalı bir model oluşturulmalıdır. Bir tarım
işletmesi modelinde temel zaman birimi üretim süreci ile ilgili olarak hemen hemen
1 yıldır. Bu 1 yıllık süre içinde simulasyon statik veya dinamik olabilir. Statik yak-
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laşım, tarımsal işletme simulasyonunun belli bir yıl boyunca aynı kalması anlamına
gelmektedir. Araştırılan durumlar her zaman bu y ıl ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle
farklı üretim sistemleri ve de ğişik iklim koşulları altında söz konusu yıl, simulasyon
ne gibi sonuçlar gösterecektir. Bu yakla şım, duyarlılık analizlerinin yürütüldü ğü statik doğrusal programlama uygulamalarına paraleldir.
Tarımsal faaliyetler, dinamik bir şekilde de simule edilebilir, Model dinamik olarak çal ıştırıldığında işletmenin büyümesi, birbirini izleyen y ıllarda simule edilebilir
ve farklı koşullar ve işletrnecilik programları hesaplanır. Işletmenin büyümesini izleyen bu çal ışmayla 1 yıllık sonuçlar, bunu izleyen yılların simulasyonu için temel
oluşturmaktadır.
Kompleks tarım işletmesi simulasyon modeli, bir çok aşamalı planlama ve analiz
metodudur. Bu modeller tar ım işletmeciliğinde bütün önemli karar problemlerinin
çözümüne yardımcı olabilmektedir. Bunlardan bazıları;
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- En uygun üretim deseninin planlanması
- Yatırım kararlar ının ayrıntılı olarak hazırlanması
- Çeşitli tarımsal kalkınma politikalarının oluşturulması
- Tarımsal üretim sistemlerinin teknik aç ıdan değerlendirilmesi
- Fiyat değişikliklerinin etkilerinin ortaya konulmas ı
- Hava durumu gibi belirsizliklere ba ğlı olarak üretim risklerinin tahmini
- İşletme kaynaklarının ortaya konulmas ı
Finansal sistem değişikliklerinin tar ım işletmesi üzerine olası etkilerinin analiz
vb. konularda olabilir.
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Tarımsal işletme simulasyon modellerinin bilgisayar olmadan kullanımı hemen
hemen imkansızdır. Bilgisayar, bu modellerin işleyişini aşırı derecede h ızlandırmakla
kalmaz, aynı zamanda ara ştırma ve analizlerin olas ı dağılımını da genişletmektedir.
Diğer bir önemli bir avantaj ı, araştırma sonuçlarının açık ve kolayl ıkla yorumlanabilmesini mümkün k ılmasıdır.
Son yıllarda tarımsal işletmelerde karşılaşılan sorunlar ve alınması gerekli kararlar, sadece tar ımsal üretimin yapısı ile ilgili olmay ıp, aynı zamanda fiyat ve pazar
gibi olguları da içermektedir. Günümüzde tar ım işletmeleri kapalı aile ekonomilerinden pazafa yönelik üretim yapan i şletme şekline dönüşmektedir. Bu durumda i şletmelerin di ğer ekonomik sektörlerle olan ili şkileri daha da artmış ve karmaşık bir hale gelmiştir. Dolay ısıyla işletme baz ında karşılaşılan sorunların çöziimünde bütün
alternatifleri de ğerlendirebilme gibi bir durum söz konusu olmaktad ır. İşte bu durumda en iyi çözüm arac ı, simulasyon modelleri olmaktadır. Şekil 5.4'de fiyat ve pazar
yapısı dikkate al ınarak oluşturulan (endüstri dinamikleri prensibi) bir s ığır besiciliği
işletmesinin simulasyon modelinin şeması görülmektedir. Şemada modelin temel yapısı gösterilmekte ve çe şidi karar fonksiyonlar ıyla bağlantılı ilave değişkenleri işaret
edilmektedir. Ana konu, bu faaliyetin yapmaya de ğer olup olmad ığı, eğer yapmaya
değerse besi döneminde s ığır eti üretim kapasitesini art ırmak için ne ölçüde sermaye
yatırımı yapılacağıdır. Model, yakla şık 600 denklemi kapsamakta ve çal ışmada fiyat
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dalgalanmaları ve hava ko şulları da dikkate alınmaktadır. Ayrıca otlatma ve besleme
koşulları arasındaki ilişki önemli sayılmıştır. Esas hesaplamalarda çe şitli satış ve satın alma fiyatları temel alınmış ve izlenen yeti ştiricilik politikası çalışması 40 yıllık
bir periyot baz al ınarak yürütülmü ştür.
Tarımsal işletme sistemleri simulasyonuna ülkemizde bir örnek verecek olursak,
1981 yılında Ege Bölgesi Gediz havzasinda seçilmi ş bir yörenin tar ımsal planlamasının yapıldığı bir çal ışmada (Oktay 1981), 20'ye yakın alternatif olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca simulasyon yönteminin, do ğrusal programlamadan farklı olarak;
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Şekil 5.4. Bir S ığır besicili ği faaliyetinin dinamik simulasyon modeli (Csaki 1985).
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- En küçük ve en büyük faaliyet say ısını sınırlama olana ğının bulunması,
- Plana girecek faliyet say ısını sınırlama olanağının bulunması,
- Planlama sonunda bilgisayardan çok say ıda planın elde edilmesi vb özellikler
taşıdığı vurgulanmaktad ır (Oktay 1981).
53. Bölgesel ve Ulusal Tar ım Sistemlerinin Simulasyonu
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Ulusal düzeyde tarım sistemi ile ilgili çal ışmalarda matematiksel modclleme bir
yere kadar geni ş kullanım imkanları sunmaktadır. Ancak bu ifadelerde amaç sadece
sistemin nasıl işlediğinin değil aynı zamanda bir takım problemlere ili şkin alternatif
çözümlerin getirilmesi olmal ıdır. Bu da simulasyon çalışmaları ile kolaylıkla başarılabilmektedir. Şekil 5.5'de ulusal tar ım sistemlerinin genel yap ısı görülmektedir. Şekilde de görüldü ğü üzere sistemde teknik biyolojik sosyal ve ekonomik ve ekolojik
faktörler e şit olarak dikkate al ınmıştır.
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Şekil 5.5 Ulusal Tarım Sistemlerinin Genel Yap ısı (Csaki 1985).
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Ulusal tarım sistemlerinin modelleri sadece tar ım sektöründe de ğil tarım sektörünün diğer sektörlerle ili şkisini dikate alarak ayn ı zamanda ülke ekonomisi için olu şturulmaktad ır. Buna göre tar ımsal makromodellerin s ınıflandınlması
- Tek bir mal veya mal grubunun üretimine yönelik faaliyetler içeren modeller
- Tarımsal üretimi bir bütün olarak ele alan tar ımsal sektör modelleri
- Tarım ürünlerinin üretimi ve i şlenmesi safhalar ını dikkate alan g ıda üretim modelleri şeklindedir. (Csaki 1985)
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Şekil 5.6. da Ulusal Tarım sistemleri modellerinin genel yap ısı gösterilmektedir.
Uzun bir plan dönemini kapsayan bu modelde 3 alt model söz konusudur. Birincisi
plan ve politikaların sıralandığı alt model ikincisi sistemin gerçekle ştiği alt model ve
sonucunu da sistemle ili şkili olarak ulusal pazar alt modelidir. Bölgesel ve ulusal tarım sistemleri simulasyonu ile ekonomik i şletmecilik modellemeleri, üretim modelle-
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Şekil 5.6. Ulusal Tarı m Sistemi Simulasyon Modellerinin Genel Yap ısı (Csaki 1985).
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mesi tarımsal üretimin do ğal ve ekolojik ko şullarının ele alınması, tarımda nüfus hareketlerinin incelenmesi, tüketici talebinin modellenmesi, arz talep dengesinin olu şturulması uluslararas ı pa7arların ülke tarım ekonomisine etkilerinin modelemesi yap ılabilmektedir. Ayrıca tarım politikalarının belirlenmesinin yan ısıra tarımsal yayım ve
tarımsal eğitim çalışmaları nda da yaygın bir şekilde kullanımı bulunmaktadır.
(Boehlje and Eidman 1978) (Menz and Longworth 1976)
5.4. Uluslararas ı Tarım Sistemlerinin Simulasyonu
Daha önce de de ğinildiği üzere aynı coğrafi bölgedeki birkaç ülkenin ortak tarımsal yapı ve politikası uluslararas ı tarım sistemleri olarak adland ınlmaktadır. Tarımın uluslararas ı ilişkileri arasında ticari ilişkiler, g ıda ve teknolojik yardım finansal
ilişkiler, uluslararası rezerv stoklar ının oluşturulması vb. hususlar dikkate almmaktadin Şekil 5.7.de uluslararas ı tarım sistemleri modellerinin genel yap ısı verilmiştir.
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Uluslararas ı tarım sistemlerinin simulasyon modellerinin olu şturulmasında iki yol
izlenmektedir. Birincisi uluslararas ı tarım sistemini büyük bir ülke şeklinde dü şünüp
ulusal sisteme benzer yap ıda model oluşturmak ikincisi ise uluslararas ı sistemdeki
dahili ilişkileri alt sistemleri ve ba ğlantıları tanımlayan bir model olu şturmaktadır.
Uluslararası ve ulusal tar ım sistemlerinin simulasyonu ile öncelikle ulusal ve
uluslararası tarım politikasına yeni bir perspektif getirilmi ştir. Tarımla ilgili ulusal
düzeydeki problemlerin çözümü tar ımın ülke ekonomisinin istekleri do ğrultusunda
yönlendirilmesi farkl ı tarım politikalarının meydana getirece ği sonuçların değerlendirilmesi vb. konularda çok çe şitli alternatifler simulasyon yöntemiyle oluşturulabilmektedir.
6.GENEL DEĞ ERLENDIRME
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Çağımızda ülke yararını gerçekleştirmek isteyen idareci ve teknisyenlerin karar
aşamasında ilham ve tahminden öte, bir tak ım bilimsel araç ve tekniklerden yararlanmaları zorunlu hale gelmi ştir. Özellikle ekonomik sektörlerin kar şılaştığı problemler genelde hacimce karma şıklık aç ısından gittikçe artmaktad ır. Bu teknikler sayesinde, bazı konularda amac ı sağlayan kararın hangi olduğu, bazılarında ise çeşitli
kararların ne sonuçlar doğruacağı ortaya konulabilmektedir, dolas ıyla yanlış ve kötü
kararlar bertaraf edilebilmektedir. Do ğrusal ve doğrusal olmayan programlama teknikleri,oyun teorisi ve simulasyon yöntemi, bu karar araçlar ından bazılarıdır. Analitik
metodların işlemediği veya pratik olmad ığı durumda simulasyon en etkin yöntem
olarak kullan ılmaktadır. Diger taraftan sistemin gerçekle ştirilmesini imkansız, çok
masraflı veya uzun bir zaman gerektirdiği durumlarda, simulasyondan yararlan ılabilmektedir.
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Özetle, gerçek sistemin bir taklidini olu şturmayı amaçlayan simulasyon yöntemi
ile hem zamandan, hem de parasal aç ıdan tasarruf edilebilmektedir. Bununla birlikte
çok çeşitli alternetifier kolayl ıkla ve en k ısa zamanda mümkün olduğunca gerçe ğe
yakın bir şekilde değerledirilebilmektedir.
Son yıllarda simulasyon, yöntemi özellikle geli şmiş ülkelerde tar ımda da yoğun
olarak kullan ılmaya başlanmıştır. Bu yöntem sayesinde hem i şletme, hem bölge,
hem de ülke baz ındaki politikalara yön verebilecek sonuçlar al ınmaktadır. Oysa ülkemizde özellikle tarım alanında bu yöntemin uygulama örnekleri oldukça s ınırlı sayıdadır.
Günümüzde tarımın, diğer ekonomik sektörlerle olan ili şkileri eskiye nazaran daha da artış göstermektedir. Bu s ıkı ilişkiler neticesinde tarım işletmelerimizde üretimde, yatırım, kaynak kullan ımı vb. hale gelmektedir. Fiyat belirsizli ği ve pazarlama imkanlarının kısıtlılığı vb. dış etkenler nedeniyle özelikle pazara yönelik
üretimde bulunan tar ım iş letmelerinin üretim kararlar ında risk ve belirsizli ğin dikkate
alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bilindiği gibi hava koşulları da bu tesadüfi et139

kenleri artırmaktadır. Bu durum, tarım işletmelerinde karar aşamasında çok çeşitli alternatiflerin değerlendirilerek bir sonuca var ılmasını gerekli kılmaktadır. Tarım işletmelerimizin karşılaştığı bu kompleks yapı neticesinde, simulasyon yöntemiyle al ınacak kararlar, sistemin karma şık tam olarak anlaşıldığında, gerçeğe yakın olacak ve
optimum sonuçlar verebilecektir.
Ayrıca tarımsal üretim sistemlerinin simulasyonu ile de hem bitkisel, hem de
hayvansal üretimi etkileyen temel faktörlerin etkileri detayl ı olarak ara ştınlabilecektir. Bu sayede her bir faktörün optimum kullan ılması sağnalabilecek ve kaynak kullanımında etkinliği artırabilecektir. Ayn ı zamanda verim de bir art ış söz konusu olabilecektir. Bunun yan ısıra bölgesel, ülkesel ve uluslararas ı bazda bir takım tarım
politikalannın oluşturulabilmesine temel olacak veriler (kararlar), simulasyon yöntemi ile elde eçlilebilmektedir. Dolayasıyla özellikle bölgeler itibariyle bu çal ışmaları
yaygınlaştınlıp sonuçlandınlması ve yayım elemanlarının etkin bir şekilde çalışması
ile bu avantajlardan bölgedeki çiftliklerin sonuçta da ülke ekonomisinin faydalanması sağlanabilecektir.
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Tarım ekonomisi alanında simulasyon yönteminin çok çe şitli dallarda kullanımı,
şüphesiz ülkemiz için de söz konusudur. Ancak ülkemizin içinde bulundu ğu koşullar
nedeniyle bu kullanım alanı kısıtlı olabilir. Bilindiği üzere tarım işletmelerimizin büyük bir çoğunluğunda muhasebe kaydı tutulmamaktadır. Bu durum, tarım işletmeleri
ile ilgili bir takım sorunları n dinamik olarak (zaman serisi) ele al ınmasını smırlandırmaktadır. Diğer bir husus, ülkemizde tar ımsal araştırmaların miktar olarak yetersizligidin Örneğin optimum i şletme büyüklüğünün tespit edildiği ancak 15 veya 20 ye
yakın araştırma yapılmıştır ki bunların çoğu da hemen hemen ayn ı tarım bölgelerini
kapsamaktadır. Bu durumda, daha önce yap ılmış çalışmalarda kullanılan veri ve elde
edilen sonuçların, simulasyon çal ışmalarında kullanılabilme olasılığı da ortadan kalkmaktadır. Simulasyon yönteminin kullan ımını sınırlandıracak bir di ğer etken de ülkemize tarımsal araştırmalarda çok çeşitli bilim dallarında bulunan araştırıcı ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin oldukça düşük bir düzeyde olu şudur. Bu yöntemin tarım
alanında kullanımın yaygınlaştırılması, araştırmalarda ekip çal ışmasına bir zemin te şkil edebilecek ve çok çe şitli araştırmaların yürürlüğe konması sağlanabilecektir.
Sonuç olarak, ülkemizde uygulanması fazla olmayan bu yöntemin tar ım ekonomisi alanında kullanılabilme olanaklarının araştırılması ve böylelikle bu yöntemin avantajlann ın işletme ve ülke baz ında ortaya konulması gerekmektedir. Simulasyon yönteminin kullanımı ve kullanım alanlarının artırılması ile ülkemizde tar ımsal
işletmecilik alanında yeni bir perspektif aç ılmış olacaktır.
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AVRUPA PARA SISTEMI VE
TÜRKİYE'NİN SISTEME
ENTEGRASYONU
Metin SARAÇO ĞLU *
1. AVRUPA PARA SISTEMI (EUROPEAN MONETORY SYSTEM-EMS)
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Avrupa Birliği (AB) parasal bütünle şmeyi gerçekle ştirmeyi amaçlayan EMS, belgesel bir "inter-konvertibilite" sistemine dayanmakta ve tüm üyeler aras ında ortak bir
para biriminin kullan ılmas ını öngörmektedir. Ekonomik entegrasyonu sa ğlayan bir
toplulukta parasal entegrasyonun gerçekle şmemesi durumunda, her ülkenin izleyeceği
bağımsız para ve kambiyo politikas ı kaynak maliyetini art ırıcı sonuçlar verecektir.
Ekonomik alanda bütünle şme sonras ında oluşturulacak para birli ği şu yararları
sağlamaktadır:
- Döviz kurlar ına ilişkin belirsizliğ in azalması sonucu sermaye, mal ve hizmet ticareti olumlu yönde etkilenecektir.
- Döviz piyasas ının yol açtığı kaynak kay ıplarının maliyetinden tasarruf, buna paralel olarak da döviz rezervelerinden tasarruf etmek imkanlar ı ortaya ç ıkacaktır.
- AT'nın uluslararas ı para birimi kullanmasının sağlayacağı yararlar, ortak para
birimi, dış ödemeler sorunlar ına önemli çözümler getirecektir.
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- Para birli ğine üye olrnan ın sağlayacağı uluslararas ı kredibilite'nin yan ı sıra, küçük ve aç ık ekonomilerin döviz spekülasyonlar sonucu kar şılaştığı olumsuz etkiler
de ortadan kalkacakt ır.
Para birliğine katılman ın olumlu etkileri yan ında olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; ekonomik politikaların ulusal çerçevede belirleme serbestisinden vazgeçme, üye ülkenin ba ğımsız para, kambiyo, faiz politikaları uygulayamamaları sonucunu getirmektedir. Şöyle ki; sistemin benimsedi ği ortak para artışı
sonucu gerçekle şen büyüme h ızı , enflasyon ve i şsizlik oranları her ülkenin arzulad ığı
seviyelerde gerçekle şmeyebilir. (1)
Bu bağlamda, EMS ile IMF aras ındaki benzerlikler vurguland ığında şu unsurlar
gözlemlenmektedir:
(*)Araş. Gör. G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

(1) Avrupa Para Sistemi, TCISIAD Yay ını , 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 yönelik olarak ekonomi ve para politikalann ın uyumlaştınlması gereği savunulmaktadır.
ii- Her iki sistem de dengesizlikleri ortadan kald ırmak için yarattıkları fonlar
kullanarak kredi vermeyi a ınaçlamaktad ırlar. IMFdeki ana fon, ülkelerin % 25'ini
SDR (veya eşdeğer konvertibl döviz), % 75'ini ise kendi paraları ile ödemeleri yoluyla oluşmaktad ır. EMS'de ise, fon, ülkelerin altın ve döviz rezervelerinin 1/5'lik
bölümünü fon hizmetine vermeleri kar şılığında yaratılan ECU'lardan olu şmaktadır.
iii- Her iki sistem de ortak bir para birimi yarat ıp yaygın kullan ımını amaçlar.
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Büyük dünya krizi sonras ında uluslararas ı ticaret katlı döviz kuru uygulamaları,
yüksek gümrük duvarları ve kambiyo k ısıtlamalar gibi nedenlerle sekteye u ğratılmıştır. Uluslararas ı ticareti canland ırmak amacıyla Bretto Woods Anlaş ması (1944)
yapılmış, bu anlaşma ile ülke paralar ı arasında kovertibilite sa ğlanmasına çal ışılmış
ve döviz kurlarının belirli sınırlar içinde dalgalanmas ına olanak tan ınmıştır. 1971'e
kadar bu uygulama aksamadan yürü ınüştür. Çünkü ABD, ülke d ışında istendi ği an
doları, sabit alt ın-dolar paritesinden, alt ına çevirmeyi taahhüt etmekteydi. Böylece
dolar, altın kadar güvenceli bir rezerv birimi olarak kabul görmekteydi. Ancak enflasyonun h ızlanması ve dolay ısıyla dolara karşı güvensizliğin artması ve diğer dışsal
faktörler sonucu bu sistem çökmü ştür.
70'li yılların başlarında yap ılan Washington Anlaşması ile, ülke paralarıyla dolar
arasında yeni "merkezi kurlar" tespit edilmi ş ve ülke paraları bu yeni kurdan (-) (+)
% 2.25"lik sapma göstermesine izin verilmi ştir. 1972'de AET, IMFce uygun görülen
dolar merkezi kurundan (-) (+) % 2.25'lik sapmalar ı muhafaza ederek, üye ülkelerin
"ikili kurları " arasındaki dalgalanmalann s ınırını giderek daraltmalar ını önermiştir.
Bu işlem literatürde "tüneldeki y ılan" şeklinde aç ıklamalara konu olmuştur. (2)
Ancak "yılan'ın çeşitli nedenlerden dolay ı başarısızlığa uğradığı görülmektedir.
Bu nedenlerin başl ıcaları ise şöyle sıralanabilir;
i- 1960 sonras ında başlayan para krizinin devam etmesi,
ii- Italya'n ın çift döviz piyasas ı kurması, yani sermaye ihracat ını güçleştirmek
için "malı" liretin değerinin düşmesine olanak sa ğlarken, "ticari" liretin AErnin kabul ettiği yılan içinde kalmas ının sağlanmasıdır.
iii- Doların istikrazsızlığı, petrol fiyatlann ın yükselmesi, topluluk üyeleri aras ında
yapısal farkl ılıklar ve merkezi kurlar ın değişimiyle ilgili bir ölçütün olmaması, yılanın başarısızlığındaki diğer nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bütün bu geli şmelere karşın, topluluk içerisinde reel ve parasal alan ı kapsayan
"tam bir bütünle şme hedeflenmiş" ve ilk amaçlarından biri de EMS'nin kurulmas ı olmuştur. EMS'nin çerçevesi "iki a şamal ı " Barre planları ve "Werner Raporu " do ğrultusunda oluşturulmuştur.
Özellikle Werner Raporunda (1970) tek bir topluluk para birimi (ECU) olu şturmak için;

(2)
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A.g.e. s3

- Üye ülkelerin paraları arasındaki ilişki sabitleştirilmesi,
- Kurlar aras ında dalgalanmalar ın ortadan kaldırılması ve
- Para birimlerinin geriye dönü şü olmayacak şekilde tam konvertibilitesi amaçlanmıştır.
Buraya kadar anlat ılan EMS Sisteminin özünde sabit fakat ayarlanabilir kurlar olgusu bulunmaktad ır. (3) Yine ayn ı şekilde sistemin fonksiyonlar ı üç ana başlıkta
toplanabilir. Bunlar;
- Avrupa Para birimi (ECU)'nun yarat ılması ve kullanılması,
- Kur Sistemi ve müdahale mekanizmas ı ,
- Kredi mekanizması,
2. TÜRK FINANS SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE DIŞA AÇILMASI:
ULUSLARARASI SISTEME ENTEGRASYONU

a

1980% yıllar, dünya finans sektöründe liberalle şme, finansal araç geni şlemesi ve
finansal entegrasyon ile ilgili önemli geli şmelere konu olmu ştur. Finans sistemindeki
büyüme, ekonomilerdeki reel büyümeyi a şmıştır. Bu gelişme ve bütünle şmenin,
1982'deki borç krizi sonras ında daha çok geli şmiş ülkelerde yoğunlaştığı gözlemlenir. Dünya sermaye hareketleri içinde, geli şen ülkelerin payları azalmaktad ır.
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1970'lerde yüksek petrol fiyatlar ı nedeniyle, oluşan petro-dolarlar uluslararas ı finans piyasalarını besleyen önemli bir fon kaynağı iken, 1986'dan itibaren hem dolarda hem de petrol fiyatlar ındaki hızlı düşüş büyük ölçüde bu kayna ğı kurutmuştur.
1980'li yıllarda Japonya, finans alanlar ında süper bir ülke olarak yerini alm ıştır. (4)
Dünyadaki finansal entegrasyona yönelik geli şmelerin ilk basamağını liberalleşme
oluşturmaktadır. Günümüzde, finansal kurumların faaliyet alanlarını ayıran sınırlar
gevşemiştir. Bankalar ın menkul kıymet işlemleri yapabilmeleri, menkul kıymet firmalarının yatırım fonları yönetebilmeleri ve üniversal banka ılığa geçiş sağlanmıştır.
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Anglo-Sakson sisteminde bankalar ve menkul k ıymet firmalarının faaliyet alanlarını ayıran kesin s ınırlar azalırken, Türkiye'de uygulanan k ıta Avrupası sisteminde,
sadece bankalara tan ınan ayrıcalıkların yayg ınlaştırılması, liberalleşmenin bir sonucu
olarak gündeme gelmektedir.
Liberalleşmenin bir diğer yönü de, mali bask ının ortadan kalkmas ıdır. Mali baskı
kısaca, mevduat reel net faizlerinin negatif olmas ı ve bankaların kredi mekanizmasına tahsis yoluyla müdahalesi olarak tan ımlanabilir.
Sermayenin serbest dolaşımında liberalleşme etken olarak kar şımıza çıkmaktadır.
Bu şekilde, uzun dönemde faktör gelirlerinin e şitlenmesi sağlanmaktad ır. Bugün,
önemli finans merkezleri aras ında serbestlik ve 24 saat i şlem yapmanın sağlandığı
görülmektedir. Dünya piyasalar ı işlem hacmi, ticaret hacminin 20 kat ına ulaşmıştır.
1986 yılı örnek al ındığında, piyasan ın ancak % 5'i ticaret, % 85'i ise finansal fon
hareketlerinden olu şmaktadır.
(3)
(4)

A.g.e., s-5
Türk Finans Sektörünün D ışa Açı lması , TOSIAD Yaytnt, Yayın No: 127, 1989, s.4
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Liberalleşme yabanc ı finans kurumlar ının bir ülkede serbest faaliyetini ülkenin finans kurumlann ın dışarıda faaliyetini, yabanc ıların ülkede doğrudan ve portföy yatırımlarını , yerli firmaların yurt dışındaki yatırım ve borçlanma imkanlann ı artırmayı
ve yerli-yabancı firmalar aras ındaki hukuki statü farklar ını ortadan kaldırmayı amaçlar. (5)
Türkiye'deki finans sektörünün geli şimi ve yap ılan düzenlemelere geçmeden önce, uluslararası finansal entegrasyondaki geli şmeleri şu şekilde üzetleyebiliriz:
Günümüzde bilgi akımı ve bilgi işlem olanakları artmış, anında piyasaya girişi
sağlayan "dealing" ve i şlemin tamamlanmas ını sağlayan "settlement" ağları yaygınlaştınlmıştır. Dünyanın başlıca finans merkezleri aras ında günün her saatinde i şlem
yapılabilmektedir. Sermaye hareketlerindeki liberalle şme ve "deregulation" uluslararası finansal bütünle şmenin alt yapısını oluşturur.
Bu bağlamda, Japonya'nın bir süper finans ülkesi olarak ortaya ç ıkması, "Euro"
piyasalara fon arz eden ülke konumunu kazanmas ı ve büyük ödemeler dengesi aç ığı
veren ABD'nin bu aç ığını sermaye piyasalar işlemleri yoluyla kapatması, finansal
hareketlerin i şlem hacmini büyük ölçüde artırmışur.
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Finansal entegrasyon sürecini h ızlandıncı etkenler şu şekilde sıralanabilir:
- Uluslararası portföy olu şturulmas ına getirilen kolaylıklar,
- Borsaların, kote edilmiş menkul k ıymetleri ve borsa üyeli ği açısından hızla
uluslararasılaşması,
- Auditingy ve rating hizmetlerinin uluslararas ı standartlarda yayg ınlaşmas ı,
- Uluslararası bankacılık ve Eurou piyasalarının işlem hacmindeki artış,
- Japon, Kamurai ve Shogun ve Euroyen piyasalar ındaki hızlı gelişmeler.
2.1. Türkiye'deki Sermaye piyasas ının Genel Görünümü
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Burada para ve sermaye piyasalar ı aras ındaki bir ayrımın yapay oldu ğu, çünkü
uzun vadeli yatırım araçlarının her iki piyasada da i şlem gördüğünü düşünerek sadece sermaye piyasas ı üzerinde durulacak ve geli şmeme nedenleri vurgulanacakt ır. (6)
Çünkü uluslararası finans sistemiyle bütünleşmede, sermaye piyasas ının yapısı ve işleyişi belirleyici olmaktad ır.
Sermaye piyasas ını "orta ve uzun vadeli fonlar ın arz ve talebinin, yard ımcı kuruluşlar arac ılığıyla ve menkul k ıymetlere bağlı olarak karşılaştığı piyasalar" olarak
tanımlayabiliriz. (7)
Sermaye piyasas ının ekonomi içindeki önemi ise, ülke ekonomisi aç ısından tek
başına yararlı olamayan, küçük tasarurflar ın menkul kıymetler arac ılığıyla yatırımlara
kanalize edilmesinden kaynaklanmaktad ır. Yine aynı şekilde, sermaye piyasas ı gelişmekte olan ülkelerde, "k ısır döngü" olarak nitelendirilen tasarruf yetersizli ği sorununun aşılmasında yard ımcı, bir fonksiyonu vard ır. Ileride de de ğinileceği üzere Türkiye'dekinin aksine, Bat ılı ülkelerde piyasalara giren tasarruflar ın çoğu kişisel olmayıp,
kurumsal yapıdadır. Yani bir kurumsal yat ınmcı olgusu vardır. (8)
(5)
(6)
(7)
(8)
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A.g.e.,s.5.
Aksoy, A., Menkul K ıymet Yat ı rımlar ının Analizi, Ankara, 1988,3.73.
Karsl ı , M., Sermaye Piyasas ı , Borsa ve Menkul K ıymetler, Istanbul, 1988, s.17.
A.g.e.,s.29.

Sermaye piyasas ının gerek uluslararas ı finans sistemiyle bütünleşmedeki fonksiyonu, gerekse ülke kalk ınmasındaki itici gücü nedeniyle bir çok ülkenin bu alanda
atılımlar yaptığını görmekteyiz.
Bu bağlamda, Türkiye'de bu yöndeki çabalar ın uzun bir geçmişi olduğu ve
1980'lerden sonra h ızlanan bir sürece girdi ğini söyleyebiliriz. Buna ra ğmen, yukarıda
değinilen iki önemli nedenden dolay ı, birincil bir öneme sahip "sermaye piyasas ı"
olgusunun , Türkiye'de istenilen düzeye gelemedi ğinin ve etkinliğinin sağlanamadığı
saptanmaktad ır. Bu geli şmelerin istenilen oranda olmamas ının nedenleri, aşağıda dört
etkenle anlaulmaya çal ışılmıştır.
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i- Bankalar sisteminin Türkiye'deki özelliklerinden kaynaklanan olumsuz etkiler
ilk sırayı almaktadır. Çünkü bankalar ülkemizde, finans sisteminin tek hakimi durumundad ır. Buna karşılık, Anglo-Sakson sisteminde bankalar her biri ayn ve belli
fonksiyonları olan yetki ve çal ışma alanları ayrılmış finansal kurumlardır. örneğin;
bankalar borsada i şlem yapamazlar, menkul kıymet firmaları da mevduat toplayıp
kredi veremezler. Yani bankalar birbirlerinin alanlar ına müdahele etmemektedirler.
Bizde ise, bu görev ve yetki ayr ımı tekelci bir özellik olarak sadece bankalara b ırakılmıştır. Örneğin bankalar, borsa üyesi olabilmekte ve menkul k ıymet yatırım fonu
oluşturabilmektedir. Böyle bir ayncal ığın oluşmasında, pratik nedenlerin olmas ının
yan ısıra, bu alanda çal ışacak bankalar d ışında güçlü kurumlar ın bulunmamas ıdır. (9)
ii- Bir diğer neden de, devletin finans piyasalar ındaki konumudıır. Türkiye'de para piyasası hazine bonoları , sermaye piyasas ı da devlet tahvillerinin hakimiyeti alt ındadır. Bazı değerlendirmelerde, "mali devletçilik" olarak nitelendirilen bu uygulamada köklü değişiklikler olmadan, finansal piyasalar ın istenilen geli şmeyi
gösteremeyecekleri vurgulanmaktad ır.
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iii- Sermaye piyasasının oluşumunu olumsuz etkileyen üçüncü etken de, enflasyondıır. Yüksek enflasyon, yüksek faiz demektir. Yüksek faiz ise hem şirketlerin Icânnı azaltmakta, hem de sabit getirili mevduat faizi kar şısında, çekicilikten uzaklaşma
olarak çift etki yapmaktad ır. Enflasyonun olumsuz etkilerini gidermeye katk ısı olabilecek, "de ğişken faizli tahvil" ihrac ı sermaye piyasas ına da önemli bir arac ı kazandıracaktır.
iv- Geçmişte yaşanan kötü deneyimler, yani çok ortakl ı şirket olgusunun genelde
başarısızlıkla sonuçlanmas ı ve 1980-81'deki "Banker kirizi" sermaye piyasas ına güveni azaltmaktadır.
2.2. Türk Finans Sektöründe 1980 Sonras ı Kurumsal Düzenlemeler
Gelişme durumundaki bir ülkede, uluslararası finansal entegrasyon süreci, finan-

sal kurumların gelişmesini sağlayacak kurumsal düzenlemeleri, uluslararas ı sistemle
bütünleşme çabaları ile birlikte götürmek zorundad ır. Bu yöndeki kurumsal düzenlemelere aşağıda belirli bir s ıra takip edilmeksizin de ğinilmektedir.
(9) TUSİAD,Türk Finans..., a.g.e.,s.23.
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- Gelir ve Kurumlar Vergisi Usul Kanunun'dalci değişiklikler, 1982'de yürürlüğe
giren Gelir Vergisi Kanunu ile y ıllardır değiştirilmemiş olan ve 1950'lerden kalma
vergi dilimleri yerine yeni dilimler getirilmi ş ve artan oranl ılık kısmen düzeltilmiştir.
- 1984 yılında KDV'nin kabulü ile, AT'daki en önemli vergilerden birini Türk
vergi sistemine lcazand ınlması sağlanmıştır.
- 1981'de yürürlüğe giren 2499 say ılı Sermaye Piyasası Kanunu ile, piyasan ın hukuki alt yapısının oluşturulması amaçlanm ıştıf.
- Bu konuyla ilgili en önemli düzenleme, Türk Paras ının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun'un yürürlükten kald ırılmasıdır.
- Döviz ithalinin serbest b ıkarılması, yurt dışında çıkışlarda döviz için sınırlama
getirilmiş ve bankaların döviz işlemleri Merkez Bankas ı'nın (MB) belirleyece ği esaslar doğrultusunda serbest bırakılmıştır.
- Vadeli döviz satımı yine MB'nin kontrolünde serbest bıkanlmış olup, yabancı
sermayeye de izne ba ğlı bir serbestlik getirilmiştir.
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- Her türlü menkul kıymetin ithal ve ihrac ı, yabancı paralar üzerinden düzenlenen menkul k ıymetlerin Türkiye'de yurt d ışına satılışı serbest bıkarılmıştır.
- Döviz Tevdiat Hesaplar ı (DTH)'n ın açılması ve dövizin serbestçe kullan ılması
şeklinde para ikamesinin hukuki zeminini olu şturan liberalleşmeler getirilmiştir.
- 1986'da Bankalararas ı para piyasas ı ve 1988'de olu şturulan bankalararası döviz
piyasası, bankaların MB aracılığıyla çok kısa dönem TL ve döviz kullanım ihtiyaçlarının düzenlenmesi sağlanmıştır. Bunu aç ık piyasa işlemleri piyasas ının kurulması izlemiştir.
- 1986 yılında İMKB'nın faaliyete ba şlaması, finansal kurumsallaşma ve dünya
piyasalan ile bütünle şme açısından önemli bir adım olmaktadır.
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- 1985'de yürürlüğe giren "Finansal Kiralama Kanunu" ile, özellikle yat ınm mallan ve teknolojisi çabuk değişen mallarda satın almanın kolaylaştırılması ve dışarıdan yaygın olarak kullanılan kiralama sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.
- Faiz oranları ile ilgili olarak "Temmuz Bankac ılığı" olarak da nitelendirilen bir
uygulama ile, kredili ve vadeli mevzuat faiz oranlar ının bankalarla mü şteriler aras ında serbestçe belirlenmesi uygulanmas ına geçilmiştir. Bu finansal bask ının azaltılmasında önemli bir etken olmu ştur.
2.3. Uluslararas ı Finansal Entegrasyonda Kar şılaşılan Güçlükler ve Öneriler
Dünya piyasalarına açılma ve bütünle şmede, Türk finans sektörünün kar şılaştığı
temel sorunlar beş temel etken üzerinde durularak irdelenecektir.
i- İlk olarak vurgulanmas ı gereken, özel sektör yatırımları ile hisse senedi piyasası arasındaki bağın kurulmasıdır. Bunun sonucunda piyasan ın olumlu etkilenmesi
sağlanacaktır. Yeni yatırımlar için gerekli fonlar halka aç ılmalı ve hisse senedi-tahvil
ihracı şeklinde bir yapı oluşturulmasıyla sermaye piyasas ının güçlenmesi sağlanacaktır. Bu ise, uluslararas ı bütünleşmede büyük bir yarar sağlayacaktır. Bunun bir diğer
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sonucu da, reel ve finans kesimi aras ındaki dengenin kurulması gerçekle şecektir. Dolayısıyla, finans kaynaklarının sanayiye artan şekilde yönlendirilmesi ve sermaye piyasasının yurt içindeki ve dışındaki imkanlar ının bu amaçla kullan ılmas ı gerekmektedir.
ii- Finansal piyasalann geli şmiş olduğu ABD, Japonya ve Ingiltere gibi ülkelerde
Bankalar, kendilerine faaliyet olanağı tanınmayan baz ı menkul kıymet işlemlerine artan oranda girmeye çal ışmakta ve faaliyet alanlar ının sınırlarını zorlamaktad ırlar.
Türkiye'de de menkul k ıymet firmaları güçlendirilmeli, bankalar kendi alanlarında
rekabet şartları içinde faaliyet gösterebilmelidirler. Bu yolla güçlü bir "dealer" yap ısı
ve pazar olu şturma imkanları araştırılmalıdır. Yine ayn ı şekilde, menkul k ıymet firmalarına yatırım fonu oluşturma imkanı sağlanmal ıdır.
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iii- Uluslararas ı finans piyasalanyla bütünle şmeyi sağlayacak bir diğer etken de,
TL'nin konvertibilite sorunudur. Bu gün Türkiye'de bu olgunun para ikamesi ile kanşurıldığı görülmektedir. Konvertibilite, "Bir ülke para biriminin içeride ve d ışarıda
ödemelerde kabul edilen bir para olmas ı, çapraz kurlann ın piyasada belirlenmesi ve
dünya finans sistemi tarafından bir işlem ve servet saklama arac ı olarak kabul edilmesi" biçiminde tanımlanabilir. Konvertibilitenin sürdürülebilmesi için, enflasyon h ızının tek haneli olmas ı, döviz piyasas ında arz ve talep dengesinin sal ğanması, yeterli
döviz rezervleri ve uluslararas ı finansal bütünle şmeyi sağlayacak kurumsal düzenlemelerin yap ılması gereklidir. (10) Yine ayn ı şekilde, sözleşmelerin bir kısmının yabancı para ile yapılması, ya da ödemelerin döviz kurlarındaki değişmelere bağlanması, dövize endeksli finansal araçlar döviz interbank ı gibi uygulamalar
konvertibilitenin sağlandığı anlam ına gelmemelidir.
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iv- Finans sektörünün entegrasyonunu h ızlandıncı bir diğer olgu da, özel kesimin
çok daha fazla fon kaynaklar ına yöneltildi ği ve sanayinin finansmanında, sermaye
piyasasını artan ölçülerde kullan ılabileceği bir sistemin yerle ştirilmesi gereklili ğidir.
Ş irketlerin halka aç ılması, kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi, yabanc ıların IMKB
üyeliği, Türk şirketlerine ait hisse senetlerinin yabanc ı borsalardaki kotasyonu gibi
finansal araçların çeşitlenmesi, sermaye hareketlerindeki serbestli ği de benzerinde getirecektir.
v- Türkiye'de bu alanda eksikli ği hissedilen diger bir konu da, finans kurumları
arasında, kurumsal yatırımcıların istenilen düzeyde olmamas ıdır. Buna karşılık, Batılı
ülkelerde menkul kıymet piyasalar ı çok büyük ölçüde kurumsal yatırımcılar tarafından yüırütülmektedir.(11) Türk piyasalar ında ise, sadece hazine bonosu ve tahvil piyasaları bu tip işlemleri kaldırabilecek durumdad ır. Bu bağlamda, Emekli Sandığı ,
SSK, Bağ-Kur ve Oyak gibi kurulu şların menkul kıymet piyasalarına aktif olarak katılmalan sağlanmalıdır.
2.4. Uluslararas ı Finansal Entegrasyonun Sonuçlar ı

Finansal entegrasyon dünya finans piyasaları için çok önemli birkaç sonucu da
beraberinde getirmektedir. Bunlar ın başkaları, menkul kıymetlere yönelme, bilanço
dışı risklerde artış, para ikamesi ve ülke politikalar ı arasında artan ba ğımlılık.
(10)
(11)

A.g.e.,s.51.
Karsh, M., a.g.e., s.35
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- Menkul kıymetlere yönelme (Securitizasyon); firmalar ın bankalar yoluyla fon
sahiplerinden dolayı finansman sağlamaları yerine, para ve sermaye piyasas ı araçları
yoluyla doğrudan borçlanabilmeleridir. Dünya finans sisteminde "Kara Pazartesi"
(1987)'den sonraki e ğilimlerde geriye dönüş ve konsorsiyum kredilerindeki artış eğilimine rağmen son y ıllarda finans sistemindeki do ğrudan borçlanman ın nisbi payının
arttığı gözlenmektedir. Türkiye'de de, finansman bonosu, şirket tahvili gibi araçlar ın
derinliği ve likiditesi olan ikindi piyasalar ın varlığının önem kazand ığını söyleyebiliriz.
- Ikinci sonuç, bankaların bilanço dışı risklerindeki artıştır. Şöyle ki, dalgalı faizli
tahviller, teminat mektuplar ı, gurup işlemleri v.b. unsurlar bilanço dışı riskleri artırmaktadır. Bu konuyla ilgili gelişmiş ülkelerde önlemlerin alınmış ve özellikle ATda
bankalara "solvency" oranlar ı ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir.
Türkiye'de bu riski oluşturan araçlarda ise, garantiler, kabuller, akredifler ve teminat mektupları ilk sıraları almaktadırlar.
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- Üçüncü sonuç para ikamesidir. Para ikamesi k ısaca, bir ülkede ya şayanların,
yabancı paralara olan talebidir. Yerlilerin ve yabanc ıların açurdığı döviz tevdiat hesapları, yerlilerin yurt d ışında tuttuğu paraları ve ülke sınırları içindeki dolaşımda
olan yabancı 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.
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- Dünya finans sistemiyle bütünle şmenin bir diger sonucu da, ülke politikalar ı
arasında artan bağımlılıktır. Ülkelerin makro-ekonomik politikalar ı arasındaki etkileşim, liberalleşme ve bütünleşme nedeniyle büyük ölçüde artm ış ve hükümetlerin para politikası uygulamaları ile ilgili serbestlikleri azalm ıştır. örneğin; ABD ve Japonya gibi ülkelerin aldıkları, politika kararları bütün dünya finans sistemini
etkilemektedir. ABD'nin bütçe aç ıklarını finanse etme biçimi dünya piyasalann ı etkileyen bir olgu olarak karşımıza ç ıkmaktadır.
3. TÜRK SERMAYE PIYASALARININ AB P İYASALARINA
ENTEGRASYONU
3.1. Toplulugun Bünyesindeki Entegrasyon Çabalar ı
Son on yıl tüm dünyada, ekonomilerin liberalize edildiği bir dönem olmu ştur. Liberezasyonu 1970'den önce gerçekleştirmiş olan ABD'yi daha çok korumac ı ve müdahaleci ekonomi-politika uygulayan Bat ılı ülkeler ve Japonya'n ın izlediğini görmekteyiz.
Sermaye kontrollerinin hangi ülkelerde ve hangi y ıllarda kaldırıldığı tablo (1) de
görülmektedir. ATn ın üç üyesi, (Irlanda, Portekiz ve Yunanistan) henüz bu k ısıtlamalan kaldırmamıştır.
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Tablo (1)
Kontrollerin Kald ır ıldığı Tarih

Ülke Adı
ABD:
Ingiltere
Japonya
Almanya
Hollanda, Belçika ve Danimarka
Fransa, Italya, Ispanya ve Lüksemburg

1970'den önce
1979
1980
1981
1980-1985 arasında
1985-1990 arasında

Kaynak' Iktisat, I şletme ve Finans Dergisi, Kast ın 92.

Uluslararası sermaye piyasalar ından, devlet müdahalesinin kald ırılmasıyla, buna
eşanlı olarak bu piyasalar ın birbirleriyle entegre olmalar ını gündeme getirmi ştir.:
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Sermaye piyasalar ına devlet ınüdahalcsinin kaldırılarak liberatilize edilmesi, entegrasyonun kurumsal deste ğini sağlam ıştır. Kurumsal entegrasyon, piyasa bütünle şmeleri için birinci öneme sahiptir. Sermaye piyasalann ın entegre olup olmamalan finans literatüründe test edilmi ştir. Bu testler genellikle geli şmiş sermaye piyasalann ın
enetgre olup olmad ığı yönündedir. Buna karşılık, gelişmekte olan ülkelerin sermaye
piyasalannın, dünya piyasalar ına enetgrasyonun ise teorik ve ampirik olarak test
edilmediğini görmekteyiz. (12)
AT içinde finansal enetgrasyon fikrinin, toplulu ğun ilk anlaşmasını oluşturan
"Roma Anlaşması" ile gündeme geldi ği görülür. Daha sonra 1957'de Toplulu ğun
oluşma sürecinin başlamas ıyla birlikte, bu konu AT'nın temel ilkelerin aras ında yerini alm ıştır. AT içindeki bütlinleşmeye yönelik çabaları şu şekilde sıralayabiliriz:
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- Topluluk anlaşmasının 67. maddesi, üye ülkeler aras ındaki sermaye hareketlerinin tamamen ortadan kald ırılması yönünde bağlayıcı karar almaktadır.
- Aynı alaşmanın 61 ve 68'inci maddeleri sırasıyla bankac ılık ve sigortac ılık işlemlerinin liberalize edilmesi ile sermaye hareketleri ve döviz kurlanna getirilen k ısıtlamaların kaldırılması amaçlanmaktad ır.
Bütün bu geli şmelerin sonucu, üye say ısı da artan ATnın, ülkeler bazında sermaye kontrollerinin kaldırılmasında hızlı bir sürece girdi ği görülmektedir. Ancak bu sürecin 1970'lerde, gerek Bretton Woods sisteminin çökü şü, gerekse petrol krizi nedeniyle bir yavaşlama dönemine girdi ği gözlemlenmektedir. (13)
Dünya ve Avrupa ekonomilerinin 70'li y ılların krizi dönemlerini a şmasından sonra, entegrasyon fikrinin tekrar canland ığı ve eski ivmesini kazand ığı görülür. Bu
yönde atılan bir önemli adım da; "Avrupa Para Sistemi ne geçi ştir. AT'da finansal
entegrasyonun zaman içindeki geli şimi Tablo (2)'de görülmektedir.
(12) Akdo ğan, II., 'Türk Sermaye Piyasalann ın AT Piyasalar ına Entegrasyonu", Iktisat I şletme ve Finans Dergisi, Kas ım
1992, s.44.
(13) A.g.e.,s.45.

151

Tablo (2)
Avrupa Topluluğu'nda Kurumsal Finansal Entegrasyon Süreci
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Roma Anlaşması
Topluluk Anlaşması
Finansal liberalizasyona ilk ad ım
Ilk liberalizasyonunun tamamlanmas ı
Bretton Woods Sisteminin sonu
ilk petrol şoku
Ikinci petrol şoku
Avrupa para sistemine geçi ş
Ingiltere'de liberalizasyon
Almanya'da liberalizasyon
Ikinci genel liberalizasyon Direktifi
Cockfield Raporu (White Paper)
IMKB'nin açılışı
Tek Avrupal ı Anlaşması
1988 Sermaye Hareketleri Direktifi
Tek piyasaya geçi ş

1951
1957
1962
1969
1971
1973
1979
1979
1979
1981
1983
1985
1986
1987
1988
1993

Kaynak Iktisat, I şletme ve Finans Dergisi Kas ım 92

3.2. Türkiye'nin AB Piyasalar ına Entegrasyonu
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Istanbul Borsasının geçmişinin 6 yıl olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'deki sermaye piyasalann ın henüz gelişme aşamasında olduğu görülmektedir. Her ne kadar borsada yatırımcının menşeine yönelik kontroller büyük ölçüde kald ınlmışsa da, yine de
bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bunların başlıcalan;
- Türk özel sektörü henüz yeterli ölçüde sermaye piyasalar ına açılamamıştır. Bir
diğer neden; finansal hizmet firmalar ının nitelik olarak yetersiz olu şu, bilgi akışını
güçleştirmesidir. Sonucu neden ise; Türk yaur ımcılannın sermaye piyasns ı fikrine
henüz al ışamadıkları olgusudur. Bu temel nedenler, Türk sermaye piyasalann ın AB
piyasalarına entegre olmas ında olumsuz etki yapmaktadır.
Bu yönde yapılan bir çalışmaya göre , IMKB'nin henüz AT piyasas ına entegre
olma şartlarını taşımadığı yönündedir. (14) Yine bu çal ışmaya göre entegre olmay ı
güçleştiren nedenler şu şekilde belirlenmektedir:
- IMKB'deki menkul Inymetlerin piyasa değerleri büyük ölçüde yerel faktörler
(yerel endeks) tarafından belirlenmektedir.
(14) A.g.m., s.47.
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- Türkiye'de ulusal ve uluslararas ı sermaye kontrolleri büyük ölçüde yerel faktörler (yerel endeks) taraf ından belirlenmektedir.
- Türkiye'de ulusal ve uluslararas ı sermaye kontrolleri büyük ölçüde kald ırılmasına rağmen, yatırımcının deneyimsizliğinden kaynaklanan bir sonuç da, Türk piyasasındaki menkul değerlerinin AT piyasalar ında bağımsız olarak yap ılmasıdır.
4. SONUÇ

Uluslararas ı ticaretin ilk ortaya ç ıkışıyla birlikte, ülkeler aras ında ortak bir para
sisteminin oluşturulma çabalarına her dönemde rastlanmaktad ır. Temel amaç, bu ticareti kolaylaştıracak ortak bir para birimi olu şturarak ve parasal bütünle şmelerin
(çalışma içinde değinilen) yararlarını arttırarak Dünya refah ı üzerinde olumlu etki
yaratmaktad ır.
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1990'lı yıllar Dünya ekonomisinde, Japonya'dan ABD'ye kadar, ekonomik entegrasyonların sıkça gündeme geldi ği yıllar olmuştur. Entegrasyon hareketlerinin en
önemli sonucu da, üye ülkeler aras ında ortak para sisteminin olu şturulmasıdır. Bu
çerçevede, Avrupa Para Sistemi (EMS), bu yöndeki giri şimlerde son zamanların en
önemli örneğini oluşturmaktadır.
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Avrupa Para Sistemi kurulu ş tarihi olan 1979'dan bu yana döviz kurlar ında çok
sayıda ayarlamalar yapt ığı gözlemlenmektedir. Bunun sonucu sa ğlanan yap ısal işleyiş biçiminde bazı temel güçlüklerin olmas ı da, sistemin tam oturmad ığı yönünde bir
sonuca varmamıza yol açmaktad ır. Çünkü, gerek ECU'nun günlük piyasa degerinin
hesaplanmasında karşılaşılan güçlükler, gerekse müdahalenin hangi para birimiyle
yapılacağının netlik kazanmamas ı, sistemin tam i şlerlik kazanmad ığı sonucuna bizi
götürmektedir. Ayr ıca, Avrupa Para Sisteminin gelece ği tek iç pazarın oluşturulması
çabasıyla hız kazanmasına karşın, Aralık 1991'de yapılan Maastricht Anla şması'yla
parasal birligin 1997 ya da en geç 1999 y ılında gerçekleştirilmesi öngörülmü ştür.
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