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üçüncü sektör 

OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

BAŞ  YAZI 

CUMHURIYET DÖNEMI EKONOMISI 

19. yüzy ılda Osmanl ı  İ mparatorlu ğu'nun siyasi, ekonomik ve kültürel alanda kar şı -
laş t ığı  sorunlar, Cumhuriyetin kurulu ş  y ı llar ında devral ı nan miras ı n da temelini te şkil 
etmiş tir. Bat ı  Avrupa Devletlerinin sanayi ink ılab ı n ı  gerçekle ş tirerek, ekonomik alanda 
gelişmeler sağ ladıklar ı  dönemde, Osmanl ı  Imparatorluğu bu geli ş melerin d ışı nda kal-
mış  ve siyasi, ekonomik ve askeri güç dengesi, Bat ı  devletleri lehine değ iş miş tir. Bat ı lı  
ülkelerle 1938 y ı lında yap ı lan serbest ticaret anla ş mas ı  ve 1954 y ı l ında Kı r ım Savaşı  
sonras ında İ ngiltere ve Fransa ile yap ılan anla ş ma ile d ış  borçlanma yoluna giderek, 
ekonomik ve mali ba ğı mlı lık sürecine girmi ş tir. Osmanl ı  İmparatorluğunda mevcut sa-
nayiin, Bat ın ın aç ık pazar ı  haline gelmesi sonucu çökü ş ü, dış  etkenler ve serbest ticaret 
anlaşmalar ı  önemli bir faktördür. 

Türkiye Cumhuriyeti, Imparatorlu ğ un maddi ve manevi miras ı  üzerine kurulmu ş -
tur. Cumhuriyet yönetimi, geri kalm ış  bir ekonomik yap ı , aç ık pazar haline gelmi ş  bir 
ekonomi, sava ş  y ıllar ı  boyunca tahrip olmu ş  ve y ıpranmış  bir sosyo-ekonomik yap ı  
devralm ış t ı r. 

Cumhuriyet döneminin ilk y ıllar ındaki ekonomik politikalar ın tayinincl-, Cumhuri-
yet kurulmadan önce toplanan İzmir Iktisat Kongresi kararlar ı  ile Lozan Antla ş n.2sfn ın 
ekonomik hükümlerinin müessir olduğu söylenebilir. Cumhuriyetten sonra, 19301a12. 
kadar büyüme ve sanayile şme uygulamalar ı  liberal iktisat politikalar ına dayanmaktad ı r. 
Daha sonra, 1929 buhran ın ın y ıkıc ı  etkileri ile piyasa ekonomisine ve özel te ş ebbüse 
güvenin sars ı lmas ı  üzerine, devletin ekonomide daha fazla rol oyn4A ığı  bir büyüme ve 
sanayileş me politikas ı  yürürlüğe konmu ş tur. Cumhuriyetin kuruldu ğu y2lardan 2.Dün-
ya Sava şı 'na kadar uygulanan politikalar; Lozan Bar ış  Konferans ında ya ş anc;nlar ın ve 
verilen mücadelenin etkisiyle, disiplinli, ciddi ve milli ç ıkarlar ı  gözeten politika!qrd ı . 
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Yokluk ve s ıkınt ı  içindeki bir ekonomide sanayiin temelleri milletin kendi k ı t kaynaklar ı  
ile gerçekle ş tirilmiş tir. D ış  borca bir defa, o da verimli bir yat ı r ım için ba şvurulmuş tur. 

1950'li y ı llardan itibaren çok partili siyasi dönemin ba ş lamas ıyla; sanayile ş meyi, özel 
sektöre b ırakan, tar ım sektörüne öncelik veren ve d ış  ticarette liberasyona dayanan bir 
temel ekonomi politikas ı  benimsenmi ş tir. Bu dönemden sonra, ekonomik kalk ınmas ın ı  
kendi özkaynaklar ı  ile gerçekle ş tirmeye çal ış an Türkiye yo ğun bir şekilde dış  kaynak-
lara aç ı lmış t ır. Ekonomide d ış  kaynak kullan ım ı  üretim ve gelir art ışı n ı  olumlu yönde 
etkilemekle birlikte, dış  kaynaklara ba ğı ml ı lığı n artmas ı , dış  borçlar ın süratli büyümesi, 
olumsuz gelişmelere neden olmuş tur. 1958 y ı l ı ndan itibaren Türkiye ekonomisi süreli 
krizlerle kar şı laşı r olmuş tur. Giderek artan boyutta ve s ıkl ıkta ya ş anan krizlerin sebebi, 
ekonomideki büyümeyi sa ğ lam kaynaklarla finanse etmek yerine, iç ve d ış  borçlanmaya 
başvurulmas ı  ve bir süre sonra bu borçlar ın faizlerini ödeyebilmek için tekrar borçlan-
ma yoluna gidilmesidir. 1960-1978 aras ında, planl ı  büyüme ve sanayi politikalar ı nda 
baş ar ı l ı  olunmuş  ve istikrarl ı  bir büyüme sağ lanmış , imalat sanayi katma de ğerinin 
tar ım ı nkini aş mas ı  olayı  bu dönemde gerçekle ş miş tir. Ancak 1974'den itibaren petrol 
fiyatlar ı  art ışı , bununla birlikte ödemeler bilançosu aç ıklar ın ın finanse edilmesi için yeni 
dış  kaynaklara ve d ış  borçlar ı n ertelenmesi ihtiyac ı n ı  doğ urmu ş tur. Türkiye, 1978'den 
itibaren s ık s ık IMF'e ba şvurarak, mali destek sa ğ lanmaya çal ış m ış t ı r. 

1980'li yı llarda uygulanmaya ba ş layan liberal politikalar ve sermaye hareketlerinin 
hiç bir kontrole tabi tutulmadan ve kurumsal alt yap ı  oluş turulmadan serbestle ş tirilme-
si, çok büyük boyutlarda spekülatif sermayenin Türk piyasalar ına ani giri ş  ve ç ı kış lar ı  
giderek ekonomi yönetiminin para politikas ı  araçlar ın ı  kullanma etkinliğ ini azltm ış -
t ır. Özellikle Türkiye'nin 1990'lardan sonra, uygulad ığı , iktisat politikalar ına GATT 
Uruguay Turu Nihai Senedi ve 1 Ocak 1996'da AB ile yürürlü ğe giren Gümrük Birli ğ i 
anla ş malar ı n ın etkisi olmu ş tur. Bu politikalar ın uygulamaları  dış  cari aç ık, ekonomide 
canlanman ın sağ lamayışı , yüksek enflasyon sebebiyle al ınan yap ısal tedbirlere rağ men 
baş ar ı l ı  olamam ış t ır. Kamu kesimi finansman gere ğ i artm ış t ır. 1994 ekonomik krizini, 
Kas ım 2000 ve Ş ubat 2001 krizleri takip etmi ş . Türkiye'nin 1980 y ı lında 15.7 milyar do-
larl ık iç borcu, 2001 y ı lında 73 milyar dolara, 17.3 milyar dolarl ık dış  borcu 112 milyar 
dolara ula ş mış t ı r. Bu borç bata ğı  sonunda var ı lan nokta, sadece para politika araçlar ın ı  
değ il, ekonominin genel yönetiminin ABD'nin ve güdümündeki IMF'nin direktifleri el 
çalışı r hale gelmesi sonucunu do ğurmuş tur. 

1923'den bugüne kadar 80 y ı ll ık bir zaman diliminde nüfus 13 milyondan 70 milyo-
na ula ş m ış tı r. Genç nüfus potansiyeli, ülke kalk ı nmas ı  için bir şanst ı r. Cumhuriyetin ilk 
yı llar ında GSMH'da tar ımı n payı  %43.1'den 2000'li y ı llarda %13.7'lere dü ş erken, sanayi-
in pay ı  %10.6'dan %28.5'e yükselmi ş tir. 

Türkiye'de yurtiçi tasarruf ve yat ı r ım seviyesinin yükseltilmesi, dış  ticaretimizde 
yap ısal değ iş ikliklerin gerçekle ş tirilmesi, ileri teknolojilerin benimsenerek d ış  piyasalar-
da rekabet edilebilir bir seviyeye ula şı lmas ı  ile ekonomik istikrara kavu şmak mümkün 
olacakt ır. Türkiye, sahip olduğ u maddi ve manevi kaynaklarla, ekonomisini güçlü eko-
nomiler seviyesine ç ıkarabilecek potansiyele sahiptir. 
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OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

TÜRKİYE'DE GELIR DAĞ ILIMINA 
ILIŞ KIN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERILERI 

Prof. Dr. Kemal ESENGON(*) 
Dr. Murat SAYILI (*) 
Dr. Hasan AKÇA (*) 

ÖZET 

Türkiye'de son y ı llarda ekonomi platformunda yo ğun olarak gündeme gelen konu-
lardan birisi de gelir da ğı l ı m ı  kavram ı d ır. Gelir da ğı lımı  konusunda ileri sürülen ana 
tez, Türkiye'de gelir da ğı lım ındaki büyük ölçüde ya ş anan dengesizliktir. Gelir da ğı l ımına 
ilişkin politikalarda amaç, gelirin mutlak anlamda e ş it dağı lım ı  olmayıp, toplumsal re-
fah ı n en üst düzeyde gerçekle ş tirilmesidir. Bu amaç, ça ğ daş  sosyal devlet anlay ışı n ı n da 
gereğ idir. Bu yakla şı m, gelir gruplar ı  aras ında maliye politikas ı  araçlar ı  kullanmak sure-
tiyle gelir aktar ı c ı  ve destekleyici politikalar ı n izlenmesini de zorunlu k ılmaktadı r. Çağ -
daş  dünyada adil gelir da ğı l ı m ı  demokratik yönetimin devam ın ın zorunluluklar ı ndan 
birisidir. Gelir dağı lım ı n ın aşı r ı  bozuk olduğu ülkelerin siyasi yap ı lar ı  genellikle totaliter 
ve anti-demokratiktir. Bu nedenle ülkede ekonomik büyüme sa ğ lanm ış  olsa dahi, gelir 
dağı lım ında adaletsizlik söz konusu ise toplumsal huzursuzluk sürekli gündemdedir. Bu 
çalış mada; fonksiyonel, bireysel, co ğ rafi, sektörel ve uluslararas ı  gelir dağı lımı  kavram-
lar ı  üzerinde durulmu ş tur. Diğer yandan, Türkiye'de bugüne kadar yap ılm ış  makro ve 
mikro anlamda gelir da ğı lım ı  çalış malar ın ın sonuçlar ı  özet bir ş ekilde ortaya konul-
muş tur. Ayr ıca, gelir dağı l ım ı ndaki dengesizliğ in giderilmesinde izlenecek politikalar ve 
buna ilişkin önerilerde bulunulmas ı  amaçlanm ış t ı r. 

PROBLEMS RELATING TO INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY AND SOLU-
TION RECOMMENDATIONS 

ABSTRACT 

In recent years, one of the subjects often discussed economic platform in Turkey 
is the term of income distribution. The main idea adva nced in the subject of income 

Gaziosmanpa ş a Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ı m Ekonomisi Bölümü 
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distribution in Turkey is its unbalanced distribution. The main objective in the policies 
relating to income distribution is to increase the welfare of society instead of equal dist-
ribution of income absolutely. This aim is a result of the idea of modern social state. This 
approach forces to follow the policies including income transfer and support by using 
tools of fiscal policy among income groups. Fair income distribution in the modern 
world is one of the necessities of continuous democratic management. The political 
structure of the countries having unbalanced income distribution is generally anti-de-
mocratic. Therefore, although economic growth in the country has been achieved, if 
there is an injustice in income distribution, the social disorder is in agenda continuo-
usly. This study focuses on the terms of functional, individual, geographic, sectoral and 
international income distribution. On the other hand, the results of income distribution 
studies made at macro and micro level up to now were summarised. In addition, the 
policies to be followed in the isolation of unbalanced income distribution and recom-
mendation were explained. 

1. GIRIŞ  

Türkiye'de ekonomik yap ının iyileş tirilmesine yönelik izlenen politikalar, çe ş itli za-
man dilimlerinde farkl ı l ık göstermekle beraber, ana hedefler olarak demokratik yönetim 
sistemi içerisinde, rasyonel büyüme h ı z ına ula ş mak, yat ı r ımlar ı  özendirmek ve art ırmak, 
toplumsal refah ı  en üst düzeylere ç ıkarmak, çağdaş  sosyal devlet anlayışı nı  egemen k ı l-
mak ş eklinde özetlenebilir. 

Tüm bu genel hedeflere ve belclentilere ilave olarak son y ı llarda ekonomi plat-
formlar ında gündeme getirilen konulardan birisi de gelir da ğı lım ı  olup, buna ili şkin 
söylemlerde ana tema, Türkiye'de gelir da ğı lım ında önemli ölçüde dengesizli ğ in ya da 
adaletsizliğ in var olduğ u ş eklindedir. 

Türkiye'de gelir dağı lımında varolan olumsuz durum, özellikle 1980 sonras ında 
uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla daha olumsuz bir noktaya gelmi ş tir. Tür-
kiye'de gelir da ğı lımın ın 1980 yı lı  öncesi ve sonras ında izlediğ i süreç incelendi ğ inde; 
özellikle 1980'li yı llarda giderek daha e ş itsiz bir duruma gelinmiş  olmas ı  dikkat çekici 
bir noktad ır. Gelir dağı lımı  eş itsizliğ i 1980'li yıllara kadar temelde köy-kent ay ı rımı  için-
de kalm ış tır. Buna, bir yandan tar ımda çal ış an büyük kitlenin kent çal ış anlar ına oranla 
düşük emek verimi elde etmesi, di ğer yandan da tar ım topraklar ının dağı lımındaki 
dengesizliğe dayanan tar ım içi bölüşüm eş itsizliğ i sebep olmu ş tur. Ancak 1987 yı lından 
sonraki dönemde yeni bir a şamaya geçilerek, bir taraftan iç ticaret hadlerinin tar ım 
aleyhine dönmesi gelir da ğı l ı m ı nda bu kesimin aleyhine bir sonuç do ğ urmuş , diğer 
taraftan uygulanan politikalar sonucu toplumun orta kesimini olu ş turan ücretli-maa ş lı  
kesim, reel gelirlerinde meydana gelen a şı nma sonucu alt gelir dilimlerine dü ş müş tür. 
Başka bir ifadeyle Türkiye, tar ımda emek ve küçük sermaye ile çal ış anlarla, salt emekle 
çalış anlar (yani işçiler ve memurlar) aleyhine gelir da ğı lımın ı n giderek bozulduğu bir 
sürece girmi ş tir. 
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Gelir dağı l ı m ı n ı n giderek daha e ş itsiz bir özellik göstermesi nedeniyle, haz ı rlanan 
kalkınma planlar ında gelirin dengesiz da ğı lı m ı n ın önlenmesi hususuna yer verilerek, 
gerek 1961 ve gerekse 1982 Anayasalar ı  ile "sosyal adalet" ve "sosyal devlet" ilkeleri be-
nimsenmi ş , adil bir gelir da ğı lım ını n sağ lanmas ı  yönünde düzenlenecek politikalar için 
temel bir çerçeve olu ş turularak devlete bu politikalar ı  düzenleme görevi yüklenmi ş tir. 
Ancak özellikle 1980 sonras ı nda bu konuda çe ş itli politikalar uygulanm ış  olmas ına rağ -
men, tatmin edici geli ş meler gözlenememi ş tir. 

Gelir dağı l ı m ın ı n adaletsiz oldu ğu bir ülkede toplumsal huzursuzlu ğun olmas ı  ka-
ç ını lmazd ı r. Varolan e ş itsizlikleri azaltma ve gelir düzeyi dü şük kesimlerin gelirlerini 
ekonomik geli ş meye paralel olarak art ırmak önem ta şı maktad ı r (1). Nitekim, ça ğ daş  
dünyada toplumlar ın iç bar ış  ortam ı nda yaş ant ı lar ı n ı  sürdürebilmeleri, ülke kaynak-
lar ı n ı n optimal biçimde kullan ı lmas ı , ekonomik büyüme ve geli şme sürecinde toplum 
katmanlar ı n ın tümünün katk ı s ı n ın sağ lanabilmesinin temelinde yatan ana tezin, adil 
gelir da ğı lım ı  ile do ğ rudan ilintili oldu ğ u rahatl ıkla söylenebilir. 

Türkiye'de son y ı llarda ya ş anan ekonomik krizin ana nedeni olarak her ne kadar 
izlenen ekonomik politikalardaki yanl ış l ıklar, yetersizlikler ya da yanl ış  tercihler yatsa 
da; ekonomik krizin ana nedeni olarak, ekonomik büyüme ve geli ş me sürecinde al ınan 
önlemlerin ve izlenen politikalar ı n temelinde adil gelir da ğı l ı m ı n ın olmamas ı  yatmak-
tad ı r. 

Türkiye tar ım toplumundan sanayi toplumuna geçi ş te, yani geli şme sürecinde adil 
gelir dağı lım ı  felsefesini ön planda tutabilme e ğ iliminde olsa idi, gelinen ekonomik kriz 
ortam ı nı n ülkede ortaya ç ı kard ığı  tahribat ı n etkisi daha az olabilir ve krizin a şı lmas ı nda 
toplum kesimlerinin ortaya koyaca ğı  olumlu yöndeki kat ı lımlar ı n ı  sağ lamak mümkün 
olabilirdi. Çünkü adil gelir da ğı l ım ı  felsefesi ve bu felsefenin egemen olmas ı , ülkelerin 
karşı laş abilecekleri sorunlar ı  çözme a ş amas ı nda adil fedakarl ık düşüncesini ve yapt ı r ı -
m ın ı  öne ç ıkaracakt ı r. Aksi halde, tüm ülke insan ından fedakarl ık beklemek ya da belli 
kesimlerin neden oldu ğu tahribat ı  tüm toplum kesimlerine yüklemek, toplumsal bar ışı n 
bozulmas ı nda temel etken olacakt ı r. İş te böyle bir duruma gelinmesinde, adil gelir da ğı -
l ı mı  felsefesine gereken önemin verilmemesi dü şüncesinin yatt ığı  ifade edilebilir. 

Diğ er bir bakış  aç ı s ı , gelir dağı l ı m ındaki adaletsizlik ve dengesizli ğ in, yaş anan pek 
çok sosyal ve ekonomik sorunlar ın kal ı c ı  olmas ına elveri ş li zemin haz ı rladığı  düşüncesi-
dir. Nitekim çağdaş  dünyada adil gelir da ğı l ım ı , demokratik yönetim tarz ı n ın devaml ı l ık 
göstermesinde bir zorunluluk olarak görülmektedir. Demokratik sistemler, demokratik 
paylaşı m düşüncesine sahip sistemlerdir. İnsan haklar ına sayg ı l ı  olmama, ekonomik sis-
tem içerisinde ki ş i ve gruplar ın haklar ın ı  savunabilmelerinde yetersiz kalmalar ı , sendika 
vb. sivil toplum kurulu ş lar ın ın yeterince geli ş tirilememesi, demokratik payla şı m ilkesi-
nin hayata geçirilmesindeki ç ıkmazlard ı r. Bu yap ılanma içerisinde demokratik yönetim 
sisteminin, tüm kurum ve kurallar ı  ile yaş at ı lmas ın ı  oldukça güçleş ecek ve toplumsal 
huzur ve bar ış  ortam ı  tesis edilemeyecektir. İş te bu yönden de adil gelir da ğı lım ı  kavram ı  
önemli hale gelmektedir. 
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2 GELIR DAĞ ILIMI KAVRAMI VE ÇE Ş ITLERI 

Gelir, üretim ve hizmet süreçleri sonucu elde edilen parasal ya da nesnel getiridir. 
Gelir, bir ki ş iye, bir topluluğ a belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para olarak de ğ er-
lendirildiğ i gibi, üretim ve hizmet süreçleri sonucu elde edilen parasal ya da nesnel getiri 
olarak da değerlendirilmektedir (1). 

Gelir dağı lım ı  kavram ı  en genel ifade ile, bir ülkede belirli bir dönemde yarat ı lan 
milli gelirin, bireyler (aileler) veya üretim faktörleri sahipleri aras ında bölü şülmesi ola-
rak tan ımlan ı r (2). O halde öncelikle gelirin olu şumu ve bununla birlikte oluş an gelirin 
paylaşı m ın ı  sağ lamak düş üncesi söz konusudur. Asl ı nda üretim süreci ayn ı  zamanda bir 
bölüşüm sürecidir. 

Gelir dağı lım ı , gelir e ş itsizliğ i ile sosyal ve ekonomik kurumlar aras ı ndaki ilişkinin 
belirlenmesini sağ lamaktad ı r. Ayr ı ca, kiş iler veya hanehalklar ı  aras ındaki gelir farkl ılık-
lar ı n ı n zaman içindeki de ğ iş imi sonucunda ortaya ç ıkan değ iş ikliklerin servet, sermaye 
birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak da ğı l ı m ı n ı  belirlemektedir. Sözü 
edilen gelir e ş itsizliğ i, bir nüfusu olu ş turan bireyler aras ındaki gelir farkl ı lıklar ı n ı n say ı -
sal bir gösterimini ifade eden ve kar şı laş t ırma amac ıyla kullan ılan bir ölçüdür (3). 

Gelir dağı lım ı  kavram ı  birincil ve ikincil da ğı lım ş eklinde de ifade edilebilir. Üretim 
sürecinde, doğ al kaynaklar, sermaye, emek ve giri ş imcilikten olu ş an klasik üretim fak-
törlerinin sahipleri, bu faktörleri üretime ko ş arak, kar şı lığı nda rant, faiz, ücret ve kar ad ı  
alt ında bir paya sahip olurlar. Bu şekilde sağ lanan gelirler ya da gelirlerin bu ş ekildeki 
dağı lıma birincil gelir dağı l ı m ı  ad ı  verilir. Birincil gelir da ğı l ım ı  ülkenin sahip olduğ u 
gelişmiş lik düzeyine göre ve uygulad ığı  ekonomik sisteme göre ş ekillenir. Örneğ in üre-
tim faktörlerine sahip olanlar ın aldığı  rant, faiz, ücret, kar ve bunun payla şı m ı  kapitalist 
ekonomik sisteme sahip ülkelerde piyasa mekanizmas ı  ile, sosyalist ekonomik sisteme 
sahip ülkelerde ise merkezi otoriterler taraf ı ndan belirlenir. 

İkincil gelir dağı lım ı , doğ rudan devlet müdahaleleri ile ortaya ç ıkmaktad ı r. İ kincil 
gelir dağı lım ı  ya da diğ er bir ifadeyle gelirin yeniden da ğı l ım ında ise, devlet bireylerin 
sağ lad ıklar ı  gelirlerden bir k ısmı n ı  vergi, harç, vb. isim alt ı nda toplar. Kamu harcamalar ı  
ad ı  alt ında bu toplad ığı  gelirleri yeniden da ğı t ı r. İkincil gelir dağı lım ı , ülkelerde uygula-
nan ekonomik sistemlerin gelir da ğı lı m ı  politikalar ı  ile belirlenir. Ça ğdaş  sosyal devlet 
anlayışı nda gelir dağı lım ı  politikalar ı n ı n temel amac ı , toplumsal refah ın maksimum 
düzeyde gerçekle ş tirilmesini sağ lamakt ı r. Amaç burada gelirin mutlak anlamda e ş it 
dağı l ım ı  değ ildir. Bu durum gelir gruplar ı  aras ı nda maliye politikas ı  araçlar ı  ile, yani 
destekleme ve gelir aktar ı c ı  politikalar ı  uygulamay ı  gerekli k ı lmaktad ı r (4). 

Gelir dağı l ım ı  kavram ı , değ iş ik bakış  aç ı lar ı na göre çe ş itlendirilebilir. Bunlar; fonk-
siyonel, bireysel, co ğ rafi, sektörel ve uluslararas ı  gelir dağı l ım ı  ş eklinde özetlenebilir. As-
lı nda bu kavramlar ı  birbirinden ay ı ran temel unsur, olu ş an gelirin da ğı lı mlar ı n ın farkl ı  
aç ı lardan incelenmesinden kaynaklanmaktad ı r. Aş ağı da söz konusu kavramlar üzerinde 
kısaca durulmu ş tur: 
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Fonksiyonel (Birinci!) Gelir Da ğı lımı : Milli gelirin farkli üretim faktörleri aras ında 
dağı l ım ını  inceleyen bir kavramd ı r. Diğer bir ifadeyle fonksiyonel gelir da ğı lım ı , milli 
gelirin olu ş umunda kullan ı lan doğ al kaynaklar, sermaye, i ş gücü ve giriş imcilik faktörle-
rinin, gelirden ald ıklar ı  pay olan rant, faiz, ücret ve karlar ın milli gelir içindeki paylar ının 
dağı l ımı n ı  incelemektedir. Fonksiyonel gelir da ğı l ımında dikkati çeken iki temel nokta 
vard ı r. Bunlardan birisi; bireylerin sahip olduklar ı  üretim faktörü kar şı lığı nda elde etti ğ i 
gelirin brüt de ğ er içermesidir. Gelir da ğı l ı m ı nda dikkate al ınan değer, brüt gelirden zi-
yade net gelirdir. Örne ğ in bireyin sahip oldu ğ u emeğ i karşı lığı  aldığı  brüt ücretten vergi 
vb. giderler düşüldükten sonra, devletin prim vb. destek miktarlar ı  gelire ilave edilerek 
bireyin net gelirine ula şı l ı r. İş te fonksiyonel gelir da ğı lım ı  bu net gelir üzerinden de ğ er-
lendirilir. Fonksiyonel gelir da ğı l ım ı nda dikkati çeken ikinci nokta; rant, faiz, ücret ve 
kar gibi unsurlar ın ortaya koydu ğu değerler aras ındaki büyüklük farkl ı lığı d ı r. Özellikle 
emek faktörünün ortaya ç ıkardığı  gelir, emek d ışı  faktörlerin ortaya ç ıkardığı  gelirden 
çok daha dü şüktür. O nedenle gelir da ğı l ım ı  politikalar ı  belirlenirken, müdahale nokta-
s ı nda bu durum dikkate al ınmak ve ücret lehine destek politikalar ı  izlemek zorunlulu ğ u 
ortaya ç ı kmaktad ı r. 

Bireysel (Ki ş isel) Gelir Da ğı lımı : Milli gelirin bireyler (aileler) aras ı nda dağı lım ın ı  
ifade eder. Burada bireyin ne kadar gelir elde etti ğ i önemlidir (5). Bu gelirin kaynağı n ı n 
önemi yoktur. Bireysel gelir da ğı l ım ı , refah ı n ölçülmesinde kullan ılan parametrelerden 
birisidir. Bireysel gelir da ğı lım ında, bireyler (aileler) gelirlerine göre grupland ır ı larak, 
milli gelirden ald ıklar ı  paya ili şkin yüzde değ erlendirmeler ile bireysel gelir da ğı lım ı  
belirlenir. Bu incelemede gelir e ş itsizlikleri kavram ı  kullan ı l ı r. Eğ er ülke nüfusunun % 
90'ı  milli gelirin % 10'unu elde ediyorsa, bu ülkede bireysel gelir da ğı lım ında çok önemli 
boyutta dengesizlik oldu ğ u ya da gelir e ş itsizliğ inin önemli boyutlara ula ş tığı  ifade edi-
lebilir. 

Coğ rafi (Bölgesel) Gelir Da ğı lımı : Milli gelirin, ülkedeki bölgeler aras ında nas ıl da-
ğı ldığı n ı  ifade eden bir kavramd ı r. Ülkelerin önemli bir k ı smında bölgeler aras ı  geliş miş -
lik farklar ı  yaş anmaktad ı r. Bu realite, bölgelerin sahip oldu ğu kaynakları n farkl ı lığı ndan 
olabileceğ i gibi, devletin bölgesel kalk ınma planlar ında uygulad ığı  politikalardan da 
kaynaklanabilir. Co ğ rafi gelir dağı lım ı  ya da bölgeler aras ındaki gelir dağı lım ı  eş itsizliğ i, 
bölgelerde ya ş ayan nüfus ba şı na düş en milli gelir miktarlar ının karşı laş t ı r ı lmas ı  ile öl-
çülmektedir. Co ğ rafi gelir da ğı l ımında bölgeler aras ı  gelir e ş itsizliğ i, geliş miş  ülkelerde 
az oranda görülürken, geli ş mekte olan ülkelerde bu e ş itsizlik daha büyük oranda görül-
mektedir. 

Sektörel Gelir Da ğı lımı : Sanayi, tar ı m ve hizmetler sektörlerinin milli gelirden 
ald ıklar ı  paylar ı  inceleyen ve belirleyen bir kavramd ı r. Diğer bir tan ıma göre de sektö-
re! gelir da ğı lım ı , üretim araçlar ı  mülkiyetini dikkate alarak, milli gelirin kamu ve özel 
sektör aras ındaki dağı lı m ı n ı  ifade eder (6). Ancak, sektöre! gelir da ğı lım ı n ın belirlenme-
sinde en fazla kullan ı lan ya da ba şvurulan yakla şı m birinci tan ım ş eklindedir. Asl ı nda 
sektöre! gelir da ğı l ımın ın zaman içerisindeki de ğ iş imi, ülkenin ekonomik yap ı s ındaki 
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değ iş imi de ortaya koymaktad ır. Ekonomik gelişme sürecinde tar ım kesiminin milli gelir 
içerisindeki pay ı  baş lang ıçta büyük oranda iken, zaman içerisinde sanayi ve hizmetler sek-
törünün pay ı  oransal olarak artmakta, tar ımı n pay ı  ise dü ş mektedir. Dolay ı s ıyla sektörel 
gelir dağı l ı mı  o ülkenin geli şmiş lik düzeyinin de bir göstergesi olarak kullan ılabilir (7). 

Uluslararası  Gelir Dağı lımı : Dünya toplam gelirinin ülkeler aras ı ndaki payla şı m ın ı  
inceleyen bir kavramd ı r. Geli ş miş  ve azgeliş miş  ülkeler aras ı nda refah düzeyinin kar şı -
laş t ı r ı lmas ında uluslararas ı  gelir dağı l ım ı  ölçütü kullan ılmaktadı r. Azgeliş miş  ülkelerde 
etkin olmayan kaynak kullan ı m ı , politik istikrars ı zl ıklar, h ı zlı  nüfus art ışı  vb. nedenler 
uluslararas ı  gelir dağı l ım ında zaman içerisinde azgeli şmiş  ülkelerin aleyhine bir seyir 
gösterdiğ i ifade edilebilir. 

Gelirin Yeniden (Ikinci» Da ğı lımı : Devletin, bireylerin gelirine müdahalesini içe-
ren bir kavramd ı r. Devletin sosyal güvenlik primleri, sosyal harcamalar, sübvansiyonlar, 
vergi vb. yollarla fonksiyonel (birincil) gelir da ğı l ım ında değ iş iklik yapmas ına ikincil 
gelir da ğı l ı m ı  ya da gelirin yeniden da ğı lım ı  ad ı  verilir (2). 

3. GELIR DAĞ ILIMININ ETKILEYEN FAKTÖRLER 

Gelir dağı lım ı n ın etkileyen veya onu belirleyen baz ı  temel faktörler bulunmaktad ı r. 
Bunlar s ı ras ıyla; servetin da ğı l ı m ı , iş gücü niteliğ inin dağı lı m ı  ve faktör fiyatlar ı nın dağı -
lım ı d ır. Bu dağı lımlar aras ındaki dengesizlikler gelir da ğı lım ın ı  etkilemekte ve onu e ş it 
(adil) olmaktan uzakla ş t ı rmaktad ır. Sosyo-ekonomik gruplar ı  önemli ölçüde etkileyen 
gelir dağı hmı n ı , adil olmaktan uzakla ş t ı ran ba şka faktörler de bulunmaktad ı r. Bunlardan 
baz ı lar ı ; yüksek enflasyon, para arz ı  art ış lar ı , yüksek faizler, yüksek devalüasyon, bütçe 
aç ıklan, nüfus art ışı , iç borçlanma, tekelle ş me, haks ız koruma ve te şvikler, geli ş me h ı z ı  
büyüklüğ ü, etkin olmayan vergi sistemi, özelle ş tirme vb. say ı labilir. Bu faktörler d ışı nda, 
daha da önemli olan ve ihmal edilen bir di ğ er faktör de demokrasidir. 

Gelir dağı lımı  ile demokrasi aras ında ayn ı  yönde ve güçlü bir ili şki olduğ unu söy-
lemek yanl ış  olmayacakt ı r. Diğ er bir ifadeyle, gelir da ğı lım ı  eş itsizlikten uzakla ş tığı nda 
(adil duruma geldiğ inde) demokrasinin varl ığı  göze çarpmakta veya demokrasi yerle ş ti-
ğ i ülkelerde gelir da ğı l ım ın ı n e ş itsizlikten uzakla ş t ığı  görülmektedir. Örne ğ in, Türkiye'de 
demokrasinin kesintiye u ğ rad ığı  dönemlerde sendikal haklar ı n kullan ı lamamas ı  nede-
niyle, ücretli kesimin pazarl ık gücünün kı s ıtlanm ış  ve böylece üretim maliyetleri içinde 
işgücünün pay ı  azalt ı lm ış t ı r. Yine demokrasinin yava ş  yavaş  yerle ş tiğ i dönemlerde, 
memurlar ı n sendikala ş ma konusu gündeme gelmi ş  ve memurlar sendikal haklar ı na ka-
vuşmuş lard ı r. Böylece, demokrasinin yerle ş meye baş lamas ı  sonucunda, toplumda en alt 
gelir grubunu olu ş turan ücretlilerin tam istenildi ğ i düzeyde olmasa da, gelir da ğı lım ında 
kendilerinin aleyhinde olan eş itsizliğ i düş ürebileceğ i ortam doğmuş tur. Bütün bunlar, 
demokrasinin gelir dağı lım ını  önemli ölçüde etkiledi ğ ini ve düşük gelirlilerin lehine bir 
sonuca neden olduğ unu göstermektedir (8). 
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4. TÜRK İ YE'DE GELIR DAĞ ILIMI 

Türkiye, gelir dağı l ı m ı  eş itsizliğ i önemli boyutlarda olan ülkelerden birisidir. Bu tezi 
destekleyen ve bu konuda gerekli bilgileri sa ğ layan çal ış ma say ı s ı  da oldukça s ı n ı rl ı d ı r. 
Bu durumun asl ında, Türkiye'de gelir da ğı lım ı nda denge sağ lanmas ı  gerektiğ i fikrinin 
ön plana ç ıkar ı lmamas ından kaynakland ığı  ve bunun da çok önemli bir eksiklik olduğu 
ifade edilebilir. 

4.1.Fonksiyonel Gelir Da ğı lımı  

Gelirin fonksiyonel da ğı l ım ı , bir ülkenin geli ş miş lik seviyesi hakk ında oldukça sağ -
lıkl ı  bilgi verebilir. Nitekim, geli ş miş  ülkelerde iktisadi kalk ınman ın baş lang ıç dönemle-
rinde tar ı m kesimi milli gelirden en büyük pay ı  al ı rken, geli ş miş lik düzeyi yükseldikçe 
ücretlilerin pay ı n ı n artt ığı  gözlemlenmiş tir (9). Geli ş miş  ülkelerde emek gelirlerinin 
milli gelir içindeki pay ı  %70'e kadar ç ı karken, geli ş mekte olan ülkelerde %30 gibi dü şük 
bir düzeyde bulunmaktad ır. Örneğ in, ABD'de ki ş isel gelirlerin içindeki ücret ve maa ş  
gelirlerinin pay ı  %75'in üzerindedir. Uzun dönemde de bu oran de ğ iş iklik göstermeme 
eğ ilimindedir. Örneğ in, İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa, Almanya ve ABD'de emek d ışı  
gelirlerin pay ı , 1966 ve 1994 y ı lları  aras ı nda %29-39 aras ı nda kalm ış , nispeten istikrarl ı  
bir trend izlemi ş tir. Gelişmekte olan ülkelerde ise, tar ım kesiminin milli gelirdeki pay ı  
önemini korurken, ücretlilerin geliri nispi olarak daha dü ş üktür. 

Geliş miş  ülkelerde emek pay ın ın milli gelir içinde önemli bir yer tutmas ı n ın neden-
leri; i ş sizlik oranlar ı n ın düş ük, ücretli nüfusun aktif nüfusa oran ı n ın yüksek olmas ı  ve 
verimlilik art ış lar ın ın ücretlere daha kolay yans ıt ı l ı r olmas ı  ile yakından ilgilidir. Geli ş -
mekte olan ülkelerde ise emek gücünün veriminin ve teknolojinin yetersizli ğ i milli gelir 
içindeki emek paylar ı n ı n azalmas ına sebep olmaktad ı r. Ayn ı  şekilde emek gücünün milli 
gelir içindeki pay ı n ın düş ük olmas ı  ise, işgücünün önemli bir oran ı n ı n kendi hesab ına 
ve bir bölümünün ücretsiz olarak çal ış mas ı , firma ölçeklerinin küçük ve emek d ışı  ge-
lirlerinin yüksek olmas ıyla aç ıklanabilir. Bu e ş itsizlik mali tedbirlerle k ısa vadeli olarak 
çözülebilse dahi e ğ itimde fırsat e ş itliğ inin sağ lanmas ının uzun vadeli bir çözüm olarak 
daha etkin bir yol olduğu ifade edilmektedir (10). 

Türkiye'de 1963 y ı l ından önce fonksiyonel gelir dağı lı m ı  hakkında kapsaml ı  bir araş -
t ırmaya rastlanmamaktad ır (11). 1980 öncesinde, fonksiyonel gelir da ğı l ımı  aç ı s ından 
değ erlendirilebilecek en iyi ara ş t ı rma 1973 gelir da ğı lım ı  araş t ırmas ıdı r. Bu ara ş t ı rmaya 
göre; ücretlilerin toplam nüfus içindeki pay ı  %35 iken, gelirden ald ıklar ı  pay %28.3'tür. 
Kar, faiz ve rant geliri elde edenlerin durumu s ırayla %16.5 ve %41.2'dir. Küçük üreti-
cilerin durumu ise s ı ras ıyla %48.1 ve %30.5'tir. Verilere göre, nüfusun yakla şı k yar ı s ı nı  
oluş turan hanehalklar ı  gelirin ancak %30.1'ini al ı rken, hanehalklar ın ı n %16.5'i kar, 
faiz ve rant geliri alarak milli gelirin %41.2'sini elde etmektedirler (12). Bu sonucun en 
önemli sebebi, ülkede halen tar ım kesiminde yaş ayan nüfusun büyük bir yekun te şkil 
etmesidir. Ekonomik geli şmeyle beraber artan ücretli kesim, hem tar ımda at ı l duran i ş  
gücünü verimli kullanarak ve hem de üretimde yüksek bir katma de ğerle gelir art ışı n ı  
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sağ layacaktı r. Ücret geliri elde eden kesim nüfusun %28.3'ünü te şkil ederken, bu oran ın 
geliş miş  ülkelerde %85'ler düzeyinde oldu ğu belirtilmektedir (13). 

Türkiye'de milli gelir hesaplamalar ı  gelirin te ş ekkülü yöntemiyle yap ı lmadığı ndan, 
bu konuda fonksiyonel gelir da ğı lımı  ferdi çal ış malarda ortaya konulmaktad ı r. 

Özmucur (14) taraf ından fonksiyonel gelir dağı l ım değ erlerinin hesaplandığı  ara ş -
t ırmaya göre; tar ımın faktör gelirleri içindeki pay ı  1963-1980 döneminde %41.2'den 
%23.9'a dü şmüş tür. Önemli mevsim de ğ iş iklikleri dışı nda, 1963-1976 döneminde tar ım 
gelirlerinde yavaş  bir düş me gözlemlenmektedir. Ancak, yüksek enflasyon döneminin 
baş ladığı  1977 y ı lından sonra bu dü ş üş  h ızlanmaktad ır. Tar ımsal ürün fiyatlar ının sa-
nayi mamulleri fiyatlar ın ın gerisinde kalmas ıyla iç ticaret haddinde görülen gerileme, 
tar ım kesiminin gelir kayb ıyla sonuçlannl ış t ı r. Maaş  ve ücretlerin toplam gelir içindeki 
payı  1963-1969 döneminde %21'den %31'e yükselmi ş tir. 1970-1976 y ıllar ında ücretlerin 
pay ında önemli bir de ğ iş me olmazken, 1977 y ı l ında bu kesimin pay ı , en yüksek seviyesi 
olan %36.8'e ula ş m ış t ı r. Bu tarihten sonra, özellikle fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi, 
sabit sermaye yat ırımlar ın ın düşmesi ve ücret art ış ları  üzerindeki bask ıların etkisiyle 
1980 yı lında %26.5'e gerilemi ş tir. Ülkelerin geliş me sürecinde, maa ş  ve ücretlerin toplam 
faktör gelirleri içindeki pay ın ın artmas ı  beklenir. Nitekim, OECD ülkelerinde bu kesi-
min gelir içindeki pay ı  %70'ler düzeyinde bulunmaktad ır. Bu geli ş melere bağ l ı  olarak, 
kar-faiz-rant gelir grubunun milli gelirden ald ığı  pay, 1963 yı l ında %37.3 düzeyinde 
iken, h ı zl ı  bir art ış  ile 1980 y ı lında %49.4 seviyesine ula ş mış tır. 

Gelirin fonksiyonel da ğı lımına iliş kin Temel ve Kelleci (15) tarafından yap ı lan ara ş -
t ırmadan elde edilen sonuçlar, gelir da ğı lımının giderek daha da kötüle ş tiğ ini ortaya 
koymaktad ı r. Ara ş tı rmaya göre; tar ı m ı n payı  özellikle 1990'l ı  yıllardan sonra hissedilir 
bir ş ekilde daralmaktad ır. (kredi kesimin milli gelirden ald ığı  pay 1990'l ı  yı llarda önem-
li bir iyile ş me ile artm ış t ır. Bu kesimin milli gelirden ald ığı  pay 1986 y ı l ında %17.02 
iken, 1993 y ı lı nda %35.57 olmuş tur. Fakat 1994 y ı lı nda yaş anan ekonomik krizin daha 
çok sabit gelirliyi etkilemesi sebebiyle ücretli kesimin pay ı  %25.38'e düş müş tür. Tar ım 
ve ücretli kesimlerin gelirden ald ığı  paydaki dü şmelere karşı l ık, kar-faiz-rant grubunun 
gelirden ald ığı  pay artma ş eklinde meydana gelmi ş tir. Nitekim ifade edilen kesimin milli 
gelirdeki pay ı  1980 y ı lında %47.65 iken 1994 y ı lında %58.72 olmuş tur. 

D İE'nin 1987 ve 1994 y ı lı  gelir da ğı lım çalış mas ı  sonuçlar ının (16) verildiğ i çizelge 
1 incelendiğ inde; 1987 y ı l ı ndan 1994 'y ı lına gelindiğ inde, ücret gelirlerinin milli gelir-
den ald ığı  pay %24.07'den %28.32'ye ç ıkmış t ı r. Bu durum incelenen dönem içerisinde 
gelir dağı lımı n ın ücret lehine olumlu bir yönde düzelme gösterdi ğ ini ifade etmektedir. 
Diğ er taraftan müte ş ebbis gelirinin milli gelir içindeki pay ı  iki araş t ırma y ılları  aras ında 
%51.45'ten %42.37'ye gerilemi ş tir. Bu gerilemenin di ğer ifadesi, müte şebbislerin yat ı r ım 
yapma yerine riski az ve yüksek faize yönelmeleri ş eklinde yorumlanabilir. Nitekim, 
1987-1994 y ıllar ı  aras ında ya şanan ekonomik problemin çözümünde izlenen yüksek 
reel faiz politikas ı , müteşebbislerin yeni yat ırımlar yapmak yerine rant ekonomisi diye 
adlandı rılabilecek yüksek faizli devlet tahvillerine yönelmelerine neden olmu ş tur. 

12 
Say ı : 142 

ekim-kas ı m-aralı k 2003 

pe
cy

a



Menkul kıymet gelirlerinin, yani faiz gelirlerinin milli gelirden ald ığı  payın %1.82'den 
%7.68'e ç ıkmas ı  rant ekonomisinin söz konusu dönemde uyguland ığı n ı  aç ıkça göster-
mektedir. 

Çizelge 1. Türkiye'de Milli Gelirin Fonksiyonel Da ğı lımı  (%) 

GELIR TURLERI TURKIYE KENT KIR 
1987 1994 1987 1994 1987 1994 

Ucretli Geliri *, 24.07 28.32 29.82 31.94 15.72 20.32 
Müte ş ebbis Gelirleri 51.45 42.37 38.26 33.17 70.58 62.52 

- Tar ım 22.83 16.66 2.73 2.57 51.99 47.84 
- Ticaret 13.08 14.38 15.72 16.85 9.25 8.91 
- Hizmet 7.30 5.18 8.44 6.05 5.64 3.27 
- Tarım D ışı  Uretim ** 8.24 6.15 11.37 7.81 3.70 2.50 

Gayrimenkul 11.84 11.59 15.90 13.87 5.96 6.54 
Menkul K ıymetler 1.82 7.68 2.81 10.62 0.39 1.17 
Karşı l ı ks ı z Gelir 10.82 10.04 13.20 10.30 7.36 9.45 
Toplam Gelir 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

* Maaş , ücret ve yevmiye gelirler ı ni kapsar** Imalat ve in ş aat gelirlerini kapsar 

Ülkede giriş imcileri yat ı r ım yapmaktan al ıkoyan ekonomik politikalar, uzun dö-
nemde gelir da ğı lımını n daha da bozulmas ına neden olabilmektedir. Ülkede nakit 
s ıkınt ı s ı n ın ya ş andığı  dönemlerde gerçekle ş tirilen iç ve d ış  borçlanmalar da, devlete 
borç veren kesimin yüksek gelir gruplar ına sahip bireyler olmas ı  veya gerekli kayna ğı n 
yurtd ışı ndan temin edilmesi, borcun ödenmesinde ortaya ç ıkan faiz gelirlerinin belirli 
kesime aktar ı lmas ı  sonucunu ortaya koyacakt ı r ki, bu da zaten dengesiz olan gelir da ğı -
lı mı n ı  daha da olumsuz yönde bozacakt ı r. 

4.2. Bireysel (Ki ş isel) Gelir Da ğı lımı  

Bireysel gelir da ğı lım ı  analizinde en çok kullan ılan yöntem, nüfusun yüzde dilim-
lerine gelirin hangi oranda da ğı ldığı n ı  göstermek ş eklindedir. Türkiye'de yap ılan çe ş itli 
bireysel gelir dağı lım ına ili şkin ara ş t ı rma sonuçlar ı  (12, 17, 18, 19, 20, 21, 22) çizelge 2'de 
verilmiş tir. 

Çizelge 2. Türkiye'de Bireysel Gelir Da ğı lım ı  (%) 

N Ü F U S 

DILIN/ILERI 

DPT 

(1963) 

AÜSBF 

(1968) 

DPT 

(1973) 

CELASUN 

(1983) 

TOSIAD 

(1986) 

DIE (1987) DIE (1994) 

Kent Kı rsal Türkiye Kent Kırsal Türkiye 

Birinci %20 4.50 3.00 3.50 2.70 3.90 5.43 5.21 5.24 4.83 5.57 4.86 

Ikinci %20 8.50 7.00 8.00 7.00 - 8.40 9.33 10.03 9.61 8.19 10.14 8.63 

Üçüncü %20 11.50 10.00 12.50 12.60 12.60 13.60 14.98 14.06 11.87 14.80 12.61 

Dördüncü %20 18.50 20.00 19.50 21.90 19.20 20.71 21.97 21.15 17.90 21.79 19.03 

Beş inci %20 57.50 60.00 56.50 55.80 55.90 50.93 47.82 49.94 57.20 47.70 54.88 

Gini Katsay ı s ı  0.55 0.56 0.51 0.52 0.46 0.44 0.42 0.44 0.52 0.41 0.49 
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Bireysel gelir dağı lım ında bireylerin ya da hanehalklar ının uğ ra şı  alanlar ı n ın her-
hangi bir önemi yoktur. Sadece nüfus belirli yüzdelik dilimlere ayr ı larak, bu dilimlerde 
yer alan bireylerin milli gelirden ald ıklar ı  yüzde paylar kar şı laş t ırı lı r. Çizelgede 2'de yer 
alan araş t ırma sonuçlar ı  birbirinden bağı ms ız, farkl ı  zaman dilimlerinde, farkl ı  örnek-
leme çerçevesinde ve farkl ı  yöntemler kullan ılarak elde edilmi ş  bulgulard ı r. Çizelge 
incelendiğ inde, genel bir ifadeyle ki ş isel gelir dağı l ım ının adil olmad ığı  söylenebilir. Nü-
fusun en düş ük gelirli %20'lik kesimi, gelirin yakla şı k olarak %3-5'ini al ırken, nüfusun 
en yüksek gelirli kesimi ise %47-60' ını  almaktad ır. Gelirin yar ısı ndan fazlas ı  nüfusun 
%20'si tarafından kullan ılmaktadı r. 

VERİ -SGT 2000 ara ş t ırma sonuçlar ına göre, kentsel alanda toplam gelirden al ınan 
pay; birinci %20'lik grupta %5.7, ikinci %20'lik grupta %10.5, üçüncü %20'lik grupta 
%14.5, dördüncü %20'lik grupta 21.1 ve be ş inci %20'lik grupta ise %48.2 olarak hesap-
lanm ış tı r (23). 

Genel olarak nüfusun en alt grubu ile en yüksek gelir grubu aras ındaki fark 8 kat ı  ise 
toplumsal bunal ımlar ı n ortaya ç ıkacağı  ifade edilmektedir. Türkiye'de 1994 y ı lı nda yap ı -
lan gelir dağı lımı  araş t ırmas ı na göre bu fark 11 kat olmas ına rağmen, sosyal patlamalar 
veya bunal ımların ç ıkmamas ın ın en önemli sebebi, özellikle şehirlerde yaşayanlar için 
kı rsal yerlerden sa ğ lanan, tamamlay ı c ı  veya telafi edici gelirlerdir. Bunlar ın toplam gelir 
içindeki pay ı n ı n yap ı lan bir araş t ı rmada %30 oldu ğu ifade edilmektedir (24). 

Gelişmiş  ülkelerde, en dü ş ük gelirli nüfusun %20'lik kesimi gelirin %7-8'ini al ırken, 
en yüksek gelirli kesim gelirin %40' ını  almaktad ı r. Hatta son dönemlerde, bu ülkelerde 
en yüksek gelirli kesimin gelirdeki pay ın ı  %40'ların alt ına indirmeye yönelik hedef ve 
politikalar izlendiğ i ifade edilmektedir (25). 

Yüzdelik hanehalkı  dilimleri aç ı s ından seçilmi ş  baz ı  ülkelerin durumlar ı  incelen-
diğ inde; birinci %20'lik dilimin ald ığı  gelir payı  en dü ş ük olan ülkeler %2 ile Brezilya, 
%4 ile Venezüella, Meksika ve Avustralya; en yüksek oldu ğ u ülkeler ise Banglade ş , En-
donezya ve Polonya'd ı r. Ancak bu ülkelerin ki ş i ba şı na GSMH değerleri Türkiye'den ol-
dukça düşüktür. ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda gibi geli şmiş  ülkelerde birinci 
%20'lik dilimin ald ığı  gelir pay ı  %5-7 aras ında değ i ş mektedir. Be ş inci %20'lik grubun al-
dığı  gelir pay ın ın en yüksek olduğu ülkeler Brezilya, Venezüella, Meksika ve Türkiye'dir. 
Bu ülkelerde en zengin %20'lik grup, ülkede yarat ılan toplam gelirin yar ı s ından fazlas ını  
almaktad ır. Gelişmiş  ülkelerde kiş i başı na GSMH değerleri de 10000-18000 $ aras ında 
değ iş mektedir. Buna kar şı n bu değer Türkiye, Venezüella, Meksika, Brezilya gibi ülkeler-
de 2000-4000 $ aras ında; ki ? i başı na GSMH'n ın en düşük olduğ u Banglade ş , Endonezya 
ve Polonya'da ise 2000 $' ın altı ndad ı r ( t ). 

Gelirin yoğunlaşmas ın ı  ifade eden Gini katsay ı s ı  (oran ı), çizelgede yer alan ara ş t ı r-
ma bulgular ına göre 0.41 ile 0.56 aras ında değ işmektedir. Son y ıllarda ise bu katsay ının 
düş tüğü görülmektedir. Nitekim, VER İ -SGT 2000 ara ş t ırmas ı  sonucunda; Gini katsay ısı  
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0.48 olarak hesaplanm ış t ı r (23). Özellikle k ırsal yerlerde bu katsay ı  kentsel yerlere oranla 
daha dü ş üktür. Bunun en önemli nedeni, k ı rsal yerlerde gelir farklar ı n ın çok fazla ol-
mamas ı dı r. Ayn ı  ş ekilde kırsal yerlerde gelir kayna ğı  olan tar ım ın katma değerinin çok 
yüksek olmamas ıdı r. Düşük getiri, a şı r ı  kazançlar ı  engellemektedir. Fakat kentlerde hem 
üretim veya gelir kayna ğı  çok farkl ı , hem de bunlar ın katma değerlerinin nispeten yük-
sek olmas ı  nedeniyle bir yandan çok dü şük gelirli fertler, di ğer yandan çok yüksek gelir-
liler bulunabilmektedir. Bu durum gelir dağı l ım ı nın bozulmas ında etkili olmaktad ı r (9). 

Türkiye'de değ iş ik y ı llarda bir çok yöredeki tar ım iş letmelerinde Gini katsay ı s ın ın 
hesab ına yönelik yap ı lan ara ş t ı rmalar mevcuttur. Eraktan (26), Hatay ili Amik ovas ı nda, 
iş letmelerin aile gelir da ğı l ım ı  için Gini oran ı n ı  0.6784 olarak bulmu ş  ve gelirin oldukça 
dengesiz da ğı ldığı n ı  ifade etmi ş tir. DPT tarafından 1978 yı l ı nda yap ı lan ara ş t ırmada 
(27), Türkiye için i ş lenen topraklar ın dağı l ı m ına ait Gini oran ı  0.6613 olarak belirlen-
miş tir. Çeliktin (28), Ankara Ili Keçiören Ilçesi Saray Köyü'nde aile gelirine ait Gini ora-
n ı n ı  0.2747 olarak hesaplam ış t ı r. Günler ve Esengün (29), Tokat ilinde tar ım i ş letmele-
rinde arazi da ğı l ımı na ait Gini oran ın ı  0.22 ve brüt gelire ait Gini oran ın ı  ise 0.24 olarak 
saptam ış lard ır. Turgut (30) taraf ı ndan Ankara Ili Elmadağ  Ilçesi tar ım iş letmelerinde 
hesaplanan Gini oranlar ı ; mülk arazi da ğı l ım ı  için 0.3892, iş letme arazisi dağı l ım ı  için 
0.5357, tar ımsal gelir için 0.4152, aile geliri için ise 0.4375 ş eklinde hesaplanm ış t ı r. Polat 
(31), K ı rş ehir Ili Merkez Ilçesi tar ım iş letmelerinde Gini oran ın ı ; mülk arazi için 0.3181, 
iş letme arazisi için 0.3534, tar ı msal gelir için 0.3648, aile için 0.3321 ve ki ş i başı na dü ş en 
aile geliri için ise 0.3498 olarak belirlemi ş tir. Esengün (32), Tokat Ili Artova Ilçesi tar ım 
iş letmelerinde hesaplad ığı  Gini oranlar ı ; mülk arazi da ğı l ım ı  için 0.3826, i ş letme arazisi 
dağı lım ı  için 0.3673, tar ımsal gelir için 0.7207, toplam aile geliri için 0.5420 ve ki ş i başı na 
düş en aile geliri için ise 0.4640't ı r. Akçay ve ark. (33) taraf ı ndan Tokat Ili Erbaa Ova-
s ı 'ndaki tar ı m iş letmelerinde hesaplanan Gini oranlar ı ; mülk arazi da ğı lımı  için 0.4577, 
iş letme arazisi dağı lımı  için 0.3965, tar ımsal gelir dağı lım ı  için 0.5937, toplam aile geliri 
dağı l ım ı  için 0.5565 ve ki ş i başı na düş en aile geliri için ise 0.5362 olarak hesaplanm ış t ı r. 

OECD ülkeleri içinde Gini katsay ı s ı  en yüksek, buna karşı n kiş i başı na GSMH değeri 
en düş ük olan ülke, gerek 1987 ve gerekse 1994 y ı llar ında Türkiye'dir. Gini katsay ı sı  aç ı -
s ı ndan ABD (0.341), Irlanda (0.330), Isviçre (0.323) ve Italya (0.310) yüksek say ılabilecek 
eş itsizlik oran ına sahiptir. Bu ülkelerin Gini katsay ı lar ı  yüksek olmas ına rağ men, kiş i ba-
şı na GSMH değerleri Türkiye'nin 5-14 kat ı  aras ı ndad ı r. Gerek Gini katsay ısı  ve gerekse 
kiş i başı na GSMH değ eri aç ı s ından Türkiye'ye en yak ın olan ülke Malezya'd ı r. Kolom-
biya, Venezüella, Brezilya ve Meksika'n ın Gini katsay ılar ı  Türkiye'den yüksek olmas ı na 
karşı n, GSMH değ erleri de (Kolombiya hariç) Türkiye'den oldukça yüksektir (1). 

Türkiye'de oldu ğu gibi geliş mekte olan ülkelerde de, gelir da ğı l ım ı n ın geliş miş  ülke-
lere göre daha adaletsiz da ğı lmas ı n ın en önemli nedeni, tar ı m kesiminin ekonomideki 
ağı rl ığı n ı  korumas ı  ve dolay ı s ıyla nüfusun büyük kesiminin tar ım sektöründe çal ış ma-
s ıdı r. Gelişmiş  ülkelerde, gelir da ğı lım ın ın daha adil bir ş ekilde dağı lmas ında, uygulanan 
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sosyal politikalar yan ında, ücretliler kesiminin pay ın ın yükselmi ş  olmas ı  ve firmalar ı n 

halka aç ı lmas ıyla servetin alt ve orta gelir gruplar ı na yay ı lmas ın ı n önemli rolü olduğu 
belirtilmektedir (9). 

Türkiye'de 1994 y ı lı  verilerine göre, seçilmi ş  19 il merkezinin gelir da ğı lı m ı  sonuçları  
(34) çizelge 3'te verilmi ş tir. Sonuçlar en e ş itsiz il ba ş ta olmak üzere a ş ağı  doğ ru s ı ralan-

mış t ı r. Çizelge incelendi ğ inde; il merkezleri düzeyinde gelir da ğı l ım ı  en adaletsiz olan 
iller s ı ras ıyla Adana, İstanbul ve Kayseri iken, en adaletli olan iller ise s ı ras ıyla Zongul-

dak, Gaziantep ve Malatya'd ır. 

Çizelge 3. Türkiye'de Seçilmi ş  19 İ l Merkezinde Hanehalk ı  Gelirlerinin %20'lik Di-
limlere Göre 

Dağı lım ı  (1994) 

ILLER 

HANEHALKI 	YÜZDELERI Gini 

Katsay ı s ı  Birinci 

%20 

Ikinci 

%20 

Üçüncü 

%20 

Dördüncü 

%20 

Be ş inci 

%20 

Adana 4.12 6.51 9.63 15.29 64.45 0.59 

Istanbul 4.16 6.73 9.89 15.09 64.13 0.59 

Kayseri 4.96 7.86 11.20 18.05 57.94 0.51 

Antalya 5.75 9.06 12.51 18.24 	. 54.44 0.48 

Erzurum 5.59 9.36 14.38 19.86 50.80 0.45 

Trabzon 5.68 9.74 13.68 19.73 51.16 0.45 

Konya 5.80 9.51 13.83 21.23 49.63 0.43 

Denizli 6.10 10.04 14.29 20.35 49.22 0.42 

Samsun 6.20 9.74 14.09 21.12 48.84 0.42 

Bursa 6.48 10.47 13.96 19.64 49.46 0.42 

Diyarbak ır 6.91 10.05 13.25 19.17 50.62 0.42 

Kocaeli 5.69 10.24 15.03 21.48 47.56 0.41 

Içel 6.26 10.44 14.93 20.77 47.60 0.41 

Izmir 6.45 10.31 14.57 21.02 47.64 0.41 

Eskiş ehir 6.31 10.47 15.18 23.08 44.95 0.39 

Ankara 6.32 10.64 15.34 21.75 45.95 0.39 

Malatya 7.23 11.46 15.99 22.75 42.57 0.35 

Gaziantep 7.98 11.58 15.85 22.57 42.02 0.34 

Zonguldak 7.22 11.96 17.51 23.60 39.71 0.33 

4.3. Sektörel Gelir Da ğı lım ı  

Türkiye'de sektörel gelir da ğı lımı , milli gelirin sektör paylar ı  aras ındaki payla şı m ın ı  
ifade etmekte olup, buna ili şkin değ erler (35) çizelge 4'te verilmi ş tir. 
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Çizelge 4. Türkiye'de Sektörel Gelir Da ğı lımı  

YILLAR 

GSMH 	IÇINDE 	SEKTÖR 	PAYLARI (%) 
TARIM SANAYI HIZMET 

Cari 
Fiyatlarla 

Sabit Fiyatlarla 
(1987) 

Cari 
Fiyatlarla 

Sabit 
Fiyatlarla 

(1987) 

Cari 
Fiyatlarla 

Sabit 
Fiyatlarla 

(1987) 
1968 39.8 33.0 16.7 17.1 43.6 49.8 
1970 36.7 30.7 16.6 17.5 46.7 51.7 
1975 32.7 24.5 16.7 20.6 50.6 55.0 
1980 25.5 24.2 18.3 20.5 56.2 55.4 
1985 19.7 19.4 21.9 23.6 58.4 57.0 
1990 16.8 16.3 24.8 25.9 58.4 57.9 
1995 14.8 14.4 25.5 27.7 59.7 57.9 
1996 15.7 14.0 23.9 27.7 60.4 58.3 
1997 13.4 12.7 23.7 28.1 62.9 59.2 
1998 16.5 13.4 20.9 27.6 62.6 59.0 
1999 14.4 13.4 21.7 27.9 63.9 58.7 
2000 13.5 13.1 22.3 27.8 64.1 59.0 
2001 12.4 13.7 24.0 28.5 63.5 57.8 

Çizelge 4'ten anla şı lacağı  üzere; ekonomik geli şme sürecinde zaman içerisinde tar ım 
sektörünün milli gelirden ald ığı  pay oransal olarak gittikçe azal ırken, sanayi ve hizmetler 
sektörünün paylar ı  ise art ış  göstermektedir. Asl ında bu durum ekonomik .geliş me süreci 
için normal say ı labilir. Yaln ız dikkat edilmesi gereken husus, sektörlerin milli gelirden 
aldıklar ı  pay ın göreceli önemidir. Her ne kadar tar ım sektörünün Türkiye'nin ekonomik 
gelişme sürecinde milli gelire katk ıs ı  oransal olarak azalma gösterse de, bugün nüfusun 
%30'dan daha fazlas ın ın kı rsal kesimde ya ş amas ı  ve kı rsal kesimde ya şayan ailelerin en 
düşük gelir grubunda yer almas ı  gelir dağı lım ı  adaletsizliğ i yönünden oldukça manidar-
dı r. 1999 y ı lındaki DIE (36) yay ınında, tarımsal faaliyette bulunan hanelerin %44.62'si-
nin yoksul nüfus içerisinde yer almas ı , konuyu daha da önemli hale getirmektedir. 

Türkiye'de y ıllar itibariyle tar ım sektörünün toplam istihdam içindeki pay ında mey-
dana gelen azalma, bu sektörün GSY İ FI'daki payında gözlenen azalmadan daha dü şük 
oranda gerçekle ş miş tir. Bu durum, tar ım sektöründe istihdam edilen nüfus ba şı na kat-
ma değerin göreceli olarak azald ığı nı , gelir dağı lımının tar ım sektöründe çal ış anlar aley-
hine değ iş tiğ ini ve tar ım sektörünün halen fert ba şı na gelirin en dü şük olduğu sektör 
durumunda olduğ unu göstermektedir. 

Türkiye ekonomisinin üretim yap ı s ında, yüksek katma de ğ er yaratma niteli ğ i olan 
sanayiinin ve bilgiye dayal ı  hizmet sektörlerinin pay ı  ileri ekonomilerle yar ış acak düzey-
de değ ildir. Bu duruin, en aç ık şekilde istihdam ın sektörel dağı lımında ortaya ç ıkmak-
tadır. 1997 y ı lı  itibariyle, istihdamda tar ım ın payı  Türkiye'de %41.9 olup, hiçbir OECD 
ülkesinde buna benzer bir yap ı  bulunmamaktad ı r. Tar ımsal istihdam ın payı  AB'de orta-
lama %5, ABD'de ise %2.7'dir (1). 
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Sektöre! gelir da ğı l ım ında dikkati çeken bir diğer husus, sanayi sektörünün milli 
gelir içerisindeki pay ının art ış  h ı z ındaki yava ş lamadır. Bu durum izlenen ekonomi 
politikalar ında reel sektöre yeterince önem verilmedi ğ inin bir göstergesidir. Çünkü 
sanayi sektöründe yap ılan yat ırımların istihdam yarat ıcı  yönde etkisi olacakt ır. Bu etki 
uzun dönemde gelir dağı lımı  üzerinde de olumlu yans ımaları  ortaya ç ıkaracak ve gelir 
dağı lım ı  eş itsizliğ iriin giderilmesine etki yapabilecektir. Rant ekonomisi reel sektörün 
geliş imini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör olarak ifade edilebilir. 

4.4. Coğ rafi (Bölgesel) Gelir Da ğı lımı  
Bölgeler aras ındaki sosyo-ekonomik dengesizlikler, geni ş  anlamda, bölgeler aras ında 

tar ım, sanayi, ticaret, hizmet, haberle şme, ula ş t ı rma, sağ lık, eğ itim, demografik ve sosyal 
göstergeler bak ımından farkl ı lıklar ın olmas ından kaynaklanmaktad ır. Bütün bu farkl ı -
lıklar ın ortaya ç ıkardığı  sonuçlar, bölgeler aras ında gelir dağı lım ının da farkl ı laşmas ına 
neden olmaktad ı r (1). 

Türkiye'de co ğ rafi ya da bölgesel gelir da ğı lımına ilişkin bulgular (16, 22, 37, 38) 
çizelge 5'te verilmi ş tir. Türkiye, bölgeler aras ındaki kalkınmış lık farkl ı lıkları  oldukça 
belirgin olan ülkelerden birisidir. Örne ğ in Doğu Anadolu Bölgesinin sosyo-ekonomik 
yap ı sı  ile Marmara ve Ege Bölgesinin sosyo-ekonomik yap ı s ı  aras ında çok önemli fark-
lı lıklar vard ı r. 1994 y ı lı  değerleri incelendiğ inde, Marmara-Ege Bölgeleri hariç di ğer tüm 
bölgelerde yaşayan ailelerin toplam hanehalk ı  içerisindeki pay ına göre, milli gelirden 
aldıkları  pay oldukça düşüktür. Örneğ in, Doğu ve Güneydoğ' ü Anadolu Bölgelerinde 
toplam hanehalk ın ı n %14.55'i yer al ırken, bu bölgenin milli gelirden ald ığı  pay %10.18 
oran ındadır. Bölgesel gelir da ğ' ıhmında, bölgenin coğ rafi, ekolojik, doğal kaynaklar vb. 
unsurlar ı  rol oynayabilir. Ancak bölgesel e ş itsizliğ i önlemede bölgesel planlama arac ı  
büyük bir öneme sahiptir. Özellikle az geli şmiş  yada geri kalm ış  bölgeleri çekim merkezi 
haline getirmek yönünde politikalara yer verilmez ve uygulanamaz ise, göç olgusu, çar-
p ık kentle ş me gibi olumsuz sonuçlar ortaya ç ıkabilecek ve bu da bölgesel gelir da ğı tımı -
na olumsuz etkiler yapacakt ı r. 

Çizelge 5. Türkiye'de Bölgelere Göre Hanehalk ı  Say ı sı  ve Kullan ılabilir Gelirin Da-
ğı lım ı  

BÖLGELER 

1968 1973 1987 1994 
Hanehalk ı  
Sayı sı  (%) 

Gelirin 
%'si 

Hanehalk ı  
Sayı s ı  (%) 

Gelirin 
%'si 

Hanehalk ı  
Say ıs ı  (%) 

Gelirin 
%'si 

Hanehalkı  
Sayısı  (%) 

Gelirin 
%'si 

Marmara-Ege 30.70 39.30 33.78 37.73 36.96 44.99 42.26 52.48 
Akdeniz 15.30 11.40 15.18 13.15 13.44 10.66 12.48 11.06 
tç Anadolu 22.50 23.10 21.89 23.47 24.27 21.52 17.91 15.42 
Karadeniz 17.70 14.70 14.50 15.76 10.60 8.92 12.81 10.86 
Dogu-G.Dog ıı  13.80 11.50 14.66 9.89 14.72 13.91 14.55 10.18 
TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ı oo.00 100.00 

Türkiye'de coğ rafi (bölgesel) gelir da ğı hm ında, bölgelerde ya şayan hanehalldar ının 
%20'lik hanehalkı  dilimlerine göre gelir paylar ı  (36) çizelge 6'da gösterilmi ş tir. 
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Çizelge 6. Türkiye'de Bölgelere Göre %20'lik Hanehalk ı  Dilimlerinin Gelir Paylar ı  ve 
Gini Oranlar ı  (%) 
Hanehalk ı  
Grupları  (%) Türkiye 

BÖLGELER 
Marmara Ege Akdeniz Iç Anadolu Karadeniz D.Anadolu G.D.Anadolu 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Birinci %20 4.86 4.33 5.39 5.25 5.07 5.13 6.30 7.08 
Ikinci %20 8.63 7.47 9.69 9.05 9.11 9.47 11.29 11.15 
Üçüncü %20 12.61 10.69 14.09 13.23 13.77 13.77 16.20 14.90 
Dördüncü %20 19.03 16.35 20.89 19.59 21.89 20.16 23.12 20.73 
Beş inci %20 54.88 61.16 49.93  52.88 50.16 51.49 43.08 46.13 
Gini Katsay ıs ı  0.49 0.56 0.44 0.47 0.44 0.46 0.37 0.38 

Çizelge 6 incelendi ğ inde; Marmara-Ege Bölgeleri hariç di ğer tüm bölgelerde ya ş ayan 
ailelerin toplam hanehalk ı  içerisindeki pay ına göre, milli gelirden ald ıklar ı  pay oldukça 
düşüktür. Örneğ in, Doğu ve 'Güneydo ğu Anadolu Bölgelerinde toplam hanehalk ının 
%14.55'i yer al ırken, bu bölgenin milli gelirden aldığı  pay %10.18 oran ındadır. Bölgesel 
gelir dağı lım ında, bölgenin coğ rafi, ekolojik, doğal kaynaklar vb. unsurlar ı  rol oyna-
yabilir. Ancak bölgesel e ş itsizliğ i önlemede bölgesel planlama arac ı  büyük bir öneme 
sahiptir. Özellikle, az geli şmiş  ya da geri kalm ış  bölgeleri çekim merkezi haline getirmek 
yönünde politikalara yer verilmez ve uygulanamaz ise, göç olgusu, çarp ık kentleşme gibi 
olumsuz sonuçlar ortaya ç ıkabilecek ve bu da bölgesel gelir dağı lımma olumsuz etkiler 
yapacakt ır. 

4.5. Uluslararas ı  Gelir Dağı lımı  

Uluslararas ı  gelir dağı lımı  aç ıs ından Türkiye, kiş i başı na düş en milli gelirin gelişmiş  
ülkelere göre düşüldüğü bakımından iyi bir konumda değ ildir. Dünya gelir da ğı lımında, 
dünya nüfusunun %60' ını  oluş turan düşük gelirli ülkeler dünya toplam gelirinin %7'sini 
paylaşı rken, dünya nüfusunun %18'ini olu ş turan yüksek gelirli ülkeler dünya toplam 
gelirinin %77'sini almaktad ır. Bu çarp ık yap ı  zaman içerisinde gelişmiş  ve sanayileşmiş  
zengin ülkelerin lehine bir seyir göstermektedir. 

5. TÜRK İYE'DE GELIR DAĞ ILIMI ESITSIZLIĞ INI ORTAYA ÇIKARAN TE-
MEL 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 

Türkiye'de makro bazda ve s ın ı rl ı  sayıda yap ılan ve sonuçlar ı  bir önceki kısımda 
sergilenen gelir da ğı lımı  araş tırmalar ı  sonuçlar ına göre, hemen her tip gelir dağı lımında 
önemli ölçüde adaletsizlilder ya şandığı  ifade edilmiş tir. Bu durumu ortaya ç ıkaran temel 
unsurlara ilişkin görüş ler ana hatlar ı  ile aş ağı da özetlenmi ş tir: 

- Kentle ş me ve Sanayile şmede Menden Politikalar: Türkiye'de k ırsal alanda ya şayan 
insanlar ın, bulunduklar ı  yerde ya şant ılarını  sürdürebilecek tar ımsal sanayi vb. yat ırım 
alanlar ına gerekli önem verilmemi ş tir. Kırsal alanda istihdam yaratacak yat ırımların 
öncelikleri ortaya konulmam ış t ır. Bunun doğal sonucu olarak, özellikle 1960'l ı  yıllarda 
baş layan hızl ı  ve çarp ık kentleşme bir çok altyap ı  sorunlar ını  beraberinde getirmi ş tir. 
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Gelir dağı lım ı  aç ı s ı ndan bu sorunlar ın en önemlisi gayrimenkul rantlar ındaki önemli 
art ış lardı r. Bu durum istihdam yaratma imkan ı  olan yat ı r ı m alanlar ının azalmas ına ve 
sermayenin gayri-menkule kaymas ına neden olmu ş tur. 

Türkiye'nin sanayile şme politikalar ında temel eksiklik, öncelikli sanayi yat ı r ımları -
n ın ortaya konulamamas ı  yada bu alanlara yeterli miktarda kaynak ayr ı lamamas ıdı r. 
İkinci dünya sava şı  sonras ında sava ş tan ç ıkan bir çok ülke bugün sanayile ş me sürecini 
önemli noktalara getirirken, Türkiye'de ithal ikamesine dayal ı  bir sanayile şme politikas ı , 
sermaye mallar ı  üreten sanayi yat ı r ımlar ın ı  engeller bir yap ı  ortaya koymu ş tur. 

- Ya şanan Siyasi istikrarsızl ıklar: Türkiye'de Cumhuriyetin ilan ından günümüze kadar 
geçen süreç içerisinde 59 adet hükümet kurulmu ş  olup; bir siyasi iradenin görev yapma 
süresi ortalama 1.36 y ı l olarak gerçekle ş tiğ i ifade edilebilir. Bir ülkede bu denli siyasi 
irade değ iş ikliğ i hemen hemen hiçbir politikan ın tam anlam ıyla uygulanabilmesine im-
kan vermemi ş tir. Bu durum önemli kaynak israfına neden olmu ş , bir çok kamu hizmeti 
zaman ında ve yeterli miktarda gerçekle ş tirilememi ş tir. Bu da ikincil gelir dağı l ımında 
daha fazla dengesizli ğ in olmas ına neden olmuş tur. 

- Uygulanan Vergi Sistemi, Bankac ı lık Sistemi, Bütçe Uygulamalar ı nda Yer Alan Fonlar 
ve Kamu iktisadi Te şebbüslerinde Uygulanan Politikalar: Türkiye'de uygulanan vergi siste-
mi içerisinde vas ıtal ı  (tüketim) vergilerinin yayg ınlaş t ı r ı lmas ı , toplam bütçe geliri içeri-
sinde gelirler ve kurumlar vergisi gelirleri pay ın ın azalmas ına neden olmu ş tur. Özellikle 
bankalar gibi önemli karlar ı  olan kurumlar ın ödedikleri vergi miktarlar ında oransal 
azalmalar ya ş anmış t ır. Vergi yükünün tüm toplum kesimlerine adaletli olarak yayg ın-
laş t ır ı lamamas ı , belirli kesimlerin (özellikle sabit gelirli ücretlilerin) aleyhine e ş itsizlikler 
ortaya ç ıkarmış tı r. Bugün gelinen noktada sa ğ lanmas ı  gereken vergi gelirleri, denetim 
mekanizmas ı  yetersizli ğ i, yasal bo ş luklar vb. nedenlerle hedeflenen düzeylere ç ıkarı la-
mam ış t ı r. Bunun doğ al sonucu olarak, gelir da ğı l ımı  eş itsizliğ i daha da artm ış t ır. 

Diğer yandan, Türkiye'de bankac ı lık sisteminde uygulanan yanl ış  politikalar, gelir 
dağı l ımın ı  olumsuz etkilemi ş tir. Özel bankalarda mevduat ın devlet garantisi alt ında 
olmas ı , bankac ı lığ a ilişkin yasal yetersizlikler, iyi i ş letilmeyen bu kurumlar ın borç 
yükünün devlet taraf ından kar şı lanmas ı  gibi olumsuz sonuçlar ı  ortaya ç ıkarm ış t ı r. 
Günümüzde devlet borç yükünün önemli bir k ısm ı , bat ık bankaların kurtardrnas ından 
kaynaklanmış t ır. Bu borç yükünün karşı lanmas ında iç ve d ış  borçlanma yoluna gidil-
mesi, ülke ekonomisini daha da büyük ç ıkmaz içerisine sokmu ş tur. Kamu bankalar ında 
ise, görev zarar ı  adı  ile nitelendirilen kaynak israf ı  önemli boyutlara ulaş m ış t ı r. Siyasi 
iradenin kamu bankalar ı  kaynaklar ın ı  rasyonel olmayan tarzda kullan ım ı  ve popülist 
yaklaşı mlar görev zarar ının ortaya ç ıkmas ında rol oynayan en önemli etkenlerden 
baz ı lar ıdı r. Bankac ılık sisteminde yaşanan temel sorunlar ve bunlar ın ortaya ç ıkardığı  
sonuçlar, toplumun belirli kesimlerine haks ız bir şekilde yans ıt ı lmas ı , gelir dağı lım ı  ada-
letsizliğ ini daha da art ırm ış t ı r. 

Türkiye'de son y ıllarda, çe ş itli adlarla uygulanan fonlar da gelir da ğı lımında olumsuz 
sonuçlar ortaya ç ıkarmış t ır. Fonlarda biriken kaynaklar ın amac ı  dışı nda kullan ımı  ve 
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bunlara ili şkin kamu hizmetlerindeki verirnsizlik bir taraftan enflasyonun artmas ına, 
diğer taraftan da dü ş ük gelir gruplar ından yüksek gelir gruplar ına kaynak aktar ım ı  gibi 
durumlar yaratm ış tı r. 

Kamu Iktisadi Te şebbüslerinin politik amaçlarla kullan ım ı , bu kuruluş ların kamu 
üzerindeki yükünün artmas ına neden olmuş tur. Bu kurumlar ın önemli bir kısm ı  verim-
lilikten uzak faaliyet içerisindedirler. Gere ğ inden fazla istihdama yer verilmesi, bu yükü 
çok daha art ı rmış t ır. Bu durum da enflasyon etkisi nedeniyle gelir da ğı lım ı  eş itsizliğ ine 
neden olmuş tur. 

- Faiz, Kar ve Kira Gelirlerinin Yeterince Vergilendirilememesi: Türkiye'de, siyasi istik-
rars ızlığı n ve yanl ış  yada yetersiz ekonomi politikalar ının izlenmesi bütçe aç ıkların ın 
sürekli şekilde artmas ına neden olmuş tur. Bütçe aç ıklar ının giderilmesinde iç ve d ış  
borçlanma yakla şı m ı , faiz kazançlar ından yeterli düzeyde vergi al ınmas ını  engellemiş tir. 
Bu durum toplumda baz ı  kesimlerin haks ız kazanç sağ lamas ına ve zenginle şmesine ne-
den olmuş , baz ı  kesimleri ise önemli ölçüde yoksulluğa itmiş tir. 

Diğer yandan, kira gelirleri yeterince denetim alt ına al ınamamış  ve vergilendirileme-
miş tir. Bu da haks ız kazanca neden olurken, gelir da ğı lımın ı  bozucu etki yapm ış tır. 

- Ya şanan Yüksek Enflasyon Süreci, Rant Ekonomisi ve Kay ı t Diş i Ekonomi: Türkiye, 
uzun y ı llardan beri yüksek enflasyon ile büyüme ya şayan bir ülke konumundad ı r. Yük-
sek enflasyonun nedenleri tart ış mas ı  bir yana, ortaya koydu ğu sonuçlar gelir da ğı lım ı  
yönünden oldukça önemlidir. Yüksek enflasyon, toplumda dü şük ve sabit gelir grup-
ların ı  daha da yoksullu ğa itmiş , yüksek gelir gruplar ı  bir şekilde bu durumdan olumlu 
etkilenmi ş lerdir. Bu da toplum kesimleri aras ındaki gelir makas ını n daha da aç ılmas ına 
yol açmış t ı r. 
. Türkiye'de kamu aç ıklar ın ın giderilmesinde izlenen borçlanma politikas ı , reel sektör 
üzerinde olumsuz etki yapm ış , bu sektörün üretim ve yat ırım yapma yerine kamuya 
borç vererek rant elde etnie yönünde e ğ ilimlerini ortaya ç ıkarm ış t ır. Bilançolarda yer 
alan "Faaliyet D ışı  Gelir" unsurunun önemli ölçüde artmas ı  bunun en iyi göstergesi ola-
rak ifade edilebilir. Rant ekonomisinin orta ve uzun vadede ortaya ç ıkard ığı  en önemli 
tehlike, yeni yat ı rım yapma hevesinin lur ılmas ıdır. Ulusal ekonomide bu durum, iş siz-
liğ in artmas ı na, üretimin geli ş tirilememesine neden olmaktad ır ki bu da gelir dağı lımı  
üzerinde olumsuz durumu ortaya ç ıkarmaktad ı r. 

Türkiye'de ekonomide yaşanan en önemli problemlerden birisi de, kay ıt dışı  ekono-
mik faaliyetlerin önemli boyutlara ula ş masıd ı r. Kay ıt dışı  ekonomik faaliyet gösteren 
bireyler, tüm toplum hizmetlerinden yararland ıkları  halde bunun karşı lığı nda hiçbir 
bedele katlanmamaktad ırlar. Bu konudaki denetim yetersizli ğ inin ve yasal bo ş luklar ın, 
gelir dağı lım ın ın daha da bozulmas ı  yönünde etki ettiğ i ifade edilebilir. 

Türkiye'de gelir dağı lı m ında önemli sorunlar yaş anmaktad ı r. Yukar ıda ana hatlar ıyla 
özetlenmeye çal ışı lan hususlar ın giderilmesi ve gelir dağı lım ını n iyileş tirilmesi yönünde 
al ınmas ı  gereken tedbirler ve öneriler a ş ağı daki gibi s ı ralanabilir: 
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- Ülkenin sahip olduğu yer alt ı  ve yer üstü do ğ al kaynaldar ın envanterini sa ğ lıklı  bir 
şekilde ç ıkarmal ıdır. Diğer bir ifadeyle ülkenin sahip oldu ğu üretim araçlar ı , nitelik ve 
nicelik yönüyle tespit edilmelidir. 

- Büyüme ve geli şme sürecindeki ihtiyaçlar, ulusal politikalarla ortaya konulmal ı  ve 
bu ihtiyaçlar ın öncelik s ı ras ı  objektif bir ş ekilde belirlenmelidir. 

- Kamunun her alan ındaki ve özellikle bürokrasideki aksayan yönler düzeltilmeli, 
eğ itim, adalet ve savunma gibi temel kamu hizmetlerini yapacak verimli bir devlet yap ısı  
oluş turulmal ıd ı r. 

- Her alandaki ulusal politikalar somut ve uzun vadeli olarak belirlenmelidir. Siyasi 
iradelere düşen görev, bu ulusal politikalar ı  uygulamak ve geliş tirmek olmal ıdı r. Türki-
ye'nin bu anlamda önemli beyin gücü potansiyeli vard ı r. Üniversiteler bu konuda görev-
lendirilmeli, ülke gerçeklerine uyan ulusal politikalar ortaya konulmal ıdı r. 

- Kaynak israfına neden olan tüm unsurlar ve yakla şı mlar sonlandı rılmal ıd ı r. Kamu 
ve özel tüketimde yaşanan israf önlenmelidir. 

- Tüm kamu hizmetlerinde ş effafl ık ilkesi önde tutulmal ı , ortaya ç ıkan olumsuzluk-
larda ortak üstlenilebilecek fedakarl ık eğ ilimi tüm toplum kesimlerince benimsenmeli-
dir. Bu da şeffaflık ilkesiyle doğ rudan ilişkilidir. 

- Bölgeler aras ı  geliş miş  farklar ını  ortadan kaldıracak, bölgesel planlama yaklaşı mları  
gerçekçi ve uygulanabilir niteli ğe kavuş turulmal ıdır. Bölge kaynaldar ımn etkin kullan ı -
mında yerel yönetimlere büyük görevler dü şmektedir. Bu bak ımdan yerel yönetimlerin 
gücünü art ıracak yasal düzenlemelere öncelik verilmelidir. 

- Her türlü haks ız kazan ımlara imkan veren yasal bo ş luldar yeniden ve süratle dü-
zeltilmelidir. 

- Sosyal devlet anlay ışı nda refah ın yada külfetin tüm toplum kesimlerine dengeli 
dağı lımı  daima ön planda tutulmal ı , maliye politikalar ı  bu yönde belirlenmelidir. 

- Sivil toplum kuruluş larının siyasi irade ile ortak hareket edebilecek yap ılanmalara 
gidilmesi sağ lanmalıdı r. Anayasam ızda belirtilen temel insan hak ve özgürlüklerinin 
önündeki tüm engellerin kaldı r ılmas ı  yönünde çaba gösterilmelidir. 

- Tüm toplum kesimlerinin ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin etkin bir ş ekilde 
sağ lanabilmesi için temel gelir niteli ğ inde olan vergi sistemi, adil ve verimli bir yap ıya 
kavuş turulmand ır. 

Sonuç olarak; Türkiye'de uygulanan yetersiz ve yanl ış  politikalar, sosyal adalet ilke-
sinden uzak yaklaşı mlar ülke insan ın ın bir kısmının yoksulluk, bir kısmının da refah 
içerisinde yaşamalar ına neden olmuş tur. Bu da toplumsal bar ışı  bozmuş , sosyal ve 
ekonomik krizlere yol açm ış t ır. Tüm bu sorunlar ı n temelinde, gelir da ğı lımı  dengesi 
düşüncesinin sürekli göz ard ı  edilmesi yatmaktad ır. 
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Gelişmekte olan ülkeler statüsünde yer alan Türkiye'nin gelece ğ inde, sosyal bar ışı n 
sağ lanabilmesi, huzurlu bir toplum yap ı s ı na büründürülmesi, refah düzeyinin art ı r ı l-
mas ı , tüm toplum kesimlerinin ve yöneticilerinin temel amac ı dı r. Asl ında bu amac ın 
gerçekle ş tirilmesinde Türkiye yeterli potansiyele de sahiptir. Önemli olan bu potansi-
yelin etkin ve verimli bir ş ekilde toplum ihtiyaçlar ına yönlendirilmesidir. Bu giri ş imde 
gelir dağı lı m ı  dengesini oluş turmak, ülkenin önünü açabilece ğ i gibi gelişme ve büyüme 
sürecine de ivme kazand ıracakt ı r. 
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üçüncü sektör 

OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

BARTER SISTEMINE ÜYE 
OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KIŞ ILERLE 

BORÇ - ALACAK İ LİŞ Kİ Sİ  

Doç.Dr. Ayten Ersoy* 

ÖZET 

Barter sistemi, sisteme dahil kurulu ş lar aras ında takasa dayal ı  kapal ı  bir ödeme 
sistemi olmas ına rahmen, sisteme dahil kurulu ş lar sisteme dahil olmayan kurulu ş larla 
borç- alacak ili şkisi içine girebilirler. Çalış mam ızda, bu borç-alacak ili şkisinin sonuçlar ı  
barter sistemi içersinde incelenmi ş tir. 

DEPT- CREDİT RELATIONS WITH THIRD PARTIES THAT ARE NOT MEM-
BER OF BARTER SYSTEM 

ABSTRACT 

Although Barter system is a covered payment system depended upon (Barter) chan-
ge between the entities that are included in the Barter system, those entities that are 
included in the Barter system may have that dept- credit relations with those entities 
that aren't included in the Barter system . In this study, dept-credit relation within the 
Barter system has been searched. 

Giriş  

Barter, bir firman ın satın aldığı  mal ve hizmetin bedelini, yine kendi üretti ğ i (ya da 
sahibi olduğu) mal veya hizmetle ödemesini sa ğ layan sistemin ad ıdı r. (1) (2). 

Bu sistem bilinen en basit ticaret yöntemi olan takas sisteminin geli ş tirilmiş  ş ekli 
olarak karşı mıza çıkmaktadır.(3) Barter, bir firman ın hem ihtiyaçlar ın ı  satın alabileceğ i 
finansman sistemidir, hem de üretti ğ i mal ve hizmeti satabileceğ i ticaret sistemidir.(4) 

* Marmara Üniversitesi SBMYO Ö ğ retim Üyesi 
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1930'lu yıllardan itibaren A.B.D'de kullan ılmaya baş lanan, sonraki y ıllarda yine 
A.B.D., Avrupa ve Avustralya'da h ızla geliş en barter sistemi, ulusal ve uluslararas ı  tica-
rette paran ın maliyetini en aza indirmeyi amaçlayan alternatif finansman araçlar ı ndan 
birisi olmuş tur.(5) 

Bilinen en eski barter organizasyonu Isviçre'de kurulu olan WIR- Genossenschaft't ı r. 
Bu organizasyon 1934 y ı l ı nda kurulmu ş , 1950'lerde üye say ı sın ı  h ızla art ırm ış , bilgi 
depolama olanaklar ı  bilgisayarlar nedeniyle geni ş leyince üye say ı s ı  65.000'leri a ş arak, 
barter cirosu da y ıllık 2.000.000.000.-Frank'a ula ş mış t ır. 1950'den 1990'a kadar 500 kat 
artan bu miktar dünyada barter ticaretinin geli şmesinin belirgin bir örneğ idir. Bilindiğ i 
kadar ıyla, bugün İsviçre'de kurulan firmalar ın büyük k ısm ı  ticaret odas ına kayıt olurken, 
bu organizasyona da dahil olmaktad ı rlar.(6) 

Bugün yurt içinde 3.500'den fazla firma, yurt d ışı nda 600.000'den çok kurulu ş  barter 
ticareti yapmaktad ır. Bütün bu firmalar Barter Ortak Pazar ı  içinde, klasik ticaretlerinde 
para ödeyerek sat ın ald ıklar ı  mal ve hizmetleri; kendi ürünlerini vererek sat ın alabiliyor-
lar. Yani bilinen anlamda para kullanmadan ticaret yap ıyorlar.(7) 

Barter Uygulamalar ı  üç türde gerçekle ş tirilebilmektedir.(8) (9) 

a) Perakende Barter (Barter exchange): Firmalar ın barter sistemi içerisinde mallar ı  
ve hizmetleri arz ve talep ederek takas organizasyonu yapmalar ıdı r. 

b) Toptan Barter: Üretici, toptanc ı  ve distribütörleri stokta kalan mallar ını  kısmen 
nakit de olsa takas etmeleridir. 

c) Uluslararas ı  Barter: İ ki ş ekilde meydana gelir; 

1) İki ülkenin karşı lıklı  mal takas ı dır (countertrade), 

2) Farkl ı  ülkelerde olan barter ş irketlerinin birbirleriyle yapt ıklar ı  iş lemler (interna-
tional barter). 

Barter iş leminde, Barter ş irketi ve Bartere üye olan firmalar olmak üzere iki taraf bu-
lunmaktadı r. Barter sistemi üyeleri aras ında gerçekle ş en ticari iş lemlere barter i ş lemleri 
denir. Her i ş lemde bir barter üyesi al ı c ı , diğeri sat ı c ı  durumundad ı r.(4) 

Üye firma, sisteme üye olurken sistemden kullanaca ğı  s ıfır faizli döviz kredisi mikta-
rın ı  belirleyebilmekte ve sözle şmede kabul etti ğ i gibi kullanacağı  kredi kar şı lığı  teminat 
vermektedir. Böylelikle verdi ğ i teminat tutar ı  kadar sistemden hiç ödeme yapmadan 
mal ve hizmet sat ın alma imkan ı na kavu ş maktad ı r. Barter ş irketi tarafından kendisine 
verilen "üye firmalar mal ve hizmet listesi"nden ihtiyaçlar ını  karşı layabileceğ i firmalar ı  
belirlemektedir. Sat ı c ı  firma ile do ğ rudan ilişki kurarak ihtiyac ı  olan mal ve hizmetle 
ilgili bilgileri almaktad ı r. Fiyat, kalite, teslimat konusunda sat ıc ı  ile anlaşarak ödeme ko-
nusunda Barter sistemini teklif etmektedir. Anla şma sağ lanmas ı  durumunda al ıc ı  firma, 
sat ı c ı  firmadan mal ve hizmet sat ı n almakta ve ödeme yapmamaktad ır. Fatura kesilirken 
barter çek ve bordrolar ı  kullan ılarak gerçekle ş en barter i ş lemi Barter ş irketine bildiril- 
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mektedir. Barter ş irketi gerçekle şen iş lem sonucu al ıc ı  firman ın cari hesab ına ürünün 
TL. bedeli karşı lığı  kadar USD (ya da di ğer bir yabanc ı  paray ı ) borç yazmaktad ır; sat ı c ı  
firman ın cari hesab ına ürünün TL. bedeli kadar USD (ya da di ğer bir yabanc ı  paray ı ) 
alacak yazmaktad ı r.(4) 

Barter çekleri; gerçekle şen barter i ş lemlerinde al ı c ı  ve sat ı cı  aras ında kullan ılan ve 
taraflarca imzalanarak barter ş irketine gönderilen sistemin k ıymetli evrak ına verilen 
addı r.(10) 

Barter çekleri barter sisteminde iki amaçla kullan ılmaktad ı r: 

a) Gerçekle ş en iş lem bilgilerinin alıc ı , sat ı c ı  ve barter ş irketi için saklama ve gerekti-
ğ inde ispat etme fonksiyonu için kullan ı lı r. 

b) Barter sisteminin bir k ıymetli evrak ı  olarak kullan ı lı r. Alacağı na karşı lık olarak 
üye firmaya ciro edilir. Üye, barter çeklerini barter sistemi üyesi firmalar ın ürünlerini 
sat ın almak için kullan ı r. Bu amaçla kullan ılan çekler üçüncü şahsa ciro edilebilir veya 
üzerinde belirtilen ürün ve firma için kullan ım ı  istenebilir. Nas ıl kullan ılacağı  bilgilerini 
barter ş irketi tespit eder. 

Barter sisteminde gerçekle ş en iş lemle ilgili sözkonusu mallar ın Türk Liras ı  değerini, 
T.C. Merkez Bankas ı  efektif sat ış  kuru ile Amerikan Dolar ına ya da sözle şmede belirlen-
miş  diğ er bir yabanc ı  paraya çevirerek Türk Barter çeki üzerine yazar. 

Barter sistemi firmalar ın iş letme sermayesi sorunlar ın ı  ortadan kald ırmak için 
faaliyet göstermektedir. Sermaye üretimin en önemli girdisidir. Firmalar, yat ı rımlar ın ı  
finanse edecek sermayeyi özkaynaklar ı  ve yabanc ı  kaynakları  kullanarak olu ş turmakta-
d ı rlar. Geçmi ş te üretilenlerin finansal de ğeri olan sermaye, gelecekte yap ılmak istenen 
çalış malar ın olabilirliğ ini belirleyen esas olmaktad ır. Firmalar sermayeyi etkin kullan-
madıklar ında geçmiş teki çal ış malar ı n ın ürünü olan kazanc ı  kaybetmektedirler; ayn ı  
zamanda gelecekte daha çok kazanma f ırsat ın ı  ortadan kald ı rmaktad ı rlar.(8) 

Barter sistemi ile çal ış an firmalar, barter sistemine hangi ürünlerini hangi miktarda 
(sat ış a) sunacaldar ına kendileri karar vermektedirler. Istedilderinde arz bilgilerinde de-
ğ iş iklikler yapmaktad ırlar. Üyeler, sisteme öncelikle stokta bulunan ürünlerini ve de ğ er-
lendirilemeyen at ı l kapasiteyi sunmaktad ı rlar. Firmalar, normal ticari faaliyetlerini yine 
devam ettirdiklerinden barter sistemi ile ek sat ış  yapma aray ışı nda olmaktadırlar.(11) 

Barter I ş lemlerinde kullan ı lan özellikli hesaplar a ş ağı da aç ıklandığı  gibidir. 

120 ALICILAR Hs.: Barterli I ş lemler Hesab ı ' adı  alt ında üye firmalar taraf ından 
açı lır. Mal veya hizmet sat ın al ındığı nda hesap borçland ırı lır, mal veya hizmet 
sat ı ldığı nda hesap alacaldand ı r ı l ı r.. 

900 NAZIM HESAPLAR : Barter ş irketinin, barterli i ş lemleri takibe aldığı  hesapt ı r. 
Bu hesap barter ş irketinin al ış veriş e taraf olmad ığı nında iyi bir göstergesidir. 
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SISTEM GARANTI FONU: Barter sisteminden kar ş ilanamayan taleplerin 
gerekli görüldüğünde nakit finanse edildi ğ i fonun ad ıdı r. Bu fon sistem üyesi 
firmalar ın ortak hesab ı  gibi çalışı r. Sistemin sağ lıkl ı  iş leyiş inde regülatör olarak 
devreye girer. 900' lü hesaplar alt ında izlenir. 

Borçlar Kanunu'nun 109-111. maddelerinde, borçlar ın sözleşmeye taraf olmayan 
kiş ilere, diğer bir deyiş le 'üçüncü ş ah ıslara ilişkin etkileri düzenlenmi ş tir. 109. maddede, 
alacaklıya ödemede bulunan üçüncü şahs ı n hangi hallerde alacakl ı n ın haklar ına halef 
olacağı  belirtilmiş tir. Alacakl ıya tediyede bulunan üçüncü şah ı s aş ağı daki hallerde tediye 
eylediğ i miktar nisbetinde alacakl ın ın haklar ına kanunen halef olur : 

1- Başkas ının borcu için rehin edilen bir şeyi rehinden kurtard ığı  ve bu şey üzerin-
de mülkiyet hakk ı  veya sair diğer bir ayni hakk ı  haiz bulunduğu takdirde, 

2- Alacakl ıya tediyede bulunan üçüncü şahs ın ona halef olacağ  borçlu tarafından 
alacakl ıya haber verildi ğ i takdirde. 

110.madde şöyledir: "Bir üçüncü şahs ın fiilini başkas ına taahhüt eden kimse bu 
üçüncü şah ıs tarafından taahhüdün ifa edilmemesi halinde zarar ve ziyan tediyesine 
mecburdur". 

111. madde şöyledir: "Kendi nam ına akit yapan bir kimse, üçüncü ş ahıs lehine bir 
borç şart etmiş  ise, o borcun ifas ın ı  talep etmek hakk ını  haizdir. Üçüncü şah ıs veya o 
borçta üçüncü şahsa halef olanlar dahi, iki taraf ın niyetine veya örf ve adete tevafuk 
etttiğ i takdirde, borcun ifas ın ı  ş ahsen talep edebilirler. 

Bu takdirde üçüncü şah ıs veya onu istihlaf edenler bu hakk ı  kullanmak istediklerini 
borçluya beyan ettiklerinden itibaren alacakl ının borçluyu ibraya hakk ı  kalmaz". 

ÖRNEK: 

BARTER Ş IRKETI 

Barter Ş irketine üye firmalar 	A 	B 	C 	D 

(otomobil) 	 (bisiklet) 
D firmas ı  barter sistemine arz etti ğ i 200 adet bisikleti 05.08.2002 tarihinde C firma-

s ına $10.000'a satm ış t ı r. Karşı lığı nda Barter çekinin bir nüshas ın ı  bu firmaya, di ğerini 
ise barter ş irketine vermi ş tir. D firmas ı  mal bedeli üzerinden %5 komisyon ve KDV'yi 
hesaba kaydetmi ş tir. D firmas ı  , sisteme dahil olmayan X firmas ından daha önce yap-
tığı  alış  iş leminden dolay ı  $ 3.000 borçludur. X firmas ı  D firmas ından olan alacağı n ı  
zaman ında tahsil edemediğ inden kanuni yollara ba şvurmuş tun. X firmas ı  alacağı nı  D 
firmas ın ın C/H'na dayanarak Barter Ş irketinden talep edebilir mi? 

X firmas ı , D firmas ı= alacağı  için Barter ş irketine (sistemine) Icra Iflas Kanunu 
m.89 uyar ınca haciz ihbarnamesi göndermi ş tir. Bilirkiş ilerce, Barter ş irketinin ticari def-
ter kay ıtları  tetkik edildiğ inde, X firmas ına direkt borçlu bulunmad ığı nı  oysa D firmas ı - 

28 
Say ı : 142 

ekim-kas ı m-aral ık 2003 

pe
cy

a



na borçlu bulunduğunu cari hesap kay ı tlar ı n ı  inceleyerek tespit edilmi ş tir. Dolay ı s ıyla 
Barter ş irketi (sistemi) D firmas ı na olan borcunu X firmas ına ödemiş tirilgili muhasebe 
kay ıtlar ı  aş ağı da sunulduğu gibidir: 

a- D firmas ı n ın (sisteme üye firma) muhasebe kay ı tlar ı : Üye, satt ığı  mal karşı lığı  
"Barterli İş lemler Hesab ı"na borç, sat ış lar hesab ı na alacak kaydeden Ayn ı  gün, 
komisyon gideri kadar i ş lem dekontu ile beraber mal faturas ı  kesilerek üye fir-
maya gönderilir ve sistemdeki olaca ğı ndan düş ülür. 

05.08.2002 tarihli T.C. Merkez Bankas ı  Efektif sat ış  kuru $1= 1.600.000TL. d ı r. 

Mal Bedeli= $ 10.000 x 1.600.000= 16.000.000.000TL. 

120 ALICILAR 

120.01 Barterl ı  İş lemler hesab ı  

600 YURT İ Ç İ  SATIŞ LAR 

391 HESAPLANAN KDV 

Barter sistemi ile mal sat ışı  

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 

Barter ( Ş irketi) Sistemi 

910 ALACAKLI NAZIM Hs. 

910.01 Mal Bedeli 

Sistemden olan alaca ğı n $ cinsinden kayd ı . 

653 KOMISYON GIDERLERI 

653.01 Barter Komisyon Gid. 

191 İ ND İ Rİ LECEK KDV 

120 ALICILAR Hs. 

120.01 Barterli i ş lemler Hs. 

18.880.000.000 

16.000.000.000 

2.880.000.000 

$ 1 0 .000 

$ 10.000 

800.000.000 

144.000.000 

944.000.000 
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900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 	 $ 500 

900.01 Barter Komisyonlar ı  
910 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR $ 500 

Barter Sistemi 

Mahkeme karar ı na göre, Barter sistemince X firmas ı na $ 3.000 ödeme yap ıldığı ndan 
D firmas ı n ın sistemden olan alaca ğı  bu tutar kadar azalacakt ı r. Dolay ı s ı  ile Naz ım hesap-
lara a ş ağı daki gibi kay ı t düş ülecektir. 

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 	 $ 3.000 

(X firmas ı na ödenen) 

910 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR $ 3.000 

Barter Sistemi 

b) Barter Ş irketinin Muhasebe Kay ı tlar ı : 

Barter ş irketi üye firmalar ın yapm ış  olduklan mal al ım ve sat ım iş lemlerini, Barter 

Çekleri i ş letmeye geldi ğ i anda taraflar ın cari hesaplar ı na ( $ ) dolar cinsinden 
kay ı t 

etmektedirler. 

900 BARTER SISTEMI 	 $ 10.000 

900.55 Barter Üyeleri 

900.55.001 C Firmas ı - Alı c ı  firma 

900 BARTER SISTEMI 	 $10.000 

900.55 Barter Üyeleri 

900.55.007 D firmas ı - Sat ı c ı  Firma 

Barter i ş lemi dolay ı s ıyle( D firmas ını n C firmas ına yapt ığı  sat ış ), 

120 ALICILAR 	 944.000.000 

120.01 Barter Sisteminden Alacaklar 

120.01.007 D firmas ı  
600 YURT IÇI SATI ŞLAR 	 800.000.000 

600.02 Komisyon Gelirleri 

391 HESAPLANAN KDV 	 144.000.000 

D firmas ı ndan komisyon geliri elde edilmesi. 
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900 BARTER SISTEMI 
	

$ 500 

900.55 Barter Üyeleri 

900.55.007 D firmas ı  

900 BARTER SISTEMI 
	

$ 500 

900.01 Barter Ş irketi 

900.01.003 Barter komisyonlar ı  

Barter i ş lem komisyonunun ilgili hesaplara kayd ı . 

(Yukar ı da belirtmi ş  olduğ umuz komisyon al ı c ı  tarafından da ödendiğ inde ayn ı  
muhasebe kayd ı  Barter Ş irketince de kay ıt edilecektir). 

Mahkeme karar ına göre, D firmas ına ait $ 3.000'l ık alacak X firmas ına ödeneceğ in-

den D firmas ın ın cari hesab ı  $ 3.000 azalt ı lacakt ı r. 

900 BARTER SISTEMI 

900.55 Barter Üyeleri 

900.55.007 D firmas ı  

900 BARTER SISTEMI 

900.99 Sistem Garanti Fonu 

X firmas ına yap ılan ödeme 

$ 3.000 

$ 3.000 

910 ALACAKLI NAZIM Hs. 	 $ 3.000 

Barter sistemi 

	

900 BORÇLU NAZIM Hs. 	 $ 3.000 

	  (X firmas ı na ödenen)  
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SONUÇ 

Barter sistemi, sisteme dahil kurulu ş lar aras ında takasa dayal ı  (malı/malla ve/veya 
maldhizmetle, hizmetli/malla) kapal ı  bir ödeme sistemi olmakla birlikte sisteme dahil 
kuruluş lar ticari ya şam ın dinamizmi sonucu ister istemez sisteme dahil olmayan kuru-
luş larla da borç - alacak ili şkisi (alacağı n temliki- borcun nakli, ihtiyati tedbir, ihtiyati 
haciz, haciz v.b.) içindedir. 

Ne üye kuruluş  ne de Barter yöneticisi Barter sisteminin takasa dayal ı  kapalı  bir sis-
tem olduğ u gerekçesi ile borcundan kurtulamaz. 
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üçüncü sektör 

OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

TÜRKİ YE'DE KO OPERAT İ FÇİ LİĞİ N 
F İ Kİ R, ANAYASA VE KALKINMA 

PLANLARI ÇERÇEVESINDE 
INCELENMESI 

Yrd.Doç.Dr.Giilen ÖZDEMIR* 
Araş .Gör.Burçin BA Ş ARAN* 

ÖZET 

Mithat Pa şa ile baş layan kooperatifçilik fikir hareketleri Atatürk'ün önderli ğ inde 
önemli geli ş meler göstermi ş  ve daha sonra birçok yabanc ı  uzman kooperatifçilik konu-
sundaki incelemeleri ile ülkemiz gerçeklerini ortaya koymu ş tur. 

Her Kalkınma Plan ında örgütlenmeye yer verilmi ş tir. Ancak son y ı llarda kooperatif-
çilik yasalar ı nda demokratikle şme aç ı sından düzenlemeler gerçekle ş tirilmesine ra ğmen 
sorunlar ı n çözülmediğ i, hala bir kooperatifçilik politikas ın ı n bulunmadığı , tam anla-
m ıyla demokratik kooperatifçili ğ in yerle ş tirilemediğ i görülmektedir. 

EVALUATION OF COOPERATION MOVEMENT IN TURKEY WITH REGARD 
TO IDEA, CONSTITUTION AND DEVELOPMENT PLANS 

ABSTRACT 

The idea and movement of cooperatives initiated with Mithat Pasha progressed 
significantly during the times of Ataturk and later various foreign specialists with their 
investigations exposed Turkey's facts regarding co-operatives. 

Cooperatives were emphasized in each of the State's development plans. Despite 
recent improvements in laws regarding democratization of cooperatives the problems 
encountered have not been solved and full de mocratization has not been realized. 

1. GIRIŞ  

Ülkemizde kooperatifçili ğ in baş lang ıc ı  1800'lü y ı llara kadar dayanmaktad ı r. Ancak 
temeli bu kadar eskiye dayanmas ına rağmen, bugün hala yeterli etkinliğ i sağ layamam ış - 

* Trakya Üniversitesi, Tekirda ğ  Ziraat Fakültesi, Tar ı m Ekonomisi Bölümü 
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tı r. Ülkemizde 58.149 kooperatif ve bu kooperatiflerin 7.894.482 orta ğı  bulunmaktad ır 
(1) ve bu kooperatifçilik hareketi bilindi ğ i gibi birçok aksayan yönü ile kendine özgü bir 
ş ekilde geliş imini sürdürmektedir. Bu geli şme daha çok say ısal yönden olmas ına karşı n, 
kooperatifçiliğ in temel değerleri aç ısından ayn ı  geliş meyi görememekteyiz. Kooperatif-
ler y ıllarca hükümetlerin yanl ış  uygulamaları , insanlar ın kooperatifçilik konusundaki 
eğ itimsizliğ i, finansman, üst örgütlenme, ara ş t ırma, mevzuat ve denetim gibi birçok 
nedene bağ lı  olarak ülke kalk ınmas ında gerçek yerini alamam ış t ır. Varolan eksiklik-
lerin giderilmesi aç ı sından ve kooperatifçili ğ in beklenen etkinliğ i gösterebilmesi için, 
ülkemiz kooperatifçili ğ inin temellerini ve geli ş imini detaylar ıyla incelemek gerekir. Bu 
nedenle bu çal ış mada öncelikle fikir, anayasa ve kalk ınma planlar ında kooperatifçiliğ in 
ne ş ekilde yer aldığı  incelenmi ş tir. 

2. KOOPERATIFÇILIK F İ Kİ R HAREKETLERI 

2.1. 1863-1888 Dönemi 

Bu dönem, devlet adam ı  Mithat Pa ş a'n ın Niş  valisi iken 1863 yı lında Pirot kasabas ın-
da kurduğu "Memleket Sand ığı " ile baş lar. Memleket Sand ıklar ında bugün bile tamam ı  
her ülkede uygulanamayan ve kooperatifçilik ilkelerinin temelini olu ş turan; koopera-
tiflere serbest giri ş , demokratik yönetim, risturn, dinsel ve siyasal tarafs ızl ık ve işbirliğ i 
ilkelerinin uyguland ığı  bilinmektedir. Bu yüzden ilk Memleket Sand ığı n ı n kurulduğ u 
1863 y ı l ın ı  Türk kooperatifçilik hareketinin ba ş lang ıç yı l ı  olarak kabul edebiliriz. 

Mithat Paşa, o dönemde köylülerin ekonomik sorunlar ın ın çözümü için imece usu-
Jüne başvuran ve bo ş  hazine topraklar ından yararlanmay ı  öngören bir sistem kurmu ş -
tur. Al ınan olumlu sonuçlar bu sand ıkların ülkenin her tarafına yayılmas ın ı  sağ lamış  ve 
Memleket Sandıkları  Nizamnamesi 1867 yı lında kabul edilmi ş tir. Memleket Sand ıklar ı  
ülkemizdeki ilk tar ımsal kredi kurulu şudur. Daha sonra bu sand ıkların esas görevlerin-
den uzakla şı baları  ve ciddi bir denetimden yoksun olmalar ı  nedeniyle 1883 y ı lında bazı  
önlemler al ınmış tır. Sand ıklara sermaye sağ lamaya yarayan imece usulü ve bir çift öküz 
başı na 15 kg buğday toplama usulü kald ır ı larak a şar vergisi %10 dan -%1 re ç ıkart ılmış  
ve bu %1 ilaveye de Menafi Hissesi denilerek Memleket Sand ıkları  Menafi Sand ıklarma 
dönü ş türülmüş tür. Sonuçta yine denetim eksikli ğ inden dolay ı  bu sand ıklar ın da gerekti-
ğ i ş ekilde çal ış tı rılamamas ı  sonucu tasfiye edilerek onlar ın yerine merkezi bir zirai kredi 
örgütü olan Ziraat Bankas ı  kurulmuş tur. Türkiye'de zirai kredinin merkezi bir kurulu ş  
halinde yeniden örgütlenmesi, hiç ku şkusuz, bu konuda at ı lmış  ileri bir ad ım olarak 
kabul etmek gerekir. Ancak Mithat Pa ş a'y Memleket Sand ıklar ı  kurmaya yönelten çiftçi 
ve küçük esnaf erbab ın ın sorunlar ından birçoğunu, yine bu kimselerin kendilerinin çö-
zümleyecelderi gerçe ğ inin unutulmas ı , Türk kooperatifçilik hareketinde 1888 y ılından 
baş layarak 1908 y ı lına kadar süren yirmi y ı llık bir boş luğun meydana gelmesine neden 
olmuş tur. Bu süre içinde ülkemizde ulusal planda bir kooperatif harekete rastlanma-
maktad ır (2). 
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2.2. 1888-1923 Dönemi 

Bu dönemde Ikinci Me ş rutiyet'in ilan ı  fikir hareketlerinde serbestli ğ i sağ lamış , dev-
letin içinde bulundu ğu siyasal ve ekonomik bunal ım da bu hareketleri kamç ılamış tı r. 
Bu dönemde ç ıkan çeş itli gazetelerde bat ı  örneğ i ekonomik kuruluş lardan ve koopera-
tiflerden söz eden yaz ılara rastlanmaktad ır. Bu dönemde fikir hareketlerinin en güçlüsü 
Ahmet Cevat' ın önderliğ inde yap ı lmış  olandır. Ahmet Cevat Rochdale kooperatifçili ğ ini 
örnek alarak tüketim kooperatifçili ğ inin ülkemizdeki ilk temsilcisi olmu ş  ayr ıca koope-
ratif ortaldarm ın diğer (özellikle konut) ihtiyaçlar ın ın da ele al ınmas ı  gerektiğ ini savun-
muş tur. Ahmet Cevat; ticaret, sanayi ve tar ımda kooperatifçilik, kooperatifçilik eğ itimi 
gibi konulara değ inmiş  ve kooperatifçilikte şu üç sonucun al ınabileceğ ine inanm ış tı r. 

1- Avrupa'da yeni olan bu ekonomik a ş ama ile uygar uluslara çabucak yeti şmek, 

2- Ulusun ekonomik düzenlemesini kooperatif ile sa ğ lamak, 

3- Ekonomik haks ızl ıkları  ortadan kald ı rmak. 

Bunun yan ında bazı  değerli bilim adamlar ın ın kooperatifçiliğ in yay ılmas ı  konusun-
da propaganda yapt ıkları , eserlerinde kooperatifçili ğe önem verdikleri de destekledikleri 
görülmektedir (2). 

2.3. 1923 - 1973 Dönemi 

Bu dönemin ba ş lang ıc ı, her türlü fikir at ılımın ın baş ladığı  Cumhuriyet Dönemi'nin 
de baş langıc ıdı r. Ülkemiz kooperatifçili ğ inde büyük yeri olan Atatürk'ün bu dönemler-
de kooperatifçilik dü şün ve eylemleri konusunda birçok çal ış ma yapt ığı nı  görmekteyiz. 
Düşün alan ında; Atatürk'ün özgün kooperatifçilik dü şünceleri değ iş ik söylevlerinde, 
döneminde ç ıkarılan yasalarda, parti programlar ında ve yay ımlanan kitaplarda aç ıkça 
görülmektedir. Örne ğ in 1920'de TBMM'ye sunulan Kooperatif Ş irketler kanun tasar ı -
sında Meclis Ba şkan ı  Mustafa Kemal'in imzas ı  vard ı r. Eylem alan ında ise; Cumhuriyet'in 
ilk yıllarında Ankara'da gittikçe artan memurlara ucuz tüketim maddesi sa ğ lamak için 
tüketim kooperatifçili ğ i ile özel olarak ilgilenmi ş tir. Ş öyle ki Atatürk'ün direktifleriyle 
ç ıkarılan 1925 tarihli bir yasa ile Ankara'daki memurlara yar ım aylık ikramiye verilmesi 
ve bunlar ın kurulacak Ankara Memurlar Kooperatifi'ne anapara olarak yat ır ılmas ı  ön-
görülmüş  ve böylece kurulan Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifi'ne Cu ırıhurreisi 
Gazi Mustafa Kemal Pa şa ve başvekil İsmet Paşa bir ve iki numaral ı  üye olmuş lardır. Bu 
üyelik eylemi, Atatürk'ün kent kooperatifçili ğ i uygulamas ına verdiğ i önemi aç ıkça gös-
termektedir. 1936 y ı lında ise Atatürk'ü ikinci bir kooperatifçilik eylemi içinde görmekte-
yiz. Içel'in Tekir ve civar ı  köylerinde üreticilerle birlikte 30 Haziran 1936'da, tar ım kredi 
kooperatifi kurmak üzere Ziraat Bankas ı 'na bir dilekçe verir. Dilekçedeki imzalardan 
birincisi, Tekir çiftliğ i sahibi Kemal Atatürk'tür (3). 

Atatürk'ün d ışı nda bu dönemde, T.C.Ziraat Bankas ı , Türk Kooperatifçilik Kurumu, 
Ş ekerbank ve Ş eker Ş irketi, Türkiye Halk Bankas ı  gibi birkaç kuruluş  ülkemiz koope-
ratifçiliğ inde rol oynam ış tı r. Ziraat Bankas ı  tar ı ma ve kooperatiflere verdi ğ i kredilerle, 
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Türk Kooperatifçilik Kurumu kooperatifçilik konusunda yapt ığı  kongre, konferans ve 
dergilerle, Ş ekerbank ve Ş eker Ş irketi pancar üreticilerini kooperatifle ş tirerek, Halk 
Bankas ı  da esnaf kooperatiflerini destekleyerek önemli i ş levler gerçekle ş tirmişlerdir. 
Bunlar ın dışı nda yine bu dönemde birkaç yabanc ı  uzman ın kooperatifçilik konusunda 
haz ırladıklar ı  raporlar ve projeler ülkemiz koöperatifçili ğ inin geliş imini görmek aç ı sın-
dan dikkate de ğer çal ış malard ı r. 

Willbrandt Raporu: Özellikle 2834 ve 2836 sayıl ı  yasaların uygulanmaya ba şlama-
s ından sonra, ülkemize getirilen Willbrandt Türk kooperatifçili ğ ini inceledikten sonra; 
daha önceki Türk Ticaret Kanunu'nun kooperatifler için yetersiz kald ığı n ı , Türkiye'de 
ileri ülkelerde yürütülen özgür kooperatifçili ğ in henüz yürütülemeyece ğ ini ve koopera-
tifçiliğ in devlet vesayeti alt ında yürütülmesi gerekti ğ ini belirtmiş tir. 

Dr. Zuzic Raporu: Ziraat Bankas ı  tarafından 1947 y ı lında Tar ım Kredi ve Tarım 
Sat ış  Kooperatiflerini incelemesi için Yugoslavya'dan getirtilen uzman, kendisine verilen 
görevin kapsam ın ı  geniş leterek, kooperatifçili ğ imizin tümünü gözden geçirmi ş tir. 

Dr. Zuzic Raporunda, Türk kooperatifçiliğ inde bir koordinasyon bulunmadığı nı , 
oysa ki her ülkenin mevzuat ında, çeş itli kooperatiflerin faaliyetlerini koordine eden bir 
merkezin bulunduğunu ifade etmi ş tir. 

Raporda yer alan di ğer fikirler; her kooperatif bran şı n ın kendi içinde federasyona, 
daha sonra bu federasyonlar ın ulusal bir kooperatifler federasyonuna do ğ ru geliş tiril-
mesi, kooperatif bas ın ın güçlendirilmesi, e ğ itimin merkezce sa ğ lanmas ı  gerekleriyle 
ilgilidir (2). 

Prof. Hirsch'in Görü ş leri: İstanbul ve Ankara Universitelerinde Ticaret Hukuku 
profesörlüğ ü yapan Hirsch, 1957'de yürürlüğe giren 3. Türk Ticaret Kanununu haz ırla-
makla görevlendirilmiş , kooperatifçili ğ imizde bir güdümlülü ğ ün bulunduğ unu ve koo-
peratifçiliğ in bundan kurtulmas ı  gerektiğ ini belirtmiş tir. Hirsch'e göre kooperatifler ilk 
dönemlerinde devletçe desteklenmeli, belirli bir olgunlu ğ a geldikten sonra özerkli ğ ine 
kavuş turulmal ıdı r. Ayr ıca bir kooperatif yasas ı  düzenlenirken de bu konuda çal ış anlara 
söz hakkı  tan ınmal ıdır. 

Colombain Projesi 

1950'de Uluslararas ı  Çal ış ma Teşkilat ı  arac ı lığı  ile getirtilen uzman ülkemizde k ısa 
süre kalmas ına rağ men, Türkiye kooperatifçiliğ i hakkında ilginç ve ilginç olduğu kadar 
da (ülkemiz kooperatifçili ğ inin gelişememesinin sosyolojik nedenlerine kadar inmi ş  
olmas ı  bakımından) Türkiye için büyük de ğer taşı maktad ı r. 

Colombain raporunda; kooperatif hareketin mümkün oldu ğunca erken, kendi taba-
nına oturtulmas ı  ve kooperatifçilerin ellerine b ı rakı lmas ı  ve ayr ıca aş ağı daki noktalar ı  
ele alan bir kooperatifler yasas ın ın gereğ inden söz etmi ş tir; 

• Türk kooperatifçili ğ ine gerçek mahiyetini vermeli ve onu, muhtaç oldu ğu bilgi ve 
hareketliliğ i getirecek bir statü ile donatmal ı , 
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• Üyeleri titizlikle seçilmi ş , Tescil ve Kontrol Dairesi ad ı  verilecek bir örgütün olu ş -
turulmas ını  sağ lamal ı , 

• Bizzat yönetme ve i ş letmeye kalkmadan, kooperatifçilik ilkelerini ö ğ retmek, koo-
peratiflerin kurulmas ına yard ım etmek, iş lemleri gözetmek, hesaplar ı  gözden geçirmek 
üzere bir kurul olu ş turmal ıd ı r. 

Colombain, kooperatifçili ğ imizin gelişememesinin sosyolojik nedenlerinden söz 
ederken, ilginç baz ı  olayları  da raporuna almay ı  ihmal etmemi ş tir. 

1950'de güneyde, bat ıda ve Marmara Bölgesi'nde 5-6 haftal ık bir inceleme gezisi 
yapmış  olan Colombain'in tar ım sat ış  kooperatifleri hakk ındaki düşünceleri; "Çiftçi 
bu teşkilat ın, mahsulleri için asgari fiyat temin etmek maksad ıyla hükümet tarafından 
kurulmu ş  bir nevi sigorta olduğuna inanır. Fakat tüccar taraf ından bir parça fazla fiyat 
teklifi karşı s ında kendini serbest kabul ederek bu serbestli ğ i kullan ır ve bilmeden kendi 
kooperatifini ihmal eder. Neden, zira ne mevzuat ne de e ğ itim, kooperatifin sermayeler 
birliğ i değ il, bir insanlar birli ğ i olduğu fikri yerle ş tirilememi ş tir". Türkiye'de halkın ca-
hilliğ ini öne süren kimselere Colombain'in verdi ğ i cevap ilginçtir. "Cehalet engeli Asya 
ve Afrika'da da mevcuttur. Mesela Asya memleketlerinde büyük ço ğunluğu iyi nitelikte 
olan onbe ş  milyon kadar, Afrika'da okuman ın henüz yayı lmadığı , baz ı  ülkelerde 300 bin 
kadar kooperatifçi vard ır. Bu durum, cehalet engeline galip gelecek araçlar ın varlığı n ı  
göstermektedir" (2). 

Bu dönemde yasal aç ıdan ise özellikle 1163 say ılı  Kooperatifler Kanunu bütün ko-
operatiflerin birlik ve merkez birli ğ i düzeyinde üst örgütlenmelerine olanak sa ğ lamas ı  
aç ıs ından önemli bir yasal gelişmedir. Bu yasan ın ç ıkmas ı  ile ilk olarak 1969 y ı lında 
Tar ım Sat ış  Kooperatifleri Merkez Birliğ i (TARKO) kurulmu ş , 1971'de de Köy Kalk ınma 
Kooperatifleri Merkez Birli ğ i (KÖY-KOOP) kurulmu ş tur. Ancak 12 Eylül'den sonra bu 
iki merkez birli ğ i kapatılmış tı r. 

2.4. 1973'den Günümüze 

1973'den günümüze kadar geli ş meler daha çok yasal aç ıdan olmuş tur. Öncelikle bu 
dönemde 1973 tarih ve 1757 say ı lı  Toprak ve Tar ım Reformu Kanunu'nu görmekteyiz. 
Bu kanun, toprak ve tar ım reformu bölgelerinde kurulacak toprak ve tar ım reformu 
kooperatiflerini içermesi aç ı sından ve bu kooperatiflere giri ş i zorunlu k ı lmas ı  aç ısmdan 
ayr ı calıklı  bir yasad ı r. Bu yasa 10 May ıs 1977 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nce biçim 
yönünden iptal edilmiş  ve yerine yenisi henüz ç ıkart ı lamamış tır (4). 

Yine bu dönemde 1985 tarih ve 3186 say ılı  Tarım Sat ış  Kooperatifleri ve Birliklerinin 
Kuruluş u Hakkı nda Kanun Hükmünde Kararnamenin de ğ iş tirilerek kabulüne dair ka-
nunu görmekteyiz. Bu yasa da 1993 y ı lında çıkar ı lan 3947 say ı lı  yasa ile baz ı  değ iş iklere 
uğ ramış t ır(4). 2000 yılına gelindiğ inde ise; Tar ım Satış  Kooperatifleri ve Birliklerinin 
üstlendikleri fonksiyonlar ve ula ş tıkları  iş letme büyüklülderi nedeniyle ya şadıkları  ya-
pısal sorunlar ı  çözmek ve bu kurulu ş lar ı  özerk, idari ve mali yönden bağı ms ız, güçlü bir 
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mali yap ı  ile kendi kendilerini sürdürebilir ve piyasa ko şullar ında rekabet edebilir bir ya-
pıya kavuş turmay ı  hedefleyen 4572 say ı lı  "Tar ım Sat ış  Kooperatif ve Birlikleri Hakk ında 
Kanun" 1 Haziran 2000 tarihinde kabul edilmi ş , 16 Haziran 2000 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş tir(5). 

Yasayla, kooperatif ve birliklerin ilk i ş leme tesisleri d ışı ndaki fabrikalar ının, anonim 
ş irket statüsünde kurulmas ı  ve iş letilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Kooperatif ve 
birlilderin sadece sermayeleri (ortakl ık paylar ı ) rehin ve hacze kar şı  korunmuş  olup, ne 
sanayi iş letmeleri ne de hatta ilk i ş leme tesisleri bu tür bir korumadan yararland ı rılma-
maktad ı r. "Kooperatiflerin ba ğ lı  olduklar ı  birliğ in belirleyeceğ i ilke ve esaslara uymak 
zorunda" tutulmas ı  yönündeki zorlama ise kooperatifler ile ba ğ lı  oldukları  birlik ara-
smda özerklik ili şkilerinin gözetilmedi ğ i sonucuna ulaş t ırmaktad ı r. Yasada "birliklerde 
genel müdür yönetim kurulunun do ğ al üyesidir" hükmü yer almaktad ır. Yasan ın geçici 
maddeleri kalı cı  maddelerinden daha ilginç özellikler ta şı maktad ı r. Geçici Md. 1/D ile; 
4 üyesi Sanayi ve Ticaret Bakan ı , 2 üyesi Hazine Müsteş arlığı nın bağ lı  olduğ u Devlet 
Bakanı  tarafından atanan, sadece 1 üyesi birliklerin yönetim kurulu üyeleri aras ından 
seçimle belirlenen ve dört y ıl süre ile görev yapacak Yeniden Yap ılandı rma Kurulu olu ş -
turulmuş tur. Kurulun çal ış ma esaslar ın ı , uygulayacağı  ilke ve programlar ı, kooperatif ve 
birliklerce al ınmas ı  gerekli önlemleri ve yap ılması  gereken i ş lemleri yine ayn ı  iki bakan 
belirlemektedir. 

Geçici md. 1/E/4 e göre; Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  yeniden yapılandı rma süresi 
içinde görev yapmak üzere, birliklerin denetim kurullar ına Bakanl ık mensuplar ından 
birer denetçi atayacak ve bu denetçilere en yüksek devlet memuru ayl ığı na ula şabilecek 
bir ücret Birlik taraf ından ödenecektir (6). 

Geçici md. 1/E/3'de de "Kooperatif ve Birliklere Yeniden Yap ılanma Dönemi içerisin-
de sağ lanan kaynaklar ın dışı nda Devlet veya diğer kamu tüzel kiş ilerinden herhangi bir 
mali destek sağ lanamaz" ifadesi yer alm ış ; bu da tar ımsal kooperatiflerin maddi daya-
naldar ın ı  tasfiyeden ba şka bir anlama gelmemektedir. 

Kooperatif ve birliklerin yeniden yap ılandırılmas ı  için gerekli olan finansman Dün-
ya bankas ı  ile yürütülen Tar ım Reformu Uygulama Projesi (Aitti)) Kredi Müzakereleri 
sonucu sağ lanmış , bu çal ış malar ve uygulamalar sonucunda, tar ım satış  kooperatif ve 
birliklerinin özerk bir yap ıya kavuş turulmas ı  için çok önemli ad ımlar atılmış  ve yeniden 
yap ıland ırılmaları  için de gerekli altyap ı  oluş turulmuş tur. 

Bu dönemde yönetimi ve denetimi Ziraat Bankasfr ıca yürütülen Tar ım Kredi Koo-
peratifleri 1972 y ı lında ç ıkar ılan 1581 say ı lı  yasaya göre Bölge Birlikleri (16 bölge bir-
liğ i) ve 1977 yı lında Merkez Birliğ i (TÜRK-KOOP) ş eklinde örgütlenmiş , Yönetim ve 
Denetim İş leri Merkez Birliğ i'nce yap ılmaya baş lanmış t ır. Ziraat Bankas ı 'n ın vesayetin-
den kurtularak demokratik yönetim sürecine giren kooperatif ve birlikler 1985 y ılında 
çıkar ılan 3223 Sayı lı  Yasa ile Tar ım ve Köy I ş leri Bakanl ığı 'n ın yönetimine geçirilmiş tir. 
En son olarak da, 28 Haziran 1995 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanan "Tarım Kredi Ko- 
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operatifleri ve Birlikleri Kanunu'nda De ğ iş iklik Yap ı lmas ı  Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname"ye göre 1581 say ı lı  Tar ım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 4.5. 
ve 6. maddesindeki de ğ iş iklikler, Yönetim Kurulu, Yönetim ve Yönetim Kurulu "üyeleri 
ve Denetçileri ile personelin görevlerine son verilmesi konusu ile ilgili olarak yap ılmış tır 
(7). 

Tar ımdışı  kooperatifçilik alan ında ise 1163 sayılı  Kooperatifler Yasas ına göre kurul-
muş  Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri ve Merkez Birli ğ i bulunmak-
tadır (4). 

1997 yı lında ise Ankara'da "Ormanc ı lık Kooperatifleri Merkez Birli ğ i (OR-KOOP) 
kurulmuştur(4). 

1969 tarih ve 1163 say ı lı  Kooperatifler Kanunu'nda kurulmas ı  öngörülen Türkiye 
Milli Kooperatifler Birli ğ i ise ancak 1991 y ı lı  sonu kurulabilmiştir (4). • 

3. ANAYASALARDA KOOPERATIFÇILIK 

3.1. 1961 Anayasas ı'nda Kooperatifçilik 

Çağdaş  anayasalarda sosyal devlet ilkesi ba ş ta gelen temel ö ğeler aras ındadır. Sosyal 
devlet s ınıflar aras ındaki dengesizlikleri gidermek yada azaltmak için ekonomik yönden 
güçsüz, desteğe ve yard ıma ihtiyacı  olan kesimlere asgari yaşam sağ lamak durumunda-
dır. Bu nedenle sosyal devlet ilkesini benimsemi ş  devletler, sosyal devlet olmalar ından 
kaynaklanan görevleri yerine getirebilmek için kooperatifçili ğ i bir araç olarak kullan-
makta ve bunun için de kooperatifçili ğ in geliş mesi ve yayg ınlaşmasını  desteklemekte-
dirler. Özellikle az geli şmiş  ülkelerde kooperatiflerin kendilerinden bekleneni gerçek-
leş tirebilmeleri için devletin bunlar ı  çeş itli şekillerde desteklemesi ve tüm yard ımlar ı  
sağ lamas ı  kaç ınılmaz bir zorunluluktur (8). 

Sosyal devlet anlay ışı  ülkemizde ilk kez 1961 Anayasas ı  ile girmiş tir.-Nitekim 2. Mad-
de "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir" şeklinde düzenlenmi ş tir. 
Anayasa'n ın 51. Maddesi "Devlet kooperatifçili ğ in gelişmesini sağ layacak tedbirleri 
alı r" ş eldindedir. Yine 1961 Anayasas ı 'n ın 53. maddesinde bu tedbirlerin " ..... iktisadi 
gelişme ve mali kaynakların yeterliliğ i ölçüsünde  " yerine getirilece ğ i hükme 
bağ lanmış t ı r. 

Her ne kadar kooperatifçili ğ in gelişmesini sağ layacak tedbirlerin al ınması  devlete 
anayasal bir hükümle ernredilmi ş  olsa da, hükümette yer alan siyasi partilerin felsefe-
sine bağ lı  olarak, ekonomik ve mali yetersizlikler ileri sürülerek istenirse bu tedbirlerin 
al ınmas ı  geciktirilebilir ve geriye itilebilir. Bu da kooperatifçili ğ in gelişmesini tamamen 
hükümetlerin tercihlerine b ırakm ış t ır. 

3.2. 1982 Anayasas ı'nda Kooperatifçilik 

1961 Anayasas ı 'nda olduğu gibi 1982 Anayasas ı 'nda da kooperatifçilikle ilgili hüküm 
bulunmaktad ı r. Anayasa'n ın 171. maddesi "Devlet, milli ekonominin yararlar ını  dikkate 
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alarak, öncelikle üretimin artt ı r ılmas ını  ve tüketicinin korunmas ını  amaçlayan koopera-
tifçiliğ in geli ş mesini sağ layacak tedbirleri al ı r (8). 

Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle u ğ raş amaz 
ve siyasi partilerle i şbirliğ i yapamazlar" ş eklindedir. Hiç kuşkusuz bu hüküm, Anaya-
sa'n ın 2. maddesinde belirtilen, "Türkiye Cumhuriyeti  sosyal bir hukuk devletidir" 
şeklinde bir hükmün gereğ i olarak yer alm ış t ır. Ancak sosyal devlet olman ın getirdiğ i 
yük, "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik 
istikrar ın korunmas ını  gözeterek, mali kaynaklar ın yeterliliğ i ölçüsünde yerine getirir" 
ş eklinde Anayasa'n ın 65. maddesiyle s ın ı rland ı r ılmış t ır. 1961 Anayasas ı 'nda olduğu gibi 
hükümetler, devlete verilen görevlerin yerine getirilmesinde rahat bir tercih yapabile-
celderdir (8). 

1982 Anayasa's ının 171. Maddesi kooperatiflere devlet denetimini öngörmü ş tür. Bu 
hüküm devlet kooperatif ili şkileri aç ısından yeni boyutlar eklemi ş tir. Kooperatifler de-
netim fonksiyonunu kendi birlikleri yada d ış ar ıdan bir denetim örgütüyle yerini getir-
seler de devlet denetiminden kaçamayacaklardir, söz konusu hüküm, bu yönüyle vesayet 
sistemine benzer kooperatifçili ğ i öngörmektedir denebilir (8). 

Diğer yandan 1163 say ıl ı  Kooperatifler Kanunu'nun 93. maddesinde yer alan koope-
ratiflerin siyasi faaliyet yasa ğı , Anayasal hüküm olmu ş tur. 

4. KALKINMA PLANLARINDA KOOPERATIFÇILIK 

4.1.1. Be ş  Yıllık Kalkınma Planı'nda (1963-1967) Kooperatifçilik 

Birinci Be ş  Yı llık Kalkınma Planffida (1963-1967) tar ım kredi kooperatiflerine mev-
duat toplama yetkisinin verilmesi, pazarlama kooperatiflerinin geli şmesinin sağ lanmas ı , 
ormanc ı lık kooperatiflerinin kurulmas ı , bal ıkç ı lık kooperatiflerinin ve konut koopera-
tiflerinin desteklenmesi şeklinde kooperatifçili ğe yer verilmi ş tir. 

4.2. II. Be ş  Yı llık Kalkınma Planfnda (1968 - 1972) Kooperatifçilik 

İkinci Beş  Yıllık Kalkınma Plan ı 'nda kooperatifçilik, bir önceki tar ım, konut gibi 
çeş itli kesimlerdeki kooperatifle şmenin yetersiz olduğunu ileri sürerek söz konusu ke-
simler için politika önerilerinde kooperatifçili ğ i savunmuş tur (8). 

Bu planda, Türk ekonomisinde geli ş meyi s ın ırlayan yap ısal güçlükler s ıralan ırken, 
tarımsal geliş meyi s ını rlayan etmenler aras ında örgütlenmenin yetersizli ğ i gösterilmiş  
ve bu nedenle kooperatiflerin desteklenece ğ i belirtilmiş tir. 

Uygulanacak politikalar bölümünde ş u hususlara yer verilmiş tir: 

• Küçük ve orta ölçekli tar ım iş letmeleri ve kooperatifler özellikle de tar ım kredi 
kooperatifleri modern girdi kullan ımına yöneltilecek kredilerle desteklenecektir. Belirli 
büyüklük altındaki çiftçilere krediler kooperatifler arac ı lığı  ile verilecektinüretimi art ı -
r ı c ı  tar ım kooperatifleri kredi yan ında teknik yönden de desteklenecektir. 
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• Kooperatifleşme konusunda sorumlu kamu kurumlar ı  aras ında eşgüdüm sağ lana-
cakt ı r. 

• Kooperatifçili ğ in geliş ip yayg ınlaşabilmesi için kooperatifçilik e ğ itimine önem 
verilecektir. 

• El ve ev sanatlar ı  desteklenerek köylünü bu konuda örgütlenmesi sa ğ la ı .cakt ı r. 
• Orman köylüsünü bulundu ğu yerde kalk ınd ırmak için kooperatifle şmeleri te şvik 

edilecektir. 

• Bal ıkçı lar ın kooperatif şeklinde örgütlenmesi desteklenecektir. 

• Toplum kalk ınmas ı  konusunda kooperatiflerden yararlan ılacakt ı r. 

• Esnaf ve sanatkar ın, küçük çiftçilerin sosyal güvenliklerini sa ğ lamak için koopera-
tifler ş eklinde örgütlenmesi sa ğ lanacakt ı r. 

Ayn ı  planda konut kooperatiflerinin imar ve Iskan Bakanl ığı 'n ı n denetimi alt ı nda 
toplu konut kurulu ş ları  şekline gelmeleri için te şvik edilecekleri ve ayr ıca küçük sanayi-
ciler için de kooperatifle ş menin geliş tirileceğ i yer alm ış t ı r. 

4.3. III. Be ş  Yı llık Kalkınma Planı'nda (1973 - 1977) Kooperatifçilik 

III. Beş  Yı llık Kalkınma Planffida "Kooperatifle ş me" bir sektör olarak ayr ı  bir ba ş -
lık alt ında ele al ınmış t ı r. 1973-1977 döneminde izlenecek kooperatifçilik politikas ı n ı n 
amac ını , Kalk ınma Plan ı  şöyle belirtmektedir: "Da ğı n ık bireysel emek, güç, beceri ve 
tasarruf potansiyelini ekonomik ve sosyal kalk ınman ın hızland ır ı lmas ına yöneltmede 
kooperatiflerden bir araç olarak yararlan ılacakt ı r. Kooperatifçilik, ortaklar ına eş it haklar 
tan ıyan ve e ş it sorumluluk yükleyen demokratik örgütler olarak geli ş tirilecektir." Bu 
amaca ulaşmak için şu politikalar öngörülmü ş tür; 

• Tar ım kesiminde çok amaçl ı  kooperatifle ş me temel al ınmış t ı r 
• Tüketim kooperatifçiliğ i teşvik edilecektir 

• Örgütlenme ve eğ itim konular ında kooperatifle şme devlet deste ğ i ve ayr ıca ortak-
ların hak ve yararlar ı nı  koruyacak denetim düzeni gerçekle ş tirilecektir. 

• Kooperatiflerin ba şarı l ı  bir kooperatifçilik i ş letmeciliğ i yapabilmeleri için uygu-
lamalar ı  yönlendirmek ve devlet tarafından yap ı lacak yard ımlar ı  koordine edecek bir 
kooperatif merkez bankas ın ın kurulmas ı  çal ış malar ına baş lanacakt ı r. 

Bunlar ın bir kısmı  ilk defa kalk ı nma planlar ında sözü edilen politikalard ı r. Plan, bu 
politikalr yan ında sektörler içinde kooperatifçililde ilgili ilkeler ve tedbirlere de yer 
vermiş tir. 

• Konut kooperatifleri için yeni bir yasal düzenleme yap ılacakt ı r. Ayr ıca kooperatif-
lerle ilgili yetki ve sorumluluklar Imar ve Iskan Bakanl ığı 'nda toplanacakt ı r. 
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• Tarım, ormancı lık, hayvanc ılık, su ürünleri ve ev ve el sanatlar ı  desteklenerek kredi 
ve pazar konusunda kooperatiflerden yararlan ı lacakt ı r. 

• Özellikle köy kalk ınma kooperatiflerinin k ırsal kesimde yapacaklar ı  yat ır ımların 
ekonomik olmas ı  sağ lanacak, böylece transfer edilen i şçi gelirlerinin tasarruf edilmesi 
ve rasyonel kullan ılması  sağ lanmış  olacakt ı r. 

• Gıda sanayiinde hammadde üreten kooperatifler ve birlikler te şvik edilecektir. 

• Bu dönemde gübre ithalat ının diğer kuruluş lar yan ında Tar ım Kredi Kooperatifle-
rince yap ılmas ı  sağ lanacak ve ayn ı  ş ekilde yerli gübrenin da ğı tımı  konusunda da bu ko-
operatiflere yetki verilecektir. Ayr ıca bu kooperatiflerin ortaklar ına ayni kredi vermesi 
yayg ınlaş t ır ı lacakt ı r (8). 

4.4. IV. Beş  Yı llık Kalkınma Plan ı'nda (1979 - 1983) Kooperatifçilik 

Ekonomik-toplumsal-siyasal bunal ımlar ı  gidermek için izlenecek geli şme modelinde 
kooperatifçilik şu ş ekilde yer alm ış t ı r. Ülkede: "Halk giri ş imciliğ inin ve kooperatifçili ğ in 
desteklenip yayg ınlaş tırılmas ı  ve etkinle ş tirilmesi, Toplumsal güvenliğ in kooperatif-
leş meyle bağ lant ı lı  biçimde köylüyü de kapsayarak yayg ınlaş t ı rılmas ı" amaçlanmaktad ı r. 
Bu planda ekonomik ve toplumsal hedeflerden söz edilirken etkin ve demokratik koo-
peratifleş meye önem verilece ğ i, tüm sektörlerde kooperatiflerin etkin rol oynayacaklar' 
ve kooperatifler için çe ş itli yat ırımların yap ılacağı  öngörülmüş tür. 

Bu planda sözü edilen hedeflere ula ş abilmek için şu temel kooperatifçilik politikala-
rın izlenmesi dü şünülmüş tür. 

• Tarım sektörünün geli şmesinde kooperatifle şme temel araç olarak görülerek yay-
gınlaş tırı lıp etkinleş tirilecektir. 

• Tarımda üretimden tüketime kadar etkin ve demokratik kooperatifçilik özendiri-
lecektir. 

• Köylülerin güçlü kooperatifler, birlikler kurmalar ı  desteklenecektir. 

• Girdi ve ürün pazarlanmas ında arac ı  kesimin kooperatifler arac ı lığı yla ortadan 
kaldırılmas ı  teşvik edilecektir. 

• Dar ve orta gelirli tar ım iş letmelerinde verimliliğ i yükseltmek için, tar ımsal amaçl ı  
demokratik üretim kooperatifleri araç olarak kullan ı lıp desteklenecek ve yayg ınlaş t ı r ıla-
cakt ır. . 

• Köylü tasarruflar ının kooperatifler arac ı lığı  ile yatı r ımlara kanalize edilecektir. 

• Ziraat Bankas ı  sadece etkin ve yönlendirici bir rol oynayacakt ır. 
• Kooperatifler ve ortaklar kredilendirilirken teminat olarak üretim ve proje esas 

al ı nacakt ı r. Böylece küçük üreticiler de kredi alabilecelderdir. 

• Kooperatifler, üst kurulu ş lar ve tar ım alan ındaki kamu kurulu ş lar ınca oluş turula-
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cak proje ofisi ile teknik yönden desteldenecektir. 

• Kooperatifler aras ı  ilişkiye önem verilecektir. 

• Tarımsal, hayvanc ı lık, bal ıkç ı lık, ormanc ı lıkla ilgili devlet destekleri, kooperatifle ş -
miş  küçük üreticilere dönük olmal ıd ı r. 

• Devlet üretme çiftlikleri, kooperatifle ş en çiftçilerin e ğ itiminde kullan ılacakt ı r. 

Plandaki di ğ er sektörlerdeki kooperatifçilik politikalar ı  şunlard ır. 
• S ı n ı rl ı  ödeme gücüne sahip ki ş iler kooperatifler yoluyla konut edinmeleri destek-

lenecektir. 

• Temel maddelerin da ğı t ım ında, sat ışı nda, fiyat düzenlemede kooperatiflerin i ş lev-
leri art ırılacakt ır. 

Sanayi yat ırımlar ında halk giri ş imleri ve kooperatifçilik desteklenecektir. 

4.5. V. Beş  Yıllık Kalkınma Plan ı'nda (1985 - 1990) Kooperatifçilik 

1985-1990 dönemine rastlayan bu planda tar ı m satış  kooperatifleri, bal ıkç ı lık koope-
ratifleri ve konut kooperatiflerinin desteklenece ğ i ile ilgili hükümler yer alm ış t ı r. 

4.6. VI. Be ş  Yıllık Kalkınma Planı 'nda (1990- 1994) Kooperatifçilik 

Alt ı nc ı  Beş  Yı ll ık Kalkınma Plan ı 'n ı n (1990-1994), Tar ımsal Politikalar ile ilgili bölü-
münde mevcut durum ş u ş ekilde ele al ı nm ış t ı r; üretimin yönlendirilmesi, pazarlanmas ı , 
fiyat oluşumu, üreticilere hizmet götürülmesine yönelik üretici düzeyinde örgütlenme 
yetersizdir denmektedir. Hayvanc ı lıkta; hayvanc ı l ık birlik ve kooperatiflerinin ülke ge-
nelinde yayg ın olmayışı  baş lıca sorunlar aras ında gösterilmiş tir (9). 

Amaçlar, ilkeler ve politikalar da ise kooperatifçili ğ e ş u ş ekilde değ inilmiş tir; Tar ım-
sal üretimin yönlendirilmesi, pazarlanmas ı , ve üreticilere hizmet götürülmesi konula-
rında faaliyet göstermek üzere üretici birliklerinin kurulmalar ı  ve kooperatiflerin geli ş -
tirilmeleri özendirilecektir. Ayr ıca, Tar ım Sat ış  Kooperatifleri Birliklerinin yönetimleri 
özerkleş tirilecek, üretim ve de ğ erlendirme birimleri ve i ş tirakleri özelle ş tirilecektir (9). 

Bölümün hukuki ve kurumsal düzenlemeler k ısm ında; Tar ım Satış  Kooperatifi Bir-
liklerine ilişkin kanunda de ğ iş iklik yap ılacağı , 1177 say ı lı  Tütün Tekeli Kanunu, 1196 
sayı lı  Tütün Tar ım Sat ış  Kooperatifleri Genel Birli ğ i Kanunu ve 196 say ı lı  Ekici Tütün 
Satış  Piyasalann ın desteklenmesine dair kanunlar günün ş artlar ına uygun hale getirile-
ceğ i yer alm ış t ı r. 

Özellikle taze meyve ve sebze üreticilerinin ve üretici birlik ve kooperatiflerinin 
ürünlerini pazarlayabilmeleri, pazar sinyallerini kolayl ıkla algılayarak üretimlerini yön-
lendirebilmeleri ve pazar fiyatlar ı ndan daha fazla pay alabilmeleri için Üretici Bölgesi 
Halleri Yasas ı  ç ıkar ı lacakt ı r (9). 

Ayr ı ca, devlet eliyle kurulmu ş  sulama tesislerini i ş leten kooperatifin etkinliklerinin 
artt ır ı lmas ı  yönünde gerekli çal ış malar yap ılacağı  öngörülmü ş tür. 
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Kalk ı nma plan ı nda ayr ıca, bal ık üreticileri örgütlenmelerinin desteklenece ğ i, esnaf 
sanatkar ve küçük sanayiinin desteklenmesine ili şkin politikalar ın geliş tirileceğ i ve bun-
lar ı n kredi taleplerinin ipotek kar şı lığı  olmadan de ğ erlendirilmesini sağ layacak sistemin 
geliş tirilmesine çal ışı lacağı  ve Toplu Konut Fonu kredilerinin toplam konut maliyeti 
içindeki pay ı n ı n yükseltilmesi yönünde çal ış malar yap ı lacağı  ileri sürülmüş tür (9). 

4.7. VII. Beş  Yı ll ık Kalkınma Plan ı 'nda (1996-2000) Kooperatifçilik 

1996-2000 Yı llar ı n ı  kapsayan VII. Be ş  Yı ll ı k Kalk ınma Plan ı 'n ın "Tar ı msal Politikalar 
İ le Ilgili Yap ısal Değ iş im Projesi" ba ş l ı kl ı  k ı s ı mda mevcut durum; 

"Üretimin yönlendirilmesi, pazarlanmas ı , fiyat oluş umu, üreticilere hizmet götürül-
mesine yönelik üretici düzeyinde örgütlenme yetersizdir" denmektedir. 

Hayvanc ı l ı kta ise; hayvanc ı l ı k birlik ve kooperatiflerinin. ülke genelinde yayg ın ol-
may ışı  ba ş l ı ca sorunlar ı  a: s 	g 	m i ş tir (10). 

Amaçlar, ilkeler ve poli aLrda ise; "Tar ı msal üretimin yönlendirilmesi, pazarlan-
masi, ve üreticilere hizmet 12;türülniesi konular ında faaliyet göstermek üzere birlikle-
rin kurulmalar ı  ve kooper.tiflerin geliairilmeleri özendirilecektir. Ayr ıca, Tar ım Sat ış  
Kooperatifleri ve Birliklerinin yinetimleri özerkle ş tirilecek, üretim ve de ğ erlendirme 
birimleri ve i ş tirakleri özelle ş tirilecektin"deninektedir (10). 

4.8. VIII. Beş  Yı ll ı k Kalk ı nma Plan ı 'nda (2001 -2005) Kooperatifçilik 

2001-2005 y ı llar ı n ı  kapsayacak olan VIII. Be ş  Yı ll ık Kalkınma Plan ı'n ı n "Kı rsal Kal-
kı nma" bölümünde mevcut durum ş u ş ekilde ortaya konulmaktad ır (11). 

"Ülkemizde k ı rsal örgütlenmenin; merkezi yönetimin ta ş ra te şkilatlar ı , yerel yöne-
timler, birlikler, kooperatifler, ortakl ıklar, vak ıflar ve sivil toplum örgütlenmeleri ş eklin-
de olu ş tuğu görülmektedir:' 

Kı rsal Kalk ı nman ı n Amaç, Ilkeler ve Politikalar bölümünde ise örgütlenmeye şu 
maddelerde yer verilmi ş tir. 

K ırsal alanda istihdam ı n art ı r ılmas ı , insan gücü kaynaklar ı n ın geliş tirilmesi, kı rsal 
nüfusun gelirin, art ı r ı c ı  ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, ya ş am kalitesinin iyile ş -
tirilmesi, etkili örgütlenme ve her düzeyde kat ı lımc ı lık önem taşı maktad ı r. Sivil toplum 
örgütlerinin kalk ı nma sürecine kat ı lımlar ın ı  art ır ı c ı  düzenlemeler yap ılacakt ı r. 

Kı rsal altyap ı  hizmetlerinin yayg ınlaş t ır ılması  ve etkinliğ inin artı rı lmas ında merkezi 
kamu kuruluş lar ı , yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin e şgüdüm içerisinde ça-
lış malar ı  sağ lanacakt ı r. (11). 

Plan ın "Tar ımsal Gelişme" bölümünde mevcut durum de ğerlendirilirken; Tar ım Sa-
tış  Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun ç ıkt ığı  belirtilmektedir. 

	4572 say ı lı  Tarı m Satış  Kooperatif ve Birlikleri hakk ında Kanun 1 Haziran 
2000 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmi ş tir." 
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Amaç, ilke ve politikalar bölümünde ise; Tar ım Sat ış  Kooperatifleri ve Birliklerinin 
kooperatifçilik ilkeleri do ğ rultusunda özerkle ş tirilmesi sağ lan ı rken, söz konusu kurum-
lar ın yeniden yap ı land ı r ı lmas ı  durumunda sürdürülebilirli ğ i sağ lay ı c ı  gerekli önlem ve 
politikalar uygulamaya konulacakt ı r (11). 

Hayvanc ı l ık bölümünde amaç, ilke ve politikalarda ise; "Üreticilerin kooperatif-
leş mesi, ş irketle ş mesi ve üretici birliklerinin kurulmas ı  özendirilecektir" ş eklinde yer 
almaktad ı r. 

Plan ın "K ırsal Altyap ı" bölümünde mevcut durum; "Tar ımsal amaçl ı  kooperatifleri 
teknik ve mali yönden destekleme çal ış malar ı  sürdürülmü ş , ancak kı rsal kesimin sosyal 
ve ekonomik aç ıdan güçlendirilmesinde yeterli geli ş me sağ lanamamış t ı r" şeklinde de-
ğ e rlendirilmi ş tir. 

Amaç, ilke ve politikalarda ise; "K ı rsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi 
için kooperatif organizasyonlar ı  alt ı nda te ş kilatlanmas ı  sağ lanacak ve kooperatifler tek-
nik ve mali yönden desteklenecektir" denilmektedir (11). 

5. SONUÇ 

Mithat Pa şa dönemindeki özellikle ülkemize özgü yap ı sı  nedeniyle ba ş arı lı  
uygulamalar gerçekle şmiş tir. Cumhuriyet döneminde, Atatürk'ün önderli ğ inde, 
özellikle fikir ve eylem aç ı sından ülkemiz kooperatifçili ğ i oldukça önemli geli şme 
göstermi ş tir. 

Yine 1923-1973 y ılları  aras ında Türk kooperatifçili ğ ine çe ş itli açı lardan ışı k tut-
muş  olan yabancı  uzmanlar ın vardıkları  yarg ılar birbirinden farkl ı dır. Özetlemek 
gerekirse, Türkiye kooperatifçili ğ inin devlet vesayeti alt ında bir tecrübe geçirmesi 
gereğ ini öne süren Willbrandt'a kar şı lık Colombain, cahilli ğ in kooperatifçili ğ in 
gelişmesine engel olmad ığı nı  somut örnekler vererek aç ıklamaya çalış mış tı r. Tür-
kiye'de kooperatiflerin bir koordinasyondan yoksun olduğuna işaret eden Zuzic 
yanında, devletin kooperatiflere sürekli olarak müdahale etmesinin sak ınca ve teh-
likelerine i şaret eden Hirsch vard ır. Bu görü ş ler Türk kooperatifçili ğ inin geçirdiğ i 
evreleri ve yap ılmas ı  gerekenleri ortaya koymas ı  bakımından oldukça önemlidir. 

1973'den günümüze kadar geli şmeler daha çok yasal aç ıdan olmuş tur. Özellikle 4572 
Say ı l ı  Yasa, 16 TSKB'yi (Tari ş  tek birlik say ı l ı rsa 13 TSKB'yi), bunlara ba ğ l ı  400'ü a şk ı n 
kooperatifi, onlar ı n kay ı tl ı  725 bin orta ğı n ı , aileleriyle birlikte yakla şı k 3 milyonluk bir 
nüfus büyüklü ğ ünü ve 15 bin civar ı nda ücretli çal ış an ı  doğ rudan; 4,5 milyonluk ta-
r ımsal iş letmeyi veya istihdam ı n yüzde 40' ı n ı  a şk ı n bir bölümünü, 65 milyonluk tar ım 
ürünleri tüketicilerini do ğ rudan ve dolayl ı  etkileri bak ı m ı ndan ilgilendirmektedir. 

Yeni yasa öncesinde devlet mali deste ğ i ve müdahaleci yakla şı m ı  ile bu kooperatifler 
üzerinde etkili olurken, yeni yasa döneminde mali destek vermeden müdahalesini sür-
dürmeye çal ış maktad ı r. Bu da tezat olu ş turmaktad ı r. 
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Kalkınma Planları  ele ahndığı nda mevcut uygulamalarda, her plan döneminde 
örgütlenme konusuna yer verilmesine ra ğmen sorunları  çözücü adımların atılma-
dığı , aksine sorunların daha da büyüdüğü görülmektedir. 

Ülkemiz için kooperatifçilik Anayasalarda ve kalk ınma planlar ında yer alacak 
öneme sahiptir. Ancak buna kar şm ülkemizde hala bir kooperatifçilik politikas ı  bu-
lunmamaktad ır. Cumhuriyetin ilk y ı llarında kooperatifçilik konusundaki çal ış ma-
lar oldukça tatmin edici düzeydeyken kooperatiflerimiz bugün ihtiyaca cevap ve-
rememekte, piyasada rekabet edememektedir. Türkiye kooperatifçili ğ inin yıllardır 
var olan mevzuat, denetim, finansman, e ğ itim, demokratik yönetim gibi sorunlar ı  
da hala devam etmektedir. 

Son yıllarda büyük bir kesime hitap eden Tar ım Kredi ve Tarım Satış  Kooperatif-
leri konusunda düzenleyici baz ı  çalış malar yapılmış  olmasma rağmen tam anlam ıy-
la demokratik kooperatifçilik yerle ş tirilememi ş  ve kooperatifler kendi kaderlerine 
bırakı lmış tır. 
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wry üçüncü sektör 

OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

YENI DÜNYA DÜZEN İNE UYUMDA 
KOOPERATİ FLERİN PAZAR 
GÜCÜNÜN GELI Ş TIRILMESI 

Yrd.Doç.Dr. Tülin DURUKAN* 

ÖZET 

Kooperatif, çe ş itli kiş i veya gruplar ı n, daha fazla kazanç ve daha fazla üretim elde 
etmek veya talep ettikleri ürün ve hizmetleri daha ucuza sat ın almak amac ıyla, maddi-
manevi güç ve imkanlar ı n ı  birleş tirdiğ i bir örgüttür. Tarihte ilk kooperatifçilik hareketi, 
19. yüzy ı lda Sanayi Devriminin toplumlarda yaratt ığı  sars ı nt ı lardan en çok etkilenen 
İngiltere'de meydana gelmi ş tir. Türkiye'de geçmi ş i 1863 y ı l ına uzanan kooperatifler; eko-
nomik ve toplumsal dayan ış ma ihtiyac ı n ı n bireyleri bir araya getirdi ğ i, ortak payla şı m 
esas ına dayanan ve sosyal sermayeye ait olan tarihsel geli ş imin ürünü kuruluş lard ı r. Bu 
makalede, yeni dünya düzeni olarak tan ımlanan küreselle ş me olgusuna kooperatif i ş -
letmelerinin nas ı l uyum sağ layacağı  ve kendilerini nas ı l pazarlayacaklar ına ilişkin baz ı  
öneriler bulunmaktad ı r. 

TO DEVELOP MARKET POWER OF COOPERATIVES IN ADOPTION 
TO THE NEW WORLD ORDER 

ABSTRACT 

In general, cooperative is a business owned and democratically controlled by the 
people who use its services and whose benefits are derived and distributed equitably on 
the basis of use. In this article, there will be some suggestions about how to make the 
cooperative establishments to adopt to the new globalised world system, and how they 
can market themselves. 

GIRIŞ  
Küreselle ş me; emek, sermaye ve bilginin ulusal boyuttan, uluslar aras ı  hatta küresel 

boyuta ula ş arak kapitalizmin tüm dünya ülkelerinde yayg ınlaş mas ı  sürecidir. Türkiye 
Kı rıkkale Üniversitesi Ö ğ retim Üyesi 
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gibi alt sıralardan kurtulma çabas ı  içinde olan ülkeler aç ı s ından küreselle ş me s ınıf atla-
, mada•bir f ırsat yaratabilece ğ i gibi tehdit de olu ş turabilecektir. Bat ıda kapitalizmi yaratan 
değ iş im ve geli ş imler; sanayile ş me, kentle şme ve nitelikli nüfusun art ışı  ile baş lamış , 
iktisadi birle ş meler ve küreselle ş me kavram ı  ile doruğa ulaşmış t ı r. 

Türkiye, gelişmiş  ülkelerin iki yüzy ı ldan fazla bir sürede gerçekle ş tirdikleri sanayile ş -
meyi tam anlam ıyla sağ layamam ış t ı r. O halde, küreselle şmeye nas ı l uyum sağ layacakt ı r? 
Bu uyumun sa ğ lanmas ı nda kooperatiflerin rolü ne olacakt ı r? Bu makalede, öncelikle 
kooperatiflerin Bat ıda ve ülkemizdeki geli ş imi, üstlendiğ i görevler incelenecek, daha 
sonra sanayile ş mede geç kalma nedenlerimiz ve küreselle şmenin bizim gibi ülkelere 
getirdiğ i fı rsat ve tehditler gözden geçirilerek yukar ıdaki sorular ın yan ı t ı  aranacakt ı r. 

KOOPERATİ FLER İ N TARİ HSEL GELİŞİ Mİ  

Ingilizce kökenli bir kelime olan kooperatif, i ş birli ğ i yapma, birlikte çal ış ma anla-
m ı na gelmektedir. Kooperatif; tüketim, üretim, kredi gibi çe ş itli ihtiyaçlar ı n ı  karşı lıklı  
yard ı m esaslar ı  çerçevesinde gidermek için sosyal ve ekonomik amaçlarla serbestçe bir 
araya gelen ki ş ilerin bu birle ş meden elde ettikleri getiriyi i ş lemleri oran ında dağı tmak 
üzere kurduklar ı  bir ortakl ı kt ı r (1). 

Alexander (2) ise kooperatifi, "üyelerinin ya da ortaklar ı n ın hizmetinden yararlan-
dığı , eş it olarak kontrol ettiğ i ve kar ı n ı  hizmetlerden yararland ığı  ölçüde paylaş tığı  bir 
örgüt" ş eklinde ifade etmi ş tir. Kooperatif ekonomik bir i şbirliğ inin yan ı  sıra sosyal bir 
kurum olarak demokrasinin geli ş mesi, bar ışı n sağ lanmas ı , çevrenin korunmas ı  gibi bir-
çok sosyal olgunun geli ş mesine de arac ı l ı k etmektedir. Dolay ı s ıyla kamu ve özel olmak 
üzere iki k ı s ı mda tan ı mlanan üretim ve hizmet sektörüne bir üçüncü k ı s ım olarak koo-
peratiflerin de eklenmesi gerekmektedir (3). 

Ekonomik ve sosyal olduğ u kadar ahlaki bir kurulu ş  da olan kooperatiflerde or-
taklara hizmet esas amaç olmakla birlikte, art ı  bir değ er elde etmek ve bu art ı  değeri 
ortaklara yans ı tmak da esast ı r. Aksi takdirde bu amac ı  gütmeyen bir kooperatif pazarda 
silinip gitmeye mahkun ı dur. Kooperatif pazarda tutunup, de ğ iş im ve geli ş imlere uyum 
sağ layacak bir pazarlama ve yönetim politikas ı  ile faaliyetlerini verimli bir biçimde sür-
dürürken gelir-gider fazlas ı n ı  da üyelerine kooperatifle ili şkileri ölçüsünde dağı tmak 
durumundad ı r (4). 

Kooperatifçilik, 19. yüzy ı lda sanayi devrimi sonras ında Ingiltere'de uygulanmaya 
baş layan kapitalizmin, i şçi ve emekçi kesimi sosyal ve iktisadi yönden a şı r ı  yoksullaş t ı r-
mas ı  sonucu ortaya ç ıkm ış t ır. O dönemde sosyalist dü ş ünce, kapitalist sistemde radikal 
bir değ iş iklik yap ı lmas ı  gerektiğ i tezinden hareketle, çal ış an kesimin kapitalistlere kar şı  
kendilerini daha güçlü k ı labilmek için bir araya gelmeleri ve birle ş meleri gerektiğ ini ileri 
sürmü ş tür (5). Ingiltere'de kooperatif dü şüncenin do ğmas ına ve tüketici hareketi olarak 
dokuma sanayiinde bir tak ım işçilerle hayata geçirilmesine Robert Owen ve William 
King öncülük etmiş lerdir (6). 
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Fransa'da kooperatifçili ğ in öncülüğünü ise dünyada üretim kooperatifçili ğ ini ku-
ran Charles Fourier yapm ış t ır. Ingiltere ve Fransa ile birlikte modern kooperatifçili ğ in 
uyguland ığı  önemli ülkelerden biri de Almanya'd ır. Hermann Delitzsch ve Frederich 
Raiffeisen öncülü ğünde özellikle esnaf, çiftçi ve köylünün kredi ihtiyaçlar ını  karşı lamak 
amac ıyla ilk kooperatifçilik hareketi ba ş lat ılm ış t ır. Ingiltere tüketim, Fransa üretim, Al-
manya ise kredi kooperatifçili ğ inin öncüsü ülkeler olarak tarihe geçmi ş lerdir (5). 

Türkiye'de kooperatifçili ğ in 1863'de Mithat Pa ş a'n ı n kurduğu "memleket sand ığı " ile 
baş ladığı , daha sonra "menafi sand ıklar ı" olarak an ı lan bu sand ıklar ı n 1888 y ı lı nda Zira-
at Bankas ına devredilmesiyle son bulduğ u bilinmektedir. Kooperatifçilikte ikinci a ş ama, 
1913 y ı l ında Istanbul'da ilk tüketim kooperatiflerinin aç ı ldığı  ve Ege bölgesinde kurulan 
satış  kooperatiflerini de içine alan ikinci me ş rutiyet dönemidir. Bu dönem 1923'e ka-
dar sürmü ş tür. 1923 Istihsal Al ı m ve Sat ı m Kooperatifleri Nizamnamesinin yürürlü ğ e 
konduğu tarihten günümüze kadar olan dönem ise modern kooperatifçilik anlay ışı n ın 
kurumsallaş t ığı  ve temel hukuki normlara kavu ş tuğu üçüncü a ş amad ı r (7). 

Türkiye'de kooperatifler, faaliyet alanlar ına göre tar ımsal ve tar ım dışı  amaçlara yö-
nelik olmak üzere temel olarak ikiye ayr ılmaktad ı r. Bu ikili ayr ı mın alt ı nda ise iki ayr ı  
bakanlığ a bağ lı  olarak, dört ayr ı  kanunla kurulmu ş  24 değ iş ik türde kooperatif örgüt-
lenmesi bulunmaktad ı r (8). Tar ımsal kooperatifler mal ve hizmet üretiminde kullan ı lan 
girdilerin sağ lanmas ı , ürünlerin toplanmas ı , iş lenmesi, da ğı t ım ve pazarlanmas ı  ile ilgili 
faaliyetleri yürüten ve kâr amac ı  öncelikli olmayan kurulu ş lard ı r. Tar ım dışı  amaçlarla 
kurulan kooperatifler ise tüketim ve sat ış a yönelik olduğ u için kâr elde etmek ön plan-
dad ı r. 

Kooperatifçilik hareketi, toplumun ve onu olu ş turan bireylerin yani tüketicilerin ih-
tiyac ı  ve isteğ i ile olu ş an bir harekettir. Geli şmiş  ülkelerde devlet kooperatiflerin i ş lerine 
müdahale etmemekte ancak kooperatifleri koruyucu kanunlar ı n ç ıkarı lmas ı , eğ itim, 
kredi, teknik destek ve pazarlama gibi konularda yard ı m etmektedir (9). 

Liberal ekonominin hakim oldu ğu ülkelerde kooperatifler, kendi kendine yard ım 
anlayışı  ile sosyo-ekonomik kurulu ş lar olarak devlet ç ıkarlar ı na önem vermekte, dev-
letçi ekonominin hüküm sürdü ğü ülkelerde ise hükümetlerin ekonomi politikalar ın ın 
uygulanmas ında birer araç olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Liberalizmi benim-
seyen ülkelerde kendi kendine yard ım ilkesinin oluş turduğ u kooperatif sistem, yeterince 
değerlendirildiğ i takdirde, ekonomide kaynak yaratan ve gelir da ğı lımında denge sa ğ -
layan özelliğ i ile ekonomik sorunlar ı n çözümlenmesinde etkin rol alabilecek konumda 
kuruluş lard ı r (10). 

Diğer taraftan kooperatifçilik insana sayg ı  temeli üzerine kurulmu ş tur. Bu bak ı mdan 
yaş adığı m ı z yüzy ılda en önemli sorunlar ı n ba şı nda gelen "insan haklar ı" konusunda, 
kooperatif sistem önemli görevler üstlenecek bir yap ıya sahiptir. Kooperatifler din, dil, 
ırk, cinsiyet gibi ayr ımc ı  konular üzerine ç ıkmaya te şvik edilmelidir. Geçmi ş te olduğ u 
gibi gelecekte de kooperatiflerin bu tür çabalar içinde olmas ı , toplumsal bar ış  ve uzlaş -
maya olan katk ılar ın ı  da art ı racakt ı r (11). 
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KOOPERATIF ETK İNİN SAĞ LANMASI VE PAZARLAMANIN ÖNEMI 

Pazarlama, ki ş ilerin ve örgütlerin amaçlar ına uygun bir şekilde değ iş imi gerçekle ş -
tirmek üzere mallar ın, hizmetlerin ve dü şüncelerin üretimi, fiyatland ırılması , tutundu-
rulmas ı  ve dağı tım ını  içeren çabalar ın planlanmas ı  ve uygulanmas ı  sürecidir. Pazarlama, 
bir iş letmenin ürünlerine olan talebi belirlemek, uyarmak, doyurmak, ürün ve hizmet-
leri en etkili biçimde hazır bulundurarak kâr elde etmek üzere yap ılan faaliyet olarak da 
tan ımlanabilir (12). 

Herhangi bir mal ve hizmeti üretmek için ço ğunlukla birden fazla üretim girdisi-
ne ihtiyaç vard ır. Tüketiciler ise ihtiyaç duyduldar ı  mal ve hizmetlerin ucuz ve kaliteli 
olmas ını  istemektedirler. Ucuz ve kaliteli üretim yapabilmek, hammadde, yar ı  mamul 
ve işçilik gibi girdilerin kaliteli olmas ının yanı  sıra ucuz ve zaman ında tedarik edilme-
sini gerektirir. Ancak, mal ve hizmet üretiminde kullan ılacak girdilerin talep edenler 
tarafından ucuz ve kaliteli olarak tedarik edilmesi güçtür. özellikle hammadde ve yar ı  
mamullerin perakende sat ın alınmas ı  malların üretim maliyetlerini art ıracakt ı r. Bu ne-
denle gerek üreticiler ve gerekse sorumluluk sahibi yöneticiler ucuz ve kaliteli her çe ş it 
ürünün üretilebilmesi için bir takım araçlar, organizasyonlar ve kurulu ş lar geliş tirmiş -
lerdir. Bunlar ın başı nda kooperatifler gelmektedir. Kooperatifçilik, sosyal ve insani yönü 
kadar ekonomik ve ticari yönü ile de toplumlar için önemli birer örgütlenme arac ıdır. 
Bu örgütlenme içinde bulunanlar için amaç kooperatif etkiye ula şmaktı r (13). 

Kooperatifler aç ı sından kooperatif etkinin hedeflenmesi esasen kooperatif faali-
yetlerinin gerekçesini olu ş turmaktad ır. Kooperatif etki, i şbirliğ i faaliyetinden beklenen 
sonuçtur. Herhangi bir kooperatifle i şbirliğ i yapan üyelerin katk ı  ve kat ı lımlar ına, amaç 
ve araç ili şkilerine, dayanış malarına bağ lı  olarak geliş tirme görevinin yerine getirilme-
si, kooperatif üyelerinin ortak amaçlar ına hizmet edecek ş ekilde çal ışı lması , üyelerin 
bireysel ve ortak ekonomileri üzerinde etkili olunmas ı  gibi sonuçlar da kooperatif etki 
sahas ını  oluş turmaktad ı r. 

Kooperatif üyesi olarak faaliyet sergileyen üretici ve tüketiciler yapt ıkları  işbirliğ inin 
kendi amaç ve beklentileriyle örtü şmesini hedeflerler. Kooperatifin kurulu ş  ve faaliyet 
amac ına ilişkin olarak üyelerin veya ortaklar ın beklentileri farkl ılık gösterecektir. Söz 
konusu bir tüketim kooperatifi ise beklenen, piyasadan daha ucuza ürün üretmek, 
satmak veya sat ın almakt ır. Kooperatif etkinin sa ğ lanmas ı  ve bireylerin bundan yarar-
lanmas ı , yeni üyelerin ilgi göstermesi ve kat ı lım ını  sağ larken, bu etkiyi sağ layamayan 
kooperatifler üyeleri aç ısından katkı -karşı lık dengesi sağ layamadığı  gerekçesi ile i şbirliğ i 
yap ılan kuruluş lar olmaktan ç ıkacakt ır (14). 

Herhangi bir kooperatifle üyelik ili şkisi olan bireyler ekonomilerine olan katk ıyı  kısa 
sürede elde etmek istemektedirler. Di ğer bir ifadeyle üyeler, kooperatif i ş letmenin: 

- Kendi ekonomilerinin işbirliğ i konusuna giren çal ış malarını  rasyonelleş tirmesini, 

- Yard ımcı  veya kolaylaş t ı r ı c ı  alternatif çözümler getirmesini, 
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- Yeni ve etkili fırsatlar yaratmas ın ı , 

- Çaba, kaynak ve zaman tasarrufu sa ğ lamakta yard ımcı  olmas ı n ı , etkililik ve verim-
liliğ i eş zamanl ı  sağ lamas ın ı , 

- Pazara giri ş i kolaylaş t ı rmas ı n ı  ve rekabet gücü kazand ı rmas ı n ı , 

Ekonomik ç ıkarlar ı n ı  korumas ın ı  ve giri ş imci yönlerini geliş tirmesini, 

- Bireysel faaliyetlerdeki risklerini ve belirsizlikleri azaltmas ın ı  mümkünse ortadan 
kald ı rmas ı n ı  beklemektedirler (14). 

Bir kooperatifin faaliyetleri ile ortaya koyaca ğı  etki, rasyonellik ilkesi ve rekabet gücü 
kazand ı rma olmak üzere iki ş ekilde ortaya ç ıkar. O halde bu kavramlar ın aç ıklanmas ı  
yerinde olacakt ı r. 

1- Rasyonellik Ilkesi: Ekonomik hayat ı n evrensel bir ilkesidir ve tüm toplumlarda 
gerçekle ş tirilmek istenen etkililik ve verimlilik kavramlar ın ı  içerir. Max Weber'e göre 
rasyonellik; i şbölümü ve koordinasyon yoluyla i ş letmenin daha yüksek bir etkililik ve 
verimliliğe ula ş mas ın ı  ifade etmektedir. Ekonomik bir birim olan i ş letmeler rasyonellik 
ilkesi ile daha mükemmel bir örgüt yap ı s ı na kavu şman ı n yan ı  sı ra ekonomik çevrelerin-
de de daha etkili olabileceklerdir. 

Kooperatifler söz konusu oldu ğunda rasyonelle ş tirme, kooperatif üyelerinin ortak 
ekonomileri üzerinde etkililik ve verimlili ğ i art ı rmas ı  ve sürekli k ılmas ı  ş eklinde ger-
çekleş ecektir. Kooperatifler, üyelerinin birlikte hareket etme ve ortak çal ış ma istek ve 
ihtiyaçlar ı n ın sonucunda kurulurlar. Bu aç ı dan ortaklar ı n temel beklentisi, kooperatif 
iş letmenin ortak ekonomileri üzerinde etkili ve verimli bir faaliyet düzeni kurmas ıd ı r. 
Bu düzen üyelerin kendi ekonomilerindeki amaç-araç ili ş kisini de rasyonelle ş tirecektir. 

Rasyonelle ş tirme ya da etkililik ve verimliliğ in eşzamanl ı  sağ lanmas ı , belirli bir ko-
nudaki işbirliğ inin bireysel çabalara göre daha verimli ve etkili i ş  yapmaya elveri ş li bir 
zemin ve faaliyet düzeni kurma konusunda bir f ırsat yaratmas ı dır. Bu fı rsat ı  değ erlen-
dirmek ise i şbirliğ ine kat ılan üyelerin özgür iradesine, tutum ve davran ış lar ına bağ l ı d ı r. 
Rasyonellik sayesinde dayan ış madan avantaj sağ lanı r, işbirliğ i ve işbölümü ilkelerine iş -
lerlik kazand ı rı lır. Iş letmeler stratejik ortamdaki tehditleri f ı rsata dönü ş türerek avantajl ı  
hale gelebilir. İş  ve iş lem tekrarlar ı  yapmayarak zaman, çaba ve kaynak israf ın ın önüne 
geçebilir. Grup kararlar ı  bireysel kararlara üstün ç ıkarak, bölünmezliklerden etkili ş ekil-
de yararlanma f ı rsat ı  yarat ı labilir. 

Ortaklar ı n ın farkl ı  amaçlarla kooperatife üye olmas ı , kimi üyelerin kooperatife sat-
tığı  mal ı n paras ı  ile ilgilenmesi, kimilerinin kooperatifte hem ortak hem de mü ş teri ola-
rak bulunmas ı  nedeniyle sosyal amaçl ı  kooperatiflerde kâr analizi yapmak veya al ı nan 
kararlarla fayda gruplar ı n ı  tatmin etmek bir hayli güçtür. Di ğ er taraftan kooperatiflerin 
yönetim yap ı sı  da iş letme niteliğ indedir. Tıpkı  i ş letmeler gibi kooperatiflerin de yönetim 
ve denetim kurullar ı  vard ır. Bu kurullarda al ınacak hatal ı  kararlar, kooperatiflerin i ş le- 
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yiş inde geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Bu nedenle kooperatif yönetimlerinin 
piyasayı  tan ıman ın yan ı  sı ra pazarlama ve fiyatland ırma konular ında da bilgili ve dene-
yimli olmalar ı  gerekmektedir. Kooperatiflerin ald ığı  kararlar ın rasyonelliğ i, demokratik 
bir ortam içinde ele ş tirilebilmesi ve gerekti ğ inde denetim kurullar ınca denetlenebilme-
sine bağ lıdı r. 

2- Rekabet Gücü Kazandırma: Kooperatif faaliyetin ortaya koydu ğ u rekabet etkisi 
esasen rasyonelle ş tirme etkisinin do ğal bir sonucudur. Rekabet etkisi, kooperatif i ş let-
menin yard ımc ı  veya destekleyici nitelikteki çaba ve davran ış ları  sayesinde işbirliğ ine 
kat ılan üyelerin veya ortaklar ı n; 

- Pazara girme fırsat ın ı  bulmalar ın ı  ve rekabet yeteneğ i kazanmalar ını , 
-Arz-talep yönünden pazar ko ş ulların ı  etkilemeyi ve pazardaki değ iş imi kendi iş let-

meleri lehine çevirmeyi, 

- Mal ve hizmetlerin sağ lanmas ında ve değerlendirilmesinde seçenek sahibi olmay ı  
ve seçim yapma fı rsat ını  bulmay ı , 

- İçinde bulunduldar ı  sektörde al ıcı  veya sat ı c ı  olarak pazarl ık gücü elde etmeyi, 

-Söz konusu işbirliğ inin üyelere üretici, tüketici veya dayan ış ma rant ı  olarak geri 
dönüşünün sağ lanmas ı , ş eklinde ortaya ç ıkmaktad ır. 

Kooperatif i ş letmeleri satacaklar ı  veya tedarik edecekleri mal ve hizmetlerde mali-
yet veya fiyat avantaj ı  sağ layarak, bireysel faaliyete oranla nispi bir üstünlük sa ğ lamayı  
amaçlarlar. Birey ekonomisinde ürün ve hizmet tedariki için tek ba şı na piyasaya girme-
nin maliyeti, riski ve teknik külfeti, ortak ekonomilerle en aza indirilmekte hatta fiyat 
avantaj ı , daha az risk, teknik ve iktisadi nimete dönüş mektedir (14). 

Rekabet etkisinin ortaya ç ıkmas ı , rasyonelleş tirme etkisinin varl ığı na bağ lıdır. Koo-
peratif ekonomilerinin i şbirliğ i sayesinde rekabet yetene ğ i ve pazarl ık gücüne ulaşarak 
satış  geliri ve kârlar ını  art ırmalar ın ın baş lıca iki nedeni vard ır. 

1- Ölçek ekonomileri; büyük ölçekli üretiM, al ım veya sat ım suretiyle artan verim 
veya azalan maliyet yap ı s ına kavuşmak, 

2- Pazardaki değ iş im ilişkilerini iş letme lehine çevirmek. 

Büyümenin sağ layacağı  ölçek ekonomisi ile pazardaki de ğ iş imi iş letme yönünde 
çevirmek birbirini etkileyen bir süreç olarak geli ş ecektir. 

KÜRESELLEŞME VE KOOPERATİ FLERİN PAZAR GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 

Küçük i ş letmelerin, özellikle tar ımsal üretimle uğ raşan üreticilerin piyasaya sun-
duklar ı  mal ı  azalt ıp-çoğaltarak fiyat ı  tek başlarına etkileme şansları  hiç yoktur. Bu tür 
bir giriş imde bulunmalar ı  piyasadan ç ıkarılmalar ı  yani iflas etmeleri ile sonuçlanabilir. 
Bu nedenle küçük i ş letmelerin bir kooperatif çat ı sı  alt ında buluşmalar ı , rekabet gücü 
kazanmalar ı  ve pazarda etkili olmalar ı  açıs ından kaç ınılmaz görünmektedir. Pazardaki 
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büyük i ş letmelerle rekabet edebilmek ve i ş letmelerinin ç ıkarlar ı nı  koruyabilmek için 
kooperatifin belirledi ğ i, üretim, fiyat, da ğı t ı m ve tutundurma stratejilerine ba ğ lı  kalma-
lar ı  ve al ı nan kararlar ı  hemen uygulayabilmeleri gerekir. 

Çok geniş  alanlarda faaliyet gösteren kooperatifler, günümüz iktisadi ya ş am ında 
önemli kurulu ş lar olarak gerek üyelerine gerekse yerel ekonomilere katk ı da bulunmak-
tad ırlar. Oysa geli şmiş  ülkelerin d ış a aç ılma çabalar ın ın ulaş tığı  son durak dünyan ın 
tek pazar haline gelmesi olmu ş tur. Globalle ş me veya küreselle ş me olarak da an ılan bu 
akım, 1980'lerden bu yana dünya üzerinde ya şanan bir gerçektir. Bu durum geli ş miş  
ülkeler aç ı s ı ndan bir fı rsat olarak k ıillan ı lı rken, geli ş mekte olan ülkeler aç ı s ından ise 
bir tehdit olarak alg ı lanmaktad ı r. Küreselle şmenin yaratabileceğ i tehditleri fırsata dö-
nüş türmek, ulus-bölge-i ş letme üçgeninden ç ıkarak küresel dü şünceye yerel özellikleri 
katmakla mümkündür. Burada kamu ve özel sektörün d ışı nda üçüncü bir sektör olarak 
tan ımlanan koöperatiflere çok önemli görevler dü ş mektedir. Zira liberal politikalar 
devletin üretimden tamamen çekilerek özel mülkiyete devrini öngörmektedir. Özelle ş -
tirme olarak tan ı mlanan bu süreçte devletin çekildi ğ i üretim alanlar ına kooperatiflerin 
girmesi pazarda yatay, dikey hatta ilgisiz bütünle ş me sonucu tüketici aleyhine olu ş an 
tekelci yap ı lanmay ı  önleyecek ve üye olsun olmas ı n tüm tüketicilerin refah ına da katk ı  
sağ layacakt ı r. 

Aralar ında Türkiye'nin de bulundu ğ u geliş mekte olan ülkeler iki as ı rdan fazla devam 
eden bir sanayile şme sürecinin büyük ölçüde d ışı nda kalm ış ken, küreselle şmeye nas ı l 
uyum sağ layacaklard ır? Bu uyumun sağ lanmas ında kooperatiflerin rolü ne olacakt ı r? 
Bu sorulara yan ı t verebilmek için sanayile şmede neden geç kald ığı m ızdan baş layarak, 
küreselle ş menin geli ş miş  ülkeler tarafından ortaya konulan olmazsa olmaz ko ş ullar ına 
bakmak gerekir. 

tküncü dünya ülkesi ya da yeni tan ım ıyla geliş mekte olan ülkeler 19. yüzy ı lın sonu 
ve 20. yüzy ı l boyunca ba ş ta hammadde ve sebze-meyve olmak üzere baz ı  doğ al kaynak 
ve tar ımsal ürünlerinin fazlas ın ı  dış  ülkelere satarak sanayile ş menin finansman ı n ı  sağ la-
maya çal ış m ış lardır. Ancak ihraç ettikleri ürünlerin verimlili ğ inin ve fiyatlar ın ın düşük 
olmas ı , diğ er bir ifadeyle katma de ğerinin yüksek olmamas ı , sanayile şme çabalar ın ın 
sürdürülebilir bir boyuta ula ş mas ı n ı  önlemiş tir (15). Toplumsal kalk ı nmada sanayile ş -
me boyutunun eksik kalmas ı  Türkiye ve benzeri ülkelerde sosyal, politik, kültürel ve 
kurumsal dönü şümün gerektiğ i ş ekilde gerçekle ş tirilememesine neden olmu ş tur. Geli ş -
mekte olan ülkelerin kalk ınma çabalar ı  sürerken, diğer taraftan geli şmiş  ülkeler sanayi 
ötesi toplum, bilgi toplumu, küresel ekonomi ve post-modern toplum gibi kavramlarla 
ifade edilen bir a ş amaya geçmi ş lerdir. Refah ın yeni kaynaklar ını  gösteren ve küreselle ş -
me olarak tan ımlanan bu aşamada, geli ş mekte olan ülkelere de f ı rsat ve tehditleri içeren 
bir mesaj verilmektedir. Mesaj ı n içeriğ indeki tehdit, söz konusu ülkelerin henüz sanayi-
leş me ve modernle ş melerini tamamlamadan, geli ş miş  ülkelerin yeni bir dönü ş üm geçir-
dikleri ve birinci ve üçüncü dünya uluslar ı  aras ındaki geli şmi ş lik uçurumunun daha da 
derinleş tiğ idir. F ı rsat ise geli şmekte olan ülkelerin sanayile ş me ve modernle şme çabala- 
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rını  bırakıp, bilgiye dayal ı  bir toplumu do ğ ru zamanda do ğ ru kalkınma politikaları  uy-
gulayarak oluş turabileceğ i ve bu sayede geli ş miş  ülkeler aras ında yer alabilece ğ idir (16). 
Zira bilgi, sanayiye oranla daha kolay ve daha dü şük maliyetle ula şı labilir niteliktedir. 
Ancak söz konusu bilgiyi kullanabilecek be ş eri sermayenin de gelişmekte olan ülkelerde 
bulunması  bir zorunluluktur. 

Tar ım ve sanayi devrimlerinden sonra dünyan ın ekonomik çehresinde üçüncü bir 
dönüş üme yol açt ığı  savunulan bilgi çağı nın, itici gücünü olu ş turan küreselle ş me süre-
cinde sanayi ekonomisi a ğı rlığı n ı  göreceli olarak kaybetmi ş tir. Ekonomik yap ıda hizmet 
sektörünün pay ı  yükselmi ş , sanayi sektörünün hizmet sektörüne ba ğı mlılığı  artm ış tı r. 
D ış  ticaret ba ş ta olmak üzere ekonomik kalk ınma ile ilgili tüm alanlarda dönü şümün 
etkisi fazlas ıyla hissedilmektedir. Di ğer taraftan küreselle şmeye paralel ulusal tüketici 
kitlesinin beklentileri de küreselle şmiş  dolayısıyla küresel normlara uyum sa ğ layamayan 
iş letmelerin yerel pazarlardaki performanslar ı  da azalma eğ ilimine girmiş tir. Küreselle ş -
menin makro ve mikro ölçekte geçerli normlar ı  ise giriş imcilik, stratejik i şbirliğ i, verimli-
lik, insan ve çevre odakl ı lık, kalite ve bili ş im teknolojisi gibi bazı  kavramlarla açildanmak-
tadın Bu kavramlara k ısaca temas etmek yerinde olacakt ı r. 

Giriş imcilik sayesinde potansiyel fı rsatlar ın sürekli yeniden ş ekillendiğ i küresel or-
tamda pazar ve kâr olanaklar ın ı  değerlendirip, dış  çevre koşullarındaki risk ve belirsiz-
likleri en aza indirmek gerekir. Ara ş tı rma-geliş tirme faaliyetleri ile yeni ürün geli ş tirme 
çabalar ı  da sürekli olmal ıdır (17). Bu çabalar, devletin de deste ğ i ile iş letmelerin küresel 
pazarlara aç ılmas ını  sağ layacakt ı r. 

Küreselleşme ile birlikte rekabetin kurallar ı  yeniden şekillenmiş , ülkeler ve i ş let-
melerin rakip olduklar ı  alanlarda stratejik iş birliğ i zorunluluk halini alm ış t ır. Küresel 
fırsatlardan daha fazla yararlanabilmek için ülkeler d ış  ticaret anla şmalarının ötesinde 
ekonomik bütünle şmeyi istemekte, iş letmeler ise sinerji yaratabilmek için birle şme yo-
luna gitmektedirler (18). 

Devletin kaynak kullamm ındaki baş ar ıs ı zlığı , iş letmelerin rakiplerinin güçlenmesi 
ve teknolojinin h ızla gelişmesi, verimliliğ i küresel ortamda varl ığı nı  sürdürmenin bir ko-
şulu haline getirin Ülkeler, bireylerden i ş letmelere uzanan üretim ve tüketim süreçlerini 
verimlilik ve etkililik oda ğı nda yeniden tan ımlamak durumundad ırlar. Adam Smith'den 
bu yana önemi bilinen verimlilik kavram ı  küreselle ş me ile birlikte daha s ık dile getirilir 
olmuş tur (19). 

Üretim ve hizmet faaliyetlerinin insan ın sosyal ve ekonomik refah ını  artırmaya 
yönelik olması, insan ı  merkez alan yakla şı mların yaygınlaş mas ı  ile sonuçlanmaktadır. 
İnsan ve çevreye Odakl ı  küresel davran ış , çevre ve doğal ortam ın korunmas ı  konusunda 
işletmelere önemli sorumluluklar yüklemektedir (20). 

Küresel rekabet gücünün di ğer anahtarlar ından biri de kalitedir. Kalite, değ iş en tüke-
tici istek ve ihtiyaçlar ı nı  beklenenin çok ötesinde ürün ve hizmetlerle tatmin etmeyi ve 
güçlü bir firma ve marka ba ğı mlılığı  yaratmay ı  hedefler (21). 
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Bili ş im teknolojilerinin geliş mesi, özellikle bireysel düzeyde internet kullan ım ın ın 
yayg ı nlaş mas ı  küreselle ş meyi yepyeni bir boyuta ta şı mış t ı r. Bu boyut i ş letmeler ve dev-
letlerin de internet kullan ım ın ı  zorunlu k ı lm ış t ır. Pazar tehditlerini firsata dönü ş türen 
biliş im teknolojisi bilgi ve bilgiye ula şma yöntemlerinin h ızın ı  ve önemini art ırm ış t ır 
(22). 

Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu günümüzde, etkileri her alanda hisse-
dilen bir küreselle ş me süreci ya şanmaktad ır. Yukar ıda say ı lan küreselle ş menin her ülke 
için geçerli kavramlar ının yan ı  s ıra, ula şı m olanaklar ında sağ lanan h ı zl ı  ilerlemenin et-
kisiyle dünya küçülmü ş , mesafeler k ısalm ış  ticari ve endüstriyel faaliyetler ülke s ın ırları -
n ı  aş arak uluslar aras ı  bir kimlik kazanm ış t ı r. Bu aş amada kooperatiflerin de i ş letmelerle 
ayn ı  yolu izlemesi ve rekabet gücünü art ırarak, pazara ve tüketiciye dönük hizmetleri 
verebilmesi gerekir. Zira kooperatifler faaliyet alanlar ı  her ne olursa olsun, ekonomik 
kalkı nma, toplumsal bar ış  ve bireysel refaha katk ı  sağ layan önemli kuruluş lard ı r. 

SONUÇ 

Kooperatifler ekonomik ya ş amın ayr ılmaz bir parças ıd ır. Türkiye'de tar ımsal amaçl ı  
ve tar ım dışı  amaca yönelik olmak üzere iki ana ba ş lıkta toplayabilece ğ imiz kooperatif-
ler, sulama, tar ımsal kalkınma, üretim, sat ış , kredi, konut-yap ı , tüketim, eğ itim, turizm, 
küçük sanayi ve esnaf-sanatkarlar gibi 24 de ğ iş ik alanda faaliyet göstermektedir. Bu 
geniş  faaliyet alanlar ı  kooperatifleri birer ekonomik kurum olarak hem üyelerine hem 
de yerel ve bölgesel ekonomilere katk ı  sağ layan kuruluş lar haline getirmektedir. Di ğ er 
taraftan toplumlar ın kalk ınmas ında itici güç olu ş turan teknolojik de ğ iş im ve geliş imler, 
üretim, tüketim ve hizmet pazarlar ı n ı  iş letme-ulus-bölge üçgeninden ç ıkararak küresel 
bir boyuta ta şı m ış t ı r. Geli ş miş  ülkelerde 60'l ı  yı llardan itibaren sorgulanmaya ba ş layan 
devletin ekonomik fonksiyonu ve üretim alanlar ından çekilmesi gereklili ğ i, geliş mekte 
olan ülkeler kulvar ında yer alan Türkiye'nin 1980'den sonra liberal ekonomi politikala-
rın ı  benimsemesi ile birlikte 90'l ı  yı llardan bu yana sorgulan ı r olmuş tur. Bu süreçte ge-
lişmiş  ülkelerde özel ve kamu sektörünün yan ında bir üçüncü sektör olarak yerini alan 
kooperatiflerin, ülkemizde devletin bo şalttığı  üretim alanlar ında faaliyet göstermesi ge-
rekmektedir. Nüfusun önemli bir k ısm ı  ile doğ rudan ya da dolayl ı  ilişkisi olan koopera-
tiflerin pazarlama, küresel rekabet yetene ğ i, yetişmiş  insan gücü, özsermaye, finansman, 
eğ itim ve ara ş t ırma gibi kaynak yetersizliklerinin çözümünde devlet, meslek kurulu ş lar ı  
ve üniversiteler gereken deste ğ i vermelidir. Küreselle şmeyi reddetmek ya da kucaklamak 
konusunda karar yetkisi hiçbir ülkenin tekelinde de ğ ildir. O halde Türkiye küreselle şme 
kavram ının vazgeçilmez ko şullar ını  yerine getirerek küresel tehditleri, f ırsatlara dönü ş -
türmeli ve bunda da kooperatiflerden azami ölçüde yararlanmal ıdı r. 
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lry üçüncü sektör 

".00PERAT İ FÇ İ L İ K 
BAMBU YETİŞ Tİ Rİ Cİ LİĞİ Nİ N 

KIRSAL KALKINMADAKİ  ROLÜ VE 
DOĞ U KARADENİ Z BÖLGES İ 'NİN BU 

AÇIDAN DEĞ ERLENDIRILMESI 

Yrd. Doç. Dr. Devlet TOKSOY* 

ÖZET 

Bambular çok yönlü ve yayg ın kullan ı lan bitki gruplar ından biridir. Bin'den fazla 
kullan ım yeri tespit edilen bambular hem çevresel hem de ekonomik pek çok problemin 
çözümünde büyük potansiyele sahiptirler. Do ğu Karadeniz Bölgesinde özellikle çay ta-
r ımında yaşanan sorunlar ba ş ta olmak üzere pek çok sorunun çözümünde alternatif bir 
ürün olarak bambular bölgenin kalk ı nma çabalar ı na olumlu katk ı lar sağ layabilecektir. 

THE ROLE OF BAMBOO PLANTATIONS IN RURAL DEVELOPMENT AND 
EVALUATION OF EASTERN KARADENIZ REGION IN THIS PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

Bamboos are one of most versatile ar ı d widely utilized group of plants. Bamboos 
were recorded which used in ower 1000 place and bamboos plantations have enourmo-
us potential for alleviating many problems both environmental and economic. Bamboo 
especially in Eastern Karadeniz Region is one of the best alternative for tea plantations 
which cause some economical and environmental problems. In addition it is expected 
that bamboo plantations will help in rural development process. 

1. Giri ş  
Bambular çok yönlü ve yayg ı n kullan ı lan bitki guruplar ından birisidir. Güneydo ğu 

Asya'daki araş t ı rmalarda bambular ı n 1000'den fazla kullan ım yeri olduğ u tespit edilmi ş -
tir (1). Bambunun dayan ıkl ı l ık özellikleri, hafifliğ i ve esnekli ğ i mobilya ve in ş aat sektö-
ründe aranan ürünler olmas ı na neden olmaktad ı r. Ayr ıca el sanatlar ı , kağı t endüstrisi, 

* KTU Orman Fakültesi, Orman Mühendisli ğ i Bölümü -Trabzon 
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yağ  ve t ıbbi malzeme hammaddesi, yiyecek olarak bambu filizi kullan ı m ı  vb. pek çok 
kullan ım yeri bulunmaktad ı r. 

Bambu, yüksek de ğ erli ürünler yerine esas olarak fakir insanlar taraf ı ndan kulla-
n ı lan bir inferior mal (iktisadi de ğeri dü şük mal) olarak kabul edilir. Bunun anlam ı  
bambunun s ık s ık "küçük orman ürünü" olarak tan ı mlanmas ıdır. Böyle olduğu için 
ormanc ı lık politikas ı  uygulay ı c ılar ı  ve k ı rsal kalkınma projelerinde gözden kaç ı rı lı rlar. 
Bu anlay ış a rağ men bambu Asya'n ı n k ı rsal ekonomilerinde aktif bir rol oynar. Son on 
yı l ı  aşkın bir süredir bambu ürünleri hem geli şmiş  ülkelerde ev dekorasyonlar ı nda çe-
kici eşyalar olarak, hem de geli şmekte olan ülkelerin k ırsal kalk ı nmalar ında potansiyel 
rollerinden dolay ı  populariteye sahip oldular (2). Örnek olarak Hindistan'da 432 milyon 
işgücü istihdam yaratt ıklar ı  tahmin edilmektedir. Çin'de de 700 bini a şkı n insan bambu 
yetiş tiriciliğ i ile ya da bambu sektöründe i ş çi olarak çalış maktad ır. Buradan elde edilen 
ç ıkt ın ı n değeri yakla şı k 960 milyon $, ihracat tutar ı  ise 1993 y ı lı  itibariyle 271.8 milyon 
$ civar ındad ır (3). 

Kalkınma, bir yörede yer alan do ğ al kaynaklar ın yine o yöre insan ı  yarar ına olacak 
şekilde rasyonel olarak de ğ erlendirilmesi sorunu olarak da alg ı lanmaktad ır (4). Doğu 
Karadeniz Bölgesi, içinde bulundu ğ u gelişme süreci gere ğ i, sahip olunan tüm kaynaklar ı  
planl ı  ve rasyonel bir ş ekilde kullanarak kalk ınmay ı  süratle ve dengeli bir ş ekilde sür-
dürmenin gerekli oldu ğu bir bölgedir. 

Genel anlam ı  ile tar ımsal üretim bak ım ı ndan çay ve fınd ık gelirinden ba şka pazara 
yönelik başka geçim kaynağı  bulunmayan ve devlet yat ı r ımlarından en az düzeyde ya-
rarlanan Doğ u Karadeniz Bölgesi'nde fakirlik s ın ır ına kadar inilmi ş tir. Ülkemizde henüz 
tam olarak sona ermemi ş  olan ekonomik krizin etkileri de göz önüne al ındığı nda bölge-
deki fakirliğ in boyutu daha da belirgin olacakt ı r. 

Bambu Türkiye'de doğ al olarak yeti ş en bitki türlerinden de ğ ildir. Ancak baz ı  bambu 
türlerinin yeti ş ebileceğ i bölgeler mevcuttur. Bu amaçla yap ılan çal ış malar sonucu Tür-
kiye'de çay tar ımın ın yaklaşı k %96's ı n ı n yap ıldığı  birinci s ın ıf çay bölgesi olarak adlan-
d ı r ı lan Arald ı  Karadere'den Gürcistan s ın ırına kadar olan bölgede bambular ın ekolojik 
ve ekonomik olarak yeti ş tirilmelerinin mümkün olduğu saptanm ış t ır (5). Bu bölgedeki 
tar ı m iş letmelerinin iki temel bitkisi olan çay ve f ınd ık üretim faaliyetlerinde üretim 
fazlas ı  en önemli sorun olup, günümüzde bu ürünlerde üretim alan ı  ve arz kı s ıtlamas ına 
ağı rl ık verilmektedir. Üretim fazlas ı  sorununun ortadan kald ı r ı labilmesi için, üretim 
alanlar ın ın daralt ı lmas ına yönelik çal ış maların yap ı lmas ına ve bu kapsamda özellikle 
Rize ili çevresinde çay bahçelerinin tahsis edilebilece ğ i alternatif üretim faaliyetlerinin 
belirlenmesine gereksinim duyulmaktad ır (6). Nitekim, Türkiye tar ım politikas ındaki 
yenilikler aras ı nda "fı nd ık üretim alanlar ın ın daralt ı lmas ı , çay üretim alanlar ının ge-
niş letilmemesi ve bu alanlar için alternatif ürünler geli ş tirilmesi" hususu VIII. Be ş  Yı llık 
(2001-2005) Kalk ınma Plan ı  ve hükümet program ında amaç ve politikalar aras ında yer 
almış t ı r (7). Bu makalede Do ğ u Karadeniz Bölgesi'nde özellikle çay tar ı mı nı n gerek sek- 
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törün kendi yap ı s ından gerekse d ış  kaynakl ı  pek çok sorunun ortadan kald ır ı labilmesi 
için bambu yeti ş tiriciliğ i alternatif bir ürün olarak önerilmektedir. 

2. Çay Tar ımının Sorunları  
Çay, Doğ u Karadeniz Bölgesi'nin temel tar ı msal ürünlerinden biri olup gayri safi 

milli has ı la, istihdam, gelir ve dağı l ım ı , tüketim gibi çe ş itli değ işkenler aç ı sı ndan bölgeye 
ve ülkeye önemli girdiler kazand ırmış , bölgenin refah düzeyinin artmas ı nda önemli pay 
sahibi olmu ş tur. 2001 y ı l ı  verilerine göre, 204.112 üretici 766.533 dekar alanda çay tar ım ı  
ile uğ raş makta (8), 30.000 ki ş i çay sanayinde istihdam edilmektedir (9). 

Son y ı llarda çay tar ım ı  ve çay üreticilerinin gittikçe artan önemli sorunlar ı  bulun-
maktad ı r. Bu sorunlar ın baz ı lar ı  çay iş letmelerinin yap ısal bozukluklar ı , yüksek üretim 
maliyeti, düşük kaliteli kuru çay üretimi, bozulan üretim-tüketim dengesi, ihracat ola-
nağı n ın sinirliliğ i nedeniyle artan stoklar ın getirdiğ i ilave maliyet ş eklinde özetlenmek-
tedir (10). özellikle Rize ilinde, ki tar ım alanlar ının %91'i çay tar ımına ayrılm ış  olup (6) 
monokültür tehlikesi tar ımsal üretimin verimlili ğ ini etkileyebilecek boyuta ula şmış t ı r. 

Diğer yandan son y ıllarda Türkiye tar ım politikas ında çok derin de ğ iş meler ya ş an-
maktad ı r. Avrupa Birliğ i ile ilişkiler, Dünya Ticaret örgütü ile yap ı lan sözle şme, IMF 
niyet mektuplar ı  vb. gibi uluslar aras ı  bağ lant ı lar çerçevesinde, tar ı m reformu ad ı  alt ında 
tar ımsal destekleme yöntemlerinden tutun da tütün yasas ı , ş eker yasas ı  vb. gibi yasal 
düzenlemelere kadar bir y ığı n yenilik getirilmektedir (7). 

Yukar ıda çay tar ımında ya ş anan sorunlar k ısaca özetlenmi ş tir. Bu sorunlar ın çö-
zümü için K ız ı lağ aç, Kivi gibi alternatif ürünler önerilmi ş  ve özellikle kivi konusunda 
önemli gelişmeler sağ lanm ış t ı r. Burada bir k ı s ım çayl ık alanlarda niçin alternatif bir 
ürün sorusuna maddeler halinde k ısaca cevap verilmektedir. 

• Çay tar ım ında verimli alanlar ın dışı na ç ıkı lmış t ır. Rize ili baş ta olmak üzere mono-
kültür tehlikesi tar ımsal verimliliğ i etkileyebilecek boyuta ula şm ış t ı r. 

• Ülkemizin y ı llık kuru çay üretimi y ı llık tüketimin üzerindedir. Bu durumda birkaç 
y ılda 100.000 tona ula ş an stoklar, üretim maliyeti ve dünya çay borsa fiyatlar ının çok al-
t ında spot piyasalarda ihraç edilmekte ve sonuç olarak Çaykur bu sat ış tan önemli ölçüde 
zarar görmektedir. 

• Kuru çay üretiminde dünya standard ın ın alt ında üretim yap ı lmas ı  ve çay ürünü-
nün fiyat ının populist politikalar neticesinde yüksek belirlenmesi sonucu hem kalite 
hem de fiyat olarak yak ın bir gelecekte ihracat yapabilme imkan ı  bulunmamaktad ı r. 

• Ülkemizde çay bahçelerinin tamam ı na yak ını  tohumla tesis edilmi ş tir. Tohumla 
tesis edilen bahçelerden kaliteli ürün almak mümkün olamamaktad ı r. Ayr ıca çay bitki-
sinin ekonomik verim ya şı  50 olarak kabul edilmekte bu yönüyle de ğ erlendirildiğ inde 
bölgedeki çay plantasyonlar ın ın ekonomik ömürlerinin dolmakta oldu ğ u görülmektedir. 
Ekonomik verim ya şı n ı  dolduran bahçelerden çok kaliteli ürün de al ınamamaktad ı r. 
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• Bilinçsiz gübreleme sonucu verimlilik azalmakta ve çevre kirlili ğ i kendini hissettir-
mekte, yine kullan ı lan azotlu gübreler siyah çaydaki at ık madde oran ı nın yükselmesine 
dolayısıyla da kalite dü ş üklüğüne neden olmaktad ı r. 

• Bölgenin en önemli geçim kayna ğı  haline gelen çay sanayisine 1984'ten sonra özel 
sektörün de girmesi ile, arz fazlas ı  yüzünden kay ıt dışı  çay al ı mı , standartlara uygun 
olmayan çay üretimine neden olmu ş , üreticilerin ödemeleri geciktirilmi ş , sigortas ı z, 
sendikas ız ve kaçak iş çiler çal ış t ı r ı lmış t ır (11). Bu durumdan devletin vergi gelirleri de 
olumsuz etkilenmektedir (12). 

• Çay bitkisi, yüksek oranda ya ğış a ihtiyaç gösteren bir bitkidir. Bu bölgede ço ğ u 
kez yamaç arazilerde teraslar halinde tesis edilmektedir. Bu yönüyle çay bitkisi yağ mur 
sular ın ın yüzeysel akış a geçiş ini engellemekte ve toprakta biriken sular ı n topra ğı  ağı r-
laş t ırmas ıyla pek çok yörede heyelanlar meydana gelmekte ve can kayb ına da yol açan 
çevresel problemlere sebep olabilmektedir. 

Yukar ıda k ı saca özetlenen çay tar ı m ın ın yol açt ığı  ekonomik ve çevresel sorunlar ın 
çözümünde alternatif olarak önerilen bambu bitkisi k ısaca tan ıt ı lm ış t ı r. 

3. Bambular Hakkında Genel Bilgiler 

Bambular, Türkiye'de do ğal olarak yeti ş en bitki türlerinden de ğ ildir. Ancak pek çok 
bambu türünün yeti ş ebileceğ i bölgeler mevcuttur. Bu amaçla yap ı lan çal ış malar sonu-
cu bölgenin ekolojisine uyum sağ layabilecek ve ekonomik de ğ eri daha yüksek olan üç 
bambu türü bir grup Türk ve Japon bilim adam ı  tarafı ndan tespit edilmi ş , çap ve boy bü-
yümeleri vb. konularda geli ş meleri incelenmi ş tir. Söz konusu bambu türleri ise, Phyllos-
tachys pubescens, Phyllostachys bambusoides ve Phyllostachys nigra var. Henosis'tir (5). 

Bambular; Gramineae familyas ı  içinde yer alan, bir y ı lda toprak yüzeyine ç ıkan ve 
ilerideki y ıllarda tekrar boy ve çap büyümesi yapmayan çok y ı llık bitkilerdir. Bambular 
üzerinde ara ş t ı rma yapan pek çok yazar taraf ı ndan hala tart ış ma konusu olan bambular 
bazı  yazarlara göre, kambiyumu olmasa ve tam büyümesini bir y ılda yapsa bile, ağ açlar 
içinde ele al ınmas ı  gereken ve oluş turduklar ı  birliğ e orman denilen bir bitki, baz ılar ına 
göre ise gerçekte oldu ğ u gibi Gramineae familyas ı  içinde olan dev otlard ı r (13, 14). 

Bambular; birbirlerinden şekil olarak, yap ı  bakım ından olu ş turduklar ı  topluluklar, 
büyüme şekli ve diğer ekolojik farkl ılıklar ından dolay ı  odunsu ve otsu formda olanlar 
diye ikiye ayr ı labilmektedirler (15). Bambu bitkisi h ı zl ı  büyümesini sağ layan büyük 
miktarda besini depolayan geni ş  bir rizom sistemine sahiptir. Bambular 1-30 cm çap 
ile 36 m.'ye kadar boy yapabilmektedirler (16). Bu çap ve boya 2-3 ayl ık bir sürede ula-
şı rlar. Bambunun böyle h ızl ı  büyümesi ve yenilenebilir bir do ğ al kaynak olmas ı  kolayca 
inan ı lacak bir ş ey değ ildir (17). Avrupa ve Kuzey Amerika hariç dünya üzerinde her 
kıtada doğ al olarak yeti ş mekte olup (18) dünya üzerinde 1200'den fazla türü bulunmak-
ta, yaklaşı k olarak 14 milyon hektardan fazla alan kaplamakta olup bambular ı n % 80'i 
Güneydoğ u Asya'n ın tropikal bölgelerinde bulunmaktad ır (19). 
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Bambunun biyolojik verimlili ğ i diğ er bitkilerde oldu ğu gibi iklim ve toprakla ilgi-
lidir. Verimliliğ in, güneş lenme, sı cakl ık, yağış , rüzgar, topo ğ rafya, toprak tekstürü vb. 
etkileri alt ı nda olduğ u söylenebilir. Bambu ormanlar ı  genelde ı lıman ve s ıcak iklimlerde 
bulunur. Fakat bazen so ğuk bölgelerde (-17 °C) ve daha dü şük dereceli bölgelerde de 
bambu ormanlar ına rastlan ı r. Genel olarak bambular ın yayılışı n ı  s ın ırlayan faktörler; 
yağış , toprak, s ıcakl ık, yükseklik ve enlem derecesidir (20). 

Binden fazla kullan ım yeri olan bambular ın genel kullan ım alanlar ını  ise şu şekilde 
s ıralamak mümkündür (12): 

• Yeni ç ıkan bambu filizlerinin yiyecek olarak kullan ım ı , 
• Bambu gövdelerinin kullan ım ı , 

• Gövde haricindeki k ı sımlar ın (dal, yaprak, özsu vb.) kullan ım ı , 

• Estetik ve toprak koruma fonksiyonlu kullan ı mlar ı . 

Bambu bitkisi ve kullan ım alanlar ına ilişkin bu genel bilgiden sonr ı  ülke ve bölge 
ko şullar ı  da göz önünde bulundurularak özellikle Do ğu Karadeniz Bölge 'nin kalk ınma 
çabalar ına katk ı  sağ lamak amac ıyla, çay tar ım ında yaşanan sorunlar ba ş ta olmak üzere 
neden alternatif bir bitki olarak bambular ı n önerildiğ i aşağı da kısaca özetlenmi ş tir. 

Kamu Açısmdan; 

• Sübvansiyonlar ı n kald ırılmas ı , 

• Stoklar ın getirdiğ i ilave maliyetin ve bu stoklar ın spot piyasalarda malyet fiyat ı n ın 
alt ında sat ı lmas ı  sonucu olu şan kamu zarar ın ın ortadan kald ı r ı lmas ı , 

• Kay ı t dışı  kuru çay üretimi nedeniyle devletin vergi kay ıplar ın ın önlenmesi vb.. 

Ormancılık ve Çevre Aç ısmdan; 

• Biyolojik çeş itliliğ in art ırılmas ıyla ürün çe ş it ve veriminin art ırılmas ı  dolayisiyla 
etkisi görülmeye ba ş lanan monokültürün sak ıncalar ın ın ortadan kald ır ı lmas ı , 

• Bölgede giderek azalan orman varl ığı n ın korunmas ı , bambu üretimindensağ lana-
cak odun hammaddesi ile ülkemiz odun talebinin kar şı lanmas ına yard ımc ı  olu ı mas ı , 

• Bölgede yüksek ya ğış  yüzünden s ık görülen toprak kaymas ı  tehlikesi olan yerlerde 
ağ  kök sistemi ile topra ğı  sıkı  bir şekilde tutmas ı  ve bir miktar suyun yüzeyse ı  akış a 
geçmesini sağ layarak daha güvenli alanlar olu ş turmaya yard ımc ı  olmas ı . 

Çay Üreticileri Aç ısından; 

• Çay üretiminin yo ğ un olduğu (may ıs-eylül) dönemi dışı nda hasada imkan verdğ i 
için istihdama katk ı  sağ lamas ı , 

• Bambu endüstriyel bir ürün olup çok farkl ı  kullan ım alanlar ına sahiptir. Dolay ı sıy-
la yüksek bir katma de ğer yaratma potansiyelinin olmas ı , 
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• Çay üretiminde, o sezon içinde ya ş  çay ın toplanmas ı  zorunlu iken, piyasa fiyat ın ın 
uygun olmadığı  dönemlerde bambular hasat edilmeyerek birkaç y ı l bekletilebilecek do-
layıs ıyla üreticilere daha yüksek bir gelir elde etme imkan ı  sağ layabilecek olmas ı , 

• Hem bir k ıs ım çay plantasyonlar ında hem de diğer bo ş  arazilerinde çay üreticileri 
için baz ı  bambu türleri kurulu ş undan birkaç y ı l sonra hasat edilmesine imkan veren 
hızl ı  bir büyüme kapasitesi ile çekici olabilecek, her y ı l ürün alma imkan ı  vereceğ i için 
de çay üreticilerinde gelir kayb ı na neden olmayacak ve alternatif ürün olarak kolay be-
nimsenebilecektir. 

4. Sonuç 

Doğu Karaderiz Bölgesi'nde pek çok insan için ana gelir kayna ğı nı  hala çay tar ım ı  
oluş turmaktad ı r. kncak çay üreticilerinin yüz yüze oldu ğu hem ekonomik hem de çev-
resel pek çok sorun bulunmakta ve bu sorunlar giderek a ğı rlaşmaktad ı r. Sorunlar ın çö-
zümü için tar ıma dayal ı  gelir yaratma faaliyetlerinde baz ı  bambu türleri kurulu ş undan 
birkaç y ı l sonra hasat edilmesine imkan veren h ı zl ı  büyüme kapasitesi ile ümit verici 
çözümler üreti'mesine yard ımc ı  olabilirler. Türkiye'de y ıllar itibariyle odun üretimi ve 
tüketimi ile ilgili gelişmelerin değ erlendirildiğ i çalış malara göre, odun ürünlerinin tü-
ketimi üretim nden fazlad ı r. Dolay ı s ıyla Türkiye'de arz aç ığı  nedeniyle odun ürünleri 
ithalat ı  kaç ı n ı lmazd ı r. Bu aç ıdan alternatif bir ürün olarak de ğ erlendirildiğ inde bambu 
ürünleri ile pazar sorununun ya ş anmayacağı  söylenebilir. Ayr ıca bambulardan her 
yıl ürün elde edilmesi, biyolojik çe ş itliliğ i art ırarak verimlili ğ i yükseltmesi ve erozyon, 
toprak kaymas ı  vb. gibi bölgede s ı k görülen çevresel sorunlar ın önlenmesinde de bambu 
yetiş tiricili ğ i olumlu katkılar sağ layabilecektir. Bu yönüyle de ğerlendirildiğ inde bambu 
bitkisi bölgeye ekolojik uyum sa ğ layabilecek, devlete mali yükler yüklemeyecek ayn ı  
zamanda bdge halk ının gelirini azaltmayacak katma de ğeri yüksek bir alternatif ürün 
olarak bölgenin kalk ınmas ında ekonomik ve çevresel faydalar yaratabilecektir. 
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üçüncü sektör 

OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

ELEKTRONIK VERI DEĞ IŞ IMI 
VE TÜRKIYE GÜMRÜKLER İNDE 

UYGULANIŞ I 

Araş . Gör. Aydın KOÇAK 

ÖZET 

Bugün, dünyada hem özel hem de kamu sektörü bilgi ve ileti ş im teknolojilerine 
yüksek miktarlarda yat ı r ı m yapmaktad ı r. Burada amaç bilginin toplanmas ı , iş lenmesi 
ve iletilmesi için donan ım ı , yaz ı l ım ı  ve insan ı  entegre bir hale getirmektir. Bilgiye dayal ı  
böyle bir yap ı  iş letmelerin verileri elektronik olarak çe ş itli ağ lar arac ı lığı  ile değ iş imini 
sağ lamaktad ı r. Bilgiyle ilişkili olan iş letme faaliyetlerinin elektronik olarak ta şı nmas ına 
Elektronik Veri De ğ iş imi (Electronic Data Interchange-EDI) ad ı  verilir. EDI, ticari or-
taklar ı n bilgisayar sistemleri aras ı nda yap ısal iş letme verilerinin doğ rudan değ iş imini 
sağ lar. 

Electronic Data Interchange and Practive in Turkish Customs 
ABSTRACT 

Nowadays, both private and public sectors make investment to information and 
communication technologies. The goal is to integrate the hardware, software and human 
for p rocessing and delivery of information collection, The information structure allows 
companies to exchange data electronically via networks. Electronic transformation of 
busines activities related information is known Electronic Data Interchange-EDI. EDI 
involves the direct exchange of structured business data between partner computer 
systems. 

1. Giriş  
Günümüzde i ş  hayat ın ı n hemen her sektöründe ka ğı t belgelerin olu ş turduğ u dağ lar, 

içinden ç ı kı lmaz hal almaya ba ş lam ış t ır. Yeni dosyalama yöntemleri bulunsada, yine 

• Gazi Üniversitesi I.I.B.F İş letme Bölümü Ara ş t ı rma Görevlisi 
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de kağı t belgelerin yerini sa ğ lıkl ı  ş ekilde dolduracak elektronik yöntemler aray ışı na 
girilmiş tir. Bu aray ış lar aras ı nda 1990'lar ın ba şı ndan itibaren giderek artan bir ivme 
kazanan elektronik veri de ğ iş imi (Electronic Data Interchange-EDI); i ş letmelerin bilgi-
sayar sistemleri aras ı nda daha önceden tan ımlanm ış  standart formlarda bilgi al ış  veriş i 
olarak ifade edilebilir. Burada önemli olan nokta, bilgiyi gönderen bilgisayar sisteminin 
bu bilgiyi, kar şı  sistemlerde bilgi giri ş i yap ı lmas ı  gereken yerlere göndermesi ve i ş lemleri 
otomatik olarak ba ş latabilmesidir. 

2. Elektronik Veri Değ iş imi 

Elektronik veri değ iş imi için a ş ağı da verildiğ i gibi birçok tan ım yap ılabilir (1): 

"EDI; iki i ş letme aras ında, sat ı n alma emirleri, irsaliye, fatura gibi standart i ş  formla-
r ını  bilgisayardan bilgisayara do ğ rudan elektronik transferidir." 

"EDI; i ş letme verilerinin, standartla ş mış  bir yap ı da elektronik olarak , bir i ş letmedeki 
bilgi sisteminden diğ er bir iş letmenin bilgi sistemine transferidir" 

"EDI, iş letme bilgilerinin elektronik olarak, yap ısal bir şekilde ve i ş letme gruplar ı  
aras ında(ve muhtemel al ıc ı lar aras ında) ş irketten ş irkete aktar ı lmas ıdı r." 

Tüm bu tan ımlamalardan EDI ile ilgili olarak şu beş  anahtar kelimeyi ç ıkarabili-
riz(2): 

• Elektronik,iietme 

• Standart i ş  dokümanlar' 

• Tan ımlanmış  format 

• İş  uygulamas ı  
• Ticaret orta ğı  
Elektronik veri de ğ iş iminin ana amaçlar ından biri h ızl ı  bilgi iletiş imi olduğu için 

bilginin kağı t ortam ı nda değ il elektronik ortamda iletilmesi gerekir. Elektronik olarak 
iletilen ş ey sat ın alma emirleri ya da fatura gibi standart i ş  dokümanlar ıdır. Bu standart 
dokümanlar, bir i ş letmeden diğ er bir iş letmeye kolayca iletilmesi ve anla şı labilmesi ta-
n ımlanm ış  bir formatta olmas ı  gerekir. Yani örne ğ in bir faturada tan ımlanmış  olan tüm 
alanlar ayn ı  şekilde elektronik veri de ğ iş imi sisteminde tan ımlan ır. Böylece veriler gön-
derildiğ i sistem tarafından kolayca anla şı l ı r. Bu standartlar ı n nas ı l tan ımlanchğı  çal ış ma-
n ı n ilerleyen a ş amalar ında aç ıklanacakt ır. Elektronik veri de ğ iş iminin diğer bir unsuru 
i ş  uygulamas ıdı r. İ ki i ş letme aras ında iletilecek veriler bir i ş  uygulamas ı na dayanmal ıd ı r. 
Bu iş  uygulamalar ı  sat ın alma ve sipari ş  emridir. Elektronik veri de ğ iş iminin son unsuru 
da bir ticaret orta ğı d ır. Ticaret orta ğı ndan kas ıt bir i ş letmenin başka bir i ş letme ile yada 
kiş i ile bir ticaret faaliyeti yapmas ıdı r. 

EDI, ticaret yapan iki kurulu ş  aras ında, insan faktörü olmaks ı z ın bilgisayar ağ lar ı  
arac ı lığı  ile belge ve bilgi değ iş imini sağ layan, bir sistem olarak ulusal ve uluslararas ı  
ticaretin önemli bir arac ıdı r(3). 
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EDI kamu ve özel sektör kurulu ş lar ı n ı n etkin biçimde ileti ş im kurmalar ı  ihtiyac ın-
dan doğ muş  olup, modern bilgi teknolojilerinin getirdi ğ i avantajlardan yararlanmak-
tad ı r. Geleneksel ticari i ş lemlerde, mektuplar, notlar gibi yap ı lanmamış  (unstructured) 
dokümanlarla birlikte faturalar, sipari ş  formlar ı , teslim belgeleri gibi standart ş ekilde 
yap ılanmış  (structured) dokümanlar kullan ı lmaktadı r. Elektronik posta (e-mail) yap ı -
lanmamış  tipte dokümanlar ın iletilmesinde kullan ı lirken, EDI yap ı lanm ış  mesaj değ i-
ş imini sağ lamaktad ır. Böylece standart bilgilerin di ğ er bilgisayar sistemlerine kolayca 
aktar ılmas ın ı  olanakl ı  k ı lmaktadı r. 

EDI' de amaç, sipari ş  al ı nmas ı , ticari sözle ş melerin ve faturalar ın haz ı rlanmas ı  
gibi iş lemler ile gümrük, bankac ı lık ve buna benzer i ş lemlerin yap ı lmas ında tekrarlar 
önlenerek, maliyetlerin dü ş ürülmesi ve iş lemlerin en az hatayla en k ısa sürede tamam-
lanmas ı dır. EDI, yukar ıda belirtilen faaliyetler aras ında özellikle gümrük idarelerinin 
otomasyonunda oldukça etkin biçimde kullan ılmaktadı r. 

Ş ekil l'de bir EDI sisteminin genel olarak nas ı l i ş lediğ i gösterilmektedir. Örne ğ in, 
EDI uygulayan bir otomobil üreticisinin lastik stoku belli bir düzeyin alt ı na düş tüğ ünde, 
otomobil üreticisinin bilgisayar ı  otomatik olarak bir sipari ş  formu haz ı rlayarak sat ın 
alma emri ç ıkart ı r ve lastik fabrikas ının bilgisayar ı na gönderir. Bu sat ın alma emri ka ğı t 
ortam ına ç ıkar ı labileceğ i gibi MRP sisteminin bir ç ıkt ı s ı  da olabilir. Lastik fabrikas ı n ın 
bilgisayar ı  sipariş in al ı ndığı na dair bir teyit ve bir fatura haz ırlayarak otomobil üretici-
sinin bilgisayar ına gönderir. Lastiklerin otomobil üreticisine ula ş mas ı  ile birlikte üretici-
nin bilgisayar ı  otomatik olarak faturan ı n ödenmesi i ş lemini baş lat ı r. 

 

Mi 
k- 

  

I ş  uygulamas ı 	Tanı mlanm ış  Kay ıt Format ı 	İş  uygulamas ı  

Ş ekil 1: EDI'n ı n iş leyiş i 

Ticarette daha etkili olunmas ı  amac ıyla "tam zaman ında üretim" ( Just in Time-JIT ) 
ve "h ı zl ı  yan ıt" ( Quick Response-QR ) gibi anlay ış lar geli ş tirilmiş  ve bunlar ın gerçekle ş -
tirilmesi için, i ş  akışı nda herhangi bir katma de ğer ( value added ) yaratmayacak i ş lem-
lerin elimine edilmesi gerekti ğ i belirlenmi ş tir. Bu nedenle, bir çok uluslararas ı  kuruluş  
ve büyük bölgesel organizasyonlar EDI kullanmakta ve ticaret yapan herkesin de EDI 
kullana.bilir duruma gelmesi önerilmektedir (4). EDI uygulamas ıyla, zamandan ve i ş lem 
maliyetlerinden tasarruf sa ğ lanmas ı nı n yan ı  s ı ra, bilgilerin elektronik ortamda de ğ iş imi 
nedeniyle insan faktöründen kaynaklanan hatalar da ortadan kalkm ış  olacakt ır. Ulusla-
raras ı  ticaret, nakliyeciler, komisyoncular, bankalar, sigortac ılar, gümrük idareleri, ticaret 
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yapan firmalar ve di ğer ilgili devlet kurulu ş lar ı nın kat ı ldığı  bir süreçtir. EDI, tüm tarafla-
r ın bilgiye elektronik ortamda ula ş mas ı na imkan vererek süreyi k ısaltmakta, i ş lemlerin 
tekrarlanmamas ım ve muhtemel hatalar ın ortadan kald ır ılmas ını  sağ lamaktadı r. 

3. Elektronik Veri De ğ iş iminin İş  Uygulamaları  
Elektronik veri de ğ iş imi iş letmelerde sat ış , sipariş , sat ın alma, stok yönetimi, da ğı t ım, 

finansal yönetim gibi birçok alanlarda kullan ı lmaktad ır (5). Bu iş  uygulamalar ı  aç ıklan-
madan önce i ş lem seti kavram ın ın aç ıklanmas ı  gerekir. EDI kullanan i ş letmelerde, her 
standart i ş letme doküman ı , EDI iş lem seti haline dönüş türülmektedir. Bu i ş lem setleri, 
EDI standartlar ında geçen belirli numaralardan ba şka bir ş ey değ ildir. Bu standartlar 
Birle şmiş  Milletlerin Yönetim Ticaret ve Ta şı mac ı l ık için Electronic Data Interchange 
Kurallar ı  (UN/EDIFACT) standartlar ı dır. EDI sisteminin içinde her bir süreç bu i ş leme 
setleri şeklinde tan ımlanm ış t ı r. Ayr ıca iş letmeler kendi özel ihtiyaçlar ına göre de bir ta-
k ım standartlar geli ş tirebilmektedirler. 

3.1.Satış lar 

EDI iş lem setlerini kullanarak, üretim katalo ğu, ürün listesi ve özellikleri ile sipari ş  
durumu kolayca de ğ iş tirilebilir. EDI sayesinde, sipari ş lerdeki veya ürün listelerindeki en 
ufak değ iş ikliğ i çok kolay ve aç ık bir ş ekilde hem al ı cı  ve hem de sat ı cı  görebilmektedir. 
Yani al ı c ı  ve sat ıc ı  karşı lıkl ı  olarak ayn ı  anda pazarl ık yapabilmektedir. Bu da i ş letmelere 
zaman kazand ır ı c ı  bir husustur. 

3.2.Sipariş  Sistemi ve Sat ın Alma 

EDI'nin kullan ıldığı  en kapsamlı  alanlardan biri sipari ş  sistemidir. Bu bölümde sat ın 
alma sipari ş i, sat ın alma sipari ş  bilgileri, sat ın alma sipari ş indeki değ iş iklikler, sat ın alma 
sipariş lerinin raporlanmas ı  gibi bölümler vard ır. Bir müş teri, EDI kullanarak kolayca 
sipariş  verebilmekte ve sipari ş in o anki durumuna rahatça bakabilmektedir. Sat ı c ı  aç ı -
s ı ndan bu durumun bir avantaj ı  ise, diğ er ara birimlere gerek kalmadan, elektronik bir 
ş ekilde sipari ş  sisteminin kendili ğ inden devreye girmesidir ve zaman kayb ın ı  önleme-
sidir. EDI, yönetimin gereksiz konularda yo ğ unlaşı p, karar verme konular ına daha az 
egilmesini büyük ölçüde önlemi ş  bulunmaktad ı r. 

3.3.Envanter Kontrolü 

Envanter kontrolü aç ısından EDI iş lem setleri, stok yönetiminin etkinli ğ ini ve ve-
rimliliğ ini art ırmak için kullan ı lmaktad ı r. Bu sistem otomatik olarak, sipari ş in al ınıp 
al ınamayaca ğı n ı , sipari ş ten sonra stokta durumun ne olaca ğı nı  çok aç ık bir biçimde 
ortaya koymaktad ır. EDI stok kontrol mekanizmas ın ın çok 'etkin ve verimli bir hale 
gelmesini sağ lamaktad ır. Örneğ in müş teri, yetkisi dahilinde tamamen elektronik bir 
ortamda istediğ i mal ın stok durumunu görebilmektedir. Ayn ı  ş ekilde yukar ıda belirtilen 
sipariş  sistemi ile sipari ş ini verebilmektedir. Böylece sat ıc ı  - al ı c ı  aras ında gereksiz tele-
fon konu şı nalar ı  ve k ı rtasiye masraflar ı  ortadan kalkmaktad ı r. 
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3.4.Dağı t ım 

Nakliye sisteminde, EDI mallar ın dağı t ım ı nın koordine edilmesinde kullanmaktad ı r. 
EDI, hem sat ı c ı lar hem mü ş teriler hem de 'nakliyeciler taraf ından yararl ı  olmaktad ı r. 
EDI içindeki dağı t ım sisteminde mallar ın ne ş ekilde dağı t ı lacağı  ayr ınt ı l ı  olarak tan ım-
lanmış  ve kodlanm ış t ır. EDI'nin yeterince etkin kullan ı lmas ı  halinde JIT'e (Tam Zama-
nında Üretim) benzer sonuçlar al ınmas ı  mümkündür. 

3.5.Finansal Yönetimi 

EDI finans yönetiminde çok de ğ iş ik şekillerde kullan ı lmaktadı r. Fatura i ş lemlerinin 
elektronik olarak yap ı lıp, ödemelerin havale ile elektronik olarak yap ı lması  iş letmeleri 
tahsilatta bir tak ım risklerden kurtarmaktad ı r. Para ak ışı n ın düzenli olmas ı  ve ödeme 
zamanlar ın ın ayarlanmas ı  aç ı s ından böyle bir sistemin elektronik olmas ı  zaman kazan-
d ı r ı c ı  ve verimlidir. 

4. Elektronik Veri Değ iş iminin iş letmelere Sa ğ ladığı  Yararlar 

EDI sisteminin kullan ı lmas ı nın iş letmelere sağ ladığı  yararlar ı  ş öyle s ı ralanabilir(6): 

• EDI bilginin doğ ru olarak akışı nı  sağ layarak hataları  en aza indirir. 

Önceki bölümlerde anlat ı ldığı  gibi EDI fatura, sipari ş , nakliye gibi alanlarda kullan ı l-
maktad ı r. Tüm bu alanlarda kullan ı lan verilerin karşı  tarafa do ğ ru ve güvenilir biçimde 
iletilmesi gerekir. EDI sistemi tamamen elektronik bir ortamda gerçekle ş tiğ i için insan 
unsurunu ortadan kald ı rarak hatalara en aza indirir. 

• EDI verilerin sisteme tekrar girilmesini önler. 

Çal ış man ın uygulama bölümünde de ayr ınt ı lı  olarak aç ıklanaca ğı  gibi bir EDI sis-
teminde veriler belli bir formatta elektronik olarak iletildi ğ i için ulaş tığı  anda sistemin 
veri taban ına aktar ı l ı r. Örneğ in bir iş letmede bir fatura verileri EDI kullan ılmadan önce 
sisteme elle girilirken, EDI kullan ım ından sonra bu fatura elektronik olarak geldi ğ i için 
verilerin tekrar sisteme girilmesine gerek kalmaz. 

• EDI bilginin iş letmeler aras ında iletimini haland ırır. 

Rekabetçi bir i ş  ortam ında bilginin h ı zl ı  iletimi iş letmelere bir rekabet avantaj ı  
sağ lamaktadı r. EDI i ş letmelerin ticaret i ş lemlerindeki süreçlerinde h ızl ı  bir bilgi akışı  
sağ lamaktad ı r. 

• EDI stok ve stok maliyetlerini azaltmaktad ır. 

EDI sipari ş lerin teslim sürelerini azaltarak hem stok hem de stok maliyetlerin azal-
mas ın ı  sağ lar. 

• EDI tüketici ile sat ı cı  arasındaki ilişkileri art ı rır. 

• EDI iş letmelerin pazarlama çal ış malarına katkı da bulunur. 

Pazarlamada temel amaç tüketicinin istedi ğ i zaman ve yerde ihtiyac ı  olan mal ve 
hizmeti sağ lamakt ır. Baz ı  tüketiciler için mal ve hizmet teslim zaman ı  çok önemli ola- 
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bilir. EDI mal ve hizmet sa ğ lama sürelerini en aza indirerek tüketici memnuniyetinin 
sağ lanmas ı na olanak verir. 

• EDI verimliliğ i artı rı r. 

EDI verilerin yo ğ un çal ış ma gerektiren süreçleri en aza indirir. Bu i ş letmelerde i ş  
gücü maliyetlerini art ı rmadan bilginin al ınmas ı , gönderilmesi, toplanmas ı  ve depolan-
mas ı  ile ilgili faaliyetlerin daha verimli çal ış mas ını  sağ lar. Ayr ıca EDI sat ış  personelinin 
fatura, sipari ş  gibi faaliyetler ile u ğ raşmaktansa sat ış  faaliyetlerine daha fazla odaklan-
mas ı n ı  Sağ lar. 

• EDI iş letmeler aras ında kağı t akışı nı  azaltır. 

EDI sistemi içerisinde tüm i ş lemler elektronik ortamda gerçekle ş tiğ i için kağı t akışı  
yoktur. Bu da i ş letmelerin büyük miktarlarda ka ğı t akışı ndan kurtulmas ın ı  sağ lamakla 
kalmaz k ırtasiye giderlerinde yüksek miktarlarda tasarruf sa ğ lar. 

• EDI prosedürleri ve programlar ı  standart hale getirin 

Yukar ıda da aç ıkland ığı  gibi EDI sistemi bir tak ım standartlar üzerine kurulmu ş  
bir sistemdir. Bu i ş lemlere faaliyetlerin nas ıl yap ı lacağı  konusunda bir düzen getirerek 
hatalar ı  en aza indirmektedir. 

• EDI personel maliyetlerinde dü ş üş  sağ lar. 

EDI ticari faaliyetlerde yap ılan bir çok i ş lemde insan ın yerine geçerek i ş letmenin 
daha az personel çal ış t ırmas ın ı  sağ lar. En basit olarak örne ğ in iş letmede i ş lem gören 
faturalar ı  gün sonunda sisteme giren personellere EDI kullan ım ı  sonucunda gerek kal-
mamaktad ı r. 

4. Elektronik Veri Değ iş iminin I ş letmelerde Kurulurken Karşı laşı lan Güçlülder 

EDI sisteminin i ş letmelere sa ğ ladığı  bir çok fayda olmas ının yan ında kurulurken 
bir takım güçlüklerle kar şı laşı l ı r. Bu güçlükler a ş ağı da k ısaca anlat ılmış t ı r(7). 

• EDI başarılı  olabilmesi için yüksek düzeyde yönetim deste ğ i gerekir. 

EDI uygulamalar ı  çok karmaşı k ve iş letmede en üst seviyeden en alt seviyeye kadar 
her seviyede bir kat ı lım gerektirdiğ i için bir teknik sistem olarak de ğ il bir iş  yapma ş ekli 
yada yönetim konusu olarak alg ılanmal ı d ı r. 

• EDI sistemine karşı  iş letme çal ış anlarının tutumu ve eğ itim yetersizli ğ i 

Iş letmedeki çal ış anlara EDI' ın getirece ğ i faydalar, çal ış ma sistemi ve tüm temel 
kavramlar ı  doğ ru bir ş ekilde anlat ı lmal ı d ır. Çünkü EDI sistemini as ı l kullanacak olan 
çalış anlar sistemin nas ıl çal ış acağı n ı  anlamazlar ise ba şar ı  sağ lanamaz. 

• EDI sistemine yap ı lan yat ırımların geri dönüşünü ölçmek oldukça zordur 

EDI sistemi bir çok alanda kullan ı ldığı  için bu sistemin ne kadarl ık bir tasarruf sa ğ -
ladığı n ın ölçmek oldukça zordur. 
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• EDI sisteminin ilk kurulu ş  maliyeti oldukça yüksektir 

Bir EDI sisteminin kurulmas ı  için iş letmedeki tüm süreçler incelenip standart bir 
hale getirilmesi gerekir. Bunun yan ında EDI sistemi için gerekli olan yaz ı lım ve donan ım 
da oldukça maliyetlidir. 

• Iş letmenin iş  yaptığı  ticaret ortaklar ı= EDI sistemini kullanmamas ı  
Çalış man ı n ba şı nda da belirtildiğ i gibi EDI sisteminde al ı c ı  ve verici olmak üzere iki 

taraf vard ı r. Eğer karşı  taraf EDI sistemini kullanm ıyor ise tüm i ş lemler eski sistem ile 
yap ı lacak böylece EDI sisteminden gerekli faydalar sa ğ lanmayacakt ı r. 

5. Elektronik Veri Değ iş iminin Alt Yap ısı  
EDI sistemi temel olarak EDI standartlar ı , Katma De ğ erli Networkler ve EDI çevrim 

yaz ı l ım ı  olmak üzere üç grupta toplanabilir . A ş ağı da bunlar ayr ı nt ı l ı  olarak incelen-
mektedir. 

5.1. EDI Standartlar ı  
EDI sistemin kullanmaya karar verecek bir i ş letme için, EDI standartlar ın ı n çok 

iyi alg ı lanmas ı  gerekmektedir. Kendi faaliyet alan ı na göre hangi EDI standartlar ın ın 
kullan ılacağı  belirlenmelidir. Bunun nedenleri, yanl ış  seçilmiş  bir standart türünün ma-
liyetinin çok olaca ğı , standartlar ın hepsi için belli bir teknik uzmanl ık bilgisine ihtiyaç 
duyulduğu ve EDI sisteminin i ş letmeye uyumu için standartlar ı  iyi bilmek gereğ idir. 
Aş ağı da EDI standartlar ı  geli ş fin sürecine göre aç ıklanm ış t ır (8). 

5.1.1. Tescilli Standartlar 
Tescilli standartlar EDI için geli ş tirilen ilk standart ş eklidir. Tek bir firma için kulla-

n ı lan, baş ka bir yayg ın kullanım amac ı  olmayan standartlard ır. Firman ın sadece kendisi 
için yap ı ldığı  için, ticaret yap ı lan diğ er firmalar ı n da bu standartlara uymalar ı  beklen-
mektedir. Bu da oldukça zor olmaktad ı r. Bu gibi dezavantajlar ı n ın yan ında, kullan ım ve 
firmaya uygulama kolayl ığı  aç ı s ından bak ı ldığı nda çok faydal ı  olaca ğı  da gözden kaç ı r ı l-
mamas ı  gereken bir husustur. Bu yönlerinden dolay ı , her firma kendine bir standartlar 
grubu oluş turmu ş  ve ticaret yap ı lan ortak say ı s ı  artt ıkça bu durum içinden ç ık ı lamaz 
düzeyde karma şı k bir hal alm ış t ır. Son olarak bu standartlar ı n hepsi bir araya getirilmi ş  
ve bir ço ğunun ortak noktalar ı  tespit edilerek endüstriyel standartlara ula şı lm ış t ı r. 

5.1.2. Endüstriyel Standartlar 
Tescilli standartlar ın yol açtığı  karma şı k durumu düzeltmek için küçük endüstri 

gruplar ı  ş eklinde bölümlendirmeler yap ı lm ış t ı r. Bu gruplar ı n amaçlar ı , tüm endüstri 
için geçerli olabilecek standart modellerini geli ş tirmektir. Bu standartlar ın oluş turul-
mas ı , bugünün EDI kullan ı c ı lar ı n ın profesyonel ve teknik altyap ılar ın ı  desteklemi ş  ve 
bu da EDI'nin gücününün art ı rmas ın ı  sağ lamış t ı r. Ancak belli bir süre sonra endüstriyel 
standartlar da gereksinimi kar şı layamamaya ba ş lam ış  ve ulusal standartlara ihtiyaç du-
yulmuş tur. 
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5.1.3. Ulusal Standartlar 
1979'da, X12 Accredited Standarts Committee, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitü-

sü tarafindan, EDI standartlar ın ı  oluş turmak üzere görevlendirilrni ş tir. X12 komitesinin 
amac ı , tüm EDI standartlar ını  ulusal bir ş emsiye alt ında toplamakt ı r. Yeni EDI kullan-
maya ba ş layacak olan firmalar, X12 kurallar ına göre EDI uygulamalar ı n ı  ayarlamakta-
dı r. 

5.1.4. Uluslar Arası  Standartlar 
1985'te Birle şmiş  Milletler, EDI standartlar ı  için EDIFACT(EDI for Administration, 

Commerce and Transportation-Idari, Ticaret ve Nakliyata Ili şkin Elektronik Veri De-
ğ iş imi) Komitesi ad ı  altında dünya çap ında hizmet verecek bir komite kurmu ş tur. Bu 
komite Birleşmiş  Milletlerin 4.Çal ış ma Grubunun bir giriş imi olup uluslararas ı  ticaretin 
etkinliğ ini art ırmak amac ıyla, ticari verilerin içeri ğ ine elektronik yoldan ula ş abilmek 
için bir dünya standard ına gereksinim duyularak bu giri ş im baş lat ı lmış t ır. Birleşmiş  
Milletlerin standartla ş ina süreci ise UN/EDIFACT format ına ilişkin ISO (Dünya Stan-
dartlar Örgütü) standartlar ının ilk yay ı nlandığı  1987 y ılında baş lam ış t ı r. Bugün dünya 
çap ı nda uluslararas ı  iş letmecilikte UN/EDIFACT standartlar ı  yoğun olarak kullan ı l-
maktad ı r. 

5.2. Katma Değ erli Network (Value -Added Networks -VAN) Sistemi 
Geçmi ş te EDI'nin önündeki en büyük engel maliyetlerdi. EDI gibi bir sistem kurmak 

için çok ciddi maliyetlere katlanmak gerekmekteydi. Çünkü her ba ğ lant ı  için ayrı  bir . 
telefon hatt ı  çekilmesi gerekmekteydi. Yüz ayr ı  firmayla ticaret yapan bir firman ın yüz 
ayrı  hat kiralamas ı  gerekmekteydi ve bu da çok maliyetli olmaktayd ı . Ancak günümüzde 
internet üzerinden bu hizmet çok daha kolay bir şekilde sağ lanabilmektedir. Maliyetler 
de düşmüş tür. Bu i ş lemlerin sağ landığı  sisteme Katma De ğerli Network (VAN) den-
mektedir. Amerika'da, teker teker kurulmu ş  bulunan tüm telefon hatlar ı , bilgisayarlara 
bağ lanarak, VAN olu ş turulmuş  ve ülke çap ında yayg ın hale getirilmi ş , sonra, dünyaya 
tan ıtılmış t ı r(9). 

VAN, telefon hatt ı  ve bilgisayarlar ı  birbirine bağ lama hizmetleri veren bir sistem-
dir. VAN, müş terilerine nokta ileti ş imi çok ucuz maliyetle sağ lar. Hem üretici hem de 
tüketici pazar ındaki müş terilere hitap eder. VAN sistemi ilk olarak geli ş tirildiğ i zaman, 
insanlar bu sistemin kullamlmas ı  halinde çok ciddi maliyelere katlanmak gerekti ğ ini ve 
ancak bütçesi büyük geli şmiş  ş irketler tarafindan kullandabilece ğ ini düş ünmekteydi. 
Ancak günümüzde durum kesinlikle böyle de ğ ildir. VAN sistemlerinin etkin kullan ım ı  
halinde getirmi ş  olduğu maliyet katlan ılabilir bir düzeye gelmektedir. 

EDI çerçevesi içinde yer alabilmek için, elektronik ileti ş im gereklidir. Bu iletiş imin 
sağ lanmas ın ın iki yolu vard ı r. Bunlar; VAN ve do ğ rudan (Online) iletiş imdir. Do ğ rudan 
iletiş im, bir ş irketin diğerini telefon hatt ı  yoluyla aray ıp onun bilgisayar ına bağ lanmas ı  
halidir. VAN'da ise durum farkl ıd ır. Ş irketler VAN kullanarak, ticaret halinde bulundu ğ u 
firmaya değ il de VAN 'hizmeti veren bir ba şka firmaya bağ lan ı r. Ş irket ve onun ticaret fa-
aliyeti içinde bulunduğ u ortaklarm ın, EDI i ş lemlerinin tutulaca ğı  networkte birer 'posta 

71 
say ı: 142 

ekim-kas ı m-aralık 203 

pe
cy

a



kutular ı ' vard ı r. Sipari ş  verilmek istendi ğ inde ya da fatura gerekli oldu ğ unda yap ılmas ı  
gereken tek şey bunu karşı  firman ın posta kutusuna göndermektir. 

İ lk bakış ta, doğ rudan ileti ş im çok daha kolay ve daha az pahal ı  bir yol gibi görün-
mektedir. Ancak EDI kullanan bir çok i ş letme VAN sistemini seçmektedir. Doğ rudan 
iletiş imde, her iletim tek tek kaydedilmelidir. Veriyi almak ya da yollamak için personel 
bulundurmak gerekecektir. E ğ er iletim s ı ras ında bir problem olursa, tüm i ş lem en ba-
şı ndan tekrarlanmak zorundad ır ki bu da ciddi bir zaman kayb ı na ve maliyete neden 
olmaktad ır. Buna ek olarak do ğ rudan ileti ş imin hız ı  VAN sistemine göre zaman zaman 
yavaş  olabilir. Ayr ı ca VAN kullan ım ı  telefon faturalar ın ın azalmas ı nda faydal ı  olmakta-
d ı r. Ticaret içinde bulunulan firmalar çok uzak mesafede bulunabilirler. Bu da ciddi bir 
maliyet nedenidir. 

Bir ş irket, verilen kendi bilgisayar ı ndan VAN sisteminde bulunan bir posta kutusu-
na gönderir. Bu i ş lemden sonra gönderici ş irket bağ lant ı s ı n ı  keser. Bu sefer al ı c ı  ş irket 
sisteme bağ lan ır ve posta kutusunu kontrol eder. E ğ er kutuda yeni bir bilgi varsa, bu 
veriyi al ı c ı  firman ın bilgisayar ı na kopyalamak için bir program devreye girer. VAN bu 
sistemde, bir bilgi deposu görevi görmektedir. 

6. Elektronik Veri De ğ iş iminin Türkiye Gümrüklerinde Uygulan ışı  

Günümüzde bilginin ve verilerin elektronik olarak de ğ iş imi uluslararas ı  ticaretin en 
önemli bölümlerinden biri haline gelmi ş tir. Elektronik Ticaretten bahsedildi ğ i ortamda 
ticarete ba ğ l ı  tüm kavramlar ı n ba şı na Elektronik-Fatura, Elektronik- İ mza, Elektronik-
Devlet ve Elektronik-Gümrük gibi elektronik sözcü ğü gelmektedir. Elektronik Gümrük 
k ısaca, maksimum h ı z ve minumum dokümanla mallar ın elektronik ortamda gümrük-
lenmesidir. 

Uluslararas ı  ticarette anahtar rol oynayan gümrük idareleri, ticaret hacminde son 
y ı llarda meydana gelen art ış , mallar ı n çabuk ta şı nma ve dağı t ım ı  zorunluluğ u neden-
leriyle değ iş im için büyük bask ı  alt ı nda kalm ış t ı r. I ş levlerini geleneksel yöntemlerle 
sürdüren idareler ülke ekonomilerine büyük masraflar yüklemenin yan ında uluslararas ı  
ticarete de engel te şkil eder dui-uma gelmi ş tir. 

Bilgisayar ve ileti ş im teknolojisinden yararlanan gümrük idareleri i ş lemlerini h ı zl ı  
yaparak, mallar ı  mümkün olan en kısa sürede teslim etmektedirler. 

61 Gümrülderde Elektronik Veri De ğ iş iminin Uygulan ışı  

EDI' ın en önemli kullan ım alanlar ından olan d ış  ticaret sektöründe EDI ile gümrük 
idaresi, gümrük ortaklar ı  (ithalatç ı/ihracatç ı  ş irketler, gümrük komisyoncular ı ), banka-
lar, diğer kamu kurulu ş lar ı  ve uluslararas ı  kurulu ş larla elektronik olarak veri al ış veriş i 
sağ lanmaktad ı r. Ş ekil 2'de , d ış  ticarette kat ı lımcı lar aras ında EDI kullan ımlar ı  aç ıklan-
m ış t ı r. 
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Ş ekil 2: Gümrüklerde EDI Kullan ımı  
Bir mal ın sipariş inden ba ş layarak, sevkiyat ından, banka i ş lemlerine ve en son güm-

rük iş lemlerine kadar her a ş amada EDI kullan ım ı  mümkündür. Bu kullan ım ı  güm-
rük iş lemleri aç ı s ından ele al ı rsak, EDI' ın amac ı  gümrük i ş lemlerini yapmaya yetkili 
gümrük komisyoncular ı  veya ithalatç ı/ihracatç ı  firma temsilcilerinin beyan bilgilerini 
gümrük bilgisayar ına elektronik ortamda kendi bürolar ı ndan belli standartda transfer 
etmelerini sa ğ lamakt ı r(10). 

Bu uygulama ile; 

• Gümrüklü sahaya e şyalar ın geliş i ile ithalatç ı  ve ihracatç ı lar beyanlar ın ı  h ızl ı  bir 
şekilde gümrük idaresine verebilecekler ve gümrük idaresi beyan ı  ve gerekirse e ş yayı  
minimum gecikme ile kontrol edebilecektir. . 

• Gümrük beyannameleri, gümrük idaresinin bilgisayar ı na yeniden veri giri ş i yapı l-
madan aktar ı lacak ve vergiler sistem taraf ından hesapland ıktan sonra rahatl ıkla kontrol 
edilebilecektir. 
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• Daha gerçekçi istatistikler al ı nabilecektir. 
• Iş lemler basitle ş ecektir. 
Gümrük Müdürlüklerinde her gün i ş  takip eden yüzlerce komisyoncu ve firma gö-

revlisi say ıs ı  EDI uygulamas ı  ile süratle azalacak ve gümrük personeli üzerindeki fiziki 
iş  yükü minimum seviyeye inecektir. 

6 2 Gümrük Otomasyon Projesine Genel Bir Bak ış  
Ülkemizin 1996 y ı lında girdiğ i Gümrük Birliğ i ve Avrupa Birliğ ine girme çabala-

r ın ın bir sonucu olarak T.C. Gümrük Müste şarlığı , Gümrük İdarelerini verimli k ılmak 
amac ıyla Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesini ba ş lam ış tır. Gümrük Müste ş ar-
lığı  karşı laş tığı  ticaret hacmindeki art ış lar, ticareti yap ı lan eş ya türlerindeki de ğ iş iklikler, 
giderek karma şı klaşan kaçakç ılık olaylar ında içine alan sorunlarla kar şı  karşı ya kalm ış -
t ır. Tüm bu sorunlar ın geleneksel yöntemlerle çözülmesi yerine Gümrük İdarelerinin 
modernize olmas ı  ve bilgisayar teknolojilerini kullanan idareler haline gelmesi zorunlu 
hale gelmi ş tir. Buradan yola ç ıkarak Ülkemizde Gümrük Birli ğ inde rekabete girecek 
ithalat ve ihracatç ılara destek sağ layacak modern bir organizasyonu sa ğ lamak için hare-
kete geçilmi ş tir(11). 

Öncelikle 1988 y ı l ında baş lat ı lan ve 5 Gümrük Idaresinde uygulanmakta olan Güm-
rük Otomasyon projesinin yayg ınlaş t ır ılarak revize edilmesi hedeflenmi ş tir. Bilgisayar 
teknolojilerindeki h ızlı  değ iş im nedeniyle kapal ı  bir sistem konumunda olan bu projenin 
özellikle Gümrük Birli ğ i ile Avrupa Gümrük Mevzuat ına entegre hale getirilmeye çal ı -
şı lan mevzuatım ızdaki değ iş iklikler nedeniyle de ğ iş imi zorunlu olmuş tur. Tüm Gümrük 
İdarelerinin Modernizasyonu ve Otomasyonuna yönelik çal ış maları  içeren proje için 
Dünya Bankas ından Mali kaynak sağ lanm ış  ve proje Dünya Bankas ının 'Kamu Mali 
Yönetimi projesine dahil edilmi ş tir. 

Yap ı lan bil modernizasyon projesi ile a ş ağı daki amaçlar güdülmüş tür: 
• Daha etkin gümrük vergisi tahsilat ı  
• D ış  ticaret erbab ına daha iyi hizmet 
• Gümrük denetimlerini seçerek ancak daha etkin yap ılmas ı  
• Gümrük mevzuat ının yeknesak uygulanmas ı  
• Personel kayna ğı n ın etkin kullan ım ı  
• D ış  ticaret istatistiklerinin daha h ızlı  ve doğ ru üretilmesi 
Dünya Bankas ı  ile yap ı lan çalış malarda, Frans ı z Gümrük İdaresinin de ortak olduğu 

Douan Export tarafından geliş tirilen SOFIX Gümrük yaz ı lımı  önerilmiş  ve kredinin 
ikraz şart ı  olarak öngörülmü ş tür. 

Türk Gümrükleri kullan ıc ı  istekleri do ğ rultusunda uyumu yap ılan ve BILGE adını  
alan yazı lıma TIR-Transit Kontrol, Te şvikler, Kaçak Bilgi Bankas ı , Yolcu I ş lemleri ve D ış  
Ticaret Istatistikleri olmak üzere ilaveler yap ılmış tı r. BILGE yaz ılımı  Temmuz 1998`de 
pilot olarak seçilen Atatürk Havaliman ı  Gümrük Müdürlüğünde baş lat ı lmış t ı r. 
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BILGE (Bilgisayarl ı  Gümrük etkinlikleri), Client/Server mimarisinde İ liş kisel Veri 
Taban ı  Yönetim Sistemi (RDBMS) ve object-oriented Library kullan ı larak geliş tirilmiş , 
AB Gümrük mevzuat ına uyumlu bir Otomasyon Sistemidir. E şyan ı n gümrük sahas ına 
giriş inden ç ıkışı na kadar tüm gümrük i ş lemleri gerçek zamanl ı  olarak bilgisayar orta-
mında yürütülmektedir. İstemci/sunucu mimarisinin getirdiğ i avantaj ile ileti ş im, veri • 
güvenliğ i, eriş im kolayl ığı , yüksek iş lem performans ı , modülerlik ve geni ş leyebilirlik 
özelliklerini sağ lamaktad ı r. 

B İ LGE yaz ı l ım ı , Özet Beyan, Ambar Yönetimi , Gümrük Beyan ı , Tarife ve Muhasebe 
alt sistemlerinden olu şmaktad ı r. 

Gümrük Otomasyonu Projesinin yap ısı ; Merkez, Bölge ve Gümrük Idaresi olarak 3 
kategoriden olu ş muş tur. Bu yap ı  doğ rultusunda, pilot bölge olarak, ithalat ve ihracat i ş -
lemlerinin %70'inin gerçekle ş tiğ i İstanbul Gümrükleri Ba ş müdürlüğ üne bağ lı  Gümrük 
Müdürlüklerinden seçim yap ılmış fir. Pilot projede, Atatürk Havaliman ı  Gümrük hizmet 
binas ında kurulan Bilgi İş lem Merkezi bölge merkezi olarak Gümrük Müste ş arlığı = 
Muhabere ve Elektronik Dairesi-Bilgi İş lem Merkezine bağ lanmış t ır. Pilot uygulama 
AHL Gümrük Müdürlüğ ünde Temmuz 1998 tarihinde ba ş lat ılm ış  ve başarı  ile uygu-
lanmaktad ır. 

Projenin Türkiye genelinde 55 Gümrük Müdürlü ğ ü ve 18 Baş müdürlüge yayg ınlaş -
tı r ılmas ı  amac ıyla aç ı lan ihaleyi Koç Sistem-SUN ortak giri ş imi kazanmış  ve 04.01.2000 
tarihinde firma ile sözle şme yap ılmış t ır. Söz konusu sözleşme kapsam ında 29.05.2000 
tarihinde Esenboğ a Gümrük Müdürlü ğ ünde bilgisayarl ı  uygulama baş latılmış tı r. 

Yükümlüler B İ LGE Sistemi'ne, Gümrük İdaresi'nde bulunan veri giri ş  salonlar ındaki 
bilgisayarlardan girebilecekleri gibi EDI arac ı lığı yla kendi bürolar ından veya internet 
üzerinden de girebilirler. 

Yaz ı lı m; 
• Özet Beyan Modülü(ambar yönetiMi de dahil) 
• Detayl ı  Beyan Modülü (giri ş , ç ıkış  transit ve antrepo beyannameleri, ekonomik 

etkili rejimlere ili ş kin takip ve kapatma i ş lemleri) 
• Muhasebe Modülü (tahsilat ve ödeme i ş lemleri, vezne ve menkul k ıymet al ındı lar ı , 

tahsilat bordrosu ve kasa i ş lemleri) 
• Tarife (ithalat rejimi vergi ve fon oranlar ı , ithalat ve ihracat tebli ğleri, serbest ticaret 

anlaş malar ı ,standardizasyon tebliğ leri ulusal ve uluslararas ı  muafiyetler ve anla ş malar) 
• Referans Tablolar ı  (ülke ve döviz kodlan, gümrük kodlar ı , banka kodlar ı , belge 

kodlar ı , ölçü birimler v.b.) 
• Lisans ve Kota Takipleri 
• Risk Analizleri ve Seçme Kriterleri 
Ayr ıca, yaz ı lımın çekirdeğ ini oluş turan bu mödüller TIR Transit Takibi, D ış  Ticaret 

İstatistikleri, Koiı teyner Takibi, Yolcu Iş lemleri, Kaçak Bilgi Bankas ı  Konteyner Takibi ve 
Veri Ambar ı  yazı lımlan ile zenginle ş tirilmiş  ve daha etkin hale getirilmi ş tir. 
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Bu projede olu ş turulan ağ , özellikle Gümrük komisyoncularm ın ithalat ve ihracat 
beyannamelerindeki verileri saklamak ve i ş lemek amac ıyla geniş  ölçüde harici sistem-
lerle etkile ş imli olarak çal ış maktad ı r. Gümrük partnerlerinin Network sistemine giri ş i 
ve EDI kullan ımı  amac ıyla bir ağ  oluş turulacakt ı r. Gümrük ve EDI Translator yaz ı l ı -
m ına sahip olmayan küçük partnerler internette olu ş turulan www.customs-edi.gov.tr  
web sitesi üzerinden beyan bilgilerini EDIFACT standartlar ında Gümrük bilgisayar ına 
transfer edebilmektedir. 

Bu proje çerçevesinde, Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde operasyonel 
olarak girilen ithalat, ihracat, transit ve ,kaçakç ı l ık olaylar ına ilişkin bilgilerin Gümrük 
Müste ş arlığı  bünyesinde merkezde olu ş turulan bir veri taban ı nda toplanarak, karar 
vericilere bilginin h ı zl ı  ve sağ lıklı  iletilmesini sağ layan sisteme GUVAS (Gümrük Veri 
Ambar Sistemi) denilmektedir. Sistem, yönetsel kararlar ın al ı nmas ında, kaçakç ı lık taki-
batlar ı nda, genel veya bölgesel risk analizi yap ılmas ında gerekli olan verileri toplamak 
ve değerlendirmek suretiyle, yöneticilere çok boyutlu analiz yapma olana ğı n ı  sunmak-
tad ı r. 

GÜVAS'ın ulusal ağ  altyap ı s ı , "Frame Relay" bir omurgadan olu şmaktad ı r. Bu ornur-
gan ın kö ş elerini Ankara, İstanbul ve Izmir olu ş turmaktad ır. Bu omurga, güvenli ve h ı zl ı  

'iletiş imin yan ı  s ıra network yo ğ unluğuna göre de de ğ iş ik yollar izleme olana ğı  getir-
mektedir (alternatif olarak X.25 veya kiral ık hatlar ın kullan ı lması  gibi). Network altya-
pı s ı n ı n bir diğ er önemli parças ın ı  da TURPAK X.25 ba ğ lant ı lar ı  oluş turmaktad ı r. 

Geniş  alan ağ  yap ı s ı  üzerinden Intranet modelini olu ş turmak amac ıyla veri ambar ı  
sunucusunun önüne, Internet (WEB) Sunucusu görevini de üstlenebilecek bir Uygula-
ma Sunucusu (Application Server) kurulmu ş tur. Sunucu, "Intranet" eri ş imlerinde, kulla-
n ı c ı lar ın ı n yetki kontrollerinin yap ılmas ına ve "Intranet" te yay ınlanan sabit raporlar ın 
gözlenmesi ile birlikte, kolay sorgulamalar ı n yap ı lmas ına olanak sağ layacakt ı r. 

Merkezde yerel kullan ı c ı lar ın eri ş imleri istemci/sunucu (client/server) mimarisi ile 
sağ lanacakt ı r. Bu kullan ıc ılar, Türkiye genelinde tüm Gümrük İdareleri'nden toplanan 
ithalat ve ihracat verileri üzerinden ayr ı nt ı lı  analizler gerçekle ş tirebileceklerdir. 

6.3. Elektronik Veri De ğ iş iminin Türkiye Gümrüklerinde Uygulan ışı  

Gümrük iş lemlerinin bilgisayar ortam ında yap ı lmas ına yönelik olarak haz ırlanan 
B İ LGE yaz ı l ım ın ı n pilot uygulamas ı na ilk olarak Atatürk Havaliman ı  Giriş  ve Ç ı kış  
Gümrük Müdürlüklerinde ba ş lam ış t ı r. Daha sonra 2000 y ı lında B İ LGE Sistemi diğ er 
Gümrük İdarelerine de yayg ınlaş mış t ı r. 

Atatürk Havaliman ı  Gümrük Hizmet binas ında kurulan Veri Giri ş  Salonundan 
B İ LGE Sistemini kullanmak yerine, beyanname bilgilerini, kendi bürosundan, B İ LGE 
sistemine aktarmak isteyen Gümrük komisyoncular ı , Ithalat ve Ihracat ş irketleri için ha-
z ırlanan EDI Projesi uygulamas ı na 30.08.1999 tarihinde ba ş lanm ış t ı r. Türkiye'de çal ış -
maları  henüz baş lat ı lan "çağ daş , h ı zl ı , ucuz ve en aza indirilmi ş  hata oran ıyla elektronik 
ortamda ticaret yapmak" anlam ına da gelen bu uygulama kamu sektöründe ilktir. 
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Ticaret erbab ı , Gümrük Müste ş arliğı = baş lattığı  bu projeden önce vermesi ge-
reken ister detayl ı  ister özet beyan olsun dijital bir ortam olmaks ı z ın bir beyanname 
doldurmakta idi. Bu projenin ilk a ş amalar ında gümrük idarelerinde bulunan bilgisayar-
larda bu beyannamelerin doldurulmas ı  zorunluluğ u getirilmi ş tir. Buna göre ya ticaret 
erbab ı  yada beraber çal ış t ığı  gümrükçü gümrük idarelerinde bulunan bilgisayarlarda 
beyannameleri doldurup ç ıkt ı s ın ı  almakta sonra i ş lemlerini yapmaktad ır. Böyle bir 
sisteme geçi ş  ile Gümrük Müste ş arl ığı  veri giri ş ini ticaret erbab ı na yükleyerek büyük 
bir iş lem maliyetinden kurtularak zaman tasarrufu sa ğ lam ış t ı r. Çünkü bu sistemden 
önce gümrük idarelerine gelen binlerce beyanname memurlar taraf ından sisteme ak-
tar ı lmakta idi. Türkiye çap ında günde 18.000 beyannamenin verildiğ i düşünülürse bu 
sistemin sağ ladığı  fayda göz önüne ç ıkmaktad ı r. 

Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesinin içinde yer alan EDI ile elektronik 
beyanname sistemi ticaret erbaplar ının gümrük idarelerine gelmeden firmalar ından, 
evlerinden yada internet bulunan herhangi bir yerden beyanname vererek gümrük 
iş lemlerini yürütmelerini sa ğ lamaktad ı r. Ticaret erbaplar ı , bu beyannameleri doldurur-
ken Gümrük Müste ş arlığı = elektronik ticaret web sayfas ında bulunan format ı  kulla-
nabildiğ i gibi kendi firmas ı nda kulland ığı  herhangi bir yaz ı lım ile sağ ladığı  format ı  da 
kullanabilmektedir. 

Bir ticaret erbab ının bu sistemi kullanmak için ş u aşamalar ı  gerçekle ş tirmesi gere- 
kir: 

• Ofisinde herhangi bir gümrük yaz ı l ım ı  olan firma , beyanname bilgilerini elekt-
ronik ortamda Gümrük bilgisayar sistemine göndermek için, sadece bir EDI çevrimci 
program ın ı  sistemine yükleyerek, kendi gümrük yaz ı l ımın ı  BILGE yaz ı l ım ına entegre 
etmelidir. Bu çevirimci sayesinde kendi sisteminde herhangi bir de ğ iş iklik yapmak 
zorunda kalmayacak ve kendi yaz ı lım ı , kendi donan ımın ı  kullanarak haz ı rladığı  beyan-
name bilgilerini Gümrük taraf ına gönderebilecektir. Gümrük taraf ına bağ lanmak için 
firmalara leased-line veya dial-up ba ğ lant ı  çözümleri sunulmaktad ı r. 

• Ofisinde yaz ı lım ı  olmayan firmalar için de internet çözümü getirilmi ş tir. Gümrük 
sitesinde olu ş turulacak bir sayfadan beyanname bilgileri gönderilebilecektir. Bu çözüm 
için gümrük partnerinin internet kullan ı c ı s ı  olmas ı  yeterlidir. 

Her iki çözümde de gümrük tarafına gönderilen beyanname bilgileri, gümrük tara-
fında onaylan ıp tescil numaras ı , istenen belge isimleri, hesaplanan vergi miktar ı  bilgileri 
cevap olarak geri gönderilmektedir. Gümrük partneri gönderdi ğ i beyanname bilgileri-
ne, kendisine gönderilen, tescil numaras ın ı  da ekleyerek döküm almakta ve bu beyan-
nameyi imzalayarak ilgili gümrük müdürlü ğüne gitmektedir. Bundan sonraki i ş lemler 
gümrük onay ı  aş arnas ı ndan devam etmektedir 

Ticaret erbab ı , elektronik beyanname vermek için önce Gümrük Müste ş arlığı n ın 
http://www.customs-edi.gov.tr  adl ı  elektronik ticaret web sitesine ister on-line yani bir 
internet sağ lay ıc ı  ile ister lease-line ile olsun ba ğ lanmaktad ır. Daha sonra ekranda bulu-
nan elektronik beyanname ikonuna t ı ldayarak iş lemine devam eder. Ticaret erbab ının 
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bu iş lemi yapabilmesi için önce Gümrük Müste ş arlığı ndan Bilge kullan ı c ı  kodu, EDI 
kullan ı c ı  kodu ve bir de ş ifre almas ı  gerekmektedir. Ald ığı  bu kodlar ı  TCGB/ÖZBY GI-
RIŞ I adli ikona t ıklad ı ktan sonra ç ıkan alanlara yazd ıktah sonra detayl ı  beyan (TCGB) 
m ı  yoksa özet beyan (ÖZBY) m ı  vereceğ ini belirterek sisteme girer. Daha sonra ekrana 
ç ıkan beyanname alanlar ı n ı  doldurarak yollar. Son olarak doldurmu ş  olduğu beyanna-
menin bir ç ıkt ı s ın ı  alarak gümrük idarelerinde i ş lemlerine devam eder. 

Ş u anda beyanname veren ticaret erbaplar ın ı n %33'ü bu sistemi kullanmaktad ı rlar. 
Bu EDI projesi önümüzdeki y ı llarda uygulamaya konulmas ı  düş ünülen elektronik imza 
sisteminin bir alt yap ı s ın ı  oluş turmaktad ı r. Elektronik devlet kavram ı n ın geliş mesi ile 
beraber elektronik imza konusunda tüm yasal düzenlemeler gerçekle ş tikten sonra tica-
ret erbaplar ı  gümrük ile olan tüm i ş lemlerini gümrük idarelerine gelmeden yapabilecek-
tir. Bu hem durum hem Gümrük Müste ş arl ığı na hem de ticaret erbab ı na bir çok aç ı dan 
avantaj sağ layacakt ı r. 

EDI sistemi beyannameler üzerinde tüm konular üzerinde Gümrük Müste ş arl ığı = 
sorgulama yapma imkan ı  sağ lamaktad ı r. EDI sisteminde beyanname içinde bulunan her 
alan ın bir kodu vard ır. Çünkü beyanname bilgileri bir merkezde toplanmakta BILGE 
sistemi dahilinde yetkilendirilmiş  yöneticiler her konuda sorgu yaparak kolay bir dene-
tim yapabilmekte ve karar alma a şamalar ında bilgi sağ layabilmektedir. 

7. Sonuç 

Rekabetin yo ğun yaş andığı  iş  hayat ında hem i ş letmeler hem de devlet kurumlar ı  
doğ ru zamanda do ğ ru kararlar alabilmek, rekabet avantaj ı  sağ layabilmek dolay ı s ıyla 
müş terilerini tatmin edebilmek için bilgi teknolojilerini kullanmak zorundad ı rlar. Bu-
gün hem özel hem de kamu sektöründe günlük i ş lemlerin yaratt ığı  büyük miktarlarda 
veriler, yüksek düzeylerde dokümanlar yaratmaktad ı r. Bu dokümanlar ı n elektronik or-
tama al ı nmas ı  oldukça maliyetli ve zaman kayb ına neden olan faaliyetlerden olu şmak-
tad ır. Bu nedenle art ık günümüzde özellikle Avrupa ve Amerika'da kurumlar aras ı nda 
dolaş an ve kağı t üzerinde doküman yaratacak tüm i ş lemler EDI sistemi ile gerçekle ş -
mektedir. Bir EDI sisteminin i ş leyebilmesi için hem standartlar ın hem de teknolojik alt 
yap ı n ın tamamlanm ış  olmas ı  gerekir. İ ki kurumun EDI sistemin kullanabilmesi için her 
iki kurumunda teknolojik alt yap ı s ı  EDI sistemine uyumlu olmas ı  gerekir. Bu nedenle 
ülkemizde hem EDIFACT standartlar ın ın oluş turulmamas ı  hem de Katma De ğ erli Ağ  
teknolojisinin yerle şmemesi dolay ı sıyla EDI sistemi özel sektörde bulunan i ş letmeler 
tarafından kullan ılmamaktad ı r. Ülkemizde EDI sistemi yukar ıda anlat ı ldığı  gibi sadece 
gürnrüklerde beyanname i ş lemleri için kullan ılmaktad ı r. 
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Ş AFAKLI Okan Nisan-Haziran (140) 5-17 Kooperatifçiliğ in KKTC'deki Tar ım Sektörü 
Finansman ı ndaki Rolü 

TANRIÖVEN Cihan Temmuz-Eylül (141) 23-39 İpotek Piyasalar ı n ın Hazine Bonosu ve Faiz 
Oranlar ı  İ le ilişkisi: Ampirik Bir inceleme 

TOKSOY Devlet Ekim-Aral ık (142) 56-62 Bambu Yeti ş tiriciliğ inin K ı rsal kalk ı nmadaki 
Rolü ve Doğ u Karadeniz Bölgesinin Bu Aç ı -
dan Değ erlendirilmesi 

TURAN Nurcan Temmuz-Eylül (141) 15-22 Köoperatif i ş letmelerde Kurumsal Yönetim 

TÜRK Mehmet Sezai Temmuz-Eylül (141) 59-74 Örgüt Kültürünün İş  Doyumu Üzerindeki 
Etkisinin Matbaac ı l ı k Alan ı nda Faaliyet Gös- 
teren Kamu ve Özel Sektöre Ait İ ki İş letmede 
Araş t ı r ılmas ı  

ÜNLÜÖNEN Kurban Ocak-Mart (139) 46-59 Turizm Sektöründe Tüketicinin Mal ve Hiz-
met Seçme Hakk ı  

)(ORUK Nevin Ocak-Mart (139) 20-28 Borç Yönetim Tekni ğ i Olarak Swap ve Hazine 

BAN Ünsal Müsteş arlığı n ı n Swap iş lemi 

81 
Sayl: 142 

ekim-kas ı m-aralı k 2003 

pe
cy

a



YAZIM KURALLARI 

1.Dergiye gelen eserlerin bas ımı  öncesinde HAKEM görü ş ü al ın ı r. Yay ın Kuruluna 
gönderilen yaz ı lar ın dergide yay ınlanabilmesi için Yay ı n Kurulunca, belirlenen yay ım 
kurallar ı na uygun görülmesi ve hakem heyeti taraf ı ndan kabul edilmesi gerekir. Yay ın-
lanmas ı  uygun görülmeyen yaz ı lar hakk ı nda yazar ına/yazarlar ı na bilgi verilir. 

2. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisinde dünyada ve Türkiye'de kooperatifçilik, 
tar ım yönetim, ekonomi, i ş letme, sosyo-kültürel vb. konularda yaz ı lara yer verilecektir. 

3. Yaz ı lar, 15 daktilo sayfas ı n ı  geçmeyen, sayfan ın bir yüzüne anla şı l ı r bir dille ya-
z ı lm ış  olmal ı d ı r. Türkçe kar şı lığı  olmayan teknik ve yabanc ı  dildeki terimlerin parantez 
içinde kısa aç ıklamas ı  yap ı lmal ıdı r. 

4.Çeviri yaz ı lar yay ına kabul edilmemektedir. 

5.Dergimizde yay ı nlanan yaz ılar sadece yazarlar ın görü ş lerini ta şı r. Itırumumuz için 
bağ lay ı c ı  husus ta şı maz. 

6.Yay ı nlanmak için tarafı m ıza gelen yaz ı lar ı n yay ı nlan ıp yay ı nlanmanı as ına ve der-
gimizde nas ı l yer alacağı na Yay ın Kurulumuz karar verir. 

7. Dergide yay ı nlanan yaz ı lara telif ücreti ödenmez.Yazar telif ücreti almayaca ğı na 
dair ibranameyi yay ı nlanmas ın ı  istediğ i yaz ı  ile birlikte Kuruma gönderir. 

8. Ş ekil ve grafik numaras ı  ve ismi alt ına, tablo numaras ı  ve ismi ise üzerine var ise 
kayna ğı  alt ına yaz ı lmal ıdır. 

TEKNIK ÖZELLIKLER 

a) Makale Microsoft Word Program ı nda yaz ılmal ıd ı r. 
b) Makaleyle birlikte, yazar ın (yazarlar ın) adı n ı , unvan ın ı , çalış tığı  kurumu, aç ık ad-

resini, kolay ula şı labilecek i ş  ve cep telefonlar ı n ı , faks numaralar ı n ı , e-posta adreslerini; 
birden fazla yazarl ı  makalelerde her bir yazar ın makaleye katk ı  paylar ın ı  belirten bir 
kapak yaz ı s ı  yollanmal ıdı r. 

c) Makale baş lığı n ın alt ında yazar ı n ad ı  unvans ız olarak yer almal ı , dipnot numarala-
r ından önce (*) ile ilk sayfan ı n alt ında yazar ın unvan ı  ve çal ış tığı  kurum belirtilmelidir. 

d) Makale sonunda yazar soyadlar ına göre alfabetik olarak s ıralanm ış  bir kaynakça 
yer almal ı d ı r. 

e) Makale ile birlikte: Türkçe ve İ ngilizce ba ş l ık, Türkçe ve İngilizce 3-5 anahtar keli-
me, 80-100 kelime Türkçe ve İ ngilizce özet verilmelidir. 

f) Makale a ş ağı da belirtilen özelliklerde 4 kopya olarak ve bir disketle birlikte yollan-
mal ıdı r. 

g) At ı flar metin içinde (Ar ı c ı , 1998, s...) ş eklinde verilmelidir. 

• Derginin boyutlar ı  16 cm- 24 cam.dir. bu çerçevede sayfa marjlar ı  A4 sayfada: 

Üst: 4.5 mı 	Üst Bilgi: 3 cm 

Alt: 5.8 cm 	Alt Bilgi : 1.25 cm. 

Sol: 5 cm. 

Sağ  : 4.5 cm olarak ayarlanmal ıdı r. 

• Metin: Times New Roman, 10 punto, 1 sat ır aral ı , iki yana dayal ı  
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