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B A Ş YAZ İ  

VERGI YASALARI DEĞİŞİ YOR 
Yavuz KOCA* 

Ş ubat ay ının en önemli gündem maddesi, ABD'nin Birle ş miş  Milletler adına Irak' ı  
vurma plan ım saymazsak herhalde "Yeni Vergi Yasalan"oldu. Bu yaz ı  kaleme al ınır-
ken, vergi yasalannda önemli de ğ iş iklik ve düzenlemeler yapmak amac ıyla Maliye Ba-
kanlığı nca hazı rlanan yeni vergi yasalar ı nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 
görü şülmesine devam ediliyor. TBMM'de ve kamuoyunda tart ışı ldıkça her a şamada 
değ iş ikliklere uğ ramas ı  nedeniyle, sonuçta ortaya nas ı l birşey çıkacağı nı  ş imdiden tam 
olarak kestirmek güçtür. Ancak i ş in çerçevesi hemen hemen tamamlanm ış tı r. 

Biz bu yaz ımızda vergi yasas ı 'n ın kooperatifleri ilgilendiren yönüne de ğ inmek isti-
yoruz. Yeni vergi yasas ının kooperatiflere ne getirece ğ ini bilmeden önce, mevcut vergi 
yasalar ı  kooperatiflere ne gibi kolayl ıklar tan ıyor onu bilmekte fayda vard ır. Çünkü; bir 
kazanım elde etmek için mücadele verirken birincil öncelikle eldekini kaybetmemenin 
hesab ını  yapmak gerekir. Zira, kanaatimizce mevcut yasalar'da kooperatiflere önemli 
ölçüde istisna ve muafiyetler tan ınmış tır. Bu amaçla, Kurumumuzun da Yönetim Kuru-
lu Üyesi olan A.Ü.Ziraat Fakültesi ö ğ retim üyelerin'den Doç Dr Ahmet TURAN' ı n 
danış manlığı nda üç kiş i (Pınar YAŞ AR, Rustamcan ARTIHOCAYEV, Saydulla MUY-
DINOV) tarafından hazırlanan tezi incelemek yetiyor. Tezin konusu "Türkiye'de .  Ko-
operatiflerin Vergilendirilmesi ve Kooperatiflerin Çe ş itli Vergi Yasalar ı  Karşı sındaki 
Durumu"dur. 

Burada kooperatiflerin vergiler kar şı sındaki durumunu vergi baz ında s ırasıyla ince-
lemeden önce bir konuya değ inmek durumunday ız. Ekonomisi 'gelişmiş  ülkelerin he-
men tamam ında olduğ u gibi Türkiye'de de kooperatiflere istisna ve muafiyetler; koope-
ratiflerin kendi ayaklar ı  üzerinde durabilece ğ i, ortalclarm ın insan onuruna yakışı r bir ha-
yat standard ını  yakalayabildiğ i ve tam demokratik, özerk bir yönetim yap ı s ına kavu ş a-
cak dış  etkilerden arındınlacağı  şartlara kavu ş uncaya kadar sürsün itenmektedir. Yoksa, 
ila-nihaye her ahvalda muafiyet ve istisna isteyen kooperatif ve/veya kooperatifçi oldu-
ğu sanı lmas ın. 

* Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi 
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Oldukça özet bir ş ekilde, her vergi gurubu için kooperatiflerin durumunu inceleye-
cek olursak; 

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) : Kooperatifler Kanunu'nun 93. maddesinin 
üçüncü fıkrasına göre kooperatiflerin, KVK'nun 7. maddesinin dördüncü f ıkrasına göre 
bu vergiden muaf olabilmesi için üst birli ğe üyeliğ i zorunlu kı lınmaktadır. Bunun bir 

istisnası , kooperatiflerin üye olmak zorunda olduklar ı  üst kurulu ş ların henüz kurulma-
mış  olmalan,yani faaliyete geçmemi ş  olmaland ır. Kurumlar Vergisinden muaf-olmayan 
kooperatiflere ise, kooperatifler taraf ından elde edilen risturnlar için KV' den istisna 
hakkı  tanınmış tır. 

Kooperatifleri ilgilendiren istisnalar; sanayi ürünü ihracat istisnas ı , yaş  meyve seb-
ze-süs bitkileri ve su ürünleri gibi ürünlerin ihrac ına ilişkin istisna, dış  navlun hası latına 
ilişkin istisna, yat ı rım indirimi istisnas ı  ve finansman fonu istisnas ı  sayılabilir. Çok ta-
bii olarak, baş ta risturn istisnas ı  olmak üzere bütün bu istisnalar ın özel ş artları  vardır. 
Ayrıca çe ş itli kooperatiflerin KVK'nu kar şı sındaki durumlar ı  da biribirine göre farkl ı -
lıklar gösterebilmektedir. Yani, Tar ım Satış  Kooperatifleri, Tar ım Kredi Kooperatifleri, 
Konut Yap ı  Kooperatifleri, Nakliye Kooperatifleri gibi kooperatifler aras ında KV mu-
afiyeti çerçevesinde nüanslara rastlanmaktad ır. 

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) : Kooperatifler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 9.madde-
sinde belirtilen ödemelerden birisini yapmalar ı  halinde, istihkak sahiplerinin gelir ver-
gilerine mahsuben tevkifat yapmak durumundad ırlar. Kooperatiflerde vergi tevkifat ı  
yapı lan baş lıca ödemeler; ücretler, serbest meslek mensuplar ına yapı lan ödemeler, bir 
yı lı  aş an inş aat ve onar ım iş leri nedeniyle ödenen istihkaklar, gayrimenkul sermaye 
iratları , kurumlar vergisinden istisna edilmi ş  kazançlar, zirai ürün al ımlarında yapı lan 
ödemeler ve kooperatif kazançlar ını n dağı tımında yap ı lan kesintilerdir. GVK'nun 
75.maddesinin birinci fıkrasında; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri d ışı nda 
elde ettiği gelirlerin menkul sermaye geliri oldu ğu belirtilmiş tir. Ancak kooperatif or-
taklannın, kooperatiften gerek risturnlardan gerekse menkul sermaye gelirlerinden 
layı  elde ettikleri kazançlar için gelir vergisi yükümlülükleri yoktur. Zira, Vergi Usul 
Kanunu'nun 8. maddesinde vergi sorumlusu, yani muhatap ki ş i kooperatif tüzel ki ş ili-
ğ idir. 

Net Aktif Vergisi Kanunu (NAVK): Kurumlar Vergisi mükellefi olan kooperatif-
ler, aynı  zamanda NAV'ne de tabi olacakt ır. 

Katma Değ er Vergisi Kanunu (KDVK): Bütün kooperatifler, KDV ile ilgili i ş lem 
yapmaları  durumunda bu vergiyi ödemekle yükümlüdürler. Buna, 1581 say ılı  özel ya-
sas ında tüm vergilerden muaf oldu ğu ifade olunan Tar ım Kredi Kooperatifleri de dahil- 
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dir. Sadece KDVK'nun 17.maddesinde tar ımsal amaçl ı  kooperatiflere yönelik baz ı  is-
tisnai muafiyetler sözkonusudur. Di ğ er taaftan, 1997 y ı lı  sonu itibariyle daha önceleri 
uzatı lan özellikle konut kooperatiflerini ilgilendiren KDV muafiyeti konusunda yeni 
uzatma karar ının geç aç ıklanması  kooperatifleri biraz tela ş landırd ı . Ancak geçte olsa 
sözkonusu karar ın yayını  olumlu kar şı land ı . Buna göre 150 metrekareye kadar olan ko-
nut teslimlerinde KDV istisnas ı  yerine %1 KDV uygulamas ı  yapı lacakt ır. Yap ılan bu 
yumuşak geçi ş le net alan ı  150 metrekareyi a ş an konutlarda ise %15 KDV oran ı  uygula-
mas ına devam edilecektir. Böylece 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren konut yap ı  koope-
ratifleri de %1 KDV nedeniyle vergi dairelerine kar şı  mükellef durumuna gelmi ş  bu-
lunmaktad ı r. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu (BSMVK) : Kooperatifler ortak-
larına verdikleri krediler nedeniyle BSMV'den muaft ırlar. Gider Vergisi Kanun'u ile 
düzenlenen (GVK, madde 28) BSMV, kooperatifleri üçüncü ki ş ilerden alacaklar ı  veya 
verecekleri krediler nedeniyle ise yükümlü k ılmış tır. 

Damga Vergisi Kanunu (DVK) : Kooperatifler, DVK'na ekli (1) say ı lı  kağı tlar 
nedeniyle kanunen bu verginin yükümlüsüdürler. Ancak di ğ er baz ı  vergilerde oldu ğ u 
gibi burada da kooperatifler için pekçok istisna ve muafiyetler getirilmi ş tir. 

Harçlar Kanunu (HK) : Kooperatifler, HK, Kooperatifler Kanunu ve di ğ er özel 
kanunlardaki muafiyetler d ışı nda kalan çe ş itli i ş lemleri nedeniyle harçlann yükümlüsü-
dürler. 

Gümrük Vergisi Kanunu (GVK) : Gümrük vergileri özel ve tüzel ki ş ilerle ilgili 
değ il, i ş lem konusu mallar ile ilgilidir. Dolay ı sıyla, kooperatifler GV'den sorumludur-
lar. Her ne kadar, di ğ er vergilerde olduğ u gibi GV'lerinde de muafiyet ve istisnalara yer 
verilmi ş  ise de kooperatiflere özel bir ayncal ık tan ınmamış tı r. 

Emlak Vergisi Kanunu (EVK) : Diğ er ki ş iler gibi kooperatifler de, ülkemizde 
mülkiyeti kendilerine ait olan veya intifa hakk ına sahip olduklar ı  binalar ve araziler için 
emlak vergisi vermek zorundad ırlar. Var olan baz ı  muafiyetler ise 2104 say ı lı  kanunla 
kaldınlmış tı r. 

Yukarıda belirtilen dokuz verginin d ışı nda, kooperatifler belediye vergileri ve harç-
lan, motorlu ta şı tlar vergisi, ta şı t al ı m vergisi ve veraset ve intikal vergisinin de yü-
kümlüsüdürler. 

Kooperatifler basit bir ifadeyle, öncelikle sosyal amaçl ı  kurulu ş lar olmas ı  nedeniyle 

5 
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vergilendirilmeleri mutlaka ticari i ş letmelere k ıyasla farkl ı lık göstermelidir ve bugüne 
kadar yap ı lan da yukandaki incelemelerden de anla şı lacağı  gibi böyle olagelmi ş tir. Di-

ğ er bir ifadeyle Türk vergi mevzuat ında genel olarak kooperatifleri koruyucu düzenle-
melere yer verilmi ş tir. Ancak vergi kanunlar ı  bir bütün olarak dü ş ünülemediğ inden, ya-

ni koruma anlayışı  sistematik olmadığı ndan zaman zaman ikilemlerle kar şı laşı lmış  ve 

bazı  kooperatiflerin kurulu ş  amaçları  dışı na ç ıkış lanna yol açabilmi ş tir. 

Üst örgütlenmenin etkinliğ ini ve gereklili ğ ini kaç ınılmaz k ılnıak üzere kanunlarda 

daha te şvik edici kararlara ihtiyaç vard ı r. Bunun en önemli etkeni de maddi destekler-
dir. Maddi destekler, ya kredilendirmede yani ayni veya nakdi giri ş lerde, ve/veya vergi-

lendirmede yani ç ıktı larda sağ lanabilir. 

Yazımızın baş lang ı c ında da vurgulad ığı mız gibi TBMM'de görü şülen yeni vergi 

yasalarını  (ki bunlar tam 12 adet kanunda toplam 80 maddelik de ğ iş iklik yapı lması  hak-

kındaki kanun tasar ı sı  ve gerekçelerinden olu şmaktadı r.) incelediğ imizde, muhtevan ı n 
kooperatifler için olumsuzluk say ı labilecek önemli unsurlar içermediğ i görülmektedir. 
Bunda, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i, Pankobirlik, 
Türk-Kent Kooperatifler Merkez Birli ğ i, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i gi-
bi ilgili odaklann Kamuoyu olu ş turma, Maliye Bakanl ığı nın baş ta Say ın Bakan Zekeri-
ya Temizel olmak üzere üst düzey yetkilileri ile yapt ıkları  görüş me, TBMM'de say ın 
milletvekillerini bilgilendirme gayretlerinin etkisi ve katk ı sı  olmu ş tur. 

Vergi yasalarında yap ılmas ı  dü ş ünülen değ iş ikliklerle-bunu baz ı ları  reform değ il de 
revizyon olarak niteleseler de, bana göre vergi reformu olarak da nitelemek mümkün-
dür-genel olarak ne getiriliyor sorusuna ceavap arad ığı mı zda; yakla şı k olarak tüm vergi 
kanunlannda yer alan maddelerin Yüzde be ş inin değ i ş tiğ ini görüyoruz. Ana hedef vergi 
taban ının geni ş letilmesidir. Bununla beraber baz ı  vergi oranlar ında da köklü indirinılere 
gidilmektedir. Ancak bu indirimlerle birlikte gelirlerde umulmad ık dü ş ü ş ler olmamas ı  
için indirimler 1998 ve 1999 y ıllarında olmak üzere iki aş amada öngörülüyor. Kurum-
lar vergisi tek isim alt ında basitle ş tirilmekte ve gelir vergisi stopaj ı  kald ınlmaktad ı r. 
Yine gelir vergisinde henüz kazamlmam ış  gelirin vergilendirilmesi son bulmaktad ır. 
Ceza sistemi cayd ı rıc ı lık taban ına oturtulmakta ve idarelerin (vergi daireleri, mahkeme-
ler) i ş  yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktad ı r. 

Diliyor ve umuyoruz ki, ülke nüfusumuzun önemli bir kesimini direkt veya dolayl ı  
olarak ilgilendiren kooperatifçili ğ in daha sağ lıklı  geliş mesi için yasalanm ız katkıda bu-
lunacakt ır. Toplumun değ iş ik kesimleri aras ında var olan hayat standard ı  uçurumunun 
ilk nedeni vergi adaletsizli ğ idir. Vergi yasalannda yap ılacak değ iş ikliklerin aziz milleti-
mize hay ırlar getirmesi dilek ve temennisiyle... 
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TOKAT İLİNDE SEÇILMIŞ  
BİR YÖREDE AYÇIÇEĞ I 

ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA 
KARŞ ILAŞ ILAN SORUNLAR 
ÜZERINE BİR ARAŞ TIRMA 

SAN'11.1 (*) - Zir.NliihArzu TANITCIRK 

ÖZET 

Bu araş tırmada, Tokat ili Kazova 

Yöresinde 3 köyde ayçiçeğ i üretimi 
ve pazarlamas ında karşı laşı lan so-
runlar incelenmiş tir. Araş tırmada ba-
sit tesadüfi örnekleme yöntemi kulla-
n ı lm ış  ve veriler 60 tarım iş letmesin-
den anket ile elde edilmiş tir. Incele-
nen iş letmelerde ortalama ayçiçe ğ i 
üretim alan ı  7.40 da ve verim 

212.36 kg/da olarak hesaplanm ış tı r. 
Üreticilerin ayçiçeğ i üretimi ve pa-

zarlamas ında birçok sorunlarla kar-
şı laş tıkları  tespit edilmiş tir. 

* G.O. aZiraat Fakültesi, Tarzın Ekonomisi Bölümü, TOKAT 

ABSTRACT 

In this study, the problems faced 

ın production and marketing of sun-
flower in three villages of Kazova re-
gion, Tokat province has been in-
vestigated. In the research, the met-
hod of simple random sampling was 
used and data were collected by 
survey from 60 agricultural farms. 

The average production area and yi-

eld of sunflower in the farms have 

been calculated as 7.40 da and 
212.36 kg/da respectively. It has be-

en determ ıned that the farmers have 

faced many problems in the produc-

tion and marketing of sunflower. 
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1.GİRİŞ  

Tarım sektörü geli şmekte olan bir çok ülkede ekonominin temelini olu ş turmaktad ı r. 
Ayrıca dünya nüfusunun devaml ı  olarak çoğ almas ı  sonucu yeterli ve dengeli beslenme-
si gereken insan say ı sının giderek artmas ıyla tarım sektörü hemen her ülkede daha da 
önemli bir sektör haline gelmektedir. 

Beslenmede dikkat edilecek temel ş artlardan en önemlisi; dengeli ve yeterli beslen-
medir. Dengeli ve yeterli beslenme ise, ancak temel besin maddelerinin yeterli miktarda 
alınması  ile sağ lanabilir. Temel g ıda maddeleri içerisinde yer alan ya ğ lar, metabolizma 
için gerekli olan ve tüm hayatsal faaliyetleri sa ğ layan enerjinin kayna ğı dır. Ayçiçeğ i, 
insan beslenmesinde önemli yer tutan yağ lann bitkisel kaynaklar ından birisidir. 

Ayçiçeğ i; veriminin fazla, ya ğ  oranının yüksek ve yeti ş tirilmesinin daha kolay ol-
ması  nedeniyle özel önem ta şı maktad ır. 1995 yılı  verilerine göre; Türkiye'de 585 000 
hektar alanda 900 000 ton ayçiçe ğ i yeti ş tirilmi ş  olup, verim 1 538 kg/ha olarak gerçek-
leş miş tir (1). 

Geli ş miş  ülkelerde ki ş i başı na yağ  tüketimi 25 kg/y ıl iken, Türkiye'de 13.6 kg/y ı l 
olması  gerektiğ i belirtilmektedir. Bu verilere göre nüfusu 60 milyonu a şan Türkiye'de 
ki ş i başı na 16 kg/y ı l yağ  tüketimi hesab ıyla, yı llık 960 000 ton yağ a ihtiyaç vard ı r. Ay-
rıca yı llık %3 civarındaki nüfus artışı  oran ı , bu ihtiyac ı  sürekli olarak art ırmaktad ır. 

Türkiye'nin y ı llık bitkisel yağ  üretimi, 1995 y ı lı  verilerine göre, 614 000 ton olup, 
348 000 tonu ayçiçeğ i, 192 000 tonu pamuk, 14 000 tonu soya ve 60 000 tonu da zey-
tinyağı dır. Bu durumda meydana gelen bitkisel ya ğ  açığı nın kapat ı labilmesi için büyük 
miktarda bitkisel yağ  ithalatı  yapılmaktad ır. Nitekim 1995 y ı lında 794 000 ton bitkisel 
yağ  ithalat ı  yapı lmış  ve bu ithalatın 171 000 tonu margarine i ş lenerek ihraç edilmi ş tir. 
Ayrıca 1995 yı lı  içerisinde 45 107 ton zeytinya ğı  ihraç edilmi ş tir. (2). 

Türkiye'de nüfusun gün geçtikçe artmas ına paralel olarak yağ  açığı  da artmakta, bu 
nedenle dış  ülkelerden bitkisel yağ  ithal edilmek zorunda kal ınmaktadı r. Bu durum ise 
Türkiye için döviz kayb ına neden olmaktad ır. Yağ lı  tohumlar içinde önemli bir yer tu-
tan ayçiçeğ inin ekim alanlarının geni ş letilmesinin yanında, birim alandan elde edilen 
ürün miktarının art ırılması  gerekmektedir. Ayr ıca ayçiçeğ i üretim ve pazarlama a ş ama-
sında karşı laşı lan sorunların çözüme kavu ş turulmas ı  da büyük önem arz etmektedir. 

Tokat İ li Kazova Yöresinde 3 köyde ayçiçe ğ i üreticileriyle yap ı lan anket çal ış ması  
sonucunda ayçiçeğ i ile ilgili üretim ve pazarlama sorunlar ının tespit edilmesi ve bu so-
runlara ili şkin çözüm önerilerinin ortaya konulmas ı  araş tırman ın amac ını  oluş turmakta-
dır. 
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2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Materyal 

Araş tı rmanın materyalini birincil ve ikincil veriler olu ş turmaktad ı r. Belirlenen köy-
lerde üreticilerle yap ı lan anket uygulamas ı  sonucu elde edilen veriler çal ış man ın ana 
materyalini olu ş turmaktad ı r. Bununla birlikte Tokat Tar ım İ l Müdürlüğü, DS İ  72.Ş ube 
Müdürlüğü, Tokat Köy Hizmetleri Ara ş tırma Enstitüsü ve Karadeniz Birlik kay ı tları n-
dan elde edilen veriler ile konu ile ilgili daha önce yap ılmış  çalış malar ara ş tı rman ı n 
ikincil verilerini olu ş turmaktad ır. 

2.2.Yöntem 

2.2.1.Köylerin ve Iş letmelerin Belirlenmesi A ş aması nda Uygulanan Yöntem 

Tokat Tarım İ l Müdürlüğ ü ile Pazar ve Turhal Tar ım İ l Müdürlükleri yetkilileri ile 
yapı lan görü şmeler sonucunda Tokat il haritas ı  incelenerek Kazova Yöresinde ayçiçe ğ i 
üretimi yap ılan toplam köy say ı sı  belirlenmiş tir. Ancak belirlenen köylerdeki tüm tar ım 
i ş letmeleriyle anket yapmak mümkün olmad ığı ndan, yöreyi ayçiçeğ i yeti ş tiriciliğ i bakı -
m ından temsil edebilecek üç köy seçilmi ş tir. Bu köyler; Bahçeba şı , Ovayurt ve Arzup ı -
nar' 

Köyler belirlendikten sonra öncelikle anket yap ı lacak tar ım iş letmelerinin belirlen-
mesi amac ıyla Karadenizbirlik kay ı tları  ile köy muhtarları  ve köyde ileri gelen ki ş ilerle 
görü şülerek köylerdeki ayçiçe ğ i tanmı  yapan iş letmeler belirlenmi ş tir. 

Belirlenen bu i ş letmeler daha sonra sahip olduklar ı  i ş letme arazisi büyüklüklerine 
göre sıraya konulmu ş  ve populasyon tespit çizelgesi (örnekleme çerçevesi) olu ş turul-
muş tur. Daha sonra arazilerin büyüklük de ğ erlerine ait varyasyon katsay ısı  hesaplanm ış  
ve populasyonun homojen oldu ğ u belirlenmi ş tir. Bu nedenle, analizlerde tabakaland ı r-
maya gidilmemi ş tir. 

Örnek hacminin belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullan ı lmış tı r 
(3): 

N.S2.t2  

n = 

(N- 1).d2-FS 2.t2  

Eş itlikte; 

n = örnek hacmi, 

S = standart sapma, 
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t = güven s ınırı  

N = örnekleme çerçevesine ait toplam birim say ı s ı , 

d = Kabul edilebilir hata. 

Araş tı rmada, örnek hacminin belirlenmesinde % 10 hata ve % 90 güven s ı nı rları  
içerisinde çal ışı lmış tı r. Ilgili formülün kullan ılmas ı  sonucunda, örnek hacmi 60 olarak 
tespit edilmi ş tir. 

2.2.2.Anketlerin Hazırlanması  ve Uygulanmas ı  Aşamasında Uygulanan Yöntem 

Öncelikle konu ile ilgili olarak daha önce yap ı lmış  araş tı rmalar incelenmi ş  ve bun-
lardan yararlan ı larak anket soru formlan haz ırlanmış tı r. Anketler belirlenen köylerde, 
ayçiçeğ i üretimi yapan üreticilerle yüz yüze görü ş ülerek, bizzat ara ş tı rıc ı lar tarafından 
yapı lmış tır. 

2.2.3.Verilerin Değ erlendirilmesi A şamasında Uygulanan Yöntem 

Araş t ırma bölgesinden anket yoluyla elde edilen veriler, gerekli kontrol ve düzelt-
meler yap ı ld ıktan sonra analize haz ı r hale getirilmi ş  ve bu verilerden hareketle çizelge-
ler olu ş turulmu ş tur. Iş letmelerde nüfusun ya ş  grupları  ve cinsiyet olarak da ğı lımı , eğ i-
tim durumlar ı , arazi varl ığı  ve arazilerin tasarruf şekli, parçal ılık durumu, arazi nev'ileri 
ve dag ı lışı , arazilerin kullan ı lış  ş ekli, tarla arazilerinde yeti ş tirilen önemli tarla ürünleri 
ve ürünlerin kullan ı lış  şekli, üreticilerin ayçiçe ğ i ile ilgili üretim ve pazarlama sorunla-
rı n ın neler olduğu iş letme ba şı na yüzde hesaplanyla belirlenmi ş tir. 

3.ARAŞTIRMA BULGULAR! 

3.1. İncelenen Iş letmeler Hakk ı nda Genel Bilgiler 

3.1.1. İncelenen iş letmelerde Nüfus, E ğ itim ve işgücü Durumu 

3.1.1.1. Nüfus ve Eğ itim Durumu 

Ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal yap ı sında nüfusun nitelik ve nicelik bak ımı n-
dan durumu önemli rol oynamaktad ı r. Ayrıca nüfusun, üretim olgusunun temel eleman-
lanndan biri olmas ı , konuyu daha da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle de nüfusun, 
sosyal ve ekonomik nitelikleriyle incelenmesi gere ğ i ortaya ç ıkmaktad ır. Özellikle ko-
nu tarım aç ı sından ele al ındığı nda, tarı mın kendine özgü yap ı sı , tarım iş letmesiyle çiftçi 
ailesi aras ında s ıkı  ve yakın iliş kilerin bulunmas ı , iş letmelerdeki nüfusun sosyal ve eko-
nomik nitelikleriyle incelenmesini zorunlu k ılmaktad ır (4). 

Incelenen i ş letmelerde nüfusun ya ş  gruplan ve cinsiyete göre da ğı lımı  Çizelge 1 'de 
verilmi ş tir. 
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Çizelge 1 Incelenen I ş letmelerde Nüfusun Ya ş  Grupları  ve Cinsiyete Göre Da ğı lım ı  

YAŞ  
GRUPLARI 

CINSIYETE GÖRE DAĞ ILIM 

ERKEK KADIN GENEL 

Say ı  (adet) % Say ı  (adet) % Say ı  (adet) % 

0-6 0.07 3.02 0.05 2.08 0.12 2.54 

7-14 0.27 11.64 0.20 8.33 0.47 9.96 

15-49 1.52 65.52 1.63 67.92 3.15 66.74 

50-64 0.23 9.91 0.20 8.33 0.43 9.11 

65-+ 0.23 9.91 0.32 13.34 0.55 11.65 
Toplam 2.32 100.00 2.40 100.00 4.72 100.00 

Incelenen i ş letmelerde ortalama nüfus 4.72 ki ş i olarak belirlenmi ş tir. Nüfusun farkl ı  
yaş  grupları  aras ındaki oransal da ğı lımı  incelendiğ inde; erkek nüfusun %65.52'sini 15- 
49 yaş  grubu olu ş turmaktad ır. Bunu %11.64 ile 7-14 ya ş  grubu, %9.91 ile 50-64 ve 65 
ve yukarı s ı  ya ş  gruplar ı  ve %3.02 ile 0-6 ya ş  grubu izlemektedir. Kad ı n nüfusun 
%67.92'sini yine 15-49 yaş  grubu olu ş tururken, bunu %13.34 ile 65 ve yukar ı  yaş  gru-
bu, %8.33 ile 7-14 ve 50-64 ya ş  grupları  ve %2.08 ile 0-6 ya ş  grubu izlemektedir. Ge-
nel olarak ise incelenen i ş letmelerde nüfusun %66.74'ünün 15-49 ya ş  grubuna ait oldu-
ğ u görülmektedir. 

Incelenen i ş letmelerde nüfusun okur-yazarl ık durumlar ı  çizelge2'de verilmi ş tir. Er-
kek nüfusun %51.56's ı  ilkokul mezunu olup, bunu s ı rayla %24.44 ile ortaokul mezun-
ları , %9.78 ile lise mezunlar ı , %8.89 ile okur-yazar olanlar, %4.44 ile okur-yazar olma-
yanlar ve %0.89 ile yüksek okul mezunlar ı  izlemektedir. Kad ın nüfusun ise %54.47'si 
ilkokul mezunları  iken, bunu s ırayla %17.45 ile ortaokul mezunlan, %11.91 ile okur-
yazar olmayanlar, %9.36 ile okur-yazar olanlar, %5.53 ile lise mezunlar ı  ve %1.28 ile 
yüksekokul mezunları  takip etmektedir. Nüfus genel olarak incelendi ğ inde; %53.04'lük 
bir oranla ilkokul mezunlar ı  çoğ unluğu oluş turmaktad ır. Okur-yazarl ık oranı ; erkekler-
de %95.56, kad ınlarda %88.09 ve genelde ise %91.74'tür. 

Çizelge 2. İ ncelenen i ş letmelerde Nüfusun Okur-Yazarl ı k Durumu 

EĞ ITIM DURUMU 
ERKEK KADIN GENEL 

Say ı  (adet) % Say ı  (adet) % Say ı  (adet) % 

Okur-yazar olmayan 0.10 4.44 0.28 11.91 0.38 8.26 

Okur-yazar 0.20 8.89 0.22 9.36 0.42 9.13 

Ilkokul 1.16 51.56 1.28 54.47 2.44 53.04 

Ortaokul 0.55 24.44 0.41 17.45 0.96 20.87 
Lise 0.22 9.78 0.13 5.53 0.35 7.61 

Yüksekokul 0.02 0.89 0.03 1.28 0.05 1.09 

Toplam 2.25 100.00 2.35 100.00 4.60 100.00 
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Kazova Yöresinde daha önce yap ılmış  olan bir araş tırmada okur-yazarl ık oranı ; er-
keklerde %95.29, kad ınlarda %84.33 ve genlede ise %90.67 olarak saptanm ış tır. (5). 

3.1.1.2. İş letme Yöneticisinin Yaşı  ve Öğ renim Durumu 

Günümüzde yöneticilik faktörünün önemi anla şı lmış  ve tarım dışı  kesimlerde; ser-
maya sahipliğ i ve işletmecilik faktörleri ayr ı  kiş iler yada gruplar üzerine toplanarak yö-
neticilik iş inin bir uzmanl ık gerektirdiğ i görüşü yaygınlaşmış tır. Sanayi kesiminde yö-
neticilik, baş lı  başı na bir meslek grubu durumuna gelerek, e ğ itim görmü ş  kalifiye per-
sonele olan gereksinim artm ış tır. Ancak tarım kesiminde henüz sermaye sahipli ğ i ve iş -
letmecilik faktörleri aym ki ş i üzerindedir. Bu ki ş ilerin yaş , eğ itim gibi özelliklerinin iş  
letmecilik yetenekleri üzerine etkili oldu ğu bilinen bir gerçektir. (6). 

Bu düşünceden hareketle, i ş letme yöneticisinin ya şı  ve öğ renim süresi incelenmi ş  
ve Çizelge 3'te verilmi ş tir. 

Çizelge 3. İncelenen I ş letmelerde İş letme Yöneticisinin 

Yaşı  ve Öğ renim Süresi (Y ı l) 

IŞ LETMELER (60) 
Yaşı 	 45.73 

öğ renim Süresi 
	

4.5 

Çizelge incelendiğ inde; incelenen iş letmelerde, ortalama olarak, i ş letme yöneticisi-
nin yaşı  45.73 yıl ve öğ renim süresi ise 4.5 y ıl olarak hesaplanm ış tır. 

3.1.2. İncelenen iş letmelerde Arazi Mevcudu ve Kullan ım Durumu 

Tarımda arazi, tarımsal üretim hem kurulu ş  yerini ve hem de genellikle üretimin ya-
pıldığı  alanı  oluş turması  bakımından vazgeçilmez bir üretim faktörü niteli ğ indedir. Bu-
nunla birlikte arazinin k ı t ve çoğ altılamaz olmas ı , ona olan talebin nüfus art ışı na paralel 
olarak daha da yoğunlaşması , tarımsal üretimde arazi mülkiyetinin ve kullanma şekli 
nin önemini gittikçe art ırmaktadır. Çünkü, gerek ulusal ekonomi ve gerekse i ş letme açı  
sından en verimli çal ış ma, üreticilerin kaynaklar ı nın tamamına veya büyük k ısmına, 
serbest mülkiyet haklar ı  ile sahip olmasıyla mümkün olmaktad ır (7). Bu nedenle, ince-
lenen i ş letmelerin arazi varl ıklan, tasarruf durumlar ı , arazi nev'ileri ile da ğı lımı  ve ara-
zilerin kullanı lış  şekli incelenmiş  ve ortaya konmaya çal ışı lmış tı r. 

3.1.2.1. incelenen i ş letmelerde Arazi Varl ığı , Tasarruf Ş ekli ve Arazilerin 

Parçalılik Durumu 

İş letme arazisi, iş letmeci olarak üreticinin üzerinde çal ış tığı , tarımsal üretime tahsis 
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edilmiş  olan arazi parça ya da parçalar ı nın bütününü kapsamaktad ır. Iş letme arazisi, 
mülk arazi yanında kiraya ve orta ğ a tutulan arazilerden olu ş maktad ı r. 

İncelenen i ş letmelerde arazi mevcudu ve tasarruf ş ekli Çizelge 4'te verilmi ş tir. 

Çizelge 4. İncelenen İş letmelerde Arazi Mevcudu ve Tasarruf Ş ekli 

IŞ LETMELER (60) 

da % 

Mülk Arazi 
Toplam Mülk Arazi 39.33 

Mülk Araziden Ortağ a ve Kiraya Verilen Arazi 1.40 

Bizzat I ş letilen Mülk Arazi 37.93 92.22 

Kiraya Tutulan Arazi 1.94 4.72 

Ortağ a Tutulan Arazi 1.26 3.06 

TOPLAM I Ş LETME ARAZISI 41.13 100.00 

İncelenen i ş letmelerde i ş letme başı na düşen ortalama i ş letme arazisi 41.13 da olarak 
belirlenmiş tir. Arazi tasarruf şekli incelendiğ inde; mülk arazilerinin % 92.22'lik bir 
oranla (37.93 da) toplam i ş letme arazisi içerisinde önemli bir paya sahip olduğu görül-
mektedir. Kiraya ve orta ğ a tutulan arazilerin oranlar ı  çok dü şük olmalda birlikte s ıra-
sıyla % 4.72 (1.94 da) ve % 3.06 (1.26 da) olarak tespit edilmi ş tir. 

Kazova Yöresinde yap ılmış  bir ara ş tırmada i ş letme arazisi geni ş liğ i 52.90 da olarak 
tespit edilmi ş  olup, bunun % 92.21'ini mülk arazi, % 4.06's ını  kiraya tutulan arazi ve % 
3.73'ünü ise ortağ a tutulan arazi olu ş turmu ş tur (5). 

Iş letmelerin ba ş arılannı  etkileyen en önemli bir unsur da i ş letmelerin sahip oldukla-
rı  iş letme arazilerinin dağı nık veya toplu olu şu yada parsel say ı s ı dır. Bu nednele incele-
nen iş letmelerde arazisinin parselasyon durumu ara ş tırılmış  ve Çizelge 5'te verilmi ş tir. 

Çizelge 5. İncelenen İş letmelerde İş letme Arazisinin Parselasyon Durumu 

IŞ LETMELER (60) 
Iş letme Arazisi (da) 41.13 

Parsel Say ı s ı  (adet) 4.70 

Ortalama Parsel Geni ş liğ i (da) 8.75 

Çizelge incelendi ğ inde; incelenen i ş letmelerde, ortalama olarak, parsel say ı s ı  4.70 
adet ve parsel geni ş liğ i 8.75 da olarak saptanm ış tı r. 

Iş letme arazilerinin çok parçal ı  ve parsel geni ş liğ inin de küçük olmas ı , iş letmelerde 
işgücü ve çekigücünün verimli bir şekilde kullan ılmas ını  olumsuz yönde etkileyecek ve 
güç kay ıplarm ın meydana gelmesine neden olabilecektir. 

3.1.2.2. İncelenen İş letmelerde Arazi Nev'ileri ve Dağı hş t 

Incelenen i ş letmelerde arazi nev'ileri olarak; tarla arazisi, meyve arazisi, ba ğ  arazisi 
ve ağ açlık arazi tespit edilmi ş tir. İncelenen i ş letmelerde arazi nev'ileri ve da ğı lımı  ince- 
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lendiğ inde; i ş letme arazisi içerisinde en önemli pay ı  tarla arazisinin ald ığı  (%96.72), 
bunu sıras ıyla meyve (%2.50), bağ  (%0.12) ve ağ açl ık (%0.66) arazilerin izledi ğ i gö-
rülmektedir.Tarla arazileri içerisinde de sulu araziler yüksek bir paya sahiptir. (Çizelge 
6). 

Çizelge 6. İncelenen İş letmelerde Arazi Nev'ileri ve İş letme Arazi Içerisindeki 

Dağı lı mı  

IŞ LETMELER (60) 

da % 

Tarla Arazisi 
Sulu Tarla Arazisi 38.14 92.73 

Kuru Tarla Arazisi 1.64 3.99 

TOPLAM 39.78 96.72 

Meyve Arazisi 1.03 2.50 

Bağ  Arazisi 0.05 0.12 

Ağ açl ı k Arazi 0.27 0.66 

TOPLAM IŞ LETME ARAZISI 41.13 100.00 

3.1.2.3. İncelenen iş letmelerde Arazilerin Kullan ı lış  Ş ekli 

Ayçiçeğ i üretimi tarla arazilerinde yap ı ldığı ndan dolay ı , özellikle tarla arazilerinin 
kullanı lış  ş ekli incelenmi ş tir. 

Tarla arazilerinin kullan ı lış  ş ekli incelendi ğ inde; tarla arazilerinin çok büyük bir 
k ı smı nın ekildiğ i (%98.54), buna kar şı n nadasa b ı rakı lan arazilerin çok dü şük seviye-
lerde kaldığı  görülmektedir. (Çizelge7). Nadas alanlarının çok dü ş ük oranda kalmas ı , 
Kazova Yöresindeki (dolay ı sıyla incelenen i ş letmelerdeki) arazilerin büyük bir ço ğun-
luğunun sulama kanalları  ile sulanmas ından kaynaklandığı  ifade edilebilir. 

Çizelge 7. İncelenen İş letmelerde Tarla Arazilerinin Kullan ı lış  Ş ekli 

IŞ LETMELER (60) 
da  

Ekilen Tarla Arazisi 39.20 98.54 
Nadasa B ı rak ı lan Tarla Arazisi 0.58 1.46 
TOPLAM 39.78 100.00 

İncelenen İş letmelerde yeti ş tirilen önemli tarla ürünlerinin üretim alanlar ı , üretim 
miktarları  ve üretimin kullan ı lış  ş ekli Çizelge 8'de verilmi ş tir. 
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Çizelge 8. İncelenen i ş letmelerde Yeti ş tirilen Önemli Tarla Ürünlerinin Üretim 

Durumları  ve Üretimin Kullan ı lış  Ş ekli 

ÖNEMLI TARLA ÜRÜNLERI 

Ayçiçeğ i Buğ day Ş .pancan Arpa 

Üretim Alan ı  da 7.40 15.72 7.83 0.83 

% 17.99 38.21 19.04 2.03 

Sulu Tarla da 6.30 14.32 7.83 -- 

ARAZI Arazisi % (1 85.14 91.09 100.00 -- 

NEV'l Kuru Tarla da 1.10 1.40 --- 0.83 

Arazisi % (") 14.86 8.91 100.00 

Verim Durumu (kg/da) 212.36 341.09 6200.00 235.00 

Üretim Miktar ı  (kg) 1571.46 5361.93 48546.00 195.05 

Üretimin Kullan ı l ış  Ş ekli 

-Ailede Tüketilen kg. --- 536.19 
% --- 10.00 --- --- 

- Kira-Ortakç ı  Pay ı  kg. 233.60 102.33 --- --- 
% 14.87 1.90 --- --- 

- Hayvan Yemi kg . --- --- --- 88.90 

Olarak Ayr ı lan % --- --- --- 45.58 

- Tohumluk Olarak kg. --- 282.90 14.17 

Ayr ı lan % 5.28 7.26 
_ 

- Sat ı lan kg. 1337.87 4440.51 48546.00 91.98 

% 85.13 82.82 100.00 47.16 

(*) İş letme arazisi içerisindeki %'si 

İncelenen iş letmelerde ayçiçe ğ i, topam i ş letme arazisi içerisinde % 17.99'luk bir 
ekiliş  alamna (7.40 da) sahiptir. Bu ekili ş  alanı nın % 85.14'ünü sulu, % 14.86's ım ise 
kuru araziler olu ş turmaktad ı r. Kazova Yöresinde yap ı lan bir başka araş tırmada, ayçiçe-
ğ i üretim alan ı  iş letme ba şı na ortalama olarak 3.99 da tespit edilmi şken (5),Tokat ili ge-
neline yapılan diğ er ara ş tırmada ise bu alan 22.69 da olarak belirlenmi ş tir (8). 

Buğday ekiliş  alanı nın toplam iş letme arazisi içerisindeki pay ı  % 38.21 (15.72 da) 
olup, bunun % 91.09'u sulu, % 8.91'i ise kuru tarla arazilerinden meydana gelmektedir. 
Toplam i ş letme arazisi içerisinde ekili ş  alanlan itibariyle şeker pancarı nın payı  % 19.04 
(7.83 da), arpan ın payı  ise % 2.03 (0.83 da)'tür. 

Ayçiçeğ inin verimi 212.43 kg/da ve i ş letme ba şı na üretim miktan ise 1571.46 ola-
rak tespit edilmi ş tir. İş letme başı na elde edilen bu üretim miktar ı nın % 14.87'si (233.60 
kg) kira-ortakç ı  payı  olarak verilmi şken, geriye kalan % 85.13'ü (1337.87 kg) ise sat ı l-
mış tır. 
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Ara ş tırma yöresinde Yağ lı  Tohumlar Tar ım satış  Kooperatifi (Karadenizbirlik) ve 
tüccar ayçiçe ğ inin alıcı sı  durumundad ı r. Pazara arz edilen ayçiçe ğ inin % 88.33'ü tücca-
ra ve % 11.67' si Karadenizbirli ğ e sat ı lmış tı r. Üreticilerin büyük bir ço ğ unluğ u Karade-
nizbirliğe üye olmalarına rağmen, ürünlerini daha çok tüccara satmaktad ırlar. Bunun 
nedenleri aras ında; kooperatifin ayçiçe ğ i al ı m ı nda yabanc ı  madde ve nem gibi baz ı  
özellikleri gözönünde bulundurmas ı  söylenebilir. 

Araş t ırma yöresinde ayçiçe ğ i alıc ı sı n ın az olmas ı , fiyatların serbest piyasada olduk-
ça düşük olmas ına neden olmaktad ır. Bunun yan ında al ım yapan kooperatiflerin ürün 
bedellerini pe ş in ödememeleri nedeniyle, üreticilerin daha dü ş ük fiyat vermelerine ra ğ -
men ödemeleri pe ş in yapan tüccara yöneldikleri görülmektedir. İncelenen i ş letmelerde 
ayçiçeğ inin % 96.67' si pe ş in ve geriye kalan % 3.33' ü vadeli olarak sat ı lmış tı r. 

Tokat ili genelinde yap ı lan ara ş t ı rmada, ayçiçe ğ i üretimi yapan i ş letmelerin % 
84.3' ünün kooperatife üye olduklan, buna kar şı n ayçiçeğ inin % 43.1'inin Karadenizbir-
liğ e ve % 56.9'unun tüccara sat ı ldığı , sat ış  şeklinin % 54.9 ile pe ş in ve % 45.1 ile vade-
li olduğu belirlenmi ş tir (8). 

3.2. İncelenen İş letmelerde Ayçiçe ğ i Üretimi ve Pazarlamas ı  Aşamas ında 
Karşı laşı lan Sorunlar 

Araş tırma yap ılan yörede ayçiçeğ i üretimi ve pazarlamas ına iliş kin bilgiler Çizelge 
9'da verilmi ş tir. 

Çizelge 9. İncelenen İş letmelerde Ayçiçeğ i Üretimi ve Pazarlamas ına Ilişkin Bilgiler 

% 

Ayçiçeğ i Yeti ş tiricili ğ inin 

Nedenleri 

Aile işgücünü değ erlendirme 3.33 

Arazinin ayçiçeğ ine uygunluğu 91.67 

Ayçiçeğ i üretiminin karl ı  oluş u 3.33 

Elde edilen ürünün pazarlama kolayl ığı  1.67 

Seçilecek Tohumun 

Özellikleri 

Kaliteli olmas ı  36.67 

Ucuz olmas ı  26.67 

Belirli marka ve çe ş it olmas ı  23.33 

Pahal ı  olmas ı  13.33 

Tohum Al ı m ı ndaki 

Güçlükler 

Çeş it Yetersizli ğ i 3.33 

Tohumun pahal ı  olmas ı  95.00 

Tohumun kalitesinin dü ş ük olmas ı  1.67 

Sulama Sorunlar ı  

Su kaynağı  yetersizli ğ i 6.67 

Su ücretlerinin pahal ı  oluşu 33.33 
 

Sulama Kanallar ı n ı n bozuk oluş u 3.33  

Sulama iş çiliğ inin pahal ı  oluş u 56.67 

Girdi Temin Edilen 

Kurumlar 

Karadeniz Birlik 81.67 

Tar ı m Kredi Kooperatifleri 5.00 

Tüccar 13.33 

Üretim Aş amas ı ndaki 

Sorunlar 

Girdilerin pahal ı  oluş u 31.67 

Iş gücü yetersizli ğ i 33.33 

Finansman yetersizli ğ i 25.00 

Teknik bilgi yetersizliğ i 10.00 

Pazarlama A şamas ı ndaki 

Sorunlar 

Fiyat belirsizliğ i 16.67 

Talep yetersizliğ i 10.00 

Alimin peş in ödeme yapmamas ı  70.00 

Al ı c ı n ı n güvensizliğ i 3.33 

16 

pe
cy

a



ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPE R AT İ  FÇ K SAYI: 119 OCAK- Ş UBAT-MART '98 

incelenen i ş letmelerde ayçiçe ğ i yeti ş tiriciliğ inin yap ı lma nedeni olarak; üreticilerin 
% 91.67'si arazilerinin ayçiçe ğ i üretimine uygun olmas ı , % 3.33'ü aile i ş gücünü değ er-
lendirme ve üretiminin karl ı  olmas ı , % 1.67' si pazarlama kolayl ığı nın olmas ı nı  belirt-
miş lerdir. 

Üreticilerin büyük bir ço ğ unluğ u ayçiçeğ i tohumunu Karadenizbirlikten al ırken, çok 
az da olsa tohumu bayii,firma ve kendi i ş letmesinden kar şı layanlar da bulunmaktad ı r. 
Tohum temininde Karadenizbirli ğ in ön plana ç ıkmas ında üreticilerin büyük oranda bu 
kooperatife üye olmalar ı  etkili olmaktad ır. Aynı  zamanda ara ş tırma yöresinde Karade-
nizbirliğ in ş ubesinin olmas ı , kooperatifin güvenilir olmas ı , fiyatlar ın uygun olmas ı  ve 
ödemede kolayl ık sağ lanmas ı  gibi faktörler de etkilidir. 

Kullanacaklar ı  tohumun seçiminde, üreticilerin % 36.67' si kaliteli olmas ı na, 
%26.67'si ucuz olmas ı na, % 23.33'ü tohumun belirli marka ve çe ş itte olmas ına ve % 
13.33' ü ise tohumun pahal ı  olmas ına dikkat ettiklerini ifade etmi ş lerdir. Al ınacak to-
hum hakkındaki tercihler itibariyle ise, üreticilerin % 73.33'ü sertifikal ı  olmas ına dik-
kat ettikleri belirlenmi ş tir. Üreticilerin % 3.33'ünün çe ş it yetersizli ğ i, % 95.00'inin to-
humun pahal ı  olmas ı  ve % 1.67' sinin ohum kalitesinin dü şük olmas ı  noktas ında sorun-
larının olduğ u saptanmış tır. 

Kooperatife üye olan üreticiler tohum ile birlikte di ğ er girdileri de vadeli olarak, % 
81.67 ile Karadenizbirlik, % 13.33 ile tüccar ve % 5.00 ile Tar ım Kredi Kooperatifi 
gösterilmiş tir. 

Sulama ile ilgili olarak, üreticilerin % 56.67'si sulama i ş çiliğ inin pahalı  olduğunu, 
% 33.33'ü su ücretlerinin pahal ı  olduğ unu, % 6.67'si su kaynağı nın yetersiz olduğ unu 
ve % 3.33'ü ise sulama kanallann ın bozuk olduğ unu ifade etmi ş lerdir. 

Ayçiçeğ i üretimi a ş amas ında kar şı laşı lan sorunlar olarak; üreticilerin % 33.33'ü i ş -
gücü yetersizliğ ini, % 31.67'si girdilerin pahal ı  olmas ı nı , % 25.00'i finansman yetersiz-
liğ ini ve % 10.00'u da teknik bilgi yetersizli ğ ini ifade etmi ş lerdir. 

Üreticilerin % 85.00' inin pazar bulmada ve ula şı mda herhangi bir güçlük çekmedik-
leri, buna kar şı n % 15.00'inin bu konuda zorland ıkları  belirlenmi ş tir. 

En uygun pazarlama ş ekli olarak, üreticilerin % 96.67' si üretici birlikteli ğ inin olma-
sı nı , %3.33'ü ise tek ba ş lanna pazarlamay ı  belirtmi ş lerdir. Ancak üreticiler aras ında pa-
zarlamaya yönelik bir birliktelik söz konusu de ğ ildir. 

Üreticilerin tamam ı  ayçiçeğ i fiyat ı nın dü ş ük olduğ u konusunda hemfikirdirler. 

Ayçiçeğ i pazarlamas ı  aş amas ında karşı laşı lan sorunlar olarak; üreticilerin %70.00'i 
ürün fiyatlar ının dü şük olu şu, % 16.67'i al ı c ı nın pe ş in ödeme yapmad ığı nı , % 10.00'u 
ürüne olan talebin yetersiz oldu ğunu ve 3.33'ü ise al ı c ılann ürün bedellerini ödeme 
noktas ında güvensiz olduklann ı  ifade etmi ş lerdir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tokat ilinde seçilmiş  bir yörede yap ılan ara ş tı rma sonucuna göre, ayçiçe ğ i üretimi 
ve pazarlama a ş amas ında üreticilerin bir takim sorunlarla kar şı laş tıkları  belirlenmi ş tir. 
Belirlenen bu sorunlar ın çözümüne ili şkin ş u öneriler getirilebilir: 

a) 1985 yı lında baş layan destekleme ahmlanyla birlikte, kaliteli tohumluk da ğı tımı  
ve taban fiyat iyile ş tirilmesi gibi te ş viklerle ayçiçeğ i üretimi önemli ölçülerde artmış , 
buna karşı lık 1989 y ı lından sonra te şviklerin giderek azalt ılmas ı  nedeniyle ayçiçeğ i 
üretiminde dü ş üş ler meydana gelmi ş tir. Bu nedenle ayçiçeğ inin desteklenmesi ve te şvik 
edilmesi artınlmalı dır. Çünkü bitkisel yağ  ithali için Türkiye büyük miktarlarda döviz 
kayb ına uğ ramaktad ı r. Ayrıca bitkisel yağ  açığı nın kapat ılmas ında, yeti ş tiriciliğ in ko-
lay, veriminin ve üretim potansiyelinin yüksek, sanayisinin haz ı r olmas ı  gibi pek çok 
avantajlan nedeniyle açiçe ğ i önemli bir ürün niteli ğ i taşı maktad ır. 

b) Hangi ürünlerin niçin ve ne kadar te ş vik uygulanmas ı  gerektiğ i belirlenmeli, bu-
nunla birlikte tar ımda verimliliğ i artı rıcı , maliyeti dü ş ürücü modern tar ım teknolojileri-
nin uygulamaya konulmas ı  gerekmektedir. Bu nedenle üretim planlamas ın ın yapı larak, 
hangi ürünün, nerede, ne kadar üretilmesi gerekti ğ i belirlenmelidir. 

c) Araş tı rma bölgesinde pazarlama a ş amas ında üreticiler aras ında bir birlikteliğ in 
olmamas ından dolay ı , taşı ma masraflar ı  yüksek olmakta, bununla birlikte üreticilerin 
al ıc ı  karşı sında (özellikle tüccar) pazarl ık ş ansları  az olmaktad ır. Bu konuda üreticiler 
aras ında pazarlama a ş amasında faaliyet gösterebilecek bir kooperatifin kurulmas ı  fay-
dalı  olacaktır. 

d) Ayçiçeğ i üretiminin art ırı lmas ı  bakımından, üreticilerin modern tar ım aletleri ile 
diğer tarımsal üretim girdilerini zaman ında ve ucuz ş artlarda temin edebilmeleri için 
düş ük faizli tarımsal kredilerin verilmesi faydal ı  olacaktı r. 

e) Üreticilerin ürünü yeti ş tirmeleri aç ı sından ürün fiyat ımn te ş vik edici en önemli 
unsur olduğ u dikkate al ınarak, ayçiçe ğ i" fiyatlann ın iyileş tirilmesi yoluyla üretim alan ı , 
dolay ı sıyla da üretim miktar ı  artışı  sağ lanabilecektir. 

t) Üreticilerin ürünlerini teslim ettikleri Karadenizbirlik, ürün bedellerini baz ı  yı llar 
peş in ödeme yapmamaktad ı r. Bu da üreticileri zor durumda b ırakmaktad ır. Bu durumun 
önlenmesi için, Karadenizbirlik ürün bedellerini pe ş in ödemeli ya da ödeyeceğ i güne 
kadar ürün bedeli üzerinden belli bir faiz oran ı  uygulayarak üreticilerin kayb ım az da 
olsa azaltmaya çal ış mal ı dır. 

g) Il ve ilçe tar ım teşkilatları  harekete geçirilerek, bir plan ve program çerçevesinde 
üreticiler geli şen tarım teknolojileri ile ayçiçe ğ i ve diğ er tarım ürünlerinin yeti ş tirilmesi 
konusunda çeş itli yay ım araçlarıyla eğ itilmeli, ayrıca kooperatifçilik konusunda da bi-
linçlendirilmeleri gerekmektedir. 
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ALTERNATIF POL İTİKALARIN 
TÜRKIYE PIRINÇ PİYASASINA 

ETKILERININ TAHMINI 

Doç.Dr.Necati TüREDI * 

ÖZET 

Bu çalış mada, Türkiye pirinç pi-
yasas ı  için, 1969-1988 yı llık verisi ve 
iki aşamalı  en küçük kareler yönte-
mine dayal ı  olarak geliş tirilen, dina-
mik, doğ rusal, setrörel bir ekonomet-

rik model ile, hükümet müdahalesi-
nin, pirinç piyasas ına etkileri incelen-
miş tir. Bu amaçla, değ iş ik politika 
senaryoları  oluş turularak, bu politi-
kalann etkileri, bir simülasyon yakla-
şı m ıyla tahmin edilmeye çal ışı lmış -
tır. 

* K7'CIAL İcl.Bil.Fak.Ögr.üyesi 

ABSTRACT 

In this study, the influence of go-
verment intervention in the Turkish 
Rice Sector is investigated through a 

dynamic, linear, sectoral economet-

ric model. For this purpose, alterna-

tive policy scenarios are constructed 

and the effects of these policies are 
predicted through simulation of the 
model. 
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1. GIRIŞ  

Türkiye, pirinç sektöründe, önemli bir üretim yetersizli ğ i ile karşı  karşı ya bulun-
maktadır. Üretimdeki yetersizlik, son y ı llarda daha da artarak, önemli bir sorun halini 
almış tır. 1979-1992 dönemi ortalamas ı  olarak, üretilen pirincin tar ımsal üretim değ eri, 
toplam tar ımsal üretim de ğ erinin % l'inden daha az iken, 1990-1992 dönemi pirinç 
üretiminde kendi kendine yeterlilik oran ı , % 46 seviyesine dü şmü ş tür. (1) Diğ er bir ifa-
deyle, tüketimin yar ıdan fazlas ı , ithalat yoluyla kar şı lanmak durumuna kal ınmış tır. 
Üretim yetersizli ğ i ve bunun ödemeler dengesinde yol açt ığı  olumsuzluk ve diğ er so-
runlar, pirinç sektörüne yönelik hükümet politikalar ının gözden geçirilmesini ve iç tü-
ketimi iç üretimle sa ğ lamaya yönelik yeni politikalar geliş tirilmesini, Türkiye pirinç 
sektörü için, önemli bir sorun olarak, gündeme getirmi ş tir. Pirinç piyasas ı n ın, girdi te-
mini, fiyat tesbiti ve üretim karar ı nı  etkileyen diğ er faktörler bak ımından, hükümet mü-
dahalesine aç ık olu şu, geliş tirilecek politikalann belirlenmesinde, hükümetin piyasaya 
müdahale arac ı  olarak kullandığı  değ iş kenlerin (politika değ işkenleri) etkilerinin belir-
lenmesini gerektirmektedir. Bunun için bu çal ış mada, politika de ğ işkenleri ile diğer ba-
z ı  değ işkenler üzerine kurulan farkl ı  senaryolar ın, pirinç piyasas ı  üzerindeki etkileri, bir 
politika simülasyonu yakla şı mıyla tahmin edilerek, de ğ iş ik politikalann pirinç piyasa-
s ına etkilerinin yönü ve muhtemel sonuçlar ı  konusunda bilgi edinilmeye çal ışı lMakta-
dır. 

Çal ış ma, giri ş le birlikte, dört bölümden olu ş maktadır. 2-inci bölümde, pirinç için pi-
yasa modeli ve modelin tahmin ba ş arı sı  üzerinde durulmaktad ır. 3-üncü bölümde, olu ş -
turulan farkl ı  politika senaryolar ı nın, içsel değ iş kenler üzerindeki etkileri 3  tahmin edil-
mektedir. 4-üncü bölümde, sonuç ve önerilere yer verilmektedir. 

2- PIRINÇ PİYASASI MODELI 

2.1- Pirinç Piyasas ının Ekonomik Yap ısı  

Pirinç alt sektörünün temel ekonomik yap ı sı ; 1- Hükümet planlamas ı , 2-çiftlik ekim 
kararı , 3-ürün tahsis karar ı  ve 4-fiyat belirleme i ş lemlerinden olu şmaktadı r. Arzulanan 
pirinç ekim alan ına ili ş kin hükümet politikas ını  yans ı tan hükümet planlamas ı , esas ola-
rak, fiyat destekleme politikas ı , girdi sübvansiyonu ve su tahsisini içermektedir. Ekim 
kararının, pirinç ve ekim alan ı  bakım ından pirince rakip ürünler için destekleme ve pi-
yasa fiyat ı  ile üretim maliyeti ve su arz ından etkilenmesi beklenir Ekim karar ıyla ilgili 
olarak, ürün verimi ve verimi etkileyen, ekim alan ı  miktar ı , zararl ılarla mücadele, tek-
nolojik değ işme, ürün girdi fiyatı  gibi değ i ş kenlerin de belirleyici oldu ğ u söylenebilir. 
Zira, bir y ıla ilişkin toplam üretim, o y ı la ilişkin ekim alanı  ile ürün verimi tarafından 
belirlenir. 
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Ürün tahsis i ş lemi, ürünün (çeltiğ in), hükümetce piyasaya sat ış  ile, tohumluk ve ev 
tüketimi aras ında bölü şümünü içerir. Hükümet ve piyasaya sat ılan miktar (pazarlanabi-
len miktar) ile dönem ba şı  stoku ve ithalat, o y ı lın toplam pirinç arz ı nı  belirler. Piyasa-
da mevcut pirinç miktar ı , nüfus, gelir, di ğ er g ı da maddelerinin piyasaya arz edilen mik-
tarı , pirinç için piyasa fiyatını  belirler. Bu fiyat ise, pirinç çiftçilerinin gelecek y ıla ili ş -
kin ekim karar ı n ı  belirlemede etkili olur. 

2.2.-Yapısal Eş itlikler 

Türkiye pirinç piyasas ı  modeli, beş  yapı sal e ş itlik ile iki özde ş likten olu şmaktad ır. 
Yap ı sal e ş itlikler, ekim alan ı , verim, ithalat, talep ve piyasaya sat ış a, özde ş likler ise, 
toplam üretim ve toplam arza ili şkidir. Arz fonksiyonu, ekim alan ı , verim ve ithalat 
eş itlikleri olarak, arz bile ş enleri şeklinde ifade edilmi ş tir. Toplam üretim özde ş liğ i ekim 
alanıyla hektar ba şı na üretimin çarp ımı n ı , toplam arz özde ş liğ i ise, arz ın bileş enlerine 
ayn şı mm ı  ifade etmektedir. Pirinç piyasa modelinde yer alan e ş itliklerin tan ımlamas ı  
aş ağı da verildiğ i gibidir. 

2.2.1.-Ekim Alanı  Eş itliğ i 

Ekim alan ı  eş itliğ inin olu ş turulmas ı nda, tar ımsal ürünlere ili şkin bekleme olgusu 
önemlidir. Zira, ço ğ u tarım ürünü ve pirince ili şkin destekleme fiyat ı , ekim karar ından 
sonra aç ıklanmaktad ı r. Bu durumda üreticiler, hangi ürünü ekeceklerine ili şkin kararla-
rını , geçmiş  bir kaç y ı lın, ağı rlıklı  olarak ta son bir veya iki y ı lın, fiyatlar ına göre olu ş -
turacaklard ır. Bu dü ş ünceyle bu çal ış mada, üretici ekim karar ı n ın, bir önceki y ı l ürün 
fiyatına göre verilece ğ i kabul edilerek, ürün fiyat ı  olarak, bir dönem gecikmeli piyasa 
ve destekleme fiyatı  al ınmış tır Sonuçta, Nerlove'nin uyarlamal ı  beklentiler yakla şı mı  
kullan ı larak, ekim alan ı  eş itliğ inin' tan ımlamas ı , tablo l'de verildiğ i ş ekilde yap ı lmış tı r. 

2.2.2.-Verim Eş itliğ i 

Pirinç üretimi, ekim alan ı  yan ında, birim alandan elde edilen ürün miktanna (verim) 
bağ lı dır. Bu yüzden, ekim alan ı  ile toplam pirinç üretimini ili şkilendirebilmek için, pi-
rinç verim e ş itliğ inin tan ımlamas ı  yap ı lmış tır. Öte yandan, s ı nırlı  bir alandan daha çok 
ürün elde edilebilmesi, çiftçilerin, toprak d ışı  faktörleri (tohumluk, ilaç, gübre, sulama 
gibi girdiler, teknolojik geli ş meler, eğ itim vb.), daha yo ğ un ş ekilde kullanmalann ı  ge-
rektirir. Mevcut verim düzeyinin dü ş üklüğ ü, Türkiye için,toprak d ışı  üretim girdileri 
kullan ımına, verimin nas ı l tepki gösterdi ğ inin tahmin edilmesini önemli hale getirmek-
tedir. Pirinç verimini etkileyen d ış sal faktörler ve verim e ş itliğ inin tan ımlamas ı , tablo 
1 'de verildi ğ i gibidir. Teknolojik geli ş melerin ve gübre d ışı ndaki diğ er girdilerin verim 
üzerindeki etkisi, zaman (trend) de ğ işkeni ile verim e ş itliğ inde temsil edilmektedir. 
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2.2.3- Pirinç ithalat ı  

Türkiye için pirinç arz ının önemli bir bile ş eni, pirinç ithalatıdı r. Gerçekten, son y ı l-
larda Türkiye'nin pirinç ithalat ında önemli art ış lar meydana gelmi ş  ve bazı  yı llar itha-
lat, iç üretim seviyesine ula ş mış tır. Pirinç ithalat ı nı n, iç üretim, dönem ba şı  pirinç stoku 
gelir ve (ithalat fiyat ı/piyasa sat ış  fiyatı ) değ işkenlerinin bir fonksiyonu oldu ğu kabul 
edilmektedir. Gelir art ışı nın ithalata olan etkisinin belirlenebilmesinde, gelir ve nüfus 
arasında, çoklu bağ lantıya yol açmamak için, gelir de ğ işkeni, kiş i başı na olarak (ki ş i 
başı na kullanılabilir gelir), ithalat e ş itliğ ine dahil edilmiş tir. (3). Buna bağ lı  olarak, di-
ğ er değ işkenler de, kiş i başı na olarak ithalat e ş itliğ ine dahil edilmi ş tir. Böylece, ki ş i ba-
şı na olarak tahmin edilen ithalat miktar ı , nüfus ile çarp ılarak, toplam ithalat miktar ı  tah-
min edilebilecektir. Ithalat e ş itliğ i tan ımlamas ı  tablo l'de verildiğ i gibidir. 

2.2.4-Tahsis Karar ı  
Üretilen pirincin, hükümete ve piyasaya sat ış  ile çiftlik kullan ımı  (tohumluk ve ev 

tüketimi) aras ında bölüş ümünü içeren tahsis i ş leminin,öncelikle, destekleme ve piyasa 
fiyat ından etkilendiğ i söylenebilir. Tahsis karar ı nı  etikleyen diğer faktörler sabit iken, 
daha yüksek piyasa fiyat ı , daha çok ürünü piyasaya sat ış a götürürken, daha yüksek des-
tekleme fiyatı , daha çok ürünü hükümete sat ış a götürür. Bu yüzden, ürün tahsisine ili ş -
kin üretici karannda, en önemli belirleyici olarak, (piyasa fiyat ı/destekleme fiyat ı ) de-
ğ i şkeni alınabilir. Tahsise ili ş kin karara etkileyen bir di ğ er önemli değ i ş ken, üretimin 
miktandır. Gerçekten, daha çok üretim durumunda, piyasaya, hükümete ve çiftlik tüke-
timine tahsis edilen miktar artacakt ır. Öte yandan, k ı t bir üretim y ı lında, piyasa fiyat ı -
nın yükselmesi sonucu, piyasaya sat ılan miktann, bol bir üretim y ı lında ise, piyasa fiya-
tının dü şük kalmas ı  sonucu, hükümete sat ış m artmas ı  beklenir. Tahsis karann ı  etkile-
yen bir diğ er değ işken ise, ödeme durumudur. Pe ş in ödemenin hükümete sat ışı  arttır-
ması  beklenir. Çiftlik tüketimi için veri' bulanamay ışı , tahsis i ş lemini piyasaya satış  ve 
hükümete sat ış  olarak iki seçeneğ e indirgenmesine götürmü ş tür. Böylece, çiftlik tüketi-
mine ayrı lan miktar bu iki tahsisin içinde dü şünülmektedir. Piyasaya sat ı lan miktar tah-
min edildiğ inde, hükümete sat ılan miktar da elde edilebilir. Bunun için pazarlanabilen 
miktardan, piyasa sat ışı nın ç ıkanlmas ı  yeterlidir. Bu yüzden, hükümete sat ış  için ayn 
bir eş itlik tanımlamas ına gerek bulunmamaktad ı r, Piyasaya tahsise ili şkin e ş itlik tan ı m-
lamas ı , tablo l'de verildiğ i gibidir. 

2.2.5-Pirinç Talebi 

Pirinç için talep fonksiyonu tan ımlamas ı , tüketilmi ş  talep fonksiyonu ili şkisinden 
hareketle, ters talep fonksiyonu ş eklinde yap ı lmış tır Diğ er bir ifadeyle, fiyat, talep edi-
len miktar ın bir fonksiyonu olarak al ınmış tır. Tek bir mal ve bu mal ın tek bir arac ı sı  bu-
lunmas ı  durumu için, böyle bir türetilmi ş  talep ilişkisi, kapalı  olarak, aş ağı daki gibi el-
de edilebilir (4). 
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f(M,F,M,Z)=0 

Burada; M:ürün miktar ı nı , f:fiyatı , M: geliri ve Z: talebi etkileyen di ğer faktörleri 
göstermektedir. Buradan,fiyat ba ğı ml ı  değ i şken olmak üzere, elde edilen ters talep 
fonksiyonu, tablo l'deki gibi elde edilir. Fiyat ın, bu şekilde, talep fonksiyonunda bir 
bağı mlı  değ iş ken olarak al ınmas ı , piyasa fiyat ı nın ön tahminine imkan verir. Burada, e-
sas fiyat olarak, piyasa fiyat ı  alınmış  ve destekleme fiyat ı n ın, piyasa fiyatı nı  etkileyen 

bir taban fiyat rolü oynad ığı  kabul edilmi ş tir. 

2.2.6-Toplanma Düzeyi 

Bölgeler aras ında hükümet politikalar ı  yönünden bir farkl ı lık bulunmamas ı  ve çal ış -
mada kullan ılan yerinin, ülke geneli için mevcut bulunmas ı  yüzünden, ülkenin tümü bir 
gözlem birimi olarak al ınmış tı r. Böylece,yap ı lan analiz, piyasadaki i ş letmelerin toplan-
mış  davran ış larına ili ş kindir. 

Yukar ıda yap ı lan model tartış maya dayal ı  olarak, olu ş turulan doğ rusal,ülke düze-
yinde toplanmış  eş -anl ı  eş itlikler modeli, tablo 1 'de ve nıodelde yer alan içsel ve d ış sal 
değ i ş kenler tablo 2'de verilmektedir. 

Tablo 1-Türkiye Pirinç Piyasas ı  Yapısal Modeli 

1- Pirinç Ekim Alan ı  Eş itliğ i 

PEAt  = fi (SPFt_ 1, PEAt_i ,PDFt_ 1, GFI t , RÜF1 t_ 1, RÜF2t_ i ) 

2- Verim (hektar ba şı na üretim) e ş itliğ i 

VERIMt  = f2(PEAt, GFt, T) 

3- Toplam üretim özde ş liğ i 

TÜRMt, = PEAt, xVERIMt  

4- Piyasaya satış  eş itliğ i 

PSMt=f4(PDFt/SPFt, TÜRMt) 

5- Toplam pirinç arz özde ş liğ i 

TARZMt  = TÜRMt  + STKt_ i + PITMt  - STKt  

6- Pirinç ithal e ş itliğ i 

PITMt/Nt  = 	 f6(TÜRMt/Nt, STKt_ ii 

i/Nt, PITFt/PPFt , Ş KGt/Nt  

7- Piyasa fiyat e ş itliğ i 

SPFt  = f8(SPSMt/Nt, PDFt , Ş KGt/Nt, KBBM t) 

8- Açı k piyasa özde ş liğ i 

TALEPMt  = TARZMt  
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2.2.-Veri Yap ısı  ve Tahmin Yöntemi 

Pirinç piyasas ı  yapı sal modelinin tahmininde kullan ılan 1969-1988 dönemi zaman, 
serisi verisi, ülke düzeyinde toplanm ış tır. Veri DIE yay ınları , TMO Gn.Md.,Tanmsal 
Üretimi Geliş tirme Gn.Md., Tarım Iş letmeleri Gn.Md., Türkiye Zirai Donat ım Kurumu 
ve Hazine ve D ış  Ticaret Müstihr.Geli ş . Merkezinden sağ lanmış tır. Çiftlik fiyatlar ı , 
perakende fiyatlar ve girdi fiyatlan serileri, s ıras ıyla, 1968=100 esasl ı , çiftçinin, eline 
geçen fiyatlar, tüketici ve toptan e şya fiyatları  indeks serileriyle indirgenmi ş tir. Kiş i ba-
şı na gelir olarak, 1968=100 esasl ı  kiş i başı na milli gelir serisi alınmış tır. 

Modeldeki tüm e ş itlikler a şı rı  tan ımlanmış tır. Eş itliklere ili ş kin yapı sal hataların, eş -
zamanl ı  iliş kili olmadığı  kabul edilerek, modelin tahmininde, iki a ş amal ı  en küçük ka-
reler (2AEK) yöntemi kullan ı lmış tır (5). Model tan ımlamasına ilişkin ayrıntı  (6)'da ve-
rilmektedir. 

Tablo 2- Yap ısal Modeldeki ıçsel Degiskenler 

PEAt 	: t y ı l ı  (cari y ı l) pirinç ekim alan ı  
VERIMt  : Cari y ı l hektar başı na üretim 

TÜRMt 	: Cari y ı l toplam pirinç üretimi 

SPSMt 	: Cari y ı l piyasa tahsis miktar ı  
PITMt 	: Cari y ı l pirinç ithalat miktar ı  
SPFt 	: Cari y ı l piyasa çiftlik pirinç fiyat ı  
TALEPMt  : Cari y ı l toplam talep miktar ı  
TARZMt  : Cari y ı l toplam arz miktarı  

2.3-Model Tahmini 

2.3.1-Arz Bile şenleri 

a- Ekim Alanı  Eş itliğ i 

PEAt=62616.55+2940.51SPFt_ -0.2507PEAt_1+21217.98PDFt_1 

(1.34) 	(-1.428) 	(4.00) 

-22292.65GFIr  10989.48RÜFl t_1-2403.87RÜF2 t_ ı  (1) 

(-1.445) 	(-1.582) 	(-1.128) 

R2=0.75, D-W=1.76, F=6.31, 1969-1988 verisi 

b- Verim Eş itliğ i 

	

VERIMt  = 3297.48-0.0097 PEAt-624.59 GFt  + 20.94 T 	(2) 

R2 = 0.58, D-W=2.00, F=7.31, 1969-1988 verisi 
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c- Toplam Üretim Özde ş liğ i 

TÜRMt  = PEAt  *VERIM[  

Tablo3- Yap ısal Modelin Önceden Belinlenmiş  Değ . 

SPFt_ i t-1 yı l ı  pirinç piyasa fiyat ı . 

PEAt_i t-1 y ı l ı  pirinç ekim alan ı  
PDFt_ ı  t-1 y ı l ı  pirinç destekleme fiyat ı . 

PDFt  t y ı l ı  pirinç destekleme fiyat ı . 

GFIt  t y ı l ı  girdi fiyat ind.(temsilen GFt) 

RÜFl t_ ı  t-ly ı l ı  ayçiçegi piyasa fiyat ı  
RÜF2t_ İ  t-1 y ı l ı  k.fasülye piyasa fiyat ı . 

GFt  t y ı l ı  gübre fiyat ı  
Tt  Trenddegi şkeni (1968=1, 1992=25) 

STKt_ İ  t-1 y ı l ı  pirinç stok miktar ı  
PITFt  t y ı l ı  pirinç ithal fiyat ı  
Ş KGt  t y ı l ı  ş ahsi kullan ı labilir gelir. 

KBBTMt  t y ı l ı  ki ş i başı na pirinç tüketimi 

PPFt  t y ı l ı  pirinç sat ış  fiyat ı . 

Nt  t y ı l ı  Türkiye nüfusu. 

d- Pirinç Ithalat E ş itliğ i 

PITMt/Nt  = - 6.64+0.2084 TÜMTt/Nt-1.0594STKt_ ı /Nt 	(4) 

(0.7430) 	(-2.351) 

- 0.1173 PİTFt/PPFt  + 0.00125KGt/Nt  

	

(-0.116) 	 (5.4580) 

R2=0.72, D-W=1.59, F=11.38, 1969-1991 verisi 

e- Piyasa Satış  Eş itliğ i 

SPSMt  = 86921.16-21969.70PDFt/SPFt  + 0.524 TÜRMt 	(5) 

	

(-1.12) 	 (2.82) 

R2=0.59, D-W=1.87, F=8.59, 1969-1988 verisi 
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f- Piyasa Fiyat Eş itliğ i 

SPFt=-3.0777-0.0543 SPSMt/Nt  + 0.205 PDFt_i 
(-0.145) 	(0.394) 

+ 1.607*104Ş  KGt/Nt  + 0.014 KBBTMt 	(6) 
(0.642) 	(3.44) 

R2=0.60, D-W=1.79, F=5.64, 1969-1988 verisi 

Bütün e ş idilderin R2'leri, 0.60 veya daha büyük ç ıkmış t ır. Serisel ilişkiye ilişkin D-
W istatistikleri, ekim alan ı , ithalat ve talep e ş itlikleri için karasızlık bölgesine düşerken, 
diğ er e ş itliklerde serisel ili şki bulunmadığı nı  göstermektedir. Ekim alan ı  eş itliğ i için, 
D-h testi, gerekli şartlar olu ş madığı  için uygulanamamış tır. t değ erleri, 2AEK ile elde 
edilen çoğu katsay ı  tahminlerinin 00 =%5 için anlaml ı  olduğ unu göstermektidr. Ayr ı ca, 
çoğ u değ işkelere iliş kin katsay ı ların iş aretleri, iktisat kuram ı  ile tutarl ı  bulunmu ş tur. 

3- MODEL SİMÜLASYONU 

3-1.Modelin Geçerlili ğ i 

Bir Modelin geçerliliğ i„ bir içsel değ işkenin, t dönemi gerçek değ eri ile, modelden 
elde edilen çözüm değerinin yakınlı gına bağ lı dır. Modelden elde edilen çözüm de ğeri, 
yerinin kapsad ığı  döneme ait olabilece ğ i gibi,veri sonras ı  döneme de ait olabilir. Veri 
sonras ı  döneme ait gerçek de ğerlerin, öntahmin değ erleriyle dogrulanmas ında, mevcut 
örnek bilgisinin bir k ısmının. model tahmini için kullandmamas ı  bir kay ıptır. Model-
den, içsel degi şkenlerin çözüm değerlerinin bulunmas ında, bu değ işkenlere ilişkin ger-
çek veri veya daha önce bulunan çözüm de ğerleri kullan ı lır (7). Gerçek veri kullan ımı -
nın, hem model tahmininde, hem de modelin geçerlili ğ inin test edilmesinde aynı  yeri-
nin kullan ılması  gibi bir sakıncası  mevcuttur. 

Modelin geçerliliginin test edilmesinde, di ğ erleri yan ında, kullan ılabilecek bir9  öl-
çüt, Theil U e ş itlik katsay ı sıdır (8). Türkiye pirinç piyasas ı  modeline ilişkin U istatistik-
leri, Tablo 4 te verilmektedir. Sonuçlar, modelin tahmin ba ş ansımn, bir naive modelden 
daha iyi olduğ unu ve tahmin için kullan ı labileceğ ini göstermektedir (9). 

Tablo 4-U Katsayı  Tahminleri (1969-1988) 

Bağı mlı  
Değ işken 

İçsel Değ işkenin 
Gerçek Değeriyle 

İçsel Değ işkenin 
Tahmin Değ eriyle 

Ekim Alan ı  0.4232 0.4394 

Verim 0.6449 0.64 

Toplam er. 0.5103 0.4805 

Piy.Sat.Mik. 0.5996 0.6177 

Pirinç 1th. 0.6011 0.5714 

Piyasa Fiy. 0.6242 0.6353 
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3.2-Statik ve Dinamik Simülasyon 

Statik veya bir dönem için simülasyonda, tüm içsel de ğ işkenler gerçek de ğ erleriyle, 
dinamik simülasyonda ise, modelden elde edilen çözüm de ğ erleri ile kullan ı lı r. Her iki 
yaklaşı m da, modeli içerir ve ayn ı  değ i şkenler seti kullan ı lı r. Gecikmeli de ğ işkenler, 
statik simülasyonda, gerçek de ğ erleri ile, dinamik simülasyonda ise daha önceki çözüm 
değ erleri ile yer al ı rlar. Ancak, gecikmeli değ iş kenler,dinamik simülasyonda da, çözüm 
dönemi say ı sı , gecikme dönemini aşı ncaya kadar, gerçek de ğerleriyle kullan ı lı r (10). 

Burada dinamik simülasyon yakla şı mı  kullan ı larak sonuçlar, ortalama mutlak yüzde 
hata ölçütü ile değerlendirilmektedir. 

3.3-Simülasyon Denemeleri 

Burada, tahmin modeli kullan ı larak. hükümetin uygulam ış  bulundu ğu pirinç politi-
kas ı ndan farkl ı  olarak, olu ş turulan her bir senaryonun uygulanmas ı  durumunda, kulla-
nı lan politika değ i şkenlerinin piyasa üzerindeki etkileri tahmin edilmektedir. Çözümde, 
dış sal değ işkenler, gerçek de ğerleriyle al ı nı rken, seçilen politika de ğ i şkenleri için, se-
naryoya uygun ş ekilde, ayrı  bir farazi zaman serisi olu ş turulmu ş tur. Bu farazi veri, di-
ğ er d ış sal değ i ş kenlerin gerçek değ erleri ve gecikmeli içsel de ğ i şkenlerin çözüm de ğ er-
leri ile birlikte kullan ı lmış tır. Böylece, içsel de ğ işkenlerin örnek dönemine ili ş kin çö-
züm değ erleri elde edilmi ş tir. Olu ş turulan çe ş itli senaryolar ve sonuçlar ı  aş ağı da veril-
mektedir. 

3.3.1- Temel Simülasyon 

Temel veya mevcut politikalar ın devam ın ı  öngören simülasyondan elde edilen içsel 
değ iş ken çözüm de ğerleri, diğ er senaryolar için elde edilen ayn ı  içsel değ işken çözüm 
değerlerinin mukayese edilece ğ i bir esas olu ş turur. Temel simülasyon çözüm de ğ erleri-
nin bulunmas ında, tüm dış sal değ işkenler gerçek de ğerleriyle, bir dönem gecikmeli iç-
sel değ i ş kenler ise, bir önceki dönem çözüm de ğerleri ile al ınarak, Tablo 5-10'daki so-
nuçlar elde edilmi ş tir. 

3.3.2- Girdi Sübvansiyonunun Kaldı rı lması  İ le Simülasyon 

(Simülasyon Denemesi-1) 

Burada, sübvansiyonlu girdi temini politikas ı nın, ekim alan ı , üretim ve bağ lı  olarak, 
diğ er değ işkenler üzerindeki etkilerinin tahmin edilebilmesi için örnek döneminde, süb-
vansiyonlu girdi politikas ı  uygulanmamas ı , bir senaryo olarak ele al ınmaktadı r. Bunun 
için tarımsal girdileri temsilen, gübre fiyat ında ortalama % 100 art ış  öngörülerek, gübre 
fiyatı  iki katına ç ıkanlmaktad ı r. 

Tablo 5-10'da verilen sonuçlar, temel simülasyon sonuçlar ı yla kar şı laş tı rı ldığı nda, 
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pirinç ekim alan ında %11.6, verimde %5.6 ve pirinç üretiminde %16.4 bir azalma gö-

rülmekte ve sonuçta, hektar ba şı na brüt ücreti geliri de azalmaktad ır. Üretim ve arz aza-

lışı nın bir somicu olarak, piyasa fiyat ında %08 bir art ış  meydana gelmektedir. 

3.3.3- Sabit Fiyatlar ile Simülasyon 

(Simülasyon Denemesi-2) 

Bu senaryoda, destekleme, piyasa ve girdi fiyatlar ı  için, çalış ma dönemi baş langıç 

yı lı  (1969) fiyatlar ı , diğ er fiyat de ğ işkenleri için ise, sabit fiyatlar al ınmaktad ı r. Bu du-

rum, piyasa fiyat ının içsel olmas ı  kabulüne ayk ı rı  olduğundan, piyasa fiyat e ş itliğ i, bu 

senaryo için, modelden ç ıkarılmış tı r. 

Tablo 5-9'da verilen sonuçlar, temel simülasyona göre, ekim alan ında %5.3, verim-
de %3.6, pirinç üretiminde %8.6 ve pirinç ithalat ında %8.2 bir azalma oldu ğ unu göster-

mektedir. Hektar ba şı na brüt gelirde de azalma meydana gelmi ş tir. 

3.3.4- Ekim Alan ı  ve Verim Art ışı  ile Simülasyon 

(Simülasyon Denemesi-3) 

Bu denemede, ekim alan ı  örnek dönemindeki en yüksek düzeyinde (77000 hektar), 

verim ise, dönem ortalamas ının %25 üzerinde al ınarak, üretim ve piyasa fiyat ındaki de-
ğ işme görülmek istenmi ş tir Ekim alan ı  ve verimi modele ba ğ layan ili şkiler içsel oldu-

ğu için, bu eş itlikler modelden ç ıkarılmış tır. Tablo 11'deki sonuçlar, temel simülasyon 
dönem ortalamasma göre, üretimde %42, verimde" %23.3 art ış  ve piyasa fiyat ıda %2 
azalmay ı  ifade etmektedir. 

3.3.5- Örnek Sonras ı  Simülasyon 

Modelin geçerliliğ inin testi ile değ iş ik senaryo sonuçlar ı nın içsel değ işkenlerin ger-
çek değ erlerine göre değ iş imlerinin belirlenmesi için 1989-1992 örnek sonras ı  dönemi 
için, model simüle edilmi ş tir. Bu yüzden, 1988-1992 dönemi verisi, model tahmininde 
kullan ılmamış tır Tablo 12'deki sonuçlardan, ekim alan ı  ve üretimdeki azal ış a bağ lı  
olarak,piyasa fiyat ında, çalış ma dönemine göre, bir miktar art ış  olduğ u anlaşı lmaktadı r 
Gerçek ve simülasyondan elde edilen de ğerler aras ı  ilişkinin tayini için, hesaplanan, 
mutlak yüzde hata de ğ erleri Tablo 13' te verilmektedir. 
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Tablo 5- Girdi Fiyatlar ında Artış  ve Sabit 
Fiyatlar ile Ekim Alan ı  Simülasyon Sonuçlar ı  

Bağı ml ı  Değ i ş ken Değ erleri Bağı ml ı  Değ i ş ken De ğ erleri 

Y ı l Tem.Sim. Sim.1 Sim.2 Y ı l Tem.Sim. Sim.l Sim.2 

1969 62049 57716 60843 1979 77488 65856 60115 

1970 57095 54960 56646 1980 53001 45250 60267 

1971 62805 57243 57978 1981 70371 60488 60913 

1972 57230 51012 58862 1982 78450 70619 60961 

1973 59348 51756 54767 1983 71422 61628 58995 

1974 65802 60450 62724 1984 64371 56049 59216 

1975 58428 53406 62399 1985 70470 63048 57508 

1976 56147 48433 55692 1986 56783 49989 59138 

1977 59149 50595 61340 1987 56244 48796 58531 

1978 63902 53440 61582 1988 51777 45787 56584 

Ort. 62.617 55327 59253 

Tablo 6- Girdi Fiyatlar ında Art ış  ve Sabit Fiyatlarla 
Verim İ çin Simülasyon Sonuçlar ı  

Bag ı ml ı  Değ iş ken De ğ erleri Bağı ml ı  Değ iş ken Değ erleri 

Y ı l Tcm.S. Sim.l Sim.2 Y ı l Tem. Sim.1 Sim.2 

1969 2380 2351 2390 1979 2710 2465 2606 

1970 2410 2381 2452 1980 2870 2685 2626 

1971 2455 2381 2460 1981 2755 2558 2640 

1972 2575 2462 2472 1982 2655 2481 2661 

1973 2620 2476 2533 1983 2785 2589 2701 

1974 2525 2412 2476 1984 2845 2664 2720 

1975 2590 2502 2500 1985 2771 2617 2757 

1976 2715 2571 2586 1986 2905 2765 2762 

1977 2740 2571 2553 1987 2940 2798 2789 

1978 2775 2564 2571 1988 2970 2847 2829 

Ort. 2700 2557 2605 
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Tablo 7- Girdi Fiyatlar ında Artış  ve Sabit Fiyatlarla 
Toplam Üretim Simülasyon Sonuçlar ı  

Bağ nnl ı Değ i ş kenDeğerleri Bağı ral ı Değ iş kenDeğ erlcri 

Y ı l Tcm.S. Sim.1 Sim.2 Yı l Tem. SimA Sim.2 

1969 147767 135590 145415 1979 209992 162335 156660 

1970 137599 138160 138896 1980 152113 121496 158261 

1971 154186 136296 142626 1981 193872 154728 160810 

1972 147367 125592 145507 1982 208285 175206 162217 

1973 155492 128148 138725 1983 198910 159555 159345 

1974 166150 145805 155305 1984 1.83135 149315 161068 

1975 151329 133622 155998 1985 195272 164997 158550 

1976 152439 124521 144020 1986 164955 138220 163340 

1977 162068 130080 156601 1987 165357 136531 163245 

1978 177328 137020 158327 1988 153778 130356 160076 

Cht 168770 141020 154250 

Tablo 8- Girdi Fiyatlarında Artış  ve Sabit Fiyatlarla 
Piyasa Satış ları  Simülasyon Sonuçlar ı  

Bağı ml ı  Değ işken Değ erleri Bağı ml ı  Değ iş ken Değerleri 

Y ı l Tcm.S. Shnd Sim.2 Y ı l Tcm. Sina Sim.2 

1969 1-45724 139444 144540 1979 189093 164125 161152 

1970 132821 127134 131303 1980 152948 136907 156168 

1971 147662 138280 141606 1981 176868 156361 159547 

1972 146858 135453 145884 1982 183540 166210 159405 

1973 148962 134635 140177 1983 178102 157484 157374 

1974 157731 147072 152049 1984 170079 152361 158518' 

1975 153548 144271 155994 1985 176503 160642 157265 

1976 155096 140470 150685 1986 162268 148260 161422 

1977 163304 146545 160440 1987 163204 148102 162097 

1978 170618 149500 160663 1988 155094 142823 158394 

Ort. 161501 146804 153734 
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Tablo 9- Girdi Fiyatlar ında Artış  ve Reel Fiy. İ le Ithalat Sim.Sonuç. 
Bağı ml ı  Değ i ş ken Değ erleri Bağı ml ı  Değ iş ken Değ erleri 

Y ı l Tem.S. Sim.1 Sim.2 Y ı l Tem. Sim.1 Sim.2 

1969 0 0 0 1981 26895 18938 20205 
1970 5903 574 2230 1982 48795 38974 36263 
1971 13251 5145 6466 1983 43795 35710 34665 
1972 24583 20810 24963 1984 71878 62195 64641 
1973 34285 28842 31048 1985 78619 68309 66968 
1974 0 0 0 1986 91391 83453 88690 
1975 24219 20368 25029 1987 148043 140490 146060 
1976 27031 21185 24555 1988 143023 138006 144198 
1977 44775 39564 45089 1989 158761 152401 151829 
1978 65764 57681 62120 1990 159017 152600 149992 
1979 64540 44313 43131 1991 161747 156861 159274 
1980 34779 27528 35186 1992 199467 192935 192703 

Tablo 10- Girdi Fiy.da Art ış  ve Reel Fiy. İ le Pıy.Fiy.Sim.Sonuç. 
Bağı ml ı  Değ i şken Değ erleri Bağı ml ı  Değ i ş ken Değ erleri 

Y ı l Tem.S. Simi Y ı l Tcm.Sim Sim.1 

1969 2.105 2.115 1979 4.050 4.081 
1970 1.634 1.643 1980 3.211 3.231 
1971 2.576 2.590 1981 3.166 3.190 
1972 2.543 2.560 1982 3.047 3.067 
1973 2.104 2.125 1983 2.863 2.886 
1974 1.803 1.780 1984 3.002 3.022 
1975 2.397 2.410 1985 2.998 3015 
1976 2.963 2.983 1986 2.933 2.948 
1977 3.188 3.217 1987 2.821 2.837 
1978 3.920 3.947 1988 3.460 3.472 

Ort. 2.834 2.856 

Tablo 11- Ekim Alan ı  ve Verim Artışı yla Sinuil.Sonuç. 
Içsel Değ i ş ken Y ı l Temel Sim. Y ı l Sim.3. % Art ış  
Toplam Üretim 1989 197580 1989 288750 46.0 
(Ton) 1990 215690 1990 248325 15.0 

1991 179894 1991 296142 65.0 
1992 205604 1992 288750 40.0 

Ortalama 42.0 
Piyasa Fiyat ı  1989 1206 1989 1179 - 2.2 

(eari) 
1990 
1991 

1662 
2729 

1990 
1991 

1649 
2662 

- 0.8 
- 2.5 

1992 4620 1992 4545 - 1.6 
Piyasa Fiyat ı  
(reel) 1989 2.742 1989 2.681 

1990 2.429 1990 2.410 
1991 2.795 1991 2.726 
1992 2.669 1992 2.626 

Ortalama - 2.0 
1989 7897 1989 10049 27.0 
1990 6886 1990 7850 13.4 
1991 8245 1991 10485 27.0 
1992 7815 1992 9847 26.0 

Ortalama 23.3 
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Tablo 12- Girdi Fiyatlar ı nda Artış  ve Reel Fiyatlar ı  ile 
Örnek Sonras ı  Simülasyon Sonuçlar ı  

Içsel Değ iş ken Gerçek TunelSinı  Simi Sim.2 

Toplam Üretim 1989 66000 68604 61723 60739 

(Ton) 1990 53000 76084 , 	69294 57680 

1991 40000 60981 56062 57713 

1992 43000 70219 63070 60168 

Verim 1989 3000 2880 2713 2810 

(Ton) 1990 2604 2835 2661 2860 

1991 3077 2950 2819 2881 

1992 3000 2928 2763 2878 

Toplam Üretim 1989 198000 197580 167454 170677 

(Ton) 1990 138000 215698 184391 164965 

1991 124000 179894 157534 166271 

1992 129000 205601 174262 173164 

Piyasa Sat ışı  1989 182750 181554 165508 164145 

(Ton) 1990 104783 183001 166867 160296 

1991 121836 167438 155161 161244 

1992 118322 179564 163145 162570 

Ithalat 1992 291689 199467 192935 192703 

Piyasa 	Fiyatı  1989 1902 1206 1216 1217 

(Cari-TIJI(g) 1990 2333 1662 1677 1683 

1991 2948 2729 2745 2732 

1992 5098 4620 4657 4658 

Piyasa Fiyat ı  1989 4.323 2.742 2.764 2.766 

(Reel/T1/Kg) 1990 3.410 2.429 2.451 2.460 

1991 2.692 2.795 2.811 2.803 

1992 2.945 2.669 2.690 2.691 
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Tablo 13. Girdi Fiyat.Artış  ve Sabit Fiyatlarla Örnek 
Sonras ı  Simülasyon Mutlak Yüzde Hata De ğ erleri 

Mutlak Yüzde Hata De ğ erleri 

Içscl Değ iş ken Y ı l # Gerçek Temel Sim. Sim.1 

Ekim Alan ı  ,, 
1989 66000 3.9  6.5 

(Hektar) 
1990 53000 43.5 30.7 

1991 40000 52.0 40.0 

1992 43000 63.2 46.7 

Verim 1989 3000 4.0 9.6 

(Ton) 1990 2604 8.9 2.2 

1991 3077 4.0 8.7 

1992 3000 2.4 7.9 

Toplam Üretim 1989 198000 0.2 15.4 

(Ton) 1990 138000 56.0 33.6 

1991 124000 45.0 27.0 

1992 129000 59.3 35.0 

Piyasa Sat ışı  1989 182750 0.7 9.4 

(Ton) 1990 • 	104783 74.6 59.3 

1991 121836 37.4 27.4 

1992 118322 51.8 37.9 

Ithalat 1992 291689 31.6 33.8 

Piyasa Fiyat ı  1989 1902 36.6 36.0 

TL/Kg 1990 2333 28.8 28.1 

1991 2948 7.4 6.9 

1992 5098 9.4 8.7 

Sim.2 

8.0 

8.8 

44.3 

39.9 

6.3 

9.8 

6.4 

4.0 

19.5 

34.0 

34.2 

10.0 

53.0 

32.3 

37.4 

33.9 

Ş ekil 1- Girdi Fiyatlar ında Artış  ve Sabit 
Fiyatlar İ le Ekim Alan ı  Sim.Sonuç. (1969-1992) 
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Ş ekil 2- Girdi Fiyatlar ında Artış  ve Sabit 
Fiyatlar İ le Verim İ çin Sim.Sonuç.(1969-1992) 

Ş ekil 3- Girdi Fiyatlar ı nda Artış  ve Sabit Fiy. 
İ le ToplamÜret.Simülasyon Sonuçlar ı  (1969-1992) 
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Ş ekil 4- Girdi Fiyatlar ında Artış  ve Sabit 
Fiyatlar İ le Piy.Sat.Sim.Sonuç.(1969-1992) 

Ş ekil 5- Girdi Fiyatlar ında Artış  ve Sabit 
Fiy.İ le ithalat İçin Sim.Son.(1969-1992) 
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Ş ekil 6- Girdi Fiyatlar ı nda Artış  ve Ekim 
Alan ı -Verim Artışı  İ le Sim.Sonuç.(1969-1992) 

IV.SONUÇ VE BULGULAR 

Bu çalış mada, Türkiye pirinç piyasas ı  için geli ş tirilen doğ rusal, e ş anl ı , dinamik ve 
ülke düzeyinde toplanm ış  bir sektörel modele dayal ı  olarak, farkl ı  politikaların, pirinç 
piyasas ı  üzerindeki etkilerinin tahmin edilmeye çal ışı lmış tır. Bunun için, farkl ı  senar-
yolar ın, ekim alan ı , verim, üretim, ithalat, piyasa sat ışı , piyasa fiyat ı  ve diğer içsel de-
ğ i şkenler üzerindeki etkisi, bir politika simülasyonu yakla şı m ı  ile tahmin edilmi ş tir 
Bunun için, öncelikle, modelin, tahmin için kullan ılabilirliğ i, Theil-U istatisti ğ i ile test 
edilmiş tir. Test sonucunda modelin güvenilir oldu ğ u görülmü ş tür. 

Farkl ı  hükümet politikalar ı  öngörülerek, olu ş turlan her bir senaryo sonucunun, mev-
cut politikalar ın uygulanmaya devam edilmesi durumunda kar şı laşı lacak sonuçlarla 
mukayese edilebilmesi için, ilk senaryo olarak, mevcut politikalara devam edilmesi (te-
mel simülasyon) öngörülmü ş tür. Ayrıca, yeni politikalar ın uygulanmas ını  öngören, üç 
farklı  simülasyon denemesine yer verilmi ş tir. Simülasyon denemeleri ve elde edilen so-
nuçlar, aş ağı daki gibidir. 

Ilk simülasyön denemesi, girdi sübvansiyonu etkisinin tahmin edilmesi amac ıyla, 
pirinç tar ım girdelerini temsilen, gübre fiyat ının % 100 art ı rılmas ı  senaryosuna göre ya-
pı lmış tır. Böylece, girdi fiyatlar ındaki değ i şmenin, veya girdi yard ım politikasından vaz 
geçilmesinin, ekim alan ı  ve verim yoluyla, üretim ve di ğ er içsel ekonomik de ğ işkenler 
üzerindeki etkisi tahmin edilmeye çal ışı lmış tır. Sonuçta, bu uygulaman ın, mevcut poli-
tikaları n devamını  öngören temel simülasyon' sonuçlar ı na göre,ekim alan ını  %11.6, 

38 

pe
cy

a



ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SAYI: 119 OCAK- Ş UBAT-MART '98 KOOPERATIFÇILIK 

verimi %5.6, pirinç üretimini % 16.4 oran ında azaltaca'g ı , pirinç fiyatını  artıracağı  ve 
hektar başı na brüt üretici gelirinde ise azalmaya yol açaca ğı  görülmü ş tür. Bu uygula-
manın, pirinç ithalatın önemli miktarda eticilemeyeceğ i gözlenmiş tir. 

Fiyat ve girdi maliyetlerinin sabit tutulmas ı  biçimindeki ikinci simülasyon deneme-
sinin, ekim alanı  ve verim yoluyla toplam pirinç üretimi ve di ğ er değ işkenler üzerinde-
ki etkisi tahmin edilmi ş tir. Sonuçta, bu uygulamanm, temel simülasyona'göre ekim ala-
m,verim ve'toplam pirinç üretimini s ırasıyla, %3.6 ve %8.6 oran ında azaltaca ğı . 
buna karşı lık, ilk simülasyona göre, bir miktar art ıracağı  görülmü ş tür. Ayrı ca, hektar 
başı na brüt üretici gelirinde, temel simülasyona göre azalma, ilk simülasyona göre ise 
az da olsa bir artma gözlenmi ş tir. 

Üçüncü simülasyon denemesinde, ekim alan ı  ve verimde meydana gelecek bir art ı -
şı n, pirinç ekonomisine etkisinin görülebilmesi için, ekim alan ı , incelenen dönemin en 
yüksek düzeyinde (77000 hek.), verim ise dönem ortalamasm ın %25 üzerinde al ınmış -
tır (verimde %25 art ış ). Örnek veri sonras ı  (1989-1992) dönemi için bulunan sonuçlar, 
üretimde ortalama %42, hektar ba şı na brüt üretici gelirnde ise %23.3, art ış  olduğunu, 
piyasa fiyat ında ise, %2 azal ış  meydana geldi ğ ini göstermi ş tir. 

1989-1992 örnek sonras ı  dönem için bulunan mutlak yüzde hata istatistikleri, ekim 
alanı , verim, üretim,ithalat, piyasa fiyat ı  ve diğer değ işkenlerden çoğ u için modelden 
sağ lanan öntahminlerin, gözelenen de ğerlere yak ın olduğ unu ortaya koymu ş tur. 

Simülasyon sonuçlar ına bağ lı  olarak, ş unlar söylenebilir. Piyasa fiyatı  ve destekle-
me fiyatı , ekim alanım geniş letici yönde, girdi fiyatlar ı  ise daralt ıc ı  yönde etikledi ğ in-
den, kısa dönemde pirinç üretiminin art ırı labilmesi için, pirinç lehine daha yüksek fiyat 
politikas ı  ile daha çok ve etkin girdi yard ım politikas ı  uygulanmalıdır. Uzun dönemde 
ise, mevcut su arz ımn kontrol edilmesi ile üretilen yeni sulu tar ım alanları , pirinç üreti-
mine tahsis edilmelidir. Yine uzun dönemde, verimin teknolojik de ğ iş meyle aynı  yönlü 
ilişki'içinde olmas ından dolay ı , verim artırı c ı  politikalar uygulanmal ı dır. Verim artı rı c ı  
faktörler olarak, yüksek verimli çe ş it geliş tirilmesi ve sertifikah tohumluk kullan ımı , 
hastalık ve zararl ı larla mücadele, daha çok makine ve gübre kullan ımı , yeterli sulama, 
eğ itim ve diğer faktörler say ılabilir. Modern girdi kullan ınu,verim art ışı  yanında, üre-
tim maliyetini dü ş ürmek suretiyle, dolayl ı  ş ekilde, fiyat art ışı  etkisi yaparak, hektar ba-
şı na üretici gelirinin artmas ına ve ekim alan ının pirinç lehine geni ş lemesine yol açabi 
lecektir. Ancak, daha çok modern girdi kullan ımı , parçal ı  arazi yap ı sından, toplulaş tı rıl-
mış  arazi yap ısına ve büyük ölçekli i ş letme yap ı sına geçiş le mümkün olabilir. 

Halen 5 kg civarında bulunan kiş i başı na pirinç tüketiminin, iç üretimle kar şı lana-
bilmesi için, 2000'li y ılanı" başı nda, Türkiye pirinç üretiminin, yakla şı k 350 bin ton ol-
mas ı  gerekmektedir. Bunun için, 3000 kg/hektar'l ık bir verimle' (mevcut verim ortala-
mas ına göre %11 art ış ) 115 bin hektarl ık alan, pirinç üretimine tahsis edilmelidir. Bu 
üretimin gerçekle şmesinde, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin i ş letmeye açılmasıyla bir-
likte, yeni sulanır alanların pirinç elcimine ayrılması nın, önemli bir rolü olacağı  söyle-
nebilir. 
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KOOPERATIFÇILIK 
UÇUNCU SEKTOR 

SAYI: 119 OCAK-Ş UBAT-MART 1998 

YÖNETIMDE HOŞ GÖRÜNÜN 
ANLAM VE ÖNEMİ  

Doç.Dr.Remzi F ı nd ı k!' 

ÖZET 

Hoşgörü, fikirlerini onaylamasak 
bile başkaların ın düş ünce ve görüş -
lerini serbestçe aç ıklamalarına mü-
sade etmek, hoş  karşı lamak ve mü-
samahal ı  olmak demektir. Son za-

manlarda toplumumuzda ve özellikle 
de yönetimde bir gerginlik, sertlik ve 
hoşgörüsüzlük sözkonusudur. Yöne-
timin kararları  dayan ış ma ve tartış -
maya değ il, tepeden inme ve diret-
mecidir. Bu durum verimli ve demok-
ratik bir yönetim anlayışı na ters düş -
mektedir. Bunun için yönetimde di-
yalog, hoşgörü, sağ duyu ve uzlaş -
may ı  hakim k ı lmak gerekmektedir. 
Demokrasi de bir hoşgörü rejimidir. 
Hoşgörünün tersi ise, bağnazl ı ktı r. 
Bağnazlık bilindiğ i gibi çagdışı lıktı r. 

ABSTRACT 

Tolerance is the guality of allo-
wing other people to have their own 

attitudes, or beliefs, or to behave in 

a particular way, even if we don't ag-
ree or approve. Tolerance or tole-

rable is a very important element in 
modern administration. Administrati-
on must a/low to exist or to happen 
in a particular way even though he 
does not agree. Democracy is also a 

tolerance regime. The succes of an 

administration depends on its tole-
rable to different opinions and views 

in the society. The opposite of tole-

rance is fanaticism. Fanaticism is al-

so out of order invalid in modern de-

mocratic administration. 
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1.GİRİŞ  
Yönetim, her şeyden önce bir ho ş görü olay ıdı r. Bir toplumda ho şgörü yoksa, sağ lıklı  

bir yönetim de olamaz. Ho ş görü, birlikte ya ş amanın, çalış man ı n ve yönetimin temel 
ş artı dır. Yöneticilik, ho ş görülü olabilnıektir. Ho ş görü bir olgunluk, medenilik, zengin-
lik ve incelik ifade eden bir toplumsal de ğ erdir. Bilindiğ i gibi her şey incelerek kı rı lır. 
Ama insan incelerek güçlenir ve itibar kazan ı r. Zaten e ğ itimin amac ı  da insanı  yoğ ur-
mak ve inceltmektir. Insan ın incelmesi ise ho şgörülü olması d ı r, 

Her alanda oldu ğu gibi yönetimde de ba ş anlı  olmanın temel ş artı , hoş görüdür. Ger-
çekten, kat ı , kaba, k ırı c ı  ve ho ş görüden nasipsiz kimselerin yönetimde ba ş arı lı  olmaları  
mümkün değ ildir. Günümüzde yöneticilerin ba ş arı sı  daha çok ho ş görü, esneklik, taraf-
sı zlık ve çal ış anlarla geli ş tirilen iyi ili şkilerle ölçülmektedir. Bu nedenle yöneticiler gü-
nümüzde halkla ilişkilere ve ho şgörüye özel bir önem vermektedirler. 

Ne var ki, son zamanlarda ülkemizde belirgin bir gerginlik, asabilik, ho ş görüsüzlük 
ve stres olay ı  yaş anmaktadı r. En ufak ve s ı radan bir hadise ho şgörüsüzlük nedeniyle ça-
tış maya, kavgaya ve hatta ölüme kadar gitmektedir. Yöneticiler, ho şgörü ve sağ duyu ile 
düş ünemedikleri için sağ lıklı  karar alamamaktad ır. Bilindiğ i gibi sağ lıklı  kararlar, sağ -
lıklı  dü şünme ile al ınabilir. Yönetimin sağ lıklı  ve verimli karar alamamas ının zararın' 
yalnız kendileri değ il, bütün toplum çekmektedir. 

Oysa, Türk Milleti, engin bir ho ş görü kültür ve birikimine sahiptir. Gerçekten, 
Türkler yönetimleri alt ındaki milletleri din, dil, ırk ve renk fark ı  gözetmeksizin ho ş görü 
içinde ve barış ç ı  bir biçimde yönetmesini ba ş armış  örnek milletlerden birisidir. Bugün-
kü ho ş görüsüzlüğ ün altında ise, kültür erozyonu ve e ğ itimsizlik yatmaktad ır. 

Birleşmiş  Milletler, 1995 y ı lını  Türkiye'nin giri ş imi ile "Dünya Hoşgörü Yılı" ilan 
etmi ş tir. Böylesine anlaml ı  bir konunun Birle ş miş  Milletlerce kabul görmesi Türkiye 
aç ı s ı ndan sevindiricidir. Türkiye bu giri ş imiyle gerek ülkemizde gerekse dünyada ho ş -
görü (tolerans) anlay ışı nı  canland ırmak ve ya ş atmak istemektedir. Günümüzde ya ş anan 
gerginlik ve uzla şmazlığı n ho ş görüsüzlükten kaynakland ığı  anlaşı lmaktad ı r. 

Ho ş görüsüzlük hem siyasi hem de sosyal hayat ımı zı  olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ne varki, bas ın kurulu ş ları  reyting sağ lamak için gerek siyasi partiler gerekse yönetim-
le muhalefet aras ındaki anlaş mazl ıklar' t ı rmand ırmaya çal ış maktad ır. Kamu oyunun 
baskı sına dayanamayan yöneticiler ak ı lcı  kararlar almak yerine popülist ve duygusal 
kararlar almakta ve böylece bütün toplum bundan zarar görmektedir. Sa ğ lıklı , verimli 
ve istikrarl ı  bir yönetim için ho şgörü anlay ışı na ihtiyaç vard ır. Gerek yöneticilerin ge-
rekse yönetilenlerin kar şı lıkl ı  olarak birbirini anlay ış , sab ır ve hoş görüyle kar şı lamalan 
yönetimin ba ş arı sı  aç ı sından olduğu kadar, ülkenin huzuru için de gereklidir. Ho ş görü-
süzlük kimseye bir şey kazand ırmaz Bu çal ış mada ho şgörünün tan ı tımı ; anlamı , önemi 
ve yarar ı  üzerinde durulmaya çal ışı lmış tı r. 

HOŞ GÖRÜ KAVRAMI 

Ho şgörü, sözlükte bir ş eyi anlayış la karşı layarak olabildi ğ i kadar ho ş  görme duru-
mu, müsamaha ve tolerans anlam ına gelmektedir. Ho ş görülü ise, ho şgörüsü olan, ho ş -
görü ile davranan, müsamahal ı , toleransl ı  demektir. 

Hoşgörü, bir olgunluk belirtisidir. Ortaya koydu ğu görü ş  ve savunduğu fikirler bi- 
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zimkilerle çeliş se bile, insanları  sabı r ve olgunlukla kar şı lamadır. 
Ho ş görü, yine sözlük anlam ıyla tecviz (cevaz verme), insaf, anlay ış , iyi niyet, du-

yarlı lık ve uzlaş ma gibi anlamlara gelir. 
Ho ş görünün tersi ise, bencillik, ba ğnazlık, kat ı lık, anlamsızl ık, sertlik, kat ı lık, tole-

ranss ı zlık, dikkafal ı lık, kendi bildi ğ ini okumak, Nuh deyip peygamber dememek ve 
bozgunculuktur. Ho ş görü olmayan yerlerde sevgi, bar ış , uzlaş ma, i şbirliğ i, rekabet, gü-
ven ve geli şme de olamaz. 

Hoş görü, insani bir davranış tır. Görü ş  ve inançlar ı  bizimle uyu şmasa bile, herkes bi-
zim gibi ya ş ama hak ve hürriyetine sahiptir. Esasen insanlar, bilgi, dü şünce, kabiliyet 
ve maharetleri dolay ı s ıyla bir değ er taşı rlar. 

Hoş görü kavram ı , herkesin bilinçli bir şekilde idrak etmesi gereken önemli bir er-
demdir. Çünkü, birbirini ho şgörmeyen insanlar birbirleri ile i ş birliğ i kuraıhaz, birbiriyle 
ortakl ık yapamaz. Esasen ho şgörü sahibi olmak, bütün olgun ve medeni toplumlar ın en 
önemli meziyyetidir. Böyle toplumlarda ya ş ayan insanlar, birbirlerine oldu ğ u kadar, 
dünyan ın diğer milletlerine kar şı  da bir güven ve i şbirliğ i telkin ederler. Ho ş görülü ol-
mak, tek tek insanlar ı  yücelttiğ i gibi, insanlardan olu ş an toplumlar ı  da yüceltip yüksel-
tir. 

Hoşgörü, bütün dünyadaki tek tannl ı  semavi dinlerin ortak anlay ışı dı r. Ho ş görü, ge-
rek doğu, gerekse bat ı  dünyas ında insanlar ın belki de en önemli mü ş terek vas ı talandır. 
Çünkü ho ş görü, insanlar aras ında sevgiyi, dan ış ma ve dayanış may ı  sağ lar (1). 

Ho ş görü, inanç, görü ş  ve dü şüncelerinden dolay ı  başkaları nı  küçümsememek, alaya 
almamak, hor görmemek ve d ış lamamaktı r. Tam tersine farkl ı  fikir ve dü ş üncelerin ser-
best ve özgürce, medeni bir şekilde tart ışı labilmesine imkan vermektir. Böylece top-
lumda fikir zenginliğ i, tartış ma ortam ı  ve rekabet imkan do ğ acaktı r. Günümüzde esas 
zenginlik para zenginli ğ i değ il, fikir zenginliğ idir. Bilindi ğ i gibi fikirler aynen mal gibi-
dir. Nası l ki kaliteli ve sağ lam, ihtiyacı  karşı lamaya elveri ş li ve kullanış lı  bir mal piya-
sada mü ş teri bulur, tutunursa, sa ğ lam, tutarl ı  ve sorun çözücü fikirlerde toplumda taraf-
tar bulurlar. Esasen, fikirlerin kanunlarla yasaklanmas ı  çağdışı  olduğu gibi, hoş görüye 
de ayk ı rıdır. Toplumda taraftar bulmayan fikirler kendili ğ inden ortadan kalkaca ğı  gibi, 
piyasada mü ş teri bulamayan mallar ın üretimi de durdurulacakt ı r. Unutulmamal ı dır ki, 
müş terisiz meta zayidir. 

Ho şgörü, kar şı mı zdaki kimsenin görü ş lerini herhangi bir tehdit, tandit ve taciz alt ı n-
da kalmadan aç ıklamas ına tahammül etmektir,. E ğer toplumda ki ş ilerin görü ş lerini 
aç ıklamalar ı na tahammül gösterilrnezse, ülke halk ı , önemli çözüm getirebilecek nice 
değ erli görü ş  ve fikirlerden mahrum kalacakt ır. 

Yönetimde ho ş görü, yönetimde devaml ı lık ve istikrarı  esas alarak, önceki yönetimin 
yaptıklann ı  karalama, yok sayma, silme ve bozma de ğ il, tam tersine, tamamlama, geli ş -
tirme ve uzla ş mad ır. 

HOŞ GÖRÜ NE DEĞ ILDIR 
Hoşgörü, herş eyden önce, ho ş görünme, ş irin görünme, umursama, ve bo ş verme de-

mek değ ildir. Ş üphesiz, ho şgörünün de bir s ı nın vardı r. Hoş görüde bu s ınırın aşı lma-
mas ı  gerekir. 

1) Celal Er, "95 Hoşgörü Y ı lı  : Kooperatifçilik ve Ho şgörü", Karınca savı .700, Nisan 1995, 
Türk Kooperatifçilik Kurumu, Ank, s.14 
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Hoşgörü, bir takım toplumsal değerler, inanç ve ilkelerden taviz vermek de ğ ildir. 
S ırf ho şgörü olsun, kavga gürültü ç ıkmas ın bozgunculuk olmas ın diye, kanunsuz, ah-
laks ız ve uygunsuz hareketlere göz yumulursa, buna ho şgörü değ il, hoş  görünme, suça 
i ş tirak etme, suça göz yummak denir. Bir ba ş ka deyi ş le "neme lâz ırncı lık, duyars ızlık 
ve umursamazl ıktır. Toplumda olup bitenlere bo ş vermek, ald ırmamak, ald ın ş  etme-
mek," bana dokunmayan y ı lan bin ya şasin" demek, toplumun sonunu haz ırlamak de-
mektir. Oysa, ho ş görü duyarl ı  ve dikkatli olmay ı  gerektirir. Sözgelimi, bir suç i ş lendi-
ğ ini görmek, bir erkekle kad ı nı  uygunsuz bir şekilde görüp seyirci kalmak, ho ş görü ol-
sun diye bir giri ş imde bulunmamak bu uygunsuz ve ahlaks ız hareketi te şvik ve tasvip 
etmektir. Dolay ı sıyla, suça i ş tirak etmek demektir. Oysa, medeni toplum, duyarl ı  top-
lum demek olup, suçu önlemeyi yaln ız polisin sorumluluğuna b ırakmayıp, kollektif bir 
şekilde onu önlemeyi görev kendisine bir vatanda ş lık borcu saymaktad ır. 

Ho ş görü, yine değ iş ik fikirler ileri süren kimselere kar şı , fikir düzeyinde medeni bir 
biçimde cevap verme yerine, onu susturmak, rejim kar şı tı  görmek ve tehdit etmek te 
değ ildir. Bu davran ış  tam anlam ıyla "bağ nazl ık" t ır.Gerçekten, resmi ideolojiden yana 
olanlar, kar şı  görüş e olanlar ı  hep rejim kar şı t ı  olarak suçlamaktad ır. Bilindiğ i gibi resmi 
ideolojiler, rekabete ve muhalefete asla tahammül edemezler. 

Ho şgörü, rehavet de ğ il, rekabettir. Ho ş görünün temelinde rekabet yatar. Fikirlerin 
serbeste rekabet edemedi ğ i, tart ışı lamadığı  hatta suç say ıldığı  ülkelerde gel ş ime ve iler-
leme olamaz. Çünkü, bütün bulu ş , icad, keş if ve gelişmelerin arka plan ında bunları  ha-
zırlayan "fikir babalar ı" vardı r. Gerçekler, her zaman fikirlerin çarp ış mas ından doğ ar-
lar. Esasen demokrasi de bir rekabet rejimidir. Bir anlamda demokrasi, tahammül reji-
mi, hazmetme rejimi, farkl ı  görüş lerin dile getirilebildiğ i çok sesli bir rejimdir. Zaten, 
demokrasinin fazileti de buradan gelmektedir. Demokrasilerde her görü şün temsiline 
imkan verilir. 

Hoşgörü, karşı  fikirleri yasaklama değ il, onlardan yararlanmad ır. Hiç kimsenin gö-
rüş ü tek doğ ru değ ildir. Her dü ş üncenin eksik ve yanl ış  taraflar ı  olabileceğ i gibi, doğ ru 
ve yararl ı  taraflar ı  da vard ır. Önemli olan, doğ rulan bulup onlardan yararlanabilmektir. 
Ünlü Frans ız düşünürü bir muhalifine aynen şöyle seslenir: "Görü ş lerimizi kabul etmi-
yorum. Buna ragmen, görü ş lerini savunabilmen için bütün gücümle sonuna kadar mü-
cadele edece ğ im.". Bu durum bir ho ş görü kültürünü, bir medenilik örneğ ini ve fikri ol-
gunluğu göstermektedir. İş te batı  ülkelerinin gelişmiş liğ inde bu ho ş görü ve rekabet or-
tamı  yatmaktad ır. 

Halbuki, büyük Türk dü ş ünürü Yunus Emre, daha 13.as ırda "Yarad ılam ho ş gör, 
Yaradan ından ötürü" deyimiyle; Hac ı  Bekta ş  Veli, "İncitilsen de incitme" anlay ışı yla 
hoş görü anlaml ı  bir hayat felsefesi halinde dile getirmi ş  ve bu anlay ış  tarih boyunca yö-
neticilerimize ve halk ımıza bir rehber olmu ş tur. Ne var ki, bu anlay ış  günümüzde yal-
nızca edebiyat kitaplarmda ho ş  bir seda olarak okutulmaktad ı r. 

HOŞ GÖRÜ VE YÖNETIM 
Sağ lıklı  ve istikrarl ı  bir yönetimin temel şartı , hoşgörüdür. Ho ş görü anlayış  ve orta-

mı nın olduğ u yerlerde gerçekten istikrarl ı  bir yönetim göze çarpmaktad ır. Hoşgörü kül-
türünün olmad ığı  ve geli ş mediğ i ülkelerde ise, yönetimde bir istikrars ızlık ve güvensiz-
lik vardı r. Yönetimin en istikrars ız olduğu ülkelerden biri de Türkiye'dir. Gerçekten, 
bir buçuk senede üç tane hükümet de ğ i ş ikliğ i olmuş tur. Tahmin edilece ğ i üzere, her hü- 
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kümet değ iş ikliğ i yönetimde bir istikrars ı zlık, yöneticilerde bir güvensizlik ve halkta 
bir y ı lgınlık meydana getirmektedir. I ş başı na gelen hükümetler tabiri yerinde ise, A'dan 
Z'ye herş eyi değ i ş tirmekte, eski yönetimin ald ığı  bütün kararlar ı  iptal etmekte bürok-
ratların yerini değ iş tirmekte ve yönetimi adeta bir "yaz-boz" tahtas ı  haline getirmekte-
dir. Bütün bunlar, ho şgörüsüzlük, tahammülsüzlük ve k ı skançl ıktan kaynaklanmak-
tadı r. Burada en büyük zarar ı  da ülke halk ı  görmektedir. 

Cumhuriyetin kurulu ş undan beri geçen 74 y ı lda 55 hükümet kurulmu ş tur. Buna gö-
re bir hükümetin ortalama ömrü bir buçuk y ı ld ı r. Oysa geli ş miş  ülkelerde hükümetlerin 
ömrü ortalama dört y ı ldı r. Osmanl ı  devletinde ise, 600 y ı ll ık dönemde 215 hükümet ku-
rulmu ş  ve bunların ortalama ömrü yakla şı k iki buçuk y ı l omu ş tur. 

Kı sa ömürlü hükümetler cesaretli ve uzun vadeli kararlar alamad ıkları  için "günü 
kurtarmakla" yetinmekte ve popülist kaararlar ve politikalar uygulamaktad ı rlar. Hükü-
metlerin ömrü kı sa olduğu için muhaliflerine kar şı  ho şgörüsüz davranmakta ve ömürle-
ri önceki yönetimi karalamakla geçmektedir. 

Dünyanın iki büyük dini olan hristiyanl ık ve islamiyet, ho şgörüye büyük bir önem ver-
miş tir. Nitekim, hnstiyanl ığı n onda dokuzu ho ş görüdür. Kıskançl ık ve taassuba yer yoktur. 
Islam dini, bir yasaklar ve taassub dini de ğ il, tefekkür ve ho şgörü dinidir. Avrupada reform 
ve rönesans hareketleri bir ho ş görü anlayışı nın sonucudur. Islamiyet, ilme ve dü şünmeye 
verdiğ i önemden dolay ı  reform ve rönesans hareketlerinin olu ş mas ında Batıya ilham kay-
nağı  olmu ş tur. Islam dini bir terakki ve tekamül dinidir. Çünkü, ilme çok önem vermi ş  ve 
dinde zorlamayı  yasaklamış tır. 

Fertleri birbirine ho şgörüyle bakmadığı  milletlerde ve müsamaha ruhunun yerle şmedi-
ğ i ülkelerde kooperasyon, i ş birliğ i, kollektif dü şünce ve ortakla şa i ş  yapmak ve ortak giri-
ş imlerde bulunmak mümkün değ ildir. Böyle bir ülkede büyük küçük her dü ş ünce muhalif-
lerin kısır çeki şmeleriyle ve havanda su döğmekle biribirini yer bitirir. Yine böyle bir ülke-
de sağ lam bir düşünce ve inanç hürriyeti ve buna ba ğ l ı  olarak istikrarl ı  bir yönetim olu ş tu-
rulamaz. Hatta, böyle bir ülkede hukuk devletinde de söz edilemez. 

Aslında müsamaha ve ho şgörünün olmad ığı  bir yerde sa ğ lıklı  bir bas ın ve yayından, il-
mi düş ünceden, özgür giri ş imlerden ve kültür faaliyetlerinden de bahsedilemez. Günümüz-
de bu türden görülen ş eyler ise, belli bir dü şünce ve belli bir anlay ış a göre s ıkış tırı lmış  tek 
tarafl ı  ve güdümlü bir kı s ım kı s ır çabalard ı r ki, bunlardan yeni, yararl ı  ve gelecek vadeden 
birş eyler beklemek bo şunadı r. Oysa, ho şgörü, çok yönlü, çok sesli ve çok farkl ı  görü ş leri 
dile getirebilmeyi gerektirmektedir. 

HQŞGÖRÜ VE EĞ ITIM 
Eğ itim, insana ho şgörü ve ki ş ilik kazandırma sürecidir. Ho şgörü, ancak eğ itimle kaza-

nılabilen bir özelliktir. Ho şgörü, en büyük haslettir. Hayat ın sırrı  hoş görüde yatar. Hayatta 
hep kusur arama yerine affedici. ho ş görücü olmak gerekir. Idareci, kendini üstün gören de-
ğ il, sorumlu gören ki ş idir. Idareci, herkesten çok ho ş görülü olmak zorundad ır. Idareci ayn ı  
zamanda, güller aras ında diken gören değ il, dikenler aras ında gül görebilen kimsedir. K ı sa-
ca idareci, olaylar ı  hoş  ve olgun görebilendir. 

Çağ daş  eğ itim, çağ daş  kiş ilik kazandı rabilen eğ itimdir. Çağdaş  kiş iliğ in temel unsurları  
aras ında ilk s ırayı  hoş görü almaktad ır (2) Nitekim bunu a ş ağı daki sı ralamada görmek 
mümkündür. 
2 ) Necdet Serin, Çağdaş  Üniversite- Çağdaş  Eğ itim, Başbakanl ı k, Ankara, 1990, s.41-42 
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Hoşgörü, İnsan sevgisi, Demokrasi inanc ı , Rekabete aç ık olmak, Dürüstlük, Çalış kan-
lık, Disiplin, Başkalarına karşı  saygı lı  olma (güç yerine Hak kavramtna ba ğ lı lık, hakkı  üs-
tün tutma), Çok yönlülük - ço ğulcu dü şünce, Hem insanl ık-hem yurt ve millet sevgisi. 

Eğitim, başkasının görü ş lerine saygı  göstermeyi, onun şahsiyetine saygı  göstermeyi ö ğ -
retin 

Eğ itim sistemi insana ho şgörüyü, çok yönlülüğü, olaylara ve e şyaya daha geni ş  açıdan 
bakmay ı  öğ retmelidir. Tek tip insan tipi ho şgörü espirisine ve çağdaş lığ a sığ maz. Esasen, 
globalle şen ve küreselle şen dünyada tek tip insan yeti ş tirme çabas ı  anlams ız ve gülünç 
kaçmaktad ır. Bu çağda artık evrensel dü şünebilen, evrensel ilkelere göre hareket edebilen 
ve evrensel olguları  kavrayabilen insanlar yeti ş tirmek gerekmektedir. Bu arada evrensel 
bir ho şgörü kültürü olu ş turulmand ır. 

HOŞ GÖRÜ İŞ LEVLERİ  
Hoş görünün üç temel i ş levi vardır: 
1.Hüner 
2. Rekabet 
3. Uzlaşma 
1. Hüner.Hoşgörü, yöneticilere hünerlerini serbestçe ortaya koymalanna imkan verdi ğ i 

için onlan daha verimli ve üretken hale getirebilir. Gerçekten hüner göstermek bir ho ş görü 
ortanıı nı  gerektirir. Ho şgörü ortamını  bulamayan yöneticiler hünerlerini ortaya koyamaz. 
Dolayı sıyla üretken ve verimli olamazlar. Güdün ı lü hareket eden, hareket serbestisi ve tak-
dir yetkisi olmayan, hareket sahas ı  daralt ı lan yöneticiler hüner gösteremezler.. 

2. Rekabet. Hoşgörünün önemli bir iş levi de rekabettir. Rekabet, ancak ho şgörü orta-
mının olduğu yerlerde vard ır. Kalite, bir anlamda her şeyin en iyisini, ihtiyaca en uygunu-
nu yapmaktır. Hoşgörünün olmadığı  yerlerde ise durgunluk ve uyu şukluk sözkonusudur. 

3. Uzlaşma ve uzlaş tırma. Ho şgörünün üçüncü önemli i ş levi ise, gerginlikleri, zilla ş -
malan, ve kavgalar ı  barış çı l bir biçimde ve incelikle uzla ş tırabilmesidir. Gerçekten, ho ş gö-
rü ile bir çok çat ış malar, bunal ımlann önlenmesi, toplumun ruh sa ğ lığı nın korunmas ı  ve 
itilip kalcılmalannın olmaması  için bir anlay ış  ve ho şgörüye ihtiyaç vard ır. Toplumun mad-
di sağ lık kadar, manevi sağ lığ a ihtiyac ı  vardır. 

Bunalım içinde olan insanlar, kendi kendilerinden silc ılan ve de şarj olamayan insanlar-
dır. Bir değerli i ş  yapma yeteneğ i olmamak ve anlams ız bir hayat ya ş amak, bunal ımın ve 
can s ıkıntı sının baş lıca kaynağı dır. Kitle ayaldanmalann ı  kış kırtmakla görevli bir kimse 
için, halkın can sıkıntı sından bunalmış  durumda olmas ı , iktisadi ve siyasi yolsuzluklar için-
de kıvranır durumda olmas ı  kadar elveriş li bir ortamd ı r (3). 

Ülkemizde gerek iktisadi ve gerekse siyasi hadiseler, hayat pahal ılığı , iktidarın dayat-
mac ı  tutumu topluma bunal ıma itmektedir. Toplumun önemli bir kesim hakim kesimlere 
toplumdan dış lanmak istenmekte, inançlanna,ya ş ayış lanna ve giyimlerine müdahale edil-
mektedir. Bu durum, o insanlarda bir tedirginlik ve gerginlik yaratmaktad ır. Bu nedenle, 
toplum kesimleri aras ında ş iddetle bir ho şgörüye, anlayış a ve diyaloğ a ihtiyaç vard ır. Ger-
çekten, toplum kesimleri aras ında diyalog ve hoşgörü ortamı  sağ landığı nda, toplumsal bir-
lik ve dayanış ma da sağ lancaktır. Unutulmamalı dır ki, bir toplumun en büyük zenginliğ i 

3) Eric Holfer, Kesin Inançl ı lar, 3.baskı , Çev.E.Günur, Tur Yay ı nları , Istanbul, 1980, s.76 
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birlik ve beraberliğ idir. Bunu sağ layan da yine ho şgörüdür. Onun için insanlar ı  hor görme-
yip hoş görmek gerekiyor. 

HOŞ GÖRÜNÜN SINIRLARI 
Yönetimde hoşgörü önemli ve yararl ı  olmakla birlikte, her şey demek değ ildir. Hoşgö-

rünün de bir sımn ve ölçüsü vardır. Bu sımnn aşı lmaması  gerekir. Esasen ho şgörü, ölçü-
süzlük değ ildir. Ho ş görünün ölçüsü, ondan beklenen yarard ır. 

Hoş görü, hiç bir zaman vurdumduymazlığ a, umursamazlığ a ve boşvermi ş liğe vardınl-
mamalıdır. Yöneticiler, ho şgörü göstereyim derken otoritelerini kaybetmemeye, kamu ya-
rannı  gözetmeye ve ölçülü olmaya özen götermek zorundad ı rlar. Aksi takdirde ho şgörü, 
yarar yerine zarar vermeye ba ş lar. Kamu yazar ının bittiğ i yerde, ho şgörü de biter. 

Diğer taraftan, toplumun de ğer yargılama, ahlaki değ erlerine ve inancma ters dü şen, 
nâmus kavram ını  zedeleyen, aile hayat ım hafife alan ve ba şı boş luğ a yol açan hususlarda 
hoş görü sözkonusu olamaz. Yine milli de ğerlere ve bayra ğ a saygı y ı  ortadan kald ırmaya 
yönelik sapık ve zararl ı  ideolojik hareketlere ho şgörü gösterilemez: 

Bu arada ekonomik gefi şmelenüretime ve e ğ itime katkıda bulunmayan, aksine, birlik 
bütünlüğü ve toplumsal barışı  bozan, karga ş aya yol açan, kamu düzenini tehdit eden, bölü-
cülük ve kış kırtıcı lık propagandas ı  yapan eylem ve hareketlere ho şgörü gözüyle bak ı la-
maz. Hoşgörüden beklenen ekonomik ve sosyal yarard ır. Toplumlar hemen her zaman ya-
rarh şeyleri korur, zararl ı  şeyleri de terkederler. Ho şgörü de böyledir. 

SONUÇ 
Sağ l ıklı  ve verimli bir yönetim için ho şgörü ortam ı na ihtiyaç vard ır. Yönetimde 

hoşgörü anlay ışı nın olmaması , insanlarda güven duygusunu ve çal ış ma azmini olumsuz 
yönde etkiler. Çal ış anlardan verim elde edilebilmesi için, onlara ho ş görülü davranmak 
ve moral vermek gerekmektedir. Bilindi ğ i gibi moral, kiş inin halinden memnun, gele-
ceğ inden emin olmas ı  demektir. Ba şarı lı  yönetim ve yöneticiler i ş yerlerinde rahat, sa ğ -
lıklı , ho ş görülü ve uzla şmac ı  bir çal ış ma ortam ı  olu ş turmaya çalış maktad ır. Bunun için 
ş ikayet kutular ı  konmakta, halkla ili şkiler bürolan kurulmakta ve zaman zaman anket 
uygulamaları  yap ılmaktad ır. Yönetim kurumlar ı , çalış anlar ın ş ikayetlerini yok sayma 
yerine onlar ı  anlayış  ve ho ş görü içinde birlikte çözmeye çal ış tıkları  takdirde ba şarı lı  
olabilirler. Kı saca, ho şgörü her şey demek olmamakla birlikte, bir olgunluk, incelik, 
sağ duyu ve sayg ı  ifadesidir. 

Bir atasözümüzde "Türk konu ş maya utan ır, ama, dövü şmeye utanmaz" denmektedir. 
İnsanları  dövü şmeye iten temel sebep ise, konu ş amamak, derdini anlatamamak, dinleteme-
mek ve ho ş görü görememektir. Biraz daha anlay ış , hoşgörü ve sayg ı  eğ itim ve görgüsüyle 
yönetimde ve toplumdaki gerginlikleri uzla şmac ı  bir biçimde çözebilece ğ imiz aç ıktır. 
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DUYURU 
Üçüncü Sektör KOOPERATIFÇILIK 

YAZIM KURALLARI 
1- Dergiye gelen eserlerin bas ı m ı  öncesinde HAKEM görü ş ü al ı n ı r. Yay ı n kuruluna gönderilen yaz ı lar ı n 

dergide yay ı nlanabilmesi için Yay ı n Kurulunca, belirlenen yay ı m kural ı na uygun görülmesi ve Hakem 

Heyeti taraf ı ndan kabul edilmesi gerekir. Yay ı nlanmas ı  uygun görülmeyen yaz ı lar hakk ı nda 

yazar ı na/yazarlar ı na bilgi verilir. 

2- Üçüncü Sektör KOOPERATIFÇILIK DERGISI'nde Dünyada ve Türkiye'de Kooperatifçilik, tar ı m, yönetim 

ekonomi, i ş letme, sosyo-kültürel v.b. konularda yaz ı lara yer verilecektir. 

3- Yaz ı lar 15 daktilo sayfas ı n ı  geçmeyen, birbuçuk aral ı kl ı , sayfan ı n bir yüzüne anla şı l ı r bir dille yaz ı lm ış  

olmal ı d ı r. Türkçe kar şı l ığı  olmayan teknik ve yabanc ı  dildeki terimlerin parantez içinde k ı sa aç ı klamas ı  

yap ı lmal ı d ı r. 

4- Tercüme yaz ı larda, tercümenin yap ı ld ığı  yay ı n ı n ad ı , cildi, say ı s ı , sayfas ı , yazar ı  ve ülkesi belirtilmelidir. 

Mümkünse yaz ı n ı n orjinalinin fotokopisi eklenmelidir. 

5- Dergimizde yay ı nlanan yaz ı lar sadece yazarlar ı n görü ş lerini ta şı r. Kurumumuz için ba ğ lay ı c ı  husus 

taşı maz. 

6- Yay ı nlanmak için taraf ı m ı za gelen yaz ı lar ı n yay ı nlan ı p yay ı nlanmamas ı na ve dergimizde nas ı l yer 

alacağı na Yay ı n kurulumuz karar verir. Yay ı n Kurulu gerekti ğ inde yaz ı larda k ı saltma ve düzeltme 

yap ı lmas ı n ı  önerebilir. 

7- Ş ekil ve grafik numaras ı  ve ismi alt ı na, tablo numaras ı  ve ismi ise üzerine var ise kayna ğı  alt ı na 

yaz ı lmal ı d ı r. 

8- Bilimsel makalelerde faydalan ı lan kaynaklar metin içinde (1), (2), vb. gibi rakamlarla numaraland ı r ı lmal ı  

ve temin sonunda da eser içinde verili ş  s ı ras ı na göre yaz ı lmal ı d ı r. 

a- Kaynak makale ise; yazar ı n soyad ı , ad ı , makalenin tam baş l ığı , yay ı n ı n ad ı , cilt no, say ı s ı , y ı l ı , sayfa 

numaras ı , 

b- Kaynak kitap ise; yazar ı n soyad ı , ad ı , kitab ı n ad ı , varsa editörü, yay ı n yeri, yay ı n no, yay ı nland ığı  

yer, y ı l sayfa numaras ı , 

c- Kaynak tebliğ  ise; yazar ı n soyad ı , ad ı , kongre, seminer ya da konferans ı n ad ı , düzenlendiğ i yer, y ı l, 

sayfa no, 

9- Yazar ı n ismi ile ünvan ı  makale baş l ığı n ı n alt ı nda, kurulu ş u ise ilk sayfan ı n alt ı nda olacakt ı r. 

10- Yaz ı larda Ingilizce ba ş l ı k ve 50 sözcü ğ ü geçmeyecek Ingilizce Abstract ile Türkçe özete yer verilecektir. 

11- Makalenin ana fikrini olu ş turan ve spot niteliğ ini ta şı yan önemli k ı s ı mlar ı n alt ı  çizilecektir. 

12- Yay ı nlanan yaz ı lar için Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun önceden belirledi ğ i esaslar dahilinde 

hesaplanacak telif ücretinden dü ş üldükten sonra kalan k ı sm ı  yazar ı na ödenir. 

13- Dergide makalesi yer alan yazarlara be ş er adet dergi gönderilecektir. 

14- Dergimiz Bas ı n Meslek Ilkelerine uyar. 
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Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakf ı  Organlar ı  

YÖNETIM KURULU 

	

Baş kan : 	Kamil ÖZDEMIR 

Pankobirlik Genel Müdürü 

	

Baş kan Yard ı mc ı s ı  : 	M.Nedim YILMAZ 

T İ GEM - Daire Ba ş kan ı  

	

Muhasip Üye : 	Turhan GEVREK 

Pankobirlik Genel Müdürlü ğ ü Muhasebe Müdürü 

	

Üye : 	Prof.Dr.Burhan AYKAÇ 

G.Ü I.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Prof.Dr.Rasih DEMIRCI 

G.Ü IIBF İş letme Bölümü Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Prof.Dr.Celal ER 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Nurettin HAZAR 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba ş kan ı  

	

Üye : 	Y ı ld ı r ı m ÖZGEN 

T.Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri 
Merkez Birli ğ i Müfetti ş i 

	

Üye : 	Ilhan YILDIRIM 

Tar ı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i Genel 
Müdürlü ğ ü Uzman 

DENETLEME KURULU 

	

Baş kan : 	R ı za KOZANOĞ LU 

Pankobirlik Genel Müdür Yard ı mc ı s ı  

	

Üye : 	H.Turgut ÖZDENER 

Emekli 

	

Üye : 	Nail TAN 

Kültür Bakanl ığı  Türk Halk Müzi ğ i Korosu Uzman ı  

♦ Vak ıf organlar ı n ı n üyelerinin isimleri Soyad ı  s ı ras ı yla yaz ı lm ış t ı r. 
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMUNUN YAYINLARI 

1- 1163 Say ı l ı  Kooperatifler Kanunun Uygulanmas ı nda Kooperatiflerin Durumu ve Sorunlar ı  
(VII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğ ler) 	  300.000 

2- Kooperatif Ş irketler (Yay ı n No. 30) 	  150.000 
3- Çeş itli Ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı  (Yay ı n No. 34) 	  300.000 
4- Kooperatifçilik ve ilkokul (Yay ı n No. 38) 	  150.000 
5- Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ı n No. 40) 	  200.000 
6- Büyük Ma ğ azac ı l ı k ve Tüketim Kooperatifçili ğ i (Yay ı n No. 41) 	  300.000 

	

. 7- 	Ekonomik ve Sosyal Geli ş meler Karşı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı  
IX. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğ ler (Yay ı n No. 42) 	  200.000 

8- Türk Kooperatifçili ğ i Üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43) 	  300.000 
9- X. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay ı n No. 44) 	  300.000 

10- Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45) 	  200.000 
11- The Co-operative Movement In Turkey And lts Expocted Development (Yay ı n No. 46) 	  200.000 
12- Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı  Kooperatifçilik i ş letmeleri (Yay ı n No. 48) 	  400.000 
13- Kooperatiflerin D ış  Ticaret Aç ı s ı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı  (Yay ı n No. 49) 	  400.000 
14- Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n No. 50) 	  300.000 
15- Çorlu ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ı m ı n ı n 

Ekonomik Analizi (Yay ı n No. 52) 	  300.000 
16- Vak ı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No. 53) 	  150.000  
17- Kar ı nca Dergisi Kooperatifçilikle ilgili Bibliyografya (Yay ı n No. 55) 	  300.000 
18- Xl. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay ı n No. 57) 	  400.000 
19- XI. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 59) 	  400.000  
20- Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış malar ı  Aç ı s ı ndan Yatay ve Dikey 

Bütünle ş me Hareketleri (Yay ı n No. 60) 	  400.000 
21- Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı m ı na Uygulanabilirli ğ i (Yay ı n No. 61) 	  300.000 
22- Marketin Functions On Foreign Trade In Turkey And In The United 

States Of America (Yay ı n No. 63) 	  400.000 
23- "Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri-Seminer-Tebli ğ leri (Yay ı n No. 64) 	  300.000 
24- "Alt ı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri - Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 65) 	  300.000 
25- "Bir Lokma Bir H ı rka" Tüketim Kooperatifleri - Semineri Tebli ğ leri (Yay ı n No. 66) 	  300.000 
26- XII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay ı n No. 67) 	  400.000 
27- XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 68) 	  400.000  
28- Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Al ı nmas ı  

Gereken Tedbirler - Ara ş t ı rma (Yay ı n No. 70) 	  400.000  
29- Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71) 	  400.000  
30- Bütün De ğ i ş iklikleriyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n No. 72) 	  350.000 
31- Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler içindeki Tüketim 

Kooperatiflerinin Durumu ve Geli ş me imkanlar ı  - Ara ş t ı rma (Yay ı n no. 73) 	  400.000 
32- Yeni Seminer Tebli ğ leri - (Kooperatifçilik Dergisi özel Say ı s ı ) 	  300.000 
33- Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğ u Bünyesine 

Entegrasyonu - Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 74) 	  300.000 
34- "Kooperatifler ve özelle ş tirme" Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 75) 	  300.000 
35- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ ler (Yay ı n No. 76) 	  400.000 
36- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Ingilizce/Almanca Tebli ğ ler (Yay ı n No. 77) 	  500.000 
37- Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinin Hukuki Sorumlulu ğ u (Yay ı n No. 78) (1991 Y ı l ı ) 	  500.000 
38- 1992 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 80) 	  600.000 
39- XIV. Milletlerarast Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ leri (Yay ı n No. 81) 	  600.000 
40- XIV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi İ ngilizce/Almanca Tebli ğ leri (Yay ı n No. 82) 	  600.000 

41- Milli Hakimiyetin iktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu Tebli ğ ler (Yay ı n No. 83) 	  400.000 
42- 1993 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 84) 	  1.000.000  
43- 1994 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 85) 	  1.000.000 
44- XV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ ler (Yay ı n No. 86) 	  1.000.000 

45- XV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce/Almanca Tebli ğ ler (Yay ı n No. 87) 	  1.000.000 

46- Türkiye'de Kooperatifçilik (Yay ı n No. 88) 	  300.000 
Not: Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ı nları , öğ renci, öğ retmen ve öğ retim üyelerine %25 iskontolu olarak sat ı lı r 	 

KARINCA 	 COOPERATION 

DERGILER 	KARINCA 	 KARDEŞ 	 KOOPERATIFÇILIK 	IN TÜRKIYE 

Adet (TL) 	 400.000 	 Kar ı nca'n ı n Eki 	 750.000 	 1.400.000 

Adet $ 	 2 	 olup paras ı zd ı r. 	 4 	 8 

Adet (DM) 	 3 	 4 	 12 

Y ı ll ı k (TL) 	4.000.000 	 3.000.000 	 2.800.000 

(12 say ı  ve Ka- 	 (4 say ı ) 	 (2 say ı ) 

r ı nca Kardeş ) 

Yay ı n isteme Adresi 	: Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa ş a Cad. No. 38/A 

06420 K ı z ı lay/Ankara 

Tel 	 : (312) 431 61 25 - 431 61 26 

Faks 	 : (312) 434 06 46 

Yay ı n Bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı  K ı z ı lay Ş b. 30440/217051 - ANKARA 

Not: PTT ile kitap yay ı n isteyenlerin ı  PTT masraf ı  dahil yay ı n bedelini hesab ı m ı za yat ı rd ı klar ı na dair 

makbuzlar ı n ı  talep dilekçelerine eklemeleri gereklidir. (Beher kitap için PTT gideri: 60.000 TL.) 

KDV DAHIL F İ YATI 
(1998 Y ı l ı  için) 
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