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°OPE 117~= 1 .1111M< 

Vaı-etafe,  

Değ erli okuyucular, 

Üçüncü sektör Kooperatifçilik Dergimizin yeni ve dopdolu bir say ı s ı  ile 
tekrar kar şı n ızday ız. Bilindiğ i gibi her üç ayda bir, y ı lda dört defa yay ınlanan 
Hakemli Dergi Kooperatifçilik, ba ş ta kooperatifçilik olmak üzere gerek sosyal 
bilimler ve hatta gerekse zaman zaman fen bilimleri konular ı nda da yap ı lm ış  
olan bilimsel çal ış malar ın yay ınland ığı  bir platformdur. Bu ortamda yay ınlanan 
araş t ırma, derleme ve fikri teliflerin ba ş ta üniversiteler olmak üzere, akademik 
ve bilimsel çevreler taraf ından ciddi bir taleple kar şı landığı  bilinmelidir. O 
bak ımdan, yaz ı lar ın yaymlanmas ında ancak imkanlar elverdi ğ i ölçüde hareket 
edilebilmektedir. Ayr ıca Dergimiz hakemli olduğu ve yay ına girecek 
çal ış malar ın hakemlere gitmesi ve gelmesi, zaman zaman ikinci defa tekrar 
gitmesi gibi e şyam tabiat ından kaynaklanan baz ı  zorluklarla kar şı laşı lmaktad ı r. 
Bu durumlar ın yazarlar ım ız tarafından anlay ış la kar şı lanmas ı  gerekmektedir. 

Kooperatifçili ğ in 144. say ı s ında dokuz tane çal ış ma bulunmaktad ı r. 
Bunlardan birincisi kooperatifçilik üzerine olup çal ış man ın baş l ığı  
"Küreselle ş me Sürecinde Kooperatifçilik" tir. Bu çal ış mada dünyadaki 
küreselle şme rüzgar ı= bütün kurumlar ı  etkilediğ i gibi kooperatifleri de 
etkilediğ i üzerinde durularak, teknolojinin geli şmesi firmalar ın maliyetlerini 
düşürmesini sağ lad ığı  ve ürünlerde farkl ı laşmaya gidildiğ i ifade edilmektedir. 
Ayr ı ca bu sürecin tüketiciye ucuz ve h ızl ı  olarak; mal ve hizmet sunulmas ı n ı n 
önemini art ırd ığı  belirtilmektedir. Küreselle şmenin, tüketicilerin tercih ve 
isteklerini değ i ş tirdiğ i, tüketicilerin daha kaliteli, daha güvenli ve tercihlerine 
uygun, mal ve hizmet talebinde bulunduklar ı  anlat ı lmaktad ır. Her çe ş itten 
kooperatifm de küreselle şen dünyada rekabet edebilmesi ve ayakta durabilmesi 
için bu özellikleri kazanmas ı  zorunda olduğuna vurgu yap ı lmaktad ır. 

Yap ılan bu çal ış mada, kooperatiflerde de profesyonel yönetim 
anlay ışı n ın üzerinde durularak, küreselle şmenin getirdiğ i değ iş im 
anlat ı lmaktad ır. Kooperatiflerin bundan etkilenme nedenleri anlat ı larak, ortaya 
ç ı kacak sorunlara çözüm yollar ı  belirtilmektedir. 
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Bu say ı daki bir ba şka çal ış ma "Tüketicilerin G ıda Alış  Veri ş  
Yerlerindeki Davran ış lar ı na Etki Eden Faktörler" üzerinedir. Bu ara ş t ırma, 
Ankara'daki tüketicilerin temel g ı da maddelerini sat ın alma davran ış larının 
belirlenmesi amac ıyla yap ı lmış t ır. 

Araş t ırma, Alt ındağ , Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki pazar, bakkal, 
süper market ve hiper marketlerde al ış veri ş  yapan 259 tüketici ile yap ı lmış t ır. 
Veriler haz ırlanan anket formu ile toplanm ış  ve SPSS 10.0 paket program ında 
değ erlendirilmi ş tir. 

Araş t ı rman ın sonunda, tüketicilerin g ıda al ış veri ş lerinde çe ş itli 
faktörlerin etkili oldu ğu, ürünün fiyat ın ın ilk etken olarak ortaya ç ıktığı , al ış veri ş  
yerinin fiziki ş artlar ın ın ve çal ış an personel kalitesinin ayn ı  yerden al ış veriş  
yapmalar ına neden olduğu, al ış veri ş  merkezinde ve personelde kaliteyi hijyen 
düzeyinin belirlediğ i, k ıyafet ve halkla ili şkilerinin istenir düzeyde olmas ın ın 
tüketicileri önemli oranda etkiledi ğ i bulunmu ş tur. 

Dergimizdeki üçüncü makale, "Tatil Al ış kanl ı klar ı  Farkl ı l ı k Gösterir 
mi? Karşı la ş t ı rmal ı  Bir Ara ş t ı rma" baş lığı n ı  ta şı maktad ır. 

Bu çal ış mada, d ış  kaynakl ı  turizmin, turistik merkezlerde ya şayan yerli 
halk ın tatil al ış kanl ıklar ı  üzerine olan etkisi ele al ınm ış t ı r. 

Turistik (Ürgüp) ve turistik olmayan (Ac ı göl) iki merkezde, toplam 376 
ki ş iye standart bir soru ka ğı dı  kullan ı larak yap ı lan görü şmelerden elde edilen 
veriler x 2 testine tabi tutularak de ğ erlendirilmi ş tir. 

Analiz sonuçlar ına göre, turistik merkez ile turistik olmayan merkezde 
yaş ayan yerli halk ın tatil anlay ış lar ında önemli farkl ı l ıklar tespit edilmi ş tir. 

Kooperatifçili ğ in bu say ı s ındaki bir başka ara ş t ırma "Malatya 
Yöresinde Kay ıs ı n ı n Sulama Program ı " ile ilgilidir. Bilindi ğ i gibi Türkiye'de 
kuru kay ı s ı  üretiminin %95'den fazlas ı  Malatya ilinden kar şı lanmaktad ır. Bu 
çal ış ma, Malatya yöresinde kay ı s ı n ın farkl ı  toprak ve ya ğış  ko şullar ına göre 
sulama programlar ı n ı  ve brüt kâr değ erlerini elde etmek amac ıyla yap ı lm ış tır. 
Yeterli sulama ko şulu için elde edilen programa göre verilecek su miktarlar ı  356- 
533 mm, k ı s ıtl ı  sulama ko şulunda ise 240-294 mm arasmda de ğ işmektedir. 
Yeterli sulama ko şulunda, en yüksek brüt kâr de ğ erleri ya ş  ve kuru kay ı s ı da 
S 1Y3T1 ve S 1Y3T3 konular ında elde edilmi ş tir. Her iki sulama ko ş ulunda da, 
kuru kay ı s ı dan daha yüksek brüt kar elde edilece ğ i belirtilmektedir. 
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Elimizdeki Derginin be ş inci makalesi "Borçlanma Maliyetlerinin 
Muhasebele ş tirilmesine ili şkin Tü rkiyedeki Düzenlemelerin 
Karşı la ş t ı rı lmas ı" üzerinedir ve özet olarak i ş letmelerin, gerek i ş letme 
sermayesi ihtiyac ın ı  karşı lamas ı , gerekse duran varl ıklar ın ı  finanse etmek için 
yabanc ı  kaynağ a ihtiyaç duyduklar ı  belirtilmektedir. Borçlan ı larak kaynak 
yarat ı lmas ı  halinde faiz, komisyon, kur fark ı  gibi bir tak ım maliyetlerin ortaya 
ç ıkacağı  anlat ı lmaktad ır. Bu tür borçlanma maliyetlerinin ne ş ekilde 
muhasebeli ş tirilece ğ i önemli bir husustur. Borçlanma maliyetlerinin 
muhasebele ş tirilmesine ili şkin, Türkiye'de bir tak ım düzenlemelerin yer ald ığı  
belirtilmektedir. Bu maliyetlerin ne zaman maliyete yaz ı lıp aktifle ş tirileceğ i, ne 
zaman doğ rudan gider yaz ı lacağı na ilişkin VUK, SPK VE TMS'de farkl ı  
hükümler bulunduğundan bahisle çal ış man ın amac ı , borçlanma maliyetlerinin 
muhasebele ştirilmesine ili şkin ülkemizdeki bu yasal düzenlemelerin 
karşı laş tırmal ı  olarak ortaya konulmas ı n ın üzerinde durmaktad ır. 

Bir başka çal ış mada ise, "Avrupa Birli ğ ine Aday Ülkelerin Finansal 
Risk Aç ı s ından Kar şı la ş t ı r ı l ıp Konumland ı r ı lmas ı " üzerinde durularak, 
ülkelerin uluslararas ı  i ş letmecilik aç ı s ından incelenmesi esnas ında, bu ülkelerin 
uluslararas ı  iş letmeler için yat ır ıma uygunluğu değ erlendirilirken, finansal 
risklerinin göz önüne al ınacağı  belirtilmektedir. Ülkelerin finansal risklerinin çok 
say ıda değerlendirilmesi, elde edilecek sonuçlar ın hassasiyeti aç ı s ından 
önemlilik arzettiğ i söylenmektedir. Bu çal ış man ın, Avrupa Birli ğ i'ne aday 
ülkelerin finansal  risklerini 18 de ğ işken boyutunda bir bütün olarak incelemeyi 
amaç edindi ğ i vurgulanmaktad ır. 

Üçüncü sektör Koperatifçilik Dergimizin bu nüshas ındaki yedinci 
çalış ma tar ımı  ve k ırsal alanlar ı  yak ından ilgilendiren çok önemli bir konu olan 
Mer'alarla ilgilidir. Çal ış man ın baş lığı , "Yeni Mer'a Kanunu 6. Y ı l ı nda" 
ş eklinde konulmu ş  ve bu alandaki geli şmeler anlat ı lmakta ve özet olarak 
Yurdumuzda hayvanlar ım ı zın ihtiyaç duyduğu kaba yemlerin ana kayna ğı n ı  
çay ır ve meralar ın olu ş turduğu anlat ı lmaktad ı r. Bununla birlikte bu kayna ğı n 
gerek hukuki yetersizlik, gerekse çiftçilerimizin bilgi ve bilinç eksikli ğ i 
nedeniyle y ı llarca doğ ru kullan ı lmad ığı ndan verimsizle ş tiğ i ve özelliklerini 
büyük ölçüde kaybetti ğ i belirtilmektedir. Çay ı r ve meralar ım ız ın kullan ı lmas ı  ve 
korunmas ı  bak ım ından hukuki eksikliğ i gidermek üzere 1998 y ı l ında Mera 
Kanununun ç ıkar ı ldığı  fakat, kanunun ç ıktığı  günden bugüne kadar yap ı lan 
çal ış malarda al ınan mesafenin çok da tatmin edici olmad ığı  üzerinde 
durulmaktad ır. Bu nedenle, gerek kanundan gerekse uygulama s ıras ındaki 
aksakl ıklardan kaynaklanan problemlerin ele al ın ıp acilen çözüme 
kavuş turulmas ı  gere ğ inden bahsedilmektedir. 
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Elimizdeki dergideki bir baş ka ara ş t ırma konusu "K ı s ıtlar Teorisi: 
Felsefesi ve Uygulamas ı n ın incelenmesi" konusunda olup özet olarak örgütün 
amac ına ulaşmas ındaki performans ı n ı  düşüren k ı s ıtlar ın tespiti ve bunlar ın örgüt 
amaçlar ı  doğ rultusunda yönetilmesini içeren bir yönetim felsefesi olarak 
tan ı mlanabilen K ı s ıtlar Teorisi, günümüzdeki i ş letmelerin birbirlerine kar şı  
rekabette kullanabilecekleri silahlardan biri haline geldi ğ idir. 

K ı s ı tlar Teorisi temel varsay ım ve bile ş enleriyle hem mal hem de 
hizmet üreten i ş letmelerce kullan ı lmaktad ı r. Uygulamada daha çok mal üreten 
iş letmelere daha çok kullarulsa da hizmet i ş letmelerine de büyük rekabet avantaj ı  
sağ lamaktad ı r. 

Kooperatifçilik dergisinin sonuncu ve dokuzuncu makalesi "Yiyecek ve 
içecek i ş letmelerinde Mönü Planlaman ı n Önemi" üzerine yap ı lan bir 
çal ış mad ı r. Bu çal ış mada yiyecek-içecek i ş letmelerinde üretilip sunulan yiyecek 
ve içeceklerin sergilendi ğ i bir listeden daha çok pazarlama ve i ş  planlar ı  ve 
organizasyonunda etkinli ğ i olan mönülerin, ayn ı  zamanda rekabetçi stratejilerin 
olu ş turulmas ı nda da önemli rol oynad ığı  anlat ı lmaktad ı r. Mönü planlama, 
sunulacak ürünlerin seçimi kadar mönü kart ındaki yap ı lacak tasar ımları  da 
ilgilendiren bir çal ış ma olarak kar şı mıza ç ı kmaktad ır. Kart ın seçimi, renk, yaz ı  
stilleri, verilecek bilgiler ve bu bilgilerin ta şı mas ı  gereken ko şullar gibi pek çok 
değ erlendirme çal ış mas ı , mönü planlaman ın konular ı  aras ında yer almaktad ır. 
Bu çal ış mada mönü planlama ve düzenleme ile ilgili önemli konular üzerinde 
durulmakta ve böylece de mü ş terilere kolayl ı k sağ landığı  belirtilmekterdir. 

Üçüncü Sektör Kooperatif Dergimiz, daha sonraki nüshalar ı nda da genç 
bilim adamlar ı m ız ı n kendi alanlar ındaki çok değerli bilimsel yay ı nlar ı  ile 
yay ı nlanmaya devam edecektir. Bu duygu ve dü şüncelerle baş ar ı  dileklerimi 
sunuyorum. 

Prof. Dr. Celal ER 
Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Yönetim Kurulu Ba şkan ı  
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OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

KÜRESELLE Ş ME SÜRECINDE 
KOOPERATİFLER 

Arş . Gör. Necdet B İLG İ N1 
 Yrd. Doç. Dr. Halil İ brahim AYDINLI2  

ÖZET 

Dünyadaki küreselle şme rüzgar ı  bütün kurumlar ı  etkilediğ i gibi 
kooperatifleri de etkilemi ş tir. Teknolojinin geli şmesi firmalar ın maliyetlerini 
düşürmesini sağ lamakta ve ürünlerde farkl ı laşmaya gidilmektedir. Tüketiciye 
ucuz ve h ı zl ı  olarak; mal ve hizmet sunmak önem kazanm ış t ır. Küreselle şme, 
tüketicilerin de tercih ve isteklerini de ğ iş tirmektedir. Tüketiciler kaliteli, güvenli 
ve tercihlerine uygun, mal ve hizmet talep etmektedirler. Kooperatifler de 
küreselle şen dünyada rekabet edebilmeleri için bu özellikleri kazanmak 
zorundad ı rlar. 

Bu çal ış mada, kooperatifler de profesyonel yönetim anlay ışı nın 
gerekliliğ i üzerinde durularak, küreselle şmenin getirdiğ i değ iş im anlat ı lm ış t ır. 
Kooperatiflerin bundan etkilenme nedenleri anlat ı larak, çözüm yollar ı  
belirtilmi ş tir. 

COOPERATIVES IN THE GLOBALIZATION PROCESS 

SUMMARY 

The globalization process has affected the cooperatives as it affected all 
the institutions. The development in the technology provides the decrease in the 
prices and differs the productions. That providing the customers the goods and 
utilization cheap and fast became more important. Globalization also changed 
the preferences and the wishes of the customers. The customers need the goods 
and utilization which are in quality, safe and suitable for their preferences. 
Cooperatives should have these characteristics to compete in this globalized 
world. 

Cumhuriyet Üniversitesi, İİ BF İş letme Bölümü, Ara ş t ı rma Görevlisi 
2  Cumhuriyet Üniversitesi, İİ BF Kamu Yönetimi Bölümü Öğ retim Üyesi 
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In this study, We told about the changes caused by globalization by 
focusing about the necessity of professional management in the cooperatives. 

Key words : Cooperatives, globalization, professional management in 
the cooperatives 

1. Giri ş  

Dünya ekonomisi 1980'li y ı llar ın sonundan itibaren yo ğun bir 
küreselle şme sürecine girmi ş tir (Demirba ş , 1997, s.16),(Çağ lar, 2002, s.4). 
Küreselle şme ülkeler aras ındaki ekonomik, politik, sosyal ili şkilerin 
yayg ınlaşmas ı  ve geli şmesi, ideolojik ay ırımlara dayal ı  kutuplaşmaların 
çözülmesi, farkl ı  toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi 
tan ınmas ı , ülkeler aras ındaki iliş kilerin yoğunlaşmas ı  gibi farkl ı  görünen ancak 
birbirleriyle bağ lant ı l ı  olgular ı  içerdiğ i, bir anlamda maddi ve manevi değ erlerin 
ve bu değ erler çerçevesinde olu şmuş  birikimlerin ulusal s ın ırlar ı  aşarak dünya 
çap ında yay ı lmas ıdır. 

(Demirbaş , 1997, s.16) Küreselle şmeyle, artan ölçüde uluslararas ı  ticareti 
ve pazarlar ı  serbestle ş tirerek ulusal s ın ırlar aşı lm ış tır (Reardon, Codron, 
Lawrence ve di ğ erleri, 2001, s.422). Bunun sonucu olarak, ticaretin önündeki 
engeller önemli ölçüde kalkm ış , ticari alanda pek çok de ğ işmeler yaş anmış  
(Prakash, 2000, s.3) ve küresel ş irketler büyümü ş tür (Lian, 2002, s.14). 
Dünyadaki sanayile şme ile birlikte ticaret altm ış , uluslararas ı  ş irketler 
tarafından başka ülkelere doğ rudan yat ırımlar yoğunlaş mış tır. Ülke 
ekonomilerindeki dış  ticaret geli şmeleriyle birlikte, k ırsal ve yerel ekonomilerde 
de art ış lar olmu ş tur (Reardon ve di ğ erleri, 2001, s.422). 

Kooperatifler, küreselle şmenin etkisiyle pazarlardaki uluslararas ı  
ş irketlerin, ş iddetli rekabetleriyle kar şı  karşı ya kalm ış lar ve rekabetin sürekli 
olduğu ve her gün yeni bir ş eylerin geli ş tiğ i piyasalara aç ı lmış lard ır. Baz ı  
tar ımsal ve fınansal alanlarda, kooperatifler yeni pazarlar elde etmi ş , ancak, 
küreselle şme dış  tehdit olarak ço ğu kooperatifleri olumsuz etkilemi ş tir (Davis, 
1999, s.69). Böylece kooperatifler küresel yöntemlerle yüz yüze gelmi ş lerdir 
(Lian, 2002, s.14). 

Bu yöntemlerin ba şı nda, i ş letmeler aras ında yaşanan rekabetin artmas ı  
gelmektedir (O'connur, Thompson, 2001, s.6). Bu rekabet art ışı  ulusal 
pazarlara, yeni uluslararas ı  rekabetçilerin giri ş iyle yoğun bir nitelik kazanm ış t ır 
(Davis, 1999, s.6),(Eren, 2001, s.120). Küreselle şme ve ona paralel bir ş ekilde 
gelişen esnek üretim sistemleri (Post-Fordizm) ile birlikte tüketici tercihleri 
çe ş itlenmekte, kaliteli ve güvenli olarak; mal ve hizmet talebi öne ç ıkmaktad ır 
(Reardon ve di ğ erleri, 2001, s.422). Piyasalarda esneklik artmakta ve örgütlere 
rekabet edebilmeleri için yeni yetenekler gerekmektedir (Hakelius, 1998, s.48). 

Küreselle şmeyle ortaya ç ıkan rekabet, beraberinde yo ğun bir de ğ iş im 
sürecini de getirmektedir. Bu durum, içinde bulunduklar ı  çevreyle sosyo- 
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ekonomik ve sosyo-kültürel olarak etkile ş im içerisinde bulunan i ş letmelerin, 
teknolojisi, pazarlama ve yönetim yap ı lar ı  üzerinde etkili olmaktad ır (Çağ lar, 
2002, s.3). Klasik yöntemlerle üretilen mal ve hizmetler de ğ işmekte, yeni mal 
ve hizmetler tüketiciye sunulmaktad ır (Frederick, Crooks, Dunn, 2002, s.5). 
Ayrıca kooperatifler, küreselle şmeyle ortaya ç ıkan etkinlik ve verimlilik 
ilkeleriyle daha s ık karşı  karşı ya kalmaya baş lam ış lard ır (Caceres, 1998, s.32). 

Küreselle şmeyle baş layan güçlü rekabet ve rekabetle gelen de ğ iş im 
ihtiyac ından, diğer iş letmelere oranla, kooperatifler daha çok etkilenmi ş tir 
(O'connur, Thompson, 2001, s.1). Çünkü, kooperatiflerin çevresi büyük ölçüde 
değ işmiş tir. Ancak, kooperatifler kendi pazarlar ındaki de ğ işmeler kadar . 

 değ işme göstermemiş tir (Hakelius, 1998, s.48). 

2. Kooperatiflerin Küresel Rekabetten Etkilenme Nedenleri 

Küreselleşme sürecinden yoğun bir, ş ekilde etkilenen kooperatiflerin, bu 
süreçten etkilenme nedenleri birkaç ba ş l ık alt ında toplanabilir. Bir kere 
kooperatifler, genelde küçük ölçekli ve yerel boyutlu olu ş larından dolay ı  büyük 
ve uluslararas ı  iş letmeler gibi küresel oyuncu olamam ış lard ır (Wülker, 
Grauman, 2000, s.1). İkinci olarak, ço ğu ülkede uzun bir zaman, tar ım 
sektörünün devlet tarafından desteklenmesi nedeniyle, tar ım ve kooperatifler 
rekabetten büyük ölçüde korunmu ş lard ır (Dursun, 2001, s.24)(O'connur, 
Thompson, s.1). Bu, kooperatiflerin rekabet yetene ğ ini zay ıflatm ış tır. 
Kooperatiflerin devletçe desteklenmeleri ve pazarlarda korunmalar ı , 
kooperatiflerdeki bürokrasiyi artt ırarak, devletin kontrol etti ğ i ve anti-
demokratik ili şkilerin geli ş tiğ i bir yap ı  ortaya ç ıkarm ış tır (Davis, 1999, s.7). 

Üçüncü olarak, kooperatifler geleneksel olarak mal odakl ı  üretim 
yaparken, katma de ğeri yüksek üretime yönelmemi ş lerdir. Oysa diğ er 
iş letmeler, farkl ı  teknoloji ya da marka kullanarak üretim yapmakta, katma 
değeri yüksek mal ve hizmet üreterek, rekabette üstünlük sa ğ lamaya 
çalış maktad ır (O'connur, Thompson, s.1). 

Dördüncü olarak, k ırdan kentlere göç olaylar ın ın h ızl ı  artışı , geleneksel 
aile yap ı s ının bozulmas ı , iş sizlik, konut yetersizliğ i, bo ş anmalar ın artmas ı , tek 
ebeveynli ailenin ortaya ç ıkmas ı  vb. sosyolojik geli şmeler, toplumlar ın sosyo-
kültürel yap ı lar ını  değ i ş tirmiş tir. Bu de ğ iş imler geleneksel toplum de ğ erlerinde 
erozyon olu ş turmas ı  nedeniyle kooperatif dü ş üncesini, yani birlikte iş  yapma 
olgusunu tehdit etmektedir (Davis, 1999, s.9-10). 

Beş inci olarak, küreselle şme, kooperatiflerdeki üyelerin ba ğ l ı lıklar ın ı  
zay ı flatm ış  ve kooperatif de ğerlerinin aşı nmas ına neden olmu ş tur (Madane, 
2002, s.104). Kooperatif de ğerlerinin aşı nmas ın ın bir sonucu olarak, kooperatif 
üyelerinin bilinç düzeyleri dü şmüş ; kooperatif üyelerinde kooperatife aitlik 
hissi, kooperatife sahip olma ve kooperatifte sorumluluk kabul etme duyarl ıklar ı  
azalm ış t ı r (Caceres, 1998, s.33). 
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Alt ınc ı  olarak, küresel piyasalardaki ş artlar ın değ i şmesi ve rekabetin 
artmas ı  sonucu özellikle tar ım kesiminde çiftçi say ı s ı n ın azalmas ı , özellikle 
gençlerin çiftçili ğ e yönelmemesi; göç olgusu nedeniyle gençlerin kentlere göç 
etmesi, orta yaş  ve yaş l ı  çiftçi say ı s ın ı  artt ırm ış tır. Ayn ı  zamanda küreselle şme, 
pek çok k ırsal toplumda ekonomik bask ı  oluş turmu ş tur. Bu, çiftçilerdeki 
giriş imcilik yönlerini azaltm ış t ır (Thyfault, 1996, s.55). 

Belirtilen nedenler kooperatiflerin serbest pazarlarda rekabet etme 
şartlar ı n ı  ve etkinliklerini zay ı flatmaktad ı r. Bundan dolay ı  kooperatifler, üyeler 
aras ında işbirliğ inde ve yönetim anlay ışı nda at ı l ı mlar yaparak yeni bir 
Rönesans gerçekle ş tirmelidir (Green, 2002, s.11). Kooperatifler küresel 
meydan okumalara; üyelerin ekonomik refah ını  artt ırarak ve dünyadaki 
geli şmelere ayak uydurarak cevap vermelidir (Lian, 2002, s.15). Bunun için 
kooperatifler yeniden yap ı lanmaya gitmeli, yenilikler yapmal ı , yat ır ı mlar ın ı  
yenileyerek ya da farkl ı  alanlara kayd ırarak; hizmetlerini, üretimlerini ve 
kültürlerini serbest pazarlarda ifade ederek, kendilerini kuvvetlendirme yoluna 
gitmelidirler (Davis, 1999, s.16). Böylece küresel rekabete cevap vermi ş  
olurlar. 

3. Küreselle ş me Kar şı s ında Kooperatiflerin Avantajlar ı  

Küresel oyuncular kar şı s ında kooperatiflerin baz ı  avantajlar ı  vard ır. 
Bunlardan birincisi, kooperatiflerin, sahip olduklar ı  değ er ve ilkelerin, onlar ı  
diğ er küresel ş irketlere kar şı  avantajl ı  kı lmas ı d ır. Kooperatiflerdeki de ğ er ve 
ilkeler, onlara yerel özellikler kazand ırmaktad ır. Bu çerçevede kooperatifler, 
desentralist anlay ış a da uygun olarak, yerel topluma daha iyi, ucuz ve sürekli 
hizmet sunabilmektedirler (Lian, 2002, s.31). Kooperatifler yerel özelliklere 
yak ın olmas ı  nedeniyle rekabeti üyeleriyle sağ layabilir. Yerelli ğ i hedef alarak, 
kaliteyi öne ç ıkaran bir yakla şı m ise, kooperatiflere rekabette bir avantaj 
kazand ırabilir (Davis, 1999, s.69). Buna kar şı l ık, küresel ş irketler kooperatifler 
kadar yerel nitelikte olamamakta ve üretim maliyetlerini bir ülkeden di ğ erine 
düş ürmede zorluk çekmektedirler (Lian, 2002, s.17). 

Kooperatiflerin di ğer i ş letmelere göre sahip olduklar ı  avantajlardan 
ikincisi, yöneti ş im (birlikte yönetim) anlay ışı n ın kooperatiflerde daha kolay 
uygulanmas ı d ır. Küreselle şme olgusuyla ortaya ç ıkan süreçte, merkezi 
yönetimden bireye ve yerele kayma olgusu, kat ı l ı m hakkın ın aı  lı nas ı na ve 
bireylerin öne ç ıkmas ı na neden olmaktad ır. Kooperatiflerde gönüllülük ve 
kat ı l ımc ı lığı n artmas ı , bireyleri önemli k ı lmaktad ır. Böylece önem verilen 
bireylerin (üyeler), sahip olduklar ı  kaynaklar ı  daha etkin kullanmalar ı  söz 
konusu olacakt ır (Çağ lar, 2002, s.4-6). 

Üçüncüsü ise, kooperatiflerin "niche" pazarlara yönelebilmeleridir. 

Geleneksel pazarlarda geni ş  ve büyük ölçekli mallar, kitlesel standardize 
ve homojen yap ıda üretilmektedir (Reardon ve di ğ erleri, 2001, s.423). Bu 
durum, çe ş itlenen ve farkl ı laş an piyasalarda, kooperatifleri avantajl ı  bir 
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konuma getirmektedir. Çünkü kooperatifler, yerel özelliklerini öne ç ıkar ıp 
niche pazarlar ı  hedef almaktad ırlar (Katz, 2000, s.77). (Niche firmalar, küçük 
pazarlar ı  hedef alarak, iyi hizmet verir ve tatmin olurlar, ama ayn ı  zamanda 
yüksek bir kâr marj ı  da uygularlar) (Tek, 1999, s.318). 

4. Kooperatifler Küreselle ş meye Kar şı  Neler Yapmal ı d ırlar? 

Küreselle şme karşı s ında kooperatiflerin çe ş itli stratejiler geli ş tirmeleri 
kaç ın ı lmazd ır. Bunun için kooperatifler günümüzde geçerli olan modern 
iş letmecilik yöntemlerini, kooperatif de ğerlerle birle ş tirmek suretiyle 
varl ıklarm ı  geli ş tirebilirler. Bu çerçevede kooperatiflerde profesyonel bir 
anlayışı n yerle şmesiyle, profesyonel yöneticiler çal ış t ı r ı labilir (Lian, 2002, 
s.18)(Çağ lar, 2002, s.5) ve profesyonel memurlar istihdam edilebilir (Wülker, 
Grauman, 2000, s.1). Küresel bir dünyada etkili rekabet etmek için ço ğunlukla 
rekabetçiler profesyonel yönetime sahip olmaktad ı r. Kooperatifler de gerek 
kendi bünyelerinde, gerekse kendine ait i ş letmelerde profesyonelle şmeye 
yönelerek ve kabiliyetlerini bu yönde geli ş tirerek, profesyonel insanlar ı  istihdam 
etmelidirler (Lian, 2002, s.18). Kooperatif yöneticileri, ça ğ daş  yönetim 
yöntemlerinden yararlanarak, profesyonelli ğ i öne ç ıkarmal ı d ır. Kooperatiflerde 
profesyonelliğ in iş levi, üye bağ lı lığı nın sağ lanmas ı , kooperatifin amaçlar ına 
ulaşmas ı  için strateji ve politikalar geli ş tirmesidir (Davis, 1999, s.22). 
Kooperatif yöneticileri, liderlik, kooperatif stratejileri, verimlilik, üye e ğ itimi, 
insan kaynaklar ı  yönetim stratejisi, finansal kaynaklar ın geliş tirmesi gibi 
konularda iyi bir yönetim anlay ışı n ı  hedeflemelidirler (Shankar, 2002, s.42). 
Rekabet ortam ında kooperatiflerdeki profesyonel yönetim, üyelerini, kooperatif 
amaçlar ın ı  gerçekle ş tirme yönünde e ğ itmeli, kooperatif sorunlar ı  için çözümler 
üretmelerini olanakl ı  k ı lmal ıdırlar (Davis, 1999, s.16). Kooperatifler, kooperatif 
değ erlerine uygun yol gösterici ve toplumsal de ğ erlere uyum sa ğ layabilen, 
reforma istekli profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyar. Bu yöneticiler, 
kooperatifin vizyon ve misyonunu üyelerine belirtip (Shankar, 2002, s.6); onlara 
kooperatif bilincini a şı lamakta ve onlar ın ihtiyaçlar ına cevap vererek yol 
göstermektedirler (Davis, 1999, s.37). 
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Mal ve hizmetler için pazar 
—Pazar pay ının artt ır ı lmas ı  
-Araş tırma ve geli ş tirme 
yap ı lmas ı  

-Müş teri ve kooperatif 
üyelerinin beklentilerinin 
karşı lanmas ı  

Kooperatif i ş letme ve 
Teknoloji tarz ı  

- Maliyet liderli ğ i 
-Ürünlerin ilk yap ım ında doğ ru 

yapma 
-Devaml ı  geli ş tirme 

-Müş teri beklentilerin kar şı lanmas ı  

-Kooperatif çal ış anlar ın yete-
neklerinin geli ş tirilmesi ve 
motivasyonu 

Üyeler aç ı s ından 
-Üye olarak büyüme 
-Üyelerin bağ l ı lığı n 

art ır ı lmas ı  
-Üyelerin 
zenginle ş tirilmesi 
	

Başarı  
için 
strateji 

-Sat ın al ı c ı lar ve taşı y ı c ı lar 
aç ı s ından 

-Kooperatifın mü ş teri 
ihtiyaçlar ın ı  anlamas ı  

Kooperatifın üretim 
standartlar ın ın 
belirlenmesi 

Tablo 1: Kooperatiflerin profesyonel olarak geli ş me yapabilecekleri 
alanlar 

Kaynak: Peter Davis,Managing the Cooperative Difference: A survey of 
the application of modern management practices in the cooperatives, 
International Labour Cooperatives, Geneva-I999 s.65 
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Kooperatiflerde profesyonelli ğ e gitmek, iki temel yarar ı  getirmektedir: 
Birincisi, kooperatif üyelerine en iyi hizmetin verilmesini ve en iyi ekonomik 
kazanc ı  sağ lamas ı . Bu durum, kooperatiflerin kabiliyetlerini ve üyelerin 
kapasitelerini, bulunduğu çevrede en iyi şekilde geliş tirmeye yol açacakt ır. 
İkincisi ise kooperatif dü şüncesinde en iyi kazanç yollar ın ı , en son yönetim 
teknikleri, strateji ve anlay ış lar ı n ı  kooperatif misyon ve çal ış ma şekline göre 
uygulamad ır (Shankar, 2002, s.8). Kooperatifin ba ş ar ı s ı  için kooperatif idaresi, 
hangi alanlara odaklanaca ğı n ı  tespit etmeli, mü ş teri ve üyelerin isteklerini 
anlamaya çal ış mal ı , üye bağ l ı lığı n ı  geliş tirmeli, de ğ iş im ve geli şmelere uyum 
sağ layan politikalar üretmelidir (Davis, 1999, s.64). Kooperatifler, 
profesyonelle şmede kendilerini geli ştirecek alanlar ı  tespit etmelidirler. 
Kooperatiflerin profesyonel olarak kendilerini geli ş tirecekleri alanlar tablo l'de 
gösterilmi ş tir. 

Kooperatiflerin rekabete odaklanarak, rekabet çevrelerini analiz etmeleri; 
piyasalarda kaliteli ürün üretme, pazar pay ın ı  art ırma, entegrasyona gitme, 
kârl ı l ık ve pazarda marka olmaya çal ış malar ı  gerekmektedir (Boland, Barton, 
2001, s.4-8). Kooperatifler çal ış tıklar ı  sektörde maliyet liderli ğ i*  ya da ürün 
farkl ı laş tırmas ı **  yoluyla daha çok rekabet etmede avantaj sa ğ layabilirler. Daha 
özel alanlar bulup çal ış ma, teknoloji üretme ya da elde etme, girdilerin sat ın 
al ınmas ında maliyet dü şürücü politikalar ı  izleyerek, ürün farkl ı laş t ırmaya gitme, 
ekonomik üretim ve d ış sal (hükümet politikalar ı , endüstri rekabeti, uluslararas ı  
pazarlardaki rekabet gibi) faktörler rekabet edilecek ilk kaynaklard ır. Bu 
faktörler kooperatifin maliyetlerini etkilemektedir ki, buralarda maliyet 
düşürücü yöntemler üzerinde çal ışı lmal ı , ürün farkl ı laş t ırma yollar ı  aranarak, 
tüketicilere farkl ı  alternatifler sunulmal ı d ır. Ayr ıca, bu faktörler kullan ı larak 
veya değ i ştirilerek kooperatifin karl ı lığı  ve pazar pay ı  artt ırı lmal ıdır (Kennedy, 
Wes, Piedra, 1998, s.247). 

Kooperatiflerin profesyonelle şme sürecinde, çal ış anlar ın en son alet, 
teknik ve donan ımlar ı  kullanarak, organize etmeleri de önem ta şı maktadır 
(Shankar, 2002, s.9). Kooperatiflerin hedef ve amaçlar ı  rekabet çevresiyle 
uyumlu hale getirilmelidir. Geli şme stratejisi, pazar pay ın ı  geliş tirme, üye 
bağ l ı lığ mın güçlendirilmesi, maliyetlerin azalt ı lmas ı  gibi konularda, 
kooperatiflerin devaml ı  geli şme içinde olmalar ı  gerekmektedir (Davis, 1999, 
s.64). Bunun için profesyonel pazarlama dan ış manlar ın ı  kullanmal ıd ırlar. Bu 
bağ lamda, yeni pazarlama planlar ı  ve yeni üretim teknikleri kritik *aktiveler 
olarak kar şı m ıza ç ıkmaktad ır ki, araş t ırma yapma, analiz ve plan geli ş tirme 
disiplini için gerekli profesyonel hünerler elde edilmelidir (Thyfault, 1996, 
s.58). Küreselle şmeyle pazarlarda ortaya ç ıkan kuvvetli rekabet kar şı sında, 

*Maliyet liderliğ i: Kooperatifin faaliyette bulundu ğu sektörde maliyetlerini 
düşürerek rakiplerine nazaran maliyet avantaj ı  elde etmesidir (Eren, 1997, 
s.265). 
** Ürün farkl ı laş t ı rmas ı : Kooperatif, faaliyet gösterdi ğ i alanda mü ş terileri için 
ayr ı cal ıkl ı  ürün üretir, bu alanda tek olmaya çal ışı r. Mü ş teriler bu ürün için fark 
fiyat ı  ödemeyi kabul ederler (Eren, a.g.e., s.268).  
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kooperatifler profesyonel olarak bütün stratejileri geli ş tirmek ve kullanmak 
zorundad ırlar (Davis, 1999, s.64) . 

Yeni teknolojilerin geli şmesi, kooperatiflerin pazar alanlar ın ı  tehdit 
etmektedir. Küresel rekabetçiler bilgisayar ve teknolojiyi kullanarak 
kooperatiflerin geleneksel mü ş terilerine ula şmakta, maliyetlerini dü ş ürmekte ve 
rekabette üstünlük elde etmektedirler (Lian, 2002, s.18). Bu durumda 
kooperatiflerin di ğ er kooperatif ve ş irketlerin, yenilik ve üretim süreçlerini 
izlemesi, teknoloji alan ındaki geli şmeleri takip ederek bunlara uyum sa ğ lamalar ı  
(Çağ lar, 2002, s.4-7), yeni teknolojiler geli ş tirmeye ve kaliteyi artt ırmaya 
çal ış malar ı  gerekmektedir (Thyfault, 1996, s.55). Kooperatifler pazarlarda 
teknolojiye odaklanarak, katma de ğ eri yüksek ürünler üretmelidirler (Lyon, 
Durham, Buccola, 2002, s.8). Günümüz rekabet ş artlar ında yeni ve katma değ eri 
yüksek ürünleri geli ş tirme, bir zorunluluk olarak kar şı m ı za ç ıkmaktad ır 
(Thyfault, 1996, s.55). 

Kooperatifler rasyonel yöntemleri geli ş tirerek, yenilikler yapmal ı d ır 
(Lian, 2002, s.18). Bu yenilikler kooperatiflerde, genelde üyelerle ili ş kilerin 
geli ş tirilmesi ve teknoloji kullanarak hizmet ve ürün kalitesinin yükseltilmesi 
şeklinde kendini göstermektedir (Davis, 1999, s.16). Kooperatifler modern 
i ş letmelerdeki yenilik uygulamalar ın ı  kullanarak, mü ş terilerinin ve üyelerinin 
tatmini yollar ı n ı  aramal ı d ı r (Frederick ve di ğ erleri, 2002, s.4). Küresel bask ı lara 
daha baş ar ı l ı  bir şekilde kar şı  koyabilmenin temel yolu, kooperatiflerin 
kendilerini geli ş tirmeleri ve yenilikleri uygulamalar ından geçer (Radermacher, 
2001). Günümüz küresel ekonomik sürece ve h ı zl ı  değ i ş ime ayak uydurmak 
için, her kooperatif önceki yapt ı klar ı ndan daha h ızl ı  bir ş ekilde üretmek ve en 
ucuza en iyisini yapmak zorundad ır. Bu da ancak yenilik yap ı larak ba ş ar ı labilir. 

Küresel rekabetçiler, birle şme ve birlikler olu ş turarak büyük ekonomik 
ölçeklerden yararlanma yoluna gitmektedirler. Bu ba ğ lamda kooperatifler de 
özel sektör ş irketleriyle ve di ğer kooperatiflerle i ş birliğ ine ihtiyaç 
duymaktad ı rlar (Lian, 2002, s.18). Kooperatifler, rekabet edebilmek için 
stratejik i ş birliğ i imkanlar ın ı  aramal ı  (Çağ lar, 2002, s.17), çe ş itli ş irket ve 
kooperatiflerle i ş birliğ i, birle şme ya da sat ın almalara gitmeli (Davis, 1999, 
s.16) ve daha fazla büyüme yolunu tercih etmelidirler (Caceres, 1998, s.33). 
İş birliğ i kooperatiflere ekonomik düzen içerisinde daha verimli çal ış ma imkan ı  
sağ layabilir (Üner, 1992, s.210). Kooperatifler birle şmeyle veya i ş birliğ i 
yaparak pazar gücünü artt ı rma, kâr (r ı sturun) elde etme, pazar kanallar ı n ı  daha 
fazla kontrol etmeye çal ış mal ı d ı rlar (Hudson, Herndon, 2000, s.11). 
Kooperatifler piyasalarda sürekli varolabilmek için ba ş ka ş irket, grup ya da 
kooperatiflerle girdi temin etme yada ürün satma aktivitelerini geli ş tirmeli, bu 
amaçla bir pazar havuzu olu ş turmak için çaba içinde olmal ı d ırlar (Thyfault, 
1996, s.55). Kooperatifler bunun yan ı s ı ra, kendi üyeleri aras ında da i şbirliğ ini 
geliş tirici çal ış malara girmelidir. İş birliğ i sağ lamak için kooperatifler, üyelerine 
yüksek düzeyde aktiviteler sa ğ layarak ve isteklerini yerine getirerek motive 
etmelidirler. Üyelerini ki ş isel ve sosyal eylemlerle motive ederek, onlar ın 
küresel rekabet bilincini canl ı  tutmal ı dırlar (Groves, 1985). 
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Kooperatifler, faaliyet gösterdikleri alanlarda, ekonomik ba ş arıy ı  amaç 
edinmelidirler. Kooperatif üyeleri ayn ı  zamanda, kooperatifın müş terileri olduğu 
için müş teri tatmini hedef almal ıd ırlar (Caceres, 1998, s.33). Kooperatifler 
yaptığı  faaliyetlerle elde etmi ş  olduklar ı  karı  (r ı sturun) üyelerine belli oranda 
dağı tarak üyelerini ekonomik olarak tatmin etmeli ve üye ba ğ lı lıkların ı  
artt ı rmal ıd ır (Lian, 2002, s.18). Bunun için kooperatiflerin; h ızl ı  ve 
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi öngören, üyelerinin ya ş am standartlar ı  ve 
gelirlerini artt ır ı c ı  (özellikle k ırsal alanlarda) faaliyetlerde bulunan, sürekli 
olarak piyasa temelli de ğ iş im içinde olan ve günümüzdeki ticari s ın ırlar ın tedrici 
olarak gev şemesi sonucu ihracatlarda do ğan yeni fırsatlar ı  değ erlendirmek için 
çalış ma içine giren kurulu ş lar olmaları  gerekir (Thyfault, 1996, s.55). 

Küreselle şmeyle paralel geli ş en piyasa anlay ışı  tüketici temellidir. 
Tüketiciler dü şük fiyatl ı  ve güvenilir mal isterler. Kooperatifler tüketici 
isteklerini göz önüne alarak hareket etmelidir. Tüketicinin tatmin edilmesi, 
kooperatiflerde hedef olmal ıd ır (Frederick ve di ğ erleri, 2002, s.4). Kooperatif 
üyeleri ayn ı  zamanda kooperatifin (iç) mü ş terisi olduklar ı  için onlar ın da tatmin 
edilmeleri, kooperatif ba ş ar ı s ı  aç ı s ından bir gerekliliktir (Caceres, 1998, s.33). 

Küresel geli şmeler, i ş letmelerin yönetim anlay ış ların ı , sosyal ili şkilerini, 
kültürel yap ı lar ın ı  derinden etkilemektedir. De ğ iş im ve rekabet h ı zl ı  bir ş ekilde 
devam etmekte (Ça ğ lar, 2002, s.6-7), bu de ğ iş im ve rekabet kooperatiflerin 
üzerinde bir bask ı  olu ş turmaktad ır (Eversull, 2000, s.9). Rekabet ve de ğ i ş ime 
karşı  kooperatifler üye ve mü ş terilerine daha iyi seçenekler sunmal ı d ır (Lian, 
2002, s.19). Yerel stratejiler (daha çok mal ve hizmet odakl ı  olarak) (Torgerson, 
2000, s.7) ya da yeni stratejiler geli ş tirerek geleneksel pazarlar ın ı  korumalar ı  
yan ında yeni pazarlar kazanmaya çal ış mal ı d ır (Frederick ve di ğ erleri, 2002, 
s.20). Kooperatifler pazarlarda en iyiyi, en h ı zl ı  ve en ucuzunu sağ layacak 
teknoloji ve geli ş meleri takip ederek, kooperatif üyelerinin beklentilerini 
karşı layacak şekilde hareket etmelidirler (Eversull, 2000, s.10). Kooperatifler 
(özellikle tar ımsal kooperatifler) pazar ba ş ar ı s ı  için araş t ırma ve geli ş tirme 
sonuçlar ından yararlanmal ı d ır. Kooperatif çal ış anlar ıyla ya da kuracaklar ı  
araş t ı rma ve geli ş tirme bölümleriyle yeni teknikleri bulma, özel üretim şekilleri 
geliş tirmeye çal ış mal ıdır. Sat ış , üretim geli ştirme dü şüncesinin 
yayg ınlaş t ır ı lmas ı , müş teri isteklerini göre üretim, temiz ve kalite standartlar ına 
göre verimli bir üretim sağ lanmas ı  için kooperatif çal ış anlar ın ın ve üyelerinin 
eğ itilerek bilinçlendirilmesi gerekmektedir (Lyon, Buccola, 2002, s.8-9). 

Kooperatifler verdikleri hizmetlere üyelerinin kat ı l ım ı n ı  sağ layarak 
verimliliklerini art ırma yoluna gitmelidirler. Üyeler kooperatiflerinden iyi 
hizmet ve ekonomik menfaat sa ğ lad ıklarına inan ırlarsa, kooperatif faaliyetlerine 
kat ı l ımlar ı  fazla olacak, bu da kooperatiflerin daha verimli çal ış malar ına katk ı da 
bulunacakt ır (Groves, 1985, s.3). 
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SONUÇ 

Küreselle şme kuvvetli bir biçimde insanlar ı , örgütleri ve kurumlar ı  
etkileyerek, aralar ındaki sosyal, politik, ekonomik ili şkileri değ iş tirmektedir. 
Dünya ekonomisi uluslararas ı  ş irketlere göre detayl ı  entegrasyon yöntemleri 
içinde bulunmaktad ır. Uluslararas ı  ş irketler güçlü düzenlemeler yaparak, 
uluslararas ı  anlaşma ş artlar ı  oluş turmakta; böylece ulusal devletlerin gücünü ve 
onlar ın ili şkide olduklar ı  ekonomik sektörler, kurumlar ya da vatanda ş l ıklar ıyla 
olan ilişkilerini zay ıflatmaktad ır. 

Küreselle şme, ekonomik olarak desteklenen yap ı  ve kurumlar ı  
zay ı flatmaktad ır. Örne ğ in tar ım ve kooperatif örgütlerin zay ıflamas ı  gibi. 

Küreselle şme, işbirliğ ini aç ıklamakta yetersiz kalmakta ve i ş birliğ inin 
ideolojik köklerine de tesir ederek zay ıflatmaktad ır. Son y ı llarda örgütlerde 
i şbirliğ inin öneminin belirtilmesine ve bunun i ş lem maliyetlerini azalt ı ldığı  ileri 
sürülmesine rağmen, küreselle şme süreci, günümüzde insanlar aras ında 
i şbirliğ ini azalt ı c ı  yönde etkisi olmu ş tur. Bu durum kooperatiflerin ya ş ama 
stratejilerinin k ı sa dönemli yürütülmesine izin vermektedir. Kooperatifler, 
serbest piyasada rekabet edebilmek için daha çok kooperatif giri ş imciliğ ini öne 
ç ıkarmaktad ırlar. 

Bunun yan ı s ıra küreselle şme sürecinde ba ş arı l ı  olabilmede, 
kooperatiflerin günün şartlar ına uygun olarak gerçek i ş birliğ ini sağ lama, güçlü 
liderlik, kooperatif de ğ erlerinin geli ş tirilmesi, kooperatif üye ve yöneticileri 
aras ındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, e ğ itimin sürekli olarak yap ı lmas ı , 
yeniliklere yat ır ım yap ı lmas ı , profesyonel yönetim anlay ışı n ın yerle ş tirilmesi ve 
güçlendirilmesi gibi çal ış malara ağı rl ık vermesi gerekmektedir. 

Kooperatifler küreselle şme problemlerine yerel cevap verirken, ayn ı  
zamanda genel olarak küreselle şme eğ ilimini de doğru okumal ı d ırlar. Bu 
çerçevede gelecekte kooperatifler, yerel ve küresel düzenlemeleri entegre 
edecek planlar yapmaya haz ır olmal ıdı rlar. Ayr ıca, kooperatifler, üye, kurum ve 
verimlilik odakl ı  olmal ı , işbirliğ ini ekonomik verimlilik ile birle ş tirmelidirler. 

Dünyadaki küreselle şme olgusuyla birlikte rekabet, mücadele ve 
değ i ş imi ön plana ç ıkarm ış tır. Kooperatifler, verimlilik, profesyonel yönetim 
yollar ın ı  benimseme, hizmetlerde yüksek kalite ve mü ş teriye yönelik marka 
oluşturma, küresel rekabete kar şı  stratejik cevap verebilme, üyelerine kooperatif 
amaç ve bilincini yerle ş tirme gibi faaliyetlerle küreselle şme sürecinde avantajl ı  
konumu yakalama olanağ m ı  elde edebileceklerdir. 
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TÜKET İ CİLERİN GIDA 

ALIŞ VERİŞ  YERLERİNDEKİ  
DAVRANIŞ LARINA ETKI EDEN 

FAKTÖRLER 

Samiye ERDOĞ AN* - Semra AKAR ŞAHİNGÖZ ** 

ÖZET 

Bu ara ş t ırma, Ankara'daki tüketicilerin temel g ı da maddelerini sat ın alma 
davran ış lar ı n ın belirlenmesi amac ıyla yap ı lm ış t ır. 

Araş t ırma Alt ındağ , Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki pazar, bakkal, 
süpermarket ve hipermarketlerde al ış veri ş  yapan 259 tüketici ile yap ı lm ış t ır. 
Veriler haz ırlanan anket formu ile toplanm ış  ve SPSS 10.0 paket program ında 
değerlendirilmi ş tir. 

Araş t ırman ın sonunda, tüketicilerin g ı da al ış veri ş lerinde çe ş itli faktörlerin 
etkili olduğu, ürünün fiyat ı n ın ilk etken olarak ortaya ç ıktığı  al ış veri ş  yerinin 
fiziki ş artlar ı n ın ve çal ış an personel kalitesinin ayn ı  yerden al ış veriş  yapmalar ına 
neden oldu ğu, al ış veri ş  merkezinde ve personelde kaliteyi hijyen düzeyinin 
belirlediğ i, k ıyafet ve halkla ili ş kilerinin istenir düzeyde olmas ın ın tüketicileri 
önemli oranda etkiledi ğ i bulunmuş tur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Davran ışı , G ıda Alış veriş i 

*Yrd. Doç. Dr. Gazi Ün. End. San. E ğ t. Fak.Aile ve Tüketici Bilimleri E ğ itimi, 
Beslenme ve Besin Tek. E ğ t. ABD 
** Arş . Gör. Dr. Gazi Ün. End. San. E ğ t. Fak.Aile ve Tüketici Bilimleri E ğ itimi 
Beslenme ve Besin Tek. E ğ t. ABD 
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FACTORS THAT AFFECT THE BEHAVIORS OF CONSUMERS 
IN SHOPPING PLACES 

ABSTRACT 

This study was designed to determine the factors affecting the basic 
behaviors of customers in shopping areas in Ankara. 

The study was made on 259 consumers shopping in bazaars, grocers, 
supermarkets and hyper markets in Alt ındag, Keciören and Cankaya districts in 
Ankara. Data were collected through a questionnaire form and statistical analysis 
were performed by using SPSS 10.0 software pack. 

As a result it was found out many factors have effect on food shopping, 
one of these factor was products price, the others were physical conditions of 
shopping areas and good quality of personals. 

Key Words: Consumer, Consumer Behaviours, Food Shopping 

G İRIŞ  

Bilim ve teknolojideki geli şmeler, mal ve hizmet üretimindeki büyüme, 
bunlar ın çeş it ve kalitelerindeki önemli de ğ iş iklikler ile i ş letmelerin değ iş ik ve 
etkileyici satış  yöntemleri geli ş tirmeleri, tüketicilerin hem ekonomik hem de 
psikolojik yönden ürün seçiminde zorlanmalar ına neden olmuş tur (Babao ğul, 
Hazer, 1999, 44). Tüketicilerin karar vermesinde al ış veriş  öncesi bilgi 
araş t ırmas ı  önemli bir faktör olarak ele al ınmakta, böylece yeni marka, ma ğaza 
ve ürün özelliklerini ke ş fedebilecekleri belirtilmektedir. Ailenin ya ş am 
döneminin, cinsiyetin, kad ın ın çal ış ma statüsünün, gelir ve e ğ itim düzeyinin de 
sat ın alma davran ış larında etkili olabildi ğ i vurgulanmaktad ır. 

Son y ı llarda ülkemizdeki tüketici ve tüketim hacmindeki art ış a paralel 
olarak, özellikle g ıda ürünlerindeki çe ş itlilik ve farkl ı  firmalara ait ürünlerin 
piyasaya sürülmesi tüketicilerin g ıda maddelerini sat ın al ırken, ihtiyaçlar ına ve 
olanaklar ına en uygun ürünü sat ın almaları  konusunda bilgilendirilmelerini 
zorunlu k ı lm ış tır. Bireylerin bilinçlendirilmeleri için de tüketicilerin, özellikle 
g ıda al ış veriş lerindeki davran ış ların ın ortaya konulmas ı  gerektiğ inden bu 
araş tı rma planlanm ış  ve yürütülmü ş tür. 

ARAŞ TIRMA YÖNTEMI 

Araş t ırmaya; Ankara'da Alt ındağ , Keçiören ve Çankaya ilçelerine ba ğ l ı  
semtlerdeki pazar, bakkal, süpermarket ve hipermarketlerden al ış veriş  yapan 
tüketiciler al ıınmış t ır Ara ş tırma, 2002 y ı l ı  Mart, Nisan, May ıs aylarında ve 20 ile 
60+ yaş lar aras ındaki 259 ki ş i ara ş t ı rma kapsam ına al ı narak gerçekle ş tirilmiş tir. 
Araş tırmac ı lar tarafından geliş tirilen bilgi toplama formu ile veriler toplanm ış t ır. 
Verilerin % 24'ü pazarda, % 25'i bakkalda, % 25'i süper markette, % 26's ı  
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hipermarkette al ış veriş  yapan tüketicilerden toplanm ış tır. Uygulanan ölçme 
arac ından elde edilen veriler SPSS 10.0 paket program ında de ğ erlendirilerek 
yüzde frekans dağı l ım ına bak ı lmış t ır. Tüketicilerin, cinsiyetlerine göre al ış veri ş  
yeri tercihini birinci s ırada etkileyen nedenler ve e ğ itim durumlar ı  ile ambalajl ı  
ürün tercihleri aras ında ili şki olup olmadığı n ı  belirlemek için de K-hi kare testi 
uygulanm ış t ı r. Anlaml ı l ık düzeyi 0.05 olarak al ınm ış  ve çözümlemeler bu 
doğ rultuda yap ı lm ış t ır. Tüketicilerin, cinsiyetlerine göre al ış veri ş  yeri tercihini 
birinci s ırada etkileyen nedenler ve e ğ itim durumlar ı  ile ambalajl ı  ürün tercihleri 
aras ında ili şki olup olmadığı n ı  belirlemek için de K-hi kare testi uygulanm ış t ı r. 
Anlaml ı l ık düzeyi 0.05 olarak al ınm ış  ve çözümlemeler bu do ğ rultuda 
yap ı lm ış t ır. Tüketici tercihlerinin önem dereceleri Zeisel, P ınar ve Ate ş  
tarafından belirtilen yöntemle (A ğı rlıkl ı  Toplam= "1. Derece frekansx 3+ 2. 
Derece frekansx 2+ 3. Derece frekansx 1) hesaplanm ış t ır (Zeisel, 1982, 67-68; 
P ınar ve Ate ş , 1983, 49-50). Elde edilen bulgular tablolarla tart ışı lm ış t ı r. 

BULGULAR VE TARTI Ş MA 

Bilgi toplama formunun de ğ erlendirilmesinden elde edilen bulgular 
aşağı da sunulmu ş tur. 

Çizelge 1 incelendiğ inde araş t ırmaya kat ı lan bireylerin % 52,5'inin kad ın, 
% 40,9'unun lise mezunu ve % 31,7'sinin 20-29 ya ş  grubunda olduklar ı  
görülmektedir. Ayn ı  çizelgeden bireylerin % 30,1 'inin ailesinin gelirinin 
300-399 milyon aras ında olduğu ve yaklaşı k % 60' ın ın beslenme ile ilgili 
bilgilerini medyadan ve arkada ş  çevrelerinden edindikleri anla şı lmaktad ır. 
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Çizelge 1: Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Da ğı lım ı  (n=259) 

n % 

Cinsiyet 

Erkek 123 47,5 

Kad ı n 136 52,5 

Eğ itim Durumu 

İ lkokul-Ortaokul 73 28,2 

Lise 106 40,9 

Üniversite ve üstü 80 30,9 

Yaş  
20-29 82 31,7 

30-39 71 27,5 

40-49 67 25,8 

50-59 26 10,0 

60 ve üstü 13 5,0 

Ailenin Geliri 

300 Milyondan az 13 5,0 

300-399 Milyon 78 30,1 

400-499 Milyon 48 18,5 

500-599 Milyon 45 17,4 

600-699 Milyon 28 10,8 

700-799 Milyon 15 5,8 

800-899 Milyon 16 6,2 

900-999 Milyon 6 2,3 

1 Milyar ve üzeri 10 3,9 

Beslenme Bilgilerini Nas ı l Edindikleri 

Gazete, Dergi ve TV 

Halk Eğ itim Kurslar ı  102 39,4 

Okul 5 1,9 

Arkada ş  Çevresi 67 25,9 

85 32,8 
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G ı da alış veriş i yaparken alış veriş  yeri tercihini etkileyen nedenlerin önem 
s ırasına göre dağı lım ı  Çizelge 2'de gösterilmiş tir. 

Çizelge 2: G ıda Ali şveri ş i Yaparken Al ış veri ş  Yeri Tercihini 

Etkileyen Nedenlerin Önem S ı ras ı na Göre Da ğı l ı m ı  

Önem Derecesi A ğı rlı kl ı  Önem 

S ırası  1. 2. 3. Toplam % 

Ucuzluk 

131 13 17 436 28,3 (1) 

Ürün Çe ş itliliğ i 49 78 13 316 20,5 (3) 

Kalite 

55 70 44 349 22,7 (2) 

İş letme Ad ı  
4 33 26 104 6,7 

Alış kanl ık 

6 42 58 160 10,3 

Ücretsiz Ula şı m 12 12 43 103 6,8 

Kampanya, 
Taksit vb. 

- 8 56 72 4,7 

Toplam 1540 100,0 
(Ağı rl ı kl ı  Toplam= "1. Derece frekansx 3+ 2. Derece frekansx 2+ 3. Derece frekansx 1) 
Kaynak: Zeisel, 1982: 67-68; P ı nar ve Ate ş , 1983; 49-50 esas al ınarak haz ırlanm ış t ı r. 

Çizelge 2 incelendi ğ inde, tüketicilerin g ı da al ış veriş i yaparken al ış veriş  
yeri tercihini etkileyin nedenlerin ba şı nda ürünün fiyat ı , daha sonra kalite ve 
ürün çe ş itliliğ inin geldiğ i görülmektedir. Yap ı lan bir çal ış mada ürünün fiyat ın ı n 
üçüncü derecede önemli oldu ğu bulunmuş tur (Çelebi, Kavas ve Kavas, 1991, 
213). Bu çal ış mada ise ürünü sat ın almada birinci derecede ürünün fiyat ın ın 
ç ıkmas ın ın ülkemizde ya şanan ekonomik krizin tüketicileri daha ucuz ürünleri 
tüketmeye yöneltmi ş  olabileceğ ini düşündürmektedir. Üç farkl ı  sosyo-ekonomik 
düzeye sahip tüketiciler aras ında yap ı lan bir ara ş t ırmada da sosyo-ekonomik 
düzeyi dü ş ük tüketiciler için ürünün fiyat ın ın ürünün besin de ğ erinden daha çok 
önem ta şı dığı  bulunmu ş tur (Nayga ve Lipinski, 1991, 106). Di ğ er bir çal ış mada 
ise tüketicilerin ço ğunluğunun ara s ıra kampanyal ı  ürün sat ın ald ıkları  
belirtilmektedir (Hablemito ğ lu, 2001, 6). Bu çal ış mada da kampanyal ı  ürünleri 
tercih edenlerin oran ı  düşük bulunmuş tur. 
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Tüketicilerin cinsiyetlerine göre g ıda alış veriş i yaparken al ış veriş  yeri tercihini 
birinci s ırada etkileyen nedenlerin da ğı lımı  Çizelge 3'de sunulmu ş tur. 

Çizelge 3: Tüketicilerin Cinsiyetlerine Göre G ıda Alış veriş i Yaparken 

Alış veri ş  Yeri Tercihini 1. S ırada Etkileyen Nedenlerin Da ğı l ı m ı  

Fiyatın ın 

Uygunluğ u 

Ürün 

Çeş itliliğ i Kalite 

İş letme Ad ı  

ve 

Al ış kanl ı k 

Ücretsiz 

Ulaşı m Toplam 

n % n % n % n % n % n % 

Erkek 62 23,9 24 9,3 25 9,7 5 1,9 4 1,5 123 47,5 

Kad ı n 69 26,6 25 9,7 30 11,6 4 1,5 3 1,2 136 52,5 

Toplam 131 50,6 49 18,9 55 21,2 9 3,5 7 2,7 259 100,0 

X =2,890 
	

SD= 5 
	

P=0,580 

G ıda maddeleri al ış veriş inde, al ış veri ş  yeri tercihini birinci s ırada 
etkileyen faktörlerin, tüketicilerin cinsiyetlerine göre farkl ı lık gösterip 
göstermedi ğ i incelendiğ inde, cinsiyet ile al ış veri ş  yapı lan yer tercihini etkileyen 
nedenler aras ında anlaml ı  bir fark olmad ığı  bulunmuş tur. Kad ın ve erkek 
tüketicilerin % 50,6's ı  ürün fiyat ın ı , % 21,2'si ürün kalitesini, % 18,9'u ürün 
çeş itliliğ ini birinci s ırada etkili olduğunu belirtmi ş lerdir. Buna göre, hem erkek 
hem de kad ın tüketiciler için al ış veriş  yapacaklar ı  yeri seçerken birinci derecede 
etkili olan nedenlerin ba şı nda, sat ı lan ürünlerin fiyatlarmm öncelikle etkili 
olduğu söylenebilir. Yap ı lan bir ara ştırma sonucunda da tüketicilerin 
süpermarketten sat ın alacaklar ı  ürünlerde fiyat ın etkili olduğu bulunmuş  ve 
tüketicilerin ayn ı  özellikteki ürünlerden ucuz olan ı  tercih ettikleri belirlenmi ş tir 
(Oliveira-Castro, 2003, http:www//sciencedirect.com/science).  

G ıda alış veriş inde personelin ve al ış veriş  yap ı lan fiziki ş artlarının 
tüketicileri etkileme durumu Çizelge 4'de gösterilmi ş tir. 
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Çizelge 4: Personelin ve Al ış veriş  Yap ı lan Yerin Fiziki Ş artlarn 

G ıda Alış veriş inde Tüketici Üzerindeki Etkisi(n=259) 

n % 

Personelin Hizmet Sunumundaki Kalitesi 

Etkiler 

Etkilemez 159 

100 

61,4 

38,6 

Personel özelliklerinin Ayn ı  Yerden Al ış-veriş  
Yap ı lmas ı n ı  

Etkiler 185 71,4 
Etkilemez 74 28,6 

Alış veriş  Yerinin Fiziki Ş artlar ı  
Çok Önemlidir 90 34,7 

Önemlidir 113 43,6 

Fark etmez 56 21,7 

Bireylerin % 61.4'ü personelin hizmet sunumundaki kalitesinin, % 71,4'ü 
personel özelliklerinin ayn ı  yerden al ış veri ş  yap ı lmas ın ı  etkilediğ ini 
belirtmi ş lerdir. Al ış veriş  yap ı lan yerin fiziki ş artlarm ın da önemli ve çok önemli 
olduğunu ifade edenlerin oran ı  da % 78,3 olarak belirlenmi ş tir. Yap ı lan bir 
araşt ırman ın sonucunda da tüketicilerin, sat ın alma davran ış lar ında sat ı c ı  
davran ış larmm ve mağ aza yeri ile görünümünden etkilendikleri bulunmu ş tur 
(Nazik, 1999, 43). Fiziki şartlar, ürünün kalitesinin korunmas ı  konusunda çok 
etkilidir. Bunun bilincinde olan tüketicilerin oran ın ın bu çal ış mada da yüksek 
olmas ı , tüketicilerin bu konuya önem verdiklerini göstermektedir. Al ış veriş  yeri 
fiziki ş artlarm ın ürünün kalitesine etkilerinin önemi dikkate al ındığı nda ise, 
alış veriş  yerinin fiziki ş artlar ı  fark etmez diyen grubun oran ın ın yüksek olduğu 
düşünülmektedir. 

Tüketiciler üzerinde personelin hangi özelliklerinin etkili oldu ğu Çizelge 
5'de sunulmuş tur. 
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Çizelge 5: Ürün Sunan Personelin Hangi Özelliklerinden Etkilenildi ğ inin 
Da dımı  

Önem Derecesi A ğı rlıkl ı  Ortalama Önem 
S ırası  I. 2. 3. Toplam % 

Cinsiyet 162 30 15 207 13,0 

Kıyafet 279 62 33 374 24,0 (2) 
Hijyen 
Durumu 279 210 10 499 32,0 (1) 	• 
Halkla 
Ilişkileri 24 244 79 347 23,1 (3) 

Hizmet H ız ı  9 8 106  123 7,9 

Toplam 1550 100,0 
(Ağı rl ı kl ı  Toplam= "1. Derece frekansx 3+ 2. Derece frekansx 2+ 3. Derece frekansx 1) 
Kaynak: Zeisel, 1982: 67-68; P ınar ve Ate ş , 1983; 49-50 esas al ınarak haz ı rlanmış t ı r. 

Ürün sunan personelin hangi özelliklerinden tüketicilerin etkilendikleri 
önem s ı ras ına göre incelenmi ş tir. Elde edilen bulgulara göre, tüketicilerin 
öncelikle personelin hijyen durumundan, daha sonra da k ıyafet ve halkla 
ilişkilerinden etkilendikleri belirlenmi ştir. İ lk sırada hijyen durumunun etkili 
olduğu belirlenmi ş  olsa da oran olarak oldukça dü şüktür. Bu durum tüketicilerin 
bir k ısm ın ın sağ lık-beslenme- hijyen ili şkisinin önemini yeteri kadar kavramam ış  
olabileceklerini dü şündürmektedir. 

G ıda maddelerini sat ın al ırken tüketicilerin hangi ürünü nereden sat ı n 
almay ı  tercih ettiklerine ili şkin bulgular Çizelge 6'da gösterilmi ş tir. 
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Çizelge 6: Tüketicilerin G ıda Maddelerini Sat ın Alırken Tercih Ettikleri Al ış veriş  Yerlerinin 
Dağı lım ı  * 

Sokak 
Satı c ı ları  Pazar Bakkal Manav Süpermarket Hipermarket 
n%n %n%n%n % n % 

Kurubaklagiller 43 15,6 63 22,9 22 8,0 - - 117 42,5 30 10,9 
Pirinç, Bulgur 32 11,7 51 18,7 31 11,3 - - 129 47,4 29 10,6 
Bisküvi, Kek vb 5 18,9 16 6,0 52 19,6 - - 163 61,7 28 10,6 
Süt ve Ürünleri 58 21,4 11 4,0 32 11,8 - - 139 51,2 31 11,4 
Meyve - Sebze 4 1,4 128 47,0 5 1,8 42 15,4 73 26,8 20 7,3 
Salam, Sosis vb 2 0,7 6 2,2 32 13,0 - 189 71,3 36 13,5 
Bal, Reçel 3 1,1 13 4,8 24 8,9 - - 185 69,2 42 15,7 
Zeytin 2 0,7 51 19,6 25 9,6 - - 159 61,3 27 10,4 

nx 100 
*Birden fazla seçenek i ş aretlenmi ş tir ( % - 
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Çizelge 6'da da görüldü ğü gibi tüketicilerin sebze ve meyveler d ışı nda 
belirtilen g ıda maddelerini genellikle süpermarketlerden sat ın aldıkları  
belirlenmi ş tir. Sebze meyveleri manavdan sat ın alanlar ın oran ı  % 15.4 olarak 
belirlenmi ş tir. Sebze ve meyveleri ise tüketicilerin yakla şı k yar ı s ın ın pazardan 
sat ın ald ıklar ı  bulunmuştur. Yap ı lan bir çal ış mada, tüketicilerin günlük 
alış veri ş leri dışı nda kalan al ış veriş lerini büyük süper-hiper marketlerden 
yaptıkları  belirlenmi ştir (Nazik ve Ş anl ıer, 2001, 82). Di ğer bir çal ış mada, 
tüketicilerin ço ğunluğunun süpermarketlerden al ış veriş  yapt ıklar ı  bulunmuş tur 
(Küçük, 2002, 27). K ırsal ve kentsel bölgelerde yap ı lan başka bir araş t ırmada da, 
kentsel bölgedeki bireylerin ki ş ilere rahatl ık sağ lamas ı , bütçelerine uygun olmas ı  
ve sat ı lan ürünlerin daha güvenli olacağı  dü şüncesiyle genellikle süpermarketleri 
tercih ettikleri belirtilmektedir (Weatherell, Tregear ve Allinson, 2003, 235). 
Yap ı lan çal ış malardan elde edilen bulgular bu ara ş t ırma ile benzerlik 
göstermektedir ve tüketicilerin al ış veriş lerinde ço ğunlukla süpermarketleri ya da 
hipermarketleri tercih ettiklerini ortaya koymaktad ı r. 

G ı da alış veri ş inde tüketicilerin ambalajl ı  ya da aç ık olarak sat ın almay ı  
tercih ettikleri ürünlerin da ğı l ı m ı  Çizelge 7'de sunulmu ş tur. 

Çizelge 7: Tüketicilerin G ıda Alış veri ş inde Ambalajh Ya Da 
Açık Olarak Sat ın Almay ı  Tercih Ettikleri Üriinler(n=259) 

Ambalajlt Ambalaj= 
n % n % 

Kurubaklagiller 139 53,7 120 46,4 
Pirinç, Bulgur vb. 145 56,0 114 44,0 
Bisküvi, Kek vb. 245 94,6 14 5,4 
Süt ve Ürünleri 212 81,9 47 17,4 
Meyve ve Sebze 42 16,2 217 83,8 
Zeytin 153 59,1 106 40,9 
Salam, Sosis 231 89,2 28 10,8 
Bal, Reçel 241 93,1 18 6,9 

Tüketicilerin g ıda al ış veri ş lerinde hangi ürünleri ambalajl ı , hangilerini 
ambalajs ız sat ın almay ı  tercih ettikleri incelendi ğ inde, bireylerin % 94,6'sm ın 
bisküvi, kek gibi ürünleri, % 93,1 'inin bal ve reçeli, % 89,2'sinin salam, sosis, 
%59,l'inin zeytin, %56,0' ın ın pirinç, bulgur vb. ile % 53,7'sinin kurubaklagilleri 
ambalajl ı , % 83,8'inin sebze ve meyveleri ambalajs ız olarak sat ın almay ı  tercih 
ettikleri bulunmuştur. Ambalaj genelde ürünün hangi üretim-pazarlama 
i ş letmesine ait olduğunun da belirleyicidir. Tüketiciler genelde ambalajl ı  
piyasaya sürülen ürünlerin nem oran ı  yüksek olanların ı  yakla şı k % 90 
oranlar ında, nem oran ı  düşük olan ürünleri yakla şı k % 50 oran ında ambalajl ı  
ald ıklar ı  söylenebilir. 
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Ambalajlı  ürünleri tüketicilerin neden tercih ettikleri incelenmi ş  ve elde 
edilen bulgular Çizelge 8'de gösterilmi ş tir. 

Çizelge 8: Tüketicilerin Ambalaj!, Ürünleri Tercih Etme Nedenlerinin 
Önem Derecesine Göre Da &m ı  

Önem Derecesi A ğı rlıkl ı  Önem 
S ırası  I. 2. 3. Toplam % 

Çevresel Etmenlerle 
Kirlenmiyor 61 58 35 334 21,9 

(2) 

Daha Sağ l ıklı  Oluyor 88 57 8 386 25,3 
(1) 

Üretim ve Son Kullanma 
Tarihi Belirtiliyor 48 73 35 325 21,3 

(3) 

Daha İyi Ş artlarda 
Depolan ıyor - 11 13 41 2,6 

Markas ı  Belirli Oluyor 20 29 37 98 10,2 

Güven Veriyor 20 18 46 82 9,4 

Besin Değ eri Belirtiliyor 22 8 28 44 7,3 
Kullan ım Kolaylığı  
Sağ l ıyor - - 29 29 2,0 
Toplam 1520 100,0 

(Ağı rl ı kl ı  Toplam= "1. Derece frekansx 3+ 2. Derece frekansx 2+ 3. Derece frekansx 1) 
Kaynak: Zeisel, 1982: 67-68; P ınar ve Ate ş , 1983; 49-50 esas al ı narak haz ırlanmış tı r. 

Tüketicilerin ambalajl ı  ürünleri tercih nedenleri incelendi ğ inde, birinci 
derecede ambalajl ı  ürünü daha sağ lıkl ı  ve temiz bulduklar ı , ikinci derecede 
besinin çevresel etmenlerle kirlenmemi ş  olacağı n ı  düşündükleri için ve üçüncü 
derecede de üretim ve son kullanma tarihlerinin belirli olmas ından dolay ı  
ambalajl ı  ürünleri tercih ettikleri belirlenmi ştir. Paketlenmi ş  gıda ürünlerini sat ın 
al ırken ayn ı  amaçla kullan ı lacak ürünler aras ındaki tüketici tercihlerini etkileyen 
faktörlerin incelendi ğ i bir araş t ırmada, sat ın almada birinci derecede ürünün 
marka ismi ve kalitesinin önemli oldu ğu bulunmuş tur (Çelebi, Kavas ve Kavas, 
1991, 213). Başka bir ara ş t ırman ın sonucunda da, ttikelerin sat ın alma 
karar ında etkili olan faktörler içerisinde ambalajlaman ın ilk 1. faktör içerisinde 
yer aldığı  belirlenmi ş tir (Örücü ve Tavsanc ı , 2001, 121). Yap ı lan diğ er 
çal ış mada da tüketiciler üretim ve son kullanma tarihlerini ambalaj üzerindeki en 
önemli bilgiler olarak ifade etmi ş lerdir (Küçük, 2002, 28). Bu ara şt ırmada ise 
tüketiciler tarafından, üretim ve son kullanma tarihinin ambalaj üzerinde 
belirtilmi ş  olmas ı n ın üçüncü derecede önemli oldu ğu bulunmuş tur. 

Tüketicilerin, mezun olduklar ı  okullara göre ambalajl ı  ürün tercihlerini 
etkileyen nedenler aras ında anlaml ı  bir fark olup olmad ığı  araş tırı larak Çizelge 
9'da sunulmu ş tur. 
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lge 9: Tüketicilerin E ğ itim Durumlar ına Göre G ıda Al ış veriş i Yaparken 
Ambala İlı  Ürün Tercihini 1. S ırada Etkileyen Nedenlerin Da ılım ı  

Çevresel 
Faktörlerle 
Kirlenmemi ş  
Olabilir 

Daha 
Sağ hkh 

Üretim ve 
Son 

Kullanma 
Tarihi var 

Markası  
Belirli 

Güven 
Veriyor 

Besin Değeri 
Belirtilmiş  Toplam 

n %n %n%n %n % n % n % 
İ lkokul-
Ortaokul 20 7,7 25 9,7 14 5,4 6 2,3 8 3,1 - - 73 28,2 

Lise 19 7,3 42 16,2 19 7,3 9 3,5 6 2,3 11 4,2 106 40,9 
Üniversite 
ve üstü 22 8,5 21 8,1 15 5,8 5 1,9 6 2,3 11 4,2 80 30,9 

Toplam 61 23,6 88 34,0 48 18,5 20 7,7 20 7,7 22 8,5 259 100,0 
X =16,007 SD=10 P=0.099 pecy
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Araş t ırmaya kat ı lan tüketicilerin e ğ itim durumlar ına göre ambalajl ı  
ürünleri birinci s ırada tercih etme nedenleri aras ında istatistiksel olarak fark olup 
olmad ığı  incelendiğ inde aralar ında anlaml ı  bir fark bulunamam ış tır. Buna göre, 
tüketicilerin eğ itim düzeyinin ambalajl ı  ürün tercih etmede etkili olmad ığı  
söylenebilir. Tüketicilerin ürün seçimindeki temel kriterlerinin kullan ım 
kolayl ığı , ürünün güvenirliğ i, tad ı , görünümü, ekonomikli ğ i, uzun raf ömrü, 
etiket bilgileri ile ürün ve çevre ile uyumlu bir ambalaj oldu ğu belirtilmektedir 
(Demir, 1997, 42). Diğer bir çal ış mada Avrupal ı lar için ambalaj üzerindeki 
besin etiketlerinin çok önemli bir bilgi kayna ğı  olduğu ve tüketicilerin 
besinlerini seçerken bu etiketlere göre tercih yapt ıklar ın ı  belirtmektedirler 
(Lappalainen, Kearney ve Gibney, 1998, 474). Bu ara ş tırmada ise besin etiketine 
tüketicilerin g ıda al ış veriş lerinde çok önem vermedikleri görülmektedir. 
Ülkemizde tüketiciler do ğ ru beslenme konusunda ne kadar çok bilinçli olursa, 
üreticilerin ve tüketicilerin besin etiketlerine verece ğ i önemin artaca ğı  
düş ünülmektedir. 

Ambalajl ı  ürünleri tercih eden tüketiciler üzerinde hangi ambalaj 
özelliklerinin etkili oldu ğu Çizelge 10'da sunulmu ş tur. 

cizelgel0 : Ambalaj ın Hangi Özelliğ inin Ürünü Sat ın Almada Etkili Oldu ğu 
n=259 * 
Ambalaj Özellikleri n % 

Renk özellikleri 16 5,3 
Farkl ı  alanlarda tekrar kullanma imkan ı  43 14,2 
Ambalaj in depozitolu olmas ı  16 5,3 
Ambalaj in temizliğ i 125 41,5 
Ambalaj in sağ lamlığı  50 16,6 
Ambalaj ın çevre dostu olmas ı  51 1 	9 ş  

n x 1(50 
*Birden fazla seçenek i şaretlenmi ştir ( % — 

En  
Ambalajl ı  ürünlerde ambalaj ın hangi özelliklerinin tüketiciler üzerinde 

etkili olduğu incelendiğ inde, bireylerin % 41,5'inin ambalaj ın temizliğ inin, 
% 16,9'unun ambalaj ın çevre dostu olmas ı n ın, % 16,6's ın ın da ambalaj ın 
sağ lamlığı nm etkili olduğunu ifade ettikleri belirlenmi ş tir. Ailelerin g ı da 
maddelerini sat ı n al ırken ambalaj ındaki bilgileri okuma al ış kanl ıklar ı  üzerine 
yap ı lan ara ş t ırma sonucunda da, ambalaj yap ı s ı n ın ailelerin sosyo-ekonomik 
durumlar ına göre etkili oldu ğu belirlenmi ş tir (Nazik ve Ş ara 1998, 12). Ba şka 
bir çal ış mada, tüketiciler üzerinde g ı da maddesi sat ın al ıirki ambalaj ın ın ilk 
anda dikkat çekme aç ı s ı ndan önemli olduğu, sat ı n alma e ğ iliminin oluşmas ında 
rengin yan ında diğ er hususlarmda yeterli olmas ı  gerektiğ i ifade edilmiş tir (Örücü 
ve Tav şanc ı , 2001, 120). 
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Tüketiciler taraf ından ambalajs ız ürünlerin tercih edilme nedenlerinin 
önem derecesine göre da ğı l ı m ı  Çizelge 11'de gösterilmi ş tir. 

Çizelge 11: Ambalajs ız Ürünlerin Tercih Edilme Nedenlerinin Önem 
Derecesine Göre Da ğı lım ı  

Önem Derecesi A ğı rlıkl ı  Önem 
S ırası  1. 2. 3. Toplam % 

Ürünün Tad ına 
Bak ı labilir 111 54 51 . 492 31,8 (2) 
Ürüne Dokunup 
Koklanabilir 60 135 47 494 32,1 (1) 
Ambalajs ız Ürün 
Daha Ucuz 59 56 76 365 23,6 (3) 
Ambalaj İçinde Ürün 
Bozulmu ş  Olabilir 29 13 82 195 12,5 

Toplam 1546 100,0 
(A ğı rl ıkl ı  Toplam= "1. Derece frekansx 3+ 2. Derece frekansx 2+ 3. Derece 
frekansx 1) Kaynak: Zeisel, 1982: 67-68; P ınar ve Ate ş , 1983; 49-50 esas 
al ınarak haz ırlanmış t ır. 

Tüketicilerin ambalajs ız ürünleri tercih etme nedenlerinin önem s ıras ına 
göre dağı l ı m ı  incelenmi ş tir. Elde edilen bulgulara göre, tüketicilerin ambalajs ı z 
ürünleri tercih etmelerinde birinci neden olarak, ürüne dokunma ve koklama 
imkanın ın olmas ı , ikinci olarak ürünün tad ına bakma olanağı n ı n bulunmas ı  ve 
üçüncü neden olarak da bu ürünlerin daha ucuz olaca ğı n ı  düşünmeleridir. 
Ambalaj ın gerek insan sağ lığı  ve ürünün kalite güvenli ğ i, gerekse sat ış  ve g ı da 
israfın ın azalmas ına yard ı mc ı  olduğu ve yaş am standard ı n ın artt ır ı lmas ında her 
geçen gün öneminin artt ığı  belirtilmektedir (Demir, 1997, 42). 

Çizelge 12: Türkiye'de Ya şanan Ekonomik Krizin Tüketicilerin Temel G ıda 
Maddelerini Satın Al ımların, Ne Oranda Etkilediğ inin Dağı lım ı (n=259) 

n % 

Hiç Etkilemedi 6 2,3 
% 10 azald ı  11 4,2 
% 25 azald ı  33 12,7 
% 50 azald ı  83 32,0 
% 75 azald ı  34 13,1 
% 100 azald ı  48 18,5 
% 100' den 
Daha Fazla 

44 17,0 
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Türkiye'de ya şanan ekonomik krizin tüketicilerin temel g ıda 
maddelerini sat ın al ımların' ne oranda etkilediğ i sorulduğunda, hiç 
etkilemediğ ini ifade edenlerin oran ı  % 2,3 olarak belirlenmi ş tir. Kriz öncesine 
göre temel g ı da maddelerinin sat ın al ınma oran ın ın yüzde yüzden daha fazla 
azaldığı n ı  belirtenlerin oran ı  % 17.0, yüzde yüz azald ığı n ı  belirtenlerin oran ı  % 
18.5 ve yüzde elli azald ığı n ı  belirtenlerin oran ı  % 32.0 olarak bulunmu ş tur. 

SONUÇ VE ÖNERILER 

Resmi Gazetede yay ınlanan Türk G ıda Kodeksi Yönetmeli ğ i'nde g ı da 
maddelerinin üretim ve sat ış a sunulu şuna ili şkin kanunlar yay ınlanmış  ve 
üreticilerin de belirtilen konulara uyma zorunlulu ğu getirilmi ş tir (Resmi Gazete, 
1997, 1). Tüketicilerin g ı da al ış veriş lerinde nelere dikkat ettiklerinin ve bu 
al ış veri ş lerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amac ıyla yap ı lan bu 
araş t ırmadan elde edilen sonuçlar şunlard ır. 

-Tüketicilerin g ı da al ış veri ş lerinde, al ış veriş  yap ı lan yer tercihini 
etkileyen nedenlerden ilk üç s ırada fiyat, kalite ve ürün çe ş itliliğ inin yer ald ığı  ve 
bu faktörlerin tüketicilerin cinsiyetlerine göre de farkl ı l ık göstermediğ i 
bulunmu ş tur (P>0,05). 

- Alış veri ş  yap ı lan yerdeki personelin hizmet sunumundaki kalitesi, 
özellikleri ile personelin hijyen durumunun, k ıyafetinin ve halkla ili şkilerdeki 
baş ar ı s ı n ın tüketiciler üzerinde etkili oldu ğu bulunmuş tur. Al ış veriş  yap ı lan yerin 
fiziki ş artlar ının da tüketicilerin ayn ı  yerden al ış veriş  yapmalar ında etkili 
olduğunu ortaya koymu ş tur. 

- Ara ş t ırmaya kat ı lan tüketicilerin büyük bir k ı sm ının sebze ve 
meyveler d ışı ndaki temel g ıda maddelerini süpermarketlerden, sebze ve 
meyveleri ise pazardan sat ı n almay ı  tercih ettikleri saptanm ış t ı r. 

- Tüketicilerin g ıda maddelerinin büyük bir k ı sm ın ı  ambalajl ı  olarak 
sat ın ald ıklar ı  belirlenmi ş tir. Ambalajl ı  ürünleri tercih etmelerinde ise, bu 
ürünlerin daha sağ l ıkl ı  olduğunu düşünmelerinin etkili olduğu, ambalajs ı z 
ürünleri tercih etmelerinde ise ürünlere dokunup koklama imkan ı  
bulabilmelerinden kaynakland ığı  belirlenmi ş tir. 

- Araş t ırmaya kat ı lan tüketiciler, ülkemizde son y ı llarda yaş anan 
ekonomik krizlerin de temel g ı da maddelerini sat ın al ı m güçlerine olumsuz 
etkide bulundu ğ unu ifade etmi ş lerdir. 
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Elde edilen bu sonuçlara göre şunlar önerilebilir. 

- Bireylere, beslenme-ki ş isel sağ l ık- hijyen konusunda ya şamların ın ilk 
y ı llarından baş layarak örgün ve yayg ın eğ itim verilmelidir. 

- Tüketicilerin g ıda maddelerini sat ın al ırken doğru karar 
verebilmelerine yard ımc ı  olabilmek amac ıyla, tüketici örgütleri, yaz ı lı  ve görsel 
bas ın arac ı l ığı yla tüketicileri bilinçlendirebilirler. 

- Okul öncesi eğ itimden baş layarak elimizdeki kaynaklar ın en etkin bir 
biçimde kullan ı labilmesine yönelik, bireylerin daha bilinçli tüketiciler 
olabilmelerini sağ layabilmek için çe ş itli eğ itim faaliyetleri yap ı labilir. 

- i ş letmeler çal ış an personeline belirli aral ıklarla ki ş isel hijyen-sağ l ık-
beslenme ili şkisi ve insan ili şkileri gibi konularda hizmet içi e ğ itim vererek 
hizmet sunumlarındaki kalitelerin artt ırabilirler. 

- G ıda maddesi üretim ve pazarlamas ı  yapan i ş letmelerin tüketicilerin 
de ç ıkarlar ı n ı  göz önüne alarak, tüketicileri do ğru ve anlaşı lır bir ş ekilde 
ayd ınlat ı lmalar ı  sağ lanabilir. 

35 
Say ı : 144 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



KAYNAKLAR 

Babaoğul, Müberra, Hazer, Oya. Tüketicini Korunmas ı  ve Eğ itimine İ lişkin 
Tüketici Görü ş leri. Ekonomik ve Teknik Dergi Standart, 447, 1999, 44-51 

Çelebi, Kamile, Kavas, Aysel, Kavas, Alican. Besin Etiketi: Tüketici Alg ı lamas ı  
Tercihi ve içerik Analizi, Beslenme ve Diyet 20 (2) 1991, 209-219. 

Demir, Muharrem. Oksijensiz Ortamda Ya şam(Vakum Ambalajlar). G ı da ve 
Teknoloji, Özel Say ı  (5-6), 1997, 42-43. 

Hablemito ğ lu, Ş engül. Bonuslu Ürünlere İ lişkin Tüketici Tutumlar ı , Pazarlama 
Dünyas ı , 15 (06) 2001, 4-8. 

Küçük, Orhan. Tüketici Sat ın Alma Davran ışı nda Ambalaj ı n Rolü. Pazarlama 
Dünyas ı , 16 (02) 2002, 24-31. 

Lappalainen, Raimo, Kearney, John, Gibney, Michael. A Pan EU Survey Of 
Consumer Attitudes to food, Nutrition and Health: An Overview. Food Quality 
and Preference, 9 (6) 1998, 467-478. 

Nayga, Rodolfo M., Lipinski, Darla. Consumers' Use Of Labels While Food 
Shooping And At Home, Journal Of Consumer Affairs, 32(1) 1998, 106-120. 

Nazik, Hamil. Türkiye'de Tüketici Profili, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı  
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas ı  Genel Müdürlü ğ ü, Yay ın No: 55, Ankara, 
1999, 43-47. 

Nazik, Hamil, Ş anl ı er, Nevin. Ailelerin G ıda Maddelerini Sat ın Al ırken 
Ambalaj ındaki Bilgileri Okuma Al ış kanl ıklar ı  Üzerine Bir Ara ş t ırma. 
Kooperatifçilik 122, 1998, 5-17. 

Nazik, Hamil, Ş anl ı er, Nevin. Ailelerin Tüketim Davran ış lar ına Reklamlar ın 
Etkisinin Tespiti Üzerine Bir Ara ş t ırma. Ekonomik ve Teknik Dergi Standart, 
476, 2001, 80-87. 

Oliveira-Castro, Jarge M. 2003. Effect Of Base Price Upon Search Of Consumer 
In A Supermarket: An Operant Analysis, Journal Of Economic Psychology 
(Article in Press), htttp: www//sciencedirect.com/science(20.06.2003)  

Örücü, Edip, Tav ş anc ı , Savaş . G ı da ürünlerinde Tüketicinin Sat ı n Alma 
Eğ ilimini Etkileyen Faktörler ve Ambalajlama, Muğ la Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 2001, 109-122. 

P ı nar, M. Cengiz, Ate ş , Hüseyin. Pazarlama Ara ş t ı rmalar ı , Toros Matbbac ı l ı k, 
İ stanbul, 1983, 49-50. 

36 
Say ı : 144 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



Weatherell, Charlotte, Tregear, Angela, Allinson, Johanne. In Search Of The 
Concerned Consumer: UK Puplic Perception Of Food, Farming And Buying 
Local. Journal Of Rural Studies, 19 (2) 2003, 233-244. 

Zeisel, Hans. Sosyal Ara ş t ı rmalarda Say ısal Anlat ı m, (Çev.) 
O. Kumbarac ıbaşı , Gazi Üniversitesi Yay ın No: 12, Ankara, 1982, 67-68. 

37 
Say ı : 144 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



WIM  OOPERZ IIIIMI 

TATİ L ALIŞ KANLIKLARI 
FARKLILIK GÖSTERİR Mİ ? 

KARŞ ILAŞ TIRMALI B İ R 
ARAŞ TIRMA 

Ahmet TAYFUN * 
 Arzu KILIÇLAR**  

ÖZET 

Bu çal ış mada, d ış  kaynakl ı  turizmin, turistik merkezlerde ya ş ayan yerli 
halk ın tatil al ış kanl ıklar ı  üzerine olan etkisi ele al ınmış t ır. 

Turistik (Ürgüp) ve turistik olmayan (Ac ıgöl) iki merkezde toplam 376 
kiş iye standart bir soru ka ğı d ı  kullan ı larak yap ı lan görüşmelerden elde edilen 
veriler X2  testine tabi tutularak de ğ erlendirilmi ş tir. 

Analiz sonuçlar ına göre, turistik merkez ile turistik olmayan merkezde 
yaş ayan yerli halk ın tatil anlay ış larında önemli farkl ı l ıklar tespit edilmi ş tir. 

Anahtar kelimeler: Turizm, tatil al ış kanl ıklar ı  

DOES HOLIDAY HABITS DIFFER: A COMPARATIVE STUDY 

ABSTRACT 

In this study, the impact of outbound tourism on the holiday habit ş  of 
residents are searched. 

* Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Yrd.Doç.Dr. 
** Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğ itim Fakültesi Aras. Gör. 
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In the tourism area Ürgüp and the non-tourism area Ac ıgöl, 376 
respondents are selected and the prepared questionnaires applied them. The 
gathered data is analyzed by using chi- square test. 

According to the results of analyze, the important differences are 
determined between tourism area's and non- tourism area's residents' holiday 
habits. 

Key words: Tourism, holiday habits 

1.Giriş  

Bilindiğ i üzere turizm sadece ekonomik bir olay olmay ıp sosyal, kültürel, 
siyasi ve çevresel yönleri de olan, toplumu ve sosyal yap ıy ı  etkileyen bir 
harekettir. Bu nedenle, turizmin etkileri de ğerlendirilirken, yaln ız gelir getirici 
ve döviz kazand ırı c ı  özellikleri gibi ekonomik sonuçlar ı  değ il, sosyal ve kültürel 
sonuçlar ın ın da incelenmesi gerekir (Özdemir, 1990,86). 

Turizmin sosyal ve kültürel etkilerinin boyutlar ın ın belirlenmesinde, 
ekonomik geli şmiş lik düzeyi, turistlerle yerli halk arasmdaki ili şkinin boyutlar ı , 
turistik mahallin büyüklü ğü, yerli halk ın inanç sistemleri ve yerli halk ın 
homojenitesi gibi faktörler önemli rol oynamaktad ır (Ryan, 1991,164-165). 

Turizmde sosyal ve kültürel etki, toplumlar ın kendi aralar ında 
olu ş turdukları  değ erlerden daha farkl ı  değer sistemleri ta şı yan turistlerle 
karşı laşmalar ıyla ortaya ç ıkmaktad ır. Sosyal ve kültürel etkiler her ülkede ayn ı  
düzeyde ç ıkmamaktad ır. Bu etkiler özellikle az geli ş miş  ülkelerde daha belirgin 
ve etkin olarak görülebilmektedir (Holloway, 1991,178). 

Bir bölgeyi belirli amaçlarla ziyaret eden turistler, o bölge insan ı  için 
farkl ı  kültür yap ı larına sahip ki ş ilerdir. Farkl ı  kültürel yap ıya sahip turistlerin o 
bölgede bulunan yerli halk ın hayat tarzm ı  değ iş ik alanlarda etkileyebilmektedir. 
Bu etki, yeme-içme, giyim-ku ş am, konuşma, tatil al ış kanl ıkları  gibi çok farkl ı  
alanlarda kendini gösterebilmektedir. 

Turistlerin tutum ve davran ış lar ın ın en çok taklit edildi ğ i konuların 
başı nda giyim tarz ı  ve bo ş  zaman aktiviteleri yer almaktad ır. Farkl ı  bir kültürel 
çevreden gelen turistler, giyim ku şamlar ıyla ilk etapta yerli halk ı  ş ok ederler 
(Ryan, 1991:143). Fakat zamanla insanlar ın turistleri taklit etmeye ba ş ladıklar ı  
ve onlara yak ın giyim tarz ı  benimsedikleri görülür. Turizmin günlük hayattaki 
diğer bir etkisi, yerli halk ın özellikle gençlerin turistlerin davran ış ları n ı , 
tutumlar ın ı  ve tüketim al ış kanl ıkların ı  vb. kendilerine model alarak ona adapte 
olmaya çal ış malarıd ır (Crandall, 1987,342). 

Yerli halk ın tüketim tarz ı  bölgeye gelen ve lüks ya ş ayan turistleri taklit 
etmeleri ile de ğ iş im göstermeye ba ş lar. Bunun sonucu olarak yerli halk, turistler 
tarafmdan daha çok kullan ı lan lüks ve ithal mallar ı  tüketme ve onlar gibi 
davranma e ğ ilimine girebilir(Gürkan, 1996,118). 

Turistik bölgede ya ş ayan halk, turistleri bir referans grubu olarak 
görebilir. Referans gruplar ı , direkt (yüz yüze) veya dolayl ı  olarak insanlar ın  
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tutum ve davran ış ları n ın ş ekillenmesinde referans olma veya kar şı laş t ırma 
yapmalarında yard ımc ı  olur. İnsanlar, ait olmad ıklar ı  fakat arzulad ıklar ı  referans 
gruplar ı ndan etkilenirler (Kotler ve di ğ ., 1996,185). Buna tatil yöresinde ikamet 
eden yerli halk ın, turistler gibi olmay ı , onlar gibi tatil yapabilmeyi arzu etmeleri 
örnek olarak gösterilebilir. 

2. Ara ş t ı rman ın Amac ı  

Turistler ziyaret ettikleri bölge için farkl ı  inanç, kültür, tutum, al ış kanl ık 
ve davran ış lara sahip yabanc ı lard ır. Yerli halk ın bölgeyi ziyaret eden turistlere 
bak ış  ve onlar ın davran ış lar ın ı  alg ı lama, birbirlerine bak ış  ve alg ı lamalar ı ndan 
farkl ı d ı r. 

Yerli halk ile o bölgeye gelen yabanc ı  turistler aras ında belli bir düzeyde 
etkile ş im kaç ı n ı lmaz olarak ortaya ç ı kmaktad ır. Bu çal ış mada, etkile ş imin, 
turistik bölgede yaşayan yerli halk ın tatil al ış kanl ıklar ı  üzerine etkisini tespit 
etmek amaçlanmaktad ı r. 

3. Araş t ı rman ı n Önemi 

Bu araş t ırma, turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya ş ayan yerli 
halk ı n tatil al ış kanl ıklar ı  hakk ında bilgi sağ layacak olmas ı  aç ı s ından önemlidir. 
Ayr ı ca elde edilecek olan bilgiler, turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren 
konaklama ve seyahat i ş letmelerine belirli oranda bilgi sa ğ layacak olmas ı  
aç ı s ından da önemlidir. 

4. Ara ş t ı rman ın Hipotezleri 

Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya ş ayan yerli halk ın tatil 
al ış kanl ıkların ın farkl ı l ık gösterip göstermedi ğ ini test etmek amac ıyla aş ağı daki 
hipotezler olu ş turulmuş tur: 

H,: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya şayan yerli halk ın, 
tatil ihtiyac ın ı  değ erlendirmeleri birbirinden farkl ıdı r. 

H2: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya şayan yerli halk ın, 
tatil için bütçelerinden para ay ırma durumlar ı  birbirinden farkl ıd ı r. 

H3: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya şayan yerli halk ı n, 
tatile ç ı kma s ı kl ıklar ı  birbirinden farkl ı dır. 

H4: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya şayan yerli halk ın, 
tatil anlay ış lar ı  birbirinden farkl ı d ır. 

H5: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya ş ayan yerli halk ı n, 
tatile gidecekleri yer hakk ındaki bilgi kaynaklar ı  birbirinden farkl ıd ı r. 

5. Ara ş t ı rma Yöntemi 

5.1. Evren ve Örneklem 

Araş t ırman ın evreni Nev şehir ilinin Ürgüp ve Ac ıgöl ilçe merkezlerinde 
oturan 18 yaş  üstü ki ş ilerdir. Araş t ırman ın evreni Ürgüp ilçesinden 13.221 ki ş i 
ve Ac ı göl ilçesinden 5.544 ki ş i olmak üzere toplam 18.765 ki ş idir (D İE, 2001). 
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Örneklemin say ı s ı , formül yard ım ıyla (Ar ıkan, 2000,143-145). E=0.05 
hata pay ı  içerisinde ve %95 güvenilirlikle tespit edilmi ştir. P konusunda hiç bir 
ön bilgi olmad ığı  için 0.5 alınmış tır. 

P=0.5 
q=1-P=0.5 
D = (E/t)2  = (0.05/1.96)=0.00065 
n = N pq / (N-1)D + pq 
n = 18.765 x 0.25 / 18764 x 0.00065 + 0.25 
n = 376 ki ş i. 
Tespit edilen bu örneklem say ı s ı  evreni olu ş turan ilçelerin nüfus 

say ı ları  dikkate al ınarak her iki ilçe aras ında oransal olarak dağı t ı lm ış t ır. Buna 
göre Ürgüp (376x0.70) = 263 ve Ac ıgöl (376x0.30) = 113 ki ş i olarak tespit 
edilmiş tir. 

5.2. Veriler ve Toplanmas ı  

Araşt ırmada kullan ı lan veriler haz ırlanan anket formu yard ımıyla sorular ı  
cevaplamada istekli davranan ki ş ilerden elde edilmi ş tir. Anket uygulamas ı  
yap ı lırken, her iki bölgede de farkl ı  sosyo-ekonomik düzeyleri yans ıtan 
semtlerin seçiminde gerekli özen gösterilmi ş tir. Araş tırmada daha önceden bu 
konu ile ilgili eğ itilen anketörler kullan ı lmış tır. Anket uygulamas ı  esnas ında 
araş t ırmac ı  sürekli olarak anketörleri kontrol ederek meydana gelebilecek 
muhtemel olumsuzluklar ı  bertaraf etmi ş tir. 

5.3. Verilerin Analizi 

Araş t ırman ın bu aş amas ında ise, elde edilen veriler analize tabi tutulmak 
üzere bilgisayara yüklenerek veri taban ı  oluş turulmu ş tur. Verilerin bilgisayara 
yüklenmesinin ard ından, çal ış man ın amac ına uygun olarak analiz a ş amas ına 
gelinmi ştir. Veri taban ınm oluş tunı lmas ında ve analiz aş amas ında tüm 
istatistiksel i ş lemler SPSS paket program ı  arac ı lığı yla yap ı lmış tır. Analiz 
sonucunda elde edilen bulgular yoruma tabi tutulmu ştu. 

5.4. Kullan ı lan istatistiksel Yöntemler 

Araş t ırma içerisinde kullan ı lan istatistiksel yöntemleri ba ş l ı ca iki gruba 
ay ırmak mümkündür. Birinci grupta, elde edilen bulgular frekans ve yüzde 
dağı l ımlar ı  yard ım ıyla tablolaş t ırı lm ış tı r. İkinci grupta ise, ba ğı mlı  ve bağı ms ız 
değ işkenler aras ında bir fark olup olmad ığı  x2  analizi test tekni ğ i kullan ı larak 
araş t ır ı lm ış t ır(Öngel, 1980, 327-331). 

6. Örneklemin Genel Özellikleri 

Araş t ırmaya kat ı lanların eğ itim durumlarma göre da ğı l ı m ı  Tablo 1 'de 
verilmi ş tir. Buna göre ara şt ırmaya kat ı lanların %36,2'si lise ve dengi, %22,9'u 
ilkokul, %19,9'u ortaokul, %17,6's ı  üniversite mezunu olduklar ın ı  ve %3,5'inin 
ise okur yazar olmad ıkları  tespit edilmiş tir. 
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Tablo 1: Ara ş tırmaya Kat ı lanların Eğ itim Durumlar ına Göre Dağı l ımı  

Eğ itim Durumu Frekans Yüzde 

Okur Yazar De ğ il 13 3,5 

ilkokul 86 22,9 

Ortaokul 75 19,9 

Lise ve Dengi 136 36,2 

Üniversite 66 17,6 

Toplam 376 100,0 

Araş t ırmaya kat ı lanlar ın medeni durumlar ına göre da ğı l ım ı  Tablo 2'de 
verilmi ş tir. Buna göre ara ş t ırmaya kat ı lanlar ın %51,9'u evli, %38,8'i bekar, 
%6,l'i niş anl ı  ve %3,2'si dul olduklar ın ı  beyan etmi ş lerdir. 

Tablo 2: Araş tırmaya Kat ı lanların Medeni Durumlar ına Göre Dağı l ım ı  

Medeni Durumu Frekans Yüzde 

Evli 195 51,9 

Bekar 146 38,8 

Ni şanl ı  23 6,1 

Dul 12 3,2 

Toplam 376 100,0 

Araş t ırmaya kat ı lanlar ın mesleklerine göre da ğı l ım ı  Tablo 3'de 
verilmi ş tir. Buna göre ara ş tırmaya kat ı lanlar ın %26,6's ı  iş çi, %20,2'si esnaf, 
%13,6's ı  memur, %12,5'i öğrenci, %9,8'i emekli ve %8,0'1 ev kad ın ı  
olduklar ın ı  belirtmi ş lerdir. 
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Tablo 3: Araş tı  aya Katil lar ın esleklerme Göre Da ğı lımı  

Eğ itim Durumu Frekans Yüzde 

iş çi 100 26,6 

Memur 51 13,6 

Esnaf 76 20,2 

Öğ renci 47 12,5 

Ev Kad ını  30 8,0 

Emekli 37 9,8 

Diğ er 35 9,3 

Toplam 376 100,0 

7. Hipotez Testleri 

Ara ş tırmaya ilişkin bulgular değerlendirildikten sonra ba ş lang ıçta ortaya 
konulan hipotezlerle ilgili olarak kar şı laşı lan sonuçlar a ş ağı da verilmi ştir. 

H İ : Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya şayan yerli halk ın, 
tatil ihtiyac ın ı  değ erlendirmeleri birbirinden farkl ıd ır. 

Yerli halk ın yaş adığı  yer ile tatil ihtiyac ını  değerlendirmeleri aras ındaki 
farkl ı lığı  aramak amac ıyla uygulanan X2  testi sonucu Tablo 4'de verilmi ş tir. 
Elde edilen bulgulara göre %5 anlaml ı l ık düzeyinde H o  hipotezi reddedilmi ş tir. 
Yani turistik bölgede oturanlarla oturmayanlarm tatil ihtiyac ın ı  
değ erlendirmeleri farkl ı lık göstermektedir. Buna göre turistik bölgede 
oturanlar ın çoğunluğu tatili normal bir ihtiyaç olarak de ğ erlendirirken, turistik 
olmayan bölgede oturan ki ş ilerin çoğunluğunun, tatili çok lüks ve lüks bir 
ihtiyaç olarak de ğerlendirdikleri görülmektedir. 
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Tablo 4: Yerli Halk ın, Tatil ihtiyac ı  Hakk ındaki Değ erlendirmelerinin 

Turistik Bölge ile Turistik Olmayan Bölgeye Göre Da ğı l ı m ı  

Araş t ırmaya Kat ı lanlar ın Tatile Ç ıkmay ı  Nas ı l Bir 
İhtiyaç Olarak Gördükleri 
Çok 	Lüks Lüks 	Bir Normal Zorunlu Toplam 
Bir İhtiyaç İhtiyaç Bir 

ihtiyaç 
İhtiyaç 

Ürgüp 18 53 158 33 262 
6,9% 20,2% 60,3% 12,6% 100,0% 

Ac ıgöl 22 38 44 9 113 
19,5% 33,6% 38,9% 8,0% 100,0% 

Toplam 40 91 202 42 375 
10,7% 24,3% 53,9% 11,2% 100,0% 

Ki-Kare = 25,793 	Serbestlik Derecesi = 3 
	

P = 0,000 

H2: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya ş ayan yerli halkı n, 
tatil için bütçelerinden para ayırma durumları  birbirinden farklı dı r. 

Yerli halk ın yaş ad ığı  yer ile tatil için bütçelerinden para ay ırma 
durumlar ın ın farkl ı l ık gösterip göstermedi ğ ini tespit etmek amac ıyla uygulanan 
X2  testi sonucu Tablo 5'de verilmi ş tir. Elde edilen bulgulara göre %5 anlaml ı l ık 
düzeyinde H o  hipotezi reddedilmi ştir. Yani turistik bölgede oturanlarla 
oturmayanlar ın tatil için bütçelerinden para ay ırma durumlar ı  farkl ı l ık 
göstermektedir. Turistik olmayan bölgede oturan ki ş ilerin büyük ço ğunluğ u 
(%63,7) tatili için bütçelerinden para ay ırmad ıklarm ı  belirtmi ş lerdir. 

Tablo 5: Yerli Halk ın, Tatil İçin Bütçelerinden Para Ay ırma 
Durumlar ın ı n 

Turistik Bölge ile Turistik Olmayan Bölgeye Göre Da ğı l ım ı  

Araş t ı rmaya Kat ı lanlar ın Tatil İ çin 
Bütçelerinden Para Ay ırma Durumlar ı  

Toplam Hay ır Nadiren Evet 
Ürgüp 97 95 71 263 

36,9% 36,1 27,0% 100,0% 
% 

Ac ıgöl 72 20 21 113 
63,7% 17,7 18,6% 100,0% 

% 

Toplam 169 115 92 376 
44,9% 30,6 24,5% 100,0% 

% 
Ki-Kare = 23,720 	Serbestlik Derecesi = 2 

	
= 0,000 

H3: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya şayan yerli halkın, 
tatile çıkma s ı kl ıkları  birbirinden farklıdır. 
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Yerli halk ın yaş adığı  yer ile tatile ç ıkma s ıkl ıklar ın ın farkl ı lık gösterip 
göstermedi ğ ini tespit edebilmek amac ıyla uygulanan x2  testi sonucu Tablo 6'da 
verilmi ş tir. Elde edilen bulgulara göre %5 anlaml ı l ık düzeyinde H o  hipotezi 
reddedilmi ş tir. Yani turistik bölgede oturanlarla oturmayanlar ın tatile ç ıkma 
s ıkl ıklar ı  farkl ı lık göstermektedir. Ara ş tırmaya kat ı lanlardan tatile hiç 
ç ıkm ıyorum diyenler turistik bölgede % 30,5, turistik olmayan bölgede ise % 
46,9 iken, y ı lda ikiden fazla tatile ç ıkıyorum diyenler turistik bölgede % 16,0, 
turistik olmayan bölgede ise % 6,2' dir. 

Tablo 6: Yerli Halk ın, Tatile Ç ıkma S ıklığı n ın Turistik Bölge ile 

Turistik Olmayan Bölgeye Göre Da ğı l ım ı  

Araş t ırmaya Kat ı lanların Y ılda Kaç Kez Tatile 
Ç ıkt ıkları  

Toplam Hiç 
Ç ıkm ıyor 

Bir 	Kez 
Ç ık ıyor 

İki 	Kez 
Ç ık ıyor 

ikiden 
Fazla 
Ç ık ıyor 

Ürgüp 92 80 49 42 263 
30,5% 30,4% 18,6% 16,0% 100,0% 

Ac ıgöl 53 38 15 7 113 
46,9% 33,6% 13,3% 6,2% 100,0% 

Toplam 145 118 64 49 376 
38,6% 31,4% 17,0% 13,0% 100,0% 

Ki-Kare = 10,300 	Serbestlik Derecesi = 3 	P = 0,016 

H4: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya ş ayan yerli halkı n, 
tatil anlayış ları  birbirinden farklı dı r. 

Yerli halk ın yaşadığı  yer ile tatil anlay ış lar ı  aras ındaki farkl ı l ığı  tespit 
edebilmek amac ıyla uygulanan x2  testi sonucu Tablo 7'de verilmi ş tir. Elde 
edilen bulgulara göre % 5 anlaml ı l ık düzeyinde H o  hipotezi reddedilmi ş tir. Yani 
turistik bölgede oturanlarla oturmayanlar ın tatil anlay ış ları  farkl ı l ık 
göstermektedir. 
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Tablo 7: Yerli Halk ın, Tatil Anlay ışı n ın Turistik Bölge ile 

Turistik Olmayan Bölgeye Göre Da ğı lım ı  

Araşt ırmaya 	Katı lanlar ın 	Tatillerini 	Nerede 
Geçirdikleri 
Köyde Yaylada Sahil Kapl ı ca/ Diğ er Toplam 
Ailemin Yöresinde Il ıca 
Yan ında 

Ürgüp 141 32 39 5 40 257 
54,9% 12,5% 15,2% 1,9% 15,6% 100,0% 

Ac ıgöl 51 20 \25 5 5 106 
48,1% 18,9% 23,6% 4,7% 4,7% 100,0% 

Toplam 192 52 64 10 45 363 
52,9% 14,3% 17,6% 2,8% 12,4% 100,0% 

Ki-Kare = 15,029 	Serbestlik Derecesi = 4 	P = 0,005 

H5: Turistik bölge ile turistik olmayan bölgede ya şayan yerli halk ı n, 
tatile gidecekleri yer hakk ındaki bilgi kaynaklar ı  birbirinden farklı dır. 

Yerli halk ın ya ş ad ığı  yer ile tatile gidecekleri yer hakk ındaki bilgi 
kaynaklar ı  aras ındaki farkl ı l ığı  tespit edebilmek amac ıyla uygulanan X 2  testi 
sonucu Tablo 8'de verilmi ş tir. Elde edilen bulgulara göre %5 anlaml ı l ık 
düzeyinde Ho  hipotezi reddedilmi ş tir. Yani turistik bölgede oturanlar ile turistik 
olmayan bölgede oturanlarm tatile gidecekleri yer hakk ındaki bilgi kaynaklar ı  
farkl ı l ık göstermektedir. Her iki bölgede de oturanlar ın bilgi edinmedeki birinci 
tercihlerini çevresindeki ki ş iler olu ş turmaktad ır. Bundan farkl ı  olarak turistik 
bölgede oturanlar dergi / sektör dergisi ikinci s ırada yer al ırken turistik bölgede 
oturmayanlar ın ise ikinci tercihi radyo / TV olarak tespit edilmi ş tir. 

Tablo 8: Yerli Halk ı n, Tatile Gidecekleri Yer Hakk ındaki Bilgileri 
Hangi Kaynaktan Elde Ettiklerinin Turistik Bölge ile 

Turistik Olmayan Bölgeye Göre Da ğı l ımı  

Araş t ırmaya 	Kat ı lanları n 	Tatile 	Gidecekleri 	Yer 
Hakk ında Bilgiyi Hangi Ka naktan Elde Ettikleri 
Radyo 	/ Gazete İ nternet Dergi/Sektör Çevresindeki Toplam 
TV. Dergisi Ki ş ilerden 

Ürgüp 47 22 16 51 99 235 
20,0% 9,4% 6,8% 21,7% 42,1% 100,0% 

Ac ıgöl 34 11 4 10 38 97 
35,1% 11,3% 4,1% 10,3% 39,2% 100,0% 

Toplam 81 33 20 61 137 332 
24,4% 9,9% 6,0% 18,4% 41,3% 100,0% 

Ki-Kare = 12,463 
	

Serbestlik Derecesi = 4 
	

P= 
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Sonuç 

Bu çal ış mada d ış  kaynakl ı  turizmin turistik merkezlerde ya ş ayan halkın 
tatil alış kanl ıkları  üzerine olan etkisinin ortaya konulmas ı  amaçlanm ış tır. Bunun 
için turistik (Ürgüp) ve turistik olmayan (Ac ıgöl) iki merkez ele al ınarak 
karşı laş tırmal ı  bir araş tırma yap ı lmış t ır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar 
şunlard ır: 

Yerli halk ın tatil ihtiyac ın ı  değerlendirmeleri aç ı s ından ikamet edilen 
yerin önemli bir faktör oldu ğu tespit edilmiş tir. Ürgüp'te ikamet edenlerin tatil 
ihtiyac ın ı  değ erlendirmeleri normal, lüks, zorunlu ve çok lüks bir ihtiyaç olarak 
s ıralanmaktad ır. Ac ıgöl'de ikamet edenlerin ise tatil ihtiyac ın ı  değ erlendirmeleri 
normal, lüks, çok lüks ve zorunlu bir ihtiyaç şeklinde s ıralanmaktad ır. Ürgüp'te 
ikamet edenlerin son tercihleri "çok lüks bir ihtiyaç" seçene ğ i iken, Ac ıgöl'de 
ikamet edenlerin son tercihlerini ise "zorunlu ihtiyaç" seçene ğ i oluş turmaktad ır. 

Yerli halk ın tatil için bütçelerinden para ay ı rma durumlar ı  aç ı s ından 
ikamet edilen yerin önemli bir faktör oldu ğu tespit edilmi ş tir. Ürgüp'te ikamet 
edenlerden farkl ı  olarak Ac ıgöl'de ikamet edenlerin tatil için bütçelerinden para 
ay ırmayanlarm oran ının %63,7 gibi yüksek bir oran oldu ğu görülmüştür. Tatili 
ihtiyaç olarak alg ı lamaınalar ı  bu konuda bir etken olabilir. 

Tatile ç ıkma s ıklıkları  aç ı s ından ikamet edilen yerin önemli bir faktör 
olduğu tespit edilmi ş tir. Her iki merkez aras ındaki en belirgin farkl ı l ıklar "Hiç 
Ç ıkm ıyorum" ve "ikiden Fazla Ç ıkıyorum" tercihlerinde ortaya ç ıkmaktad ır. 
Hiç tatile ç ıkm ıyorum diyenler Ürgüp'te %30,5 iken, Ac ıgöl'de %46,9'dur. 
Buna kar şı n " İkiden Fazla Ç ıkıyor" tercihinde bulunanlar Ürgüp'te %16,0 
Ac ıgöl'de ise %6,2dir. 

Tatil anlay ışı  aç ı s ından ikamet edilen yerin önemli bir faktör oldu ğu 
tespit edilmiş tir. Buna göre Ürgüp'ten farkl ı  olarak Ac ıgöl'de ikamet edenler 
sahil yöresinde, yaylada ve kapl ıca/ı l ı ca gibi yerlerde tatil yapt ıklarını  
belirtmi ş lerdir. Ürgüp'te ikamet edenler ise Ac ıgöl'dekilerden farkl ı  olarak 
köyde, ailelerinin yan ında tatil yapt ıklarını  beyan etmi ş lerdir. 

Yerli halk ın tatile gidecekleri yer hakk ındaki bilgi kaynaklar ı  aç ı s ından 
ikamet edilen yerin önemli bir faktör oldu ğu tespit edilmi ş tir. Her iki bölgede de 
ikamet edenlerin ilk olarak ba ş  vurduğu bilgi kaynağı nı  çevresindeki ki ş iler 
oluş turmaktad ır. Ürgüp'ten farkl ı  olarak Ac ıgöl'de "Radyo/TV" tercihi ön plana 
ç ıkmaktad ır. Ac ıgöl'den farkl ı  olarak Ürgüp'te ise "Dergi/Sektör Dergisi" ön 
plana ç ıkmaktad ı r. 

Tatil esnas ında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri sunan i ş letmelerin, 
bölge halk ının tatili normal bir ihtiyaç olarak alg ı lamasm ı  ve daha fazla seyahat 
etmesini sağ layacak çabalar içerisine girmeleri, hem bölge halk ı  hem de 
iş letmeler aç ı s ından faydal ı  olacakt ır. Ayrıca iş letmelerin bölge halk ın ın tatil 
anlay ışı n' de ğ iş tirebilmek ve kendilerini daha iyi tan ıtabilmek ad ına turistik 
olmayan bölgede radyo/TV, turistik bölgede ise dergi/sektör dergisi arac ı lığı yla 
reklam ve tan ıtma faaliyetlerine önem vermeleri gerekir. 
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OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

MALATYA YÖRESINDE 
KAYISININ SULAMA PROGRAM' 

21 Belgin ÇAKMAK' 
Berna KENDIRLI  

Özet: 
Türkiye'de kuru kay ı s ı  üretiminin %95'den fazlas ı  Malatya ilinden 

karşı lanmaktad ır. Bu çal ış ma, Malatya yöresinde kay ı s ın ın farkl ı  toprak ve ya ğış  
koşullarına göre sulama programlarm ı  ve brüt kar de ğ erlerini elde etmek 
amac ıyla yap ı lmış tır. Yeterli sulama ko şulu için elde edilen programa göre 
verilecek su miktarlar ı  356-533 mm, k ı s ıtl ı  sulama ko şulunda ise 240-294 mm 
aras ında değ işmektedir. Yeterli sulama ko şulunda, en yüksek brüt kar de ğ erleri 
yaş  ve kuru kay ı s ıda S 1 Y3T1 ve S1Y3T3 konular ında elde edilmiş tir. Her iki 
sulama koş ulunda da, kuru kay ı s ıdan daha yüksek brüt kar elde edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sulama program ı , kay ı s ı , kı s ıtl ı  sulama, brüt kar 

Irrigation Scheduling-Revenue Relation of Apricot in Malatya Location 

Abstract: 
In Turkey, more than 95% of dried apricot production have been supplied 

from Malatya province. The aim of the study is to obtain irrigation program 
and gross return of apricot under different soil and rainfall conditions, in 
Malatya location. According to irrigation program for adequate irrigation, 
applied irrigation water varied between 356 mm and 533 mm, however, in 
limited conditions it was between 240 mm and 294 mm. Under the adequate 
water conditions, the highest gross return values were obtained from S1Y3T1 
and S1 Y3T3 treatments in both fresh and dried apricot respectively. Under both 
irrigation conditions, the highest gross return was obtained from dried apricot. 

Keywords: Irrigation program, apricot, limited irrigation, gross return. 

'Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi, Tar ı msal Yap ı lar ve Sulama Bölümü 06110 ANKARA 
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Giriş  

Dünyada tar ı m yap ı lan alanlar ın %19'una kar şı  gelen 280 milyon 
hektarda sulama yap ı lmakta, tar ımsal üretimin % 35'i sulanan alanlardan elde 
edilmekte ve kullan ılabilir suyun % 70'i de tar ımsal üretim amac ıyla 
kullan ı lmaktad ır. Tar ımda kullan ı lan su miktar ı  1900 y ı llar ı n baş lang ı c ı nda 
toplam suyun % 83'ünü olu ş tururken 20. yüzy ı lın sonunda % 80'nin alt ı na 
dü ş müş tür (1). Su kaynaklar ı ndan etkin yararlan ı lmas ı  tar ımda en önemli 
sorunlardan biridir. Kaynaktan sapt ı r ı lan suyun % 25-30'u iletim s ı ras ında, 
yaklaşı k %25'i de uygulama s ıras ında kaybolmakta, sulama rand ıman ı  %40 
civar ında olmaktad ır. Ülkemizde de sulama rand ımanlar ı  dü şük olup, 1999 y ı l ı  
itibar ı  ile DS İ 'ce i ş letilen 231 434 hektar alanda % 31, devredilen 1 482 995 
hektar alanda % 41'dir (2). 

Su kaynaklar ından etkin yararlan ı lmas ı  tar ı mda en önemli sorunlardan 
biridir. Ülkemizde 1999 y ı l ı  itibariyle DS İ 'ce i ş letilen 231434 ha alanda net 
sulama suyu ihtiyac ı  4071 m3/ha olmas ı na rağ men, hektara verilen su 13182 
m3/ha'd ı r. Devredilen sulamalarda ise net sulama suyu ihtiyac ı  4561 m3/ha ve 
hektara verilen su 11154 m 3/ha'd ır. Bu rakamlardan da görüldü ğü gibi tar ı m 
alanlar ı nda suyun büyük bir bölümü bitkiye ula şmadan kaybolmaktad ır(3). Bu 
durumda ülkemizde y ı ll ık olarak kullan ı lan su miktar ı n ın yaklaşı k %75'nin 
tüketildi ğ i tar ım sektöründe suyun etkin kullan ım ı  zorunlu olmaktad ır. Sulama 
ş ebekelerindeki teknik sorunlar ın yan ı nda, çiftçinin bilinçsiz sulama 
uygulamalar ı  da tar ımda a şı r ı  su kullan ı m ı na neden olmaktad ı r. Bu nedenle 
çiftçilerin sulama zaman ı  ve bir sulamada uygulanacak su miktar ı  konusunda 
bilgilendirilmeleri tar ım sektöründe su tasarrufu aç ı s ı ndan büyük bir önem 
taşı maktad ı r. 

Kay ı s ı , coğ rafik olarak dünyan ın hemen hemen her yerine da ğı lm ış  
olsa da daha çok Akdeniz'e yak ı n olan ülkelerde Avrupa, Orta Asya, Amerika 
ve Afrika k ı talar ı na yay ı lm ış  ve burada yeti ş me alanlar ı  bulmu ş tur. Dünya ya ş  
kay ı s ı  üretiminde Türkiye birinci s ıradad ır. Türkiye'yi Iran, Pakistan, Fransa, 
İ spanya, İtalya, Fas ve ABD izlemektedir. Türkiye'de y ı ll ı k yaş  kay ı s ı  üretimi 
500000 ton'un, di ğ er ülkelerin ise 100000 ton'un üzerindedir (4). 

Bir ı l ıman iklim bitkisi olan ve ülkemizde çok geni ş  bir üretim alan ı  
bulan kay ı s ı , k ış  soğuklar ı n ın çok ş iddetli olduğu Doğu Anadolu Bölgesi ve 
nemli bir iklimin yaş and ığı  Karadeniz Bölgesi d ışı nda hemen hemen her 
ilimizde yeti ş tirilmektedir. Dünya ya ş  kay ı s ı  üretiminin yaklaşı k % 10-15'inin 
yap ı ldığı  Türkiye'de Malatya, Elaz ığ , Erzincan Bölgesi, Kars, I ğ d ır Bölgesi, 
Akdeniz (Mersin, Mut, Antakya) Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İ ç 
Anadolu Bölgesi olmak üzere kay ı s ı  yetiş tirilen 6 bölge bulunmaktad ı r. Bu 
bölgeler içerisinde Malatya, Elaz ığ , Erzincan bölgesi d ışı ndaki bölgelerin 
üretimleri, sofral ık tüketime yöneliktir. Birinci bölgedeki kay ı s ı lar ın çoğunluğu 
kurutulmakta ve bu bölge dünya kuru kay ı s ı  üretiminin yakla şı k % 85-90' ı n ı  
kar şı lamaktad ı r. 
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İklimin kay ı s ı  yeti ş tirmeye son derece uygun olmas ın ın bir sonucu olarak 
ülkemizin kuru kay ı s ı  üretimi büyük ölçüde art ış  göstermiş  ve kalitesi de 
yükselmi ş tir. Yeti ş tirilen kay ı s ı lar ın büyük bir k ı sm ı  kurutularak, d ış  pazarlara 
ihraç edilmektedir. Türkiye'de ticarete konu olan kuru kay ı s ı  üretiminin % 
95'ten fazlas ı  Malatya ilinden kar şı lanmaktad ır. Dolay ı s ıyla Malatya iline ait 
kuru kay ı s ı  üretim rakamlar ı  Türkiye geneli için de esas te şkil etmektedir. 
Üretim genellikle küçük ve orta boy i ş letmelerde gerçekle ş tirilmektedir (5). 

Kay ı s ı  en iyi derin, geçirgen, iyi havalanan, s ıcak ve besin maddelerince 
zengin olan, ince bünyeli, t ınlı  veya t ınl ı-kireçli topraklarda yeti ş ir. Çok fakir ve 
kaba bünyeli topraklarda gerek büyümenin gerilemesi gerekse çiçeklerin iyi 
beslenememesi nedeniyle verim dü şer. Bu nedenle, böyle topraklar ın iyi 
gübrelenmesi ve kurakl ı k durumuna göre sulanmas ı  gerekmektedir. Ancak a şı r ı  
su, fazla dal ve yapraklar ıın olu şmasma, gölgeleme alan ın ı  artt ı rdığı  için de 
meyve renginin bozulmas ına yol açar. Bunun yan ında toprakta bitki besin 
maddelerinin y ıkanmas ına yol açarak gübrelerin y ıkanmasma ve drenaj ı  iyi 
olmayan arazilerde toprakta tuzlanmaya neden olur. Kay ı s ı  ağ açlar ında 
sulaman ın baş ar ı l ı  olabilmesi için sulama zaman ın ın, sulama aral ığı nın ve her 
sulamada verilecek su miktar ın ın doğ ru belirlenmesi gerekmektedir. 

Özellikle su kayna ğı n ın kı s ıtl ı  ve suyun pahal ı  olduğu koşullarda, uygun 
bir sulama programlamas ı  ile verimde önemli bir düzeyde art ış  
sağ lanabilmektedir. K ı s ıtl ı  sulamada, bitkisel üretimde maksimum verimin elde 
edilmesi yerine, uygulanacak sulama suyu miktar ında k ı s ınt ı  yap ı larak bir 
miktar verim azalmas ına izin verilmekte, böylece ayn ı  suyla daha fazla alan 
sulanmakta ve birim sudan daha fazla gelir elde edilebilmektedir (6). 

Balç ın ve Güleç (1997), Tokat Köy Hizmetleri Ara ş t ırma Enstitüsü'nde, 
domates bitkisinin sulama planlamas ın ı  IRSIS ve CROPWAT bilgisayar 
yaz ı l ımlar ı  ile elde etmi ş ler ve sonuçlar ı  1994-1996 y ı llar ı  aras ındaki tarla 
denemeleri ile kar şı laş t ırm ış lard ır. Sonuçta IRSIS ve CROPWAT bilgisayar 
yaz ı l ımlarından elde edilen sulama say ı lar ın ın ve sulama suyu miktarlar ın ın 
tarla denemeleri sonucunda elde edilen de ğerlere yak ın olduğunu 
belirlemiş lerdir (7). 

Kodal (1996), Ankara-Beypazar ı  yöresinde yeterli ve k ı s ıtl ı  sulama 
ko şullar ında i ş letmede yeti ş tirilen bitkiler için sulama programlar ın ı  ve 
optimum bitki desenini belirlemeye çal ış mış t ır. Yeterli sulama ko şullar ında elde 
edilen i ş letme sulama takviminde sulamalar ın zaman boyutunda düzensiz olarak 
dağı ldığı  görülmü ş tür. Bu sulama takviminin i ş letme aç ı s ından pratik ve 
ekonomik olmayabilece ğ ini göz önüne alarak, ortak ve pratik bir sulama 
program ı  oluş turmaya çal ış mış t ır (8). 

Kodal ve ark. (2001), Ş anl ıurfa-Hanan Ovas ında yeni tesis edilen bir 
badem bahçesinin damla sulama yöntemi için bitki su tüketimini hesaplam ış lar 
ve sulama suyunun yeterli ve k ı s ıtl ı  olmas ı  durumunda sulama zaman planlar ı  
ile brüt kar değerlerini elde etmi ş lerdir. Yeterli su ko şullar ında badem 
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ağ açlar ında bitki su tüketimini 1071.1 mm ve brüt kar ı  da 627.4 x 106  TL/da 
olarak belirlemi ş lerdir (9). 

Benli ve ark. (2001), Ş anl ıurfa Harran Ovas ı  Tah ı lalan Sulama 
Birliğ i'ndeki küçük ölçekli (30 da) bir tar ım iş letmesinde, bitki su tüketimlerini, 
yeterli ve k ı s ıtl ı  koşullarda sulama zaman planlar ın ı , üretim girdi ve maliyetleri 
ile brüt kar de ğ erlerini elde etmi ş lerdir. Ara ş t ırmac ı lar, yeti ş tirilen bitkilerin 
verim ve birim sat ış  fiyat ına göre brüt üretim de ğ erini ve de ğ iş en masraflar ı  da 
bu rakamdan ç ıkararak brüt kar de ğerlerini hesaplam ış lard ır. Doğ rusal 
programlama tekniğ i ile yeterli ve k ı s ıtl ı  sulama suyu ko şullar ı nda maksimum 
gelir getirecek bitki desenini belirtmi ş lerdir (10). 

Bu çal ış mada, Malatya yöresinde kay ı s ı  ağ açlar ı n ın farkl ı  toprak ve yağış  
koş ullar ında sulama programlar ın ı n haz ı rlanmas ı  ve brüt kar de ğ erlerinin 
belirlenmesi amaçlanm ış t ı r. 

Materyal ve Yöntem 

Araş t ırma alan ında killi, kumlu ve t ı nl ı  olmak üzere üç toprak bünyesi 
al ınm ış t ı r (11). iklim verileri uzun y ı llar ortalamas ı  olarak Devlet Meteoroloji 
İş leri Genel Müdürlü ğü (DMİ ) kay ı tlar ından, sulama zaman ı  planlamas ı  için 
gerekli olan kc bitki katsay ı s ı , ky verim faktörü, bitki etkili kök derinli ğ i, 
sulamaya ba ş lanacak toprak nem düzeyi gibi bilgiler de ilgili kaynaklardan 
al ınm ış t ır (12,13,14). 

DM İ  kay ıtlar ından al ı nan onar günlük toplam ya ğış lar, analiz edilerek 
kurak bir y ı lda (%80 ihtimal) ve ya ğış l ı  bir y ı lda (%20 ihtimal) dü şebilecek 
yağış  miktarlar ı  tespit edilmi ş tir. Bitki yeti şme mevsimi içerisinde su stresinin 
oluşma zaman ına ve ş iddetine göre, verim miktar ı ndaki azalma az veya çok 
olabilmektedir. Topraktaki su miktar ının hangi düzeye dü ş tüğünde bitkinin su 
kullan ı m ı nda azalmaya yol açaca ğı , su kullan ım ındaki azalma miktar ın ın 
düzeyi, su kullan ım ındaki belirli bir azalmaya kar şı l ık verimde hangi düzeyde 
bir azalma ortaya ç ı kacağı  gibi sorular ın cevab ı , söz konusu olay ın yetiş me 
mevsimi içerisindeki olu şma zaman ına, toprak özelliklerine, bitki türüne ve bitki 
özelliklerine bağ l ı  olarak değ iş mektedir. 

Sulama zaman ı  planlamas ı , mevcut toprak, bitki ve iklim ko şullar ına göre 
yap ı lmas ı  gereken sulama say ıs ı n ın, her sulamada uygulanacak sulama suyu 
miktar ı n ı n ve sulama aral ığı n ın saptanmas ı  olarak tan ımlanmaktad ı r. Özellikle 
su kayna ğı n ın k ı s ıtl ı  veya suyun pahal ı  olduğu yörelerde uygun bir sulama 
zaman planlamas ı  büyük önem ta şı maktad ır. Sulama zaman ı , mevcut su kaynağı  
kapasitesinin yeterli veya k ı s ı tl ı  olmas ına göre farkl ı lık gösterebilir. Sulama 
suyu miktar ı  yeterli ise, toprakta bitki kök bölgesindeki su miktar ı , bitkinin 
gerilime girece ğ i düzeye dü ş meden sulama yap ı lmal ı d ır. Sulaman ı n daha geç 
yap ı lmas ı  durumunda bitkide suya kar şı  bir gerilim ortaya ç ı kar ve bu gerilim 
belirli bir süre devam ederse verimde azalma ile sonuçlan ır. Zaman ından daha 
erken sulama yap ı lmas ı  bitki aç ı s ından bir sorun olu ş turmaz. Ancak sulama 
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aralığı  k ı salacağı ndan sorun ç ıkabilir. Su kayna ğı  kapasitesinin yetersiz oldu ğ u 
koşulda ise; ya bitkiden maksimum düzeyde verim al ınacak ş ekilde sulama 
yap ı lmas ı  (yeterli sulama) ve belirli bir alan ın sulanmas ı  dü şünülür, ya da az su 
uygulayarak bitkinin belirli bir düzeyde su stresi ile kar şı laşmas ına ve verimin 
belirli bir miktar azalmas ına izin verilir (k ı s ıtl ı  sulama) (15). 

Sulama zaman ı  planlanmas ında kullan ı lan toprak-su bütçesi yakla şı m ı , 
yöre ko ş ullar ına uygun sulama planların ın elde edilmesinde ve farkl ı  ko şullarda 
(yeterli ve k ı s ıtl ı  sulama) planda ortaya ç ıkacak değ iş imlerin belirlenmesinde 
kullan ı lmaktad ır. Malatya yöresi için referans su tüketimi de ğ erleri Penman 
(FAO Modifikasyonu) yöntemi ile hesaplanm ış , bu amaçla Belçika 'da 
K.U.Leuven Üniversitesinde geli ş tirilen IRSIS bilgisayar yaz ı l ım ından 
yararlan ı lm ış tı r (16). 

Bitki kök derinli ğ indeki su miktar ı , toprağı n tarla kapasitesi de ğ erinde 
veya buna yak ın ise (sulamadan sonra veya yeterli miktardaki ya ğış tan sonra), 
bitki maksimum h ızda su tüketecektir. Di ğ er bir deyi ş le, bitkinin o andaki 
(gerçek) su tüketim h ı z ı  (ETa), bitkinin maksimum su tüketim h ız ına yani belirli 
bir yöntemle hesaplanan bitki su tüketimi miktar ına (ETm) eş it olacakt ır. Bu 
durumda bitkiden elde edilecek verim miktar ı  da (Ya) maksimum yerime (Y.) 
eş it olacakt ır. 

Bu durum, kök bölgesindeki toprakta bulunan su miktar ın ın toprağı n tarla 
kapasitesi ile solma noktas ı  aras ında belirli bir orana (p) dü şmesine kadar devam 
eder. Topraktaki su miktar ı  p oran ın ın alt ına düş tüğünde bitkinin gerçek su 
tüketim h ı z ı  maksimum su tüketim h ız ından daha dü şük düzeyde 
gerçekle şecektir (ETa< ETm). 	Bitki su tüketiminde ortaya ç ıkan bu aç ık 
nedeniyle, verim miktar ında da bir azalma görülecektir (Y a<Y. ) (16). 
Bitki veriminde bir azalma istenmiyorsa, kök bölgesindeki su miktar ın ın 
yetişme mevsimi boyunca kullan ı labilir su tutma kapasitesinin belirli bir 
oran ın ın (p) alt ına düşmesine izin verilmemesi gerekir. Burada belirtilen p 
değ eri bitkiye, bitki geli şme aşamalar ına, toprak özelliklerine ve maksimum su 
tüketim miktar ına bağ l ı  olarak değ işmektedir (15).Bitki yeti şme mevsimi 
içerisindeki herhangi bir periyotta topraktaki su miktar ın ın p oran ı n ın alt ı na 
düşmesi durumunda gerçek su tüketim h ı z ın ın hangi oranda azalaca ğı  
maksimum su tüketim miktar ına (ET.), sulama aral ığı na, kök bölgesinin 
kullan ı labilir su tutma kapasitesine ve p oran ına bağ l ı  olarak hesaplanabilmekte 
veya haz ırlanm ış  tablolardan al ınabilmektedir. Gerçek su tüketiminin 
maksimum su tüketiminin alt ına düşmesi durumunda verimde olu şacak azalma 
miktar ı  aş ağı daki e ş itlikle hesaplanmaktad ır. E ş itlik, nispi su tüketim aç ığı  (1-
ETa  / ETm  ) ile nispi verim azalmas ı  (1- Ya  / Y.) aras ındaki ilişkiyi 
göstermektedir. 

(1- Ya  / Y.)= ky  (1-ET, / ET. ) 
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E ş itlikte; 

Ya=Gerçek verim miktar ı , (kg/ha) 
Yaİ=Maksimum verim miktar ı , (kg/ha) 
ky=Verim faktörü, 
ETa=Gerçek su tüketimi miktar ı , (mm) 
ETm=Maksimum su tüketimi miktar ı , (mm) 

değ erlerini göstermektedir. E ş itlikte yer alan verim faktörü bitkiye ve geli ş me 
aşamalar ına göre değ iş im göstermekte ve deneysel olarak tespit edilmektedir 
(13). 

Bitki yeti ş me mevsimi içerisinde su stresinin olu şma zaman ına ve 
ş iddetine göre, verim miktar ındaki azalma az veya çok olabilmektedir. Bu 
çal ış mada, yüzey sulama yöntemlerine göre kay ı s ı  ağ açlar ın ın sulama 
programlar ı  oluş turulmuş tur. K ı s ıtl ı  sulama koşullar ında su miktar ındaki %30- 
40' l ık azalma durumu dikkate al ınarak sulama programlar ı  geliş tirilmiş tir. 

Sulama planlamas ı  çal ış malar ında, yeterli ve k ı s ıtl ı  sulama koşullar ında, 
brüt kar de ğ erlerinin belirlenmesi büyük bir önem ta şı maktad ır. Brüt kâr, gayri 
safi üretim de ğ erinden değ işen masraflar ın ç ıkarı lmas ı  sonucu belirlenmi ş tir 
(8,17). Verime göre de ğ işen ve değ i şmeyen masraflar Koral ve Altun (2000) 'da 
verilen esaslar göz önüne al ınarak, Ankara Köy Hizmetleri Ara ş t ırma Enstitüsü 
ve Malatya Kay ı s ı  Birliğ i'ndeki uzmanlarla yap ı lan görü ş meler sonucunda 
belirlenmi ş tir (17). Üretim masraflar ı , gerçek verimin maksimum yerime e ş it 
olduğu S1 konusu için hesaplanm ış , k ı s ı tl ı  sulama ko şullar ında (S2), bu değ erler 
ve verim oran ı  (Ya/Ym) kullan ı larak, gerçek verim için yerime göre de ğ iş en 
üretim masraflar ı  elde edilmi ş tir. Ara ş t ırmada brüt kar de ğerleri 2001 y ı lı  
fiyatlar ına göre ABD dolar ı  olarak hesaplanm ış t ır. Brüt kar aş ağı daki e ş itlik 
yard ım ı yla hesaplanabilmektedir (8). 

BK= (Ym  x SF) —DM 

Eş itlikte; 

BK=Brüt kar, $/da 
Yin= Maksimum verim, kg/da 
SF=Criin sat ış  fiyat ı , $/kg 
DM=Değ iş en masraflar, $/da, de ğ erlerini göstermektedir. 

Çalış mada izlenen a ş amalar Ş ekil l'de verilmi ş tir. 
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Bulgular ve Tart ış ma 

Malatya yöresinde kay ı s ı  ağ açlar ı n ın farkl ı  yağış  ve toprak seçeneklerine 
göre yeterli ve k ı s ı tl ı  sulama suyu ko ş ullar ında sulama programlar ı  Çizelge l'de 
verilmi ş tir. Ortalama, kurak ve ya ğış l ı  geçen y ı llar dikkate al ınarak haz ırlanan 
sulama programlar ında ortaya ç ıkan değ i ş imler incelenmeye çal ışı lm ış t ır. 
Çizelge 1 'de görüldü ğü gibi yeterli sulama ko şulu için elde edilen programa 
göre, kurak y ı l ko ş ullar ında killi toprakta 4 sulama, yakla şı k olarak her 
sulamada 120 mm su; kumlu toprakta 8 sulama ve her sulamada 65 mm su ve 
t ınl ı  toprakta 4 sulama ve her sulamada 125 mm su uygulanacakt ı r. Yeterli 
sulama ko şullar ında gerçek verim maksimum yerime e ş it 2400 kg olarak 
al ı nmış t ır. Yaş  ve kuru kay ı s ı  için sulama suyu miktar ı , verim, değ işen 
masraflar ve sat ış  fiyat ı  Çizelge 2'de verilmi ş tir. Sulama konular ı na göre 
verimde meydana gelecek azalma dikkate al ınarak verim de ğ erleri 
hesaplanm ış t ır. 
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Bitki 
Verileri 
(Kay ı s ı) 

iklim verileri 

(Malatya) 

ET° 
 (Penman-FAO) 

1 

Toprak seçenekleri 

T1 :Killi 

T2:Kumlu 

T3.Tı nl ı  

ET 
IRSIS 

Sulama suyu 

seçenekleri 

SI: %100 Yeterli 
Yağış  analizleri 

(RAINBOW) 
Yl: Kurak 

Y2:Ortalama 

Sulama programlar ı  
(IFSIS) 

Verim, 
Cat ı c fiyat ı  

Üretim girdi ve 
maliyetleri 

Brüt kar 

Ş ekil 1. Çal ış mada izlenen aşamalar 
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Çizelge 1. Kay ıs ı  ağ açlar ı  için yeterli ve k ıs ıtl ı  sulama ko ş ullarda geliş tirilen 

sulama programlar ı  

Sulama 
konusu 

Sulama tarihi Sulama miktar ı  
(mm) 

Sulama aral ığı  (gün) 

SIYIT1 

22.06 
10.08 
29.08 
22.09 

120.4 
123.9 
125.9 
122.3 

- 
49 
19 
24 

SIY1T2 

13.06 
25.07 
08.08 
18.08 
28.08 
09.09 
23.09' 
07.10 

66.1 
65.0 
66.3 
69.2 
66.2 
67.9 
66.3 
65.8 

- 
42 
14 
10 
10 
12 
14 
14 

SlY1T3 

28.06 
12.08 
31.08 
26.09 

125.2 
130.0 
125.5 
125.7 

-  
45 
19 
26 

S1Y2T1 

09.07 
08.08 
25.08 
15.09 

111.4 
110.6 
113.3 
112.8 

- 
30 
17 
21 

S2Y2T1 
12.08 
12.09 

143.7 
143.8 31 

S1Y2T2 

04.07 
05.08 
18.08 
01.09 
19.09 

88.3 
92.1 
90.2 
88.3 
88.3 

- 
32 
13 
14 
18 

S2Y2T2 
08.08 
05.09 

147.2 
146.7 28 

SlY2T3 

13.07 
10.08 
26.08 
15.09 

105.1 
108.1 
105.5 
106.6 

- 
28 
16 
20 

S2Y2T3 
10.08 
01.09 

120.8 
119.6 22 

SlY3T1 
31.07 
18.08 
07.09 

121.5 
126.3 
121.8 

- 
18 
20 
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SlY3T2 

27.07 
12.08 
26.08 
12.09 

91.0 
91.7 
93.3 
93.9 

- 
16 
14 
17 

SlY3T3 
03.08 
20.08 
09.09 

118.6 
118.7 
118.7 

- 
17 
20 

Çizelge 2. Yeterli ve k ı s ı tl ı  sulama ko ş ullar ı nda kay ı s ı n ı n sulama program ı  
ve brüt kar de ğ erleri 

Sulama 
konusu 

Toplam 
su(mm) 

Sulama 
sayısı  

Ya(kgida) Değ i ş en masraflar *  Sat ış .  
yaş  Kuru Yaş  Kuru Yaş  Kur 

S1Y1T1 492.7 4 2400 570 64 109 0.2 1.5 

SIYIT2 532.8 8 2400 570 71 116 0.2 1.5 

S 1 Y1T3 506.5 4 2400 570 64 109 0.2 1.5 

S I Y2T1 448.2 4 2400 570 64 109 0.2 1.5 
S2Y2TI 287.5 2 2006 477 61 106 0.2 1.5 
S1Y2T2 447.2 5 2400 570 66 111 0.2 1.5 

S2Y2T2 293.9 2 1997 474 61 106 0.2 1.5 
S I Y2T3 425.2 4 2400 570 64 109 0.2 1.5 

S2Y2T3 240.4 2 1961 466 61 106 0.2 1.5 

S1Y3T1 369.7 3 2400 570 63 108 0.2 1.5 
S1Y3T2 369.8 4 2400 570 64 109 0.2 1.5 

S I Y3T3 356.0 3 2400 570 63 108 0.2 1.5 

2001 y ı lı  fiyatlar ı  alı nm ış t ır (I ABD$=1201687 TL) 

Hesaplamalarda sulama konular ı na göre verim de ğ erlerindeki de ğ i ş im 
gözönüne al ı nm ış t ı r. K ı s ı tl ı  sulama konular ında su miktar ındaki % 40'l ık k ı s ı ta 
kar şı l ı k verimin killi toprakta %16, kumlu toprakta %17 ve t ı nl ı  toprakta %18 
oran ı nda azalaca ğı  belirlenmi ş tir. 

Sulama konular ına göre ya ş  kay ı s ı n ı n su miktar ı  ve brüt kar de ğ erlerinin 
değ i ş imi Ş ekil 2'de, kuru ve ya ş  kay ı s ı n ı n brüt kar de ğ i ş imi de Ş ekil 3'de 
verilmi ş tir. Ş ekil 2'den görüldü ğ ü gibi sulama suyu miktarlar ı na göre brüt kar 
değ erleri incelendiğ inde, sulama say ı s ı  azald ı kça brüt kar değ erlerinin de 
azald ığı  görülmektedir. Yeterli sulama ko ş ullar ı nda, verim ayn ı  kalmas ı na 
rağmen sulama say ı s ı  de ğ i ş tiğ i için brüt kar de ğ erleri de de ğ i şmektedir. Ancak, 
yörede sulama suyu ve sulama i ş çili ğ i masraflar ı  dü ş ük olduğu için brüt kar 
değ erleri aras ında belirgin bir farkl ı l ı k bulunmam ış t ı r. 
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En yüksek brüt kar değ erlerinin S 1Y3T1 ve S 1Y3T3 konular ı nda elde 
edildiğ i görülmektedir (Ş ekil 3). Yeterli ve k ı s ıtl ı  sulama koşullar ın ın her 
ikisinde de en yüksek brüt kar kuru kay ı s ıda elde edilmi ş tir. Bunun nedeni kuru 
kay ı s ın ın hem yetiş tirme masraflarm ın hem de sat ış  fiyat ı n ın yüksek olmas ı d ır. 
Sulama zaman ı  planlamas ı  modelleri ile belirli bir alanda farkl ı  toprak 
tiplerinde yeti ş tirilen farkl ı  bitkilerin yağış l ı , normal ve kurak y ı llara ili ş kin 
sulama zaman planlamas ı  yap ı labilmektedir. Belirli bir bitkinin farkl ı  iklim 
ko şullar ında farkl ı  bünyeli topraklarda ve sulama suyunun yeterli veya k ı s ıtl ı  
olduğu durumda sulama programlar ındaki değ iş imin nas ı l olacağı  gibi çok 
say ıda alternatife bu modeller ile k ı sa sürede çözüm getirilebilmektedir. Yöre 
koşullar ına uygun bir sulama program ın ın elde edilebilmesi için birkaç çözüm 
al ınmas ı  ve çözüm sonuçlar ın ın iş letme koşullar ı  dikkate al ınarak sulama 
aral ıklar ı, sulama suyu miktarlar ı , sulama suyu ve ya ğış tan yararlanma durumu 
ve verim azalmas ı  aç ı s ından değ erlendirilmesi gerekmektedir (18,19). 

i? 600 
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' 400 
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1 200 
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E 
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Ş ekil 2. Sulama konular ına göre kay ıs ı n ı n toplam su ve brüt kar 
değ erlerinin de ğ iş imi 
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Ş ekil 3. Sulama konular ı na göre yaş  ve kuru kay ıs ı n ı n brüt kar 
değ erlerinin değ i ş imi 

Bu çal ış mada sadece Türkiye'nin de ğ il dünyan ın en önemli kay ı s ı  üretim 
merkezi olan Malatya yöresinde yeti ş tirilen kay ı s ı  ağaçlar ı  için farkl ı  planlama 
ve yağış  ko şullar ında sulama planlar ı  geli ş tirilmiş tir. Tar ımsal girdiler aras ında 
önemli bir yer tutan sulama di ğ er bitkiler gibi kay ı s ı  yetiş tiriciliğ inde de ancak 
bilinçli yap ı ldığı  koşulda üretimi artt ırabilir. Asma (2000) Malatya'da kay ı s ı  
bahçelerinde sulaman ın vegetatif geli şme, ürün miktar ı  ve kalitesini artt ı rd ığı n ı  
ve düşük verim y ı llar ında periyodisiteyi de önleyebildi ğ ini belirlemi ş tir (11). 
Kay ı s ı  ağ açlar ı n ın farkl ı  büyüme devreleri göz önüne al ınarak su ihtiyac ı  
belirlenmeli ve buna göre sulama planlamas ı  yap ı lmalıd ır. Sulaman ın ağ ac ın 
ihtiyac ına cevap verecek düzeyde olmas ına dikkat edilmeli, yöre ko şullanna en 
uygun ve ekonomik yöntemle sulama yap ı lmal ı d ı r. Kay ı s ı  üretiminde büyük bir 
potansiyele sahip ülkemizde, verim ve kaliteyi artt ırmak için sulama 
uygulamalar ın ı  yayg ınlaş tırmak gerekmektedir. Bu nedenle ekonomik yönden 
en uygun sulama yönteminin belirlenmesi, sulama zaman ı  ve uygulanacak su 
miktar ın ın tespit edilmesi yeti ş tiricilere büyük kolayl ık sağ layacakt ır. 

Araş t ırmadan elde edilen sonuçlar ın Malatya yöresindeki çiftçileri 
kay ı s ı= sulama program ı  konusunda bilgilendirece ğ i ve sulama ile ilgili 
yörede görevli teknik elemanlara yard ımc ı  olacağı  düşünülmektedir. 
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OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

BORÇLANMA MAL İYETLERİNİN 
MUHASEBELE Ş Tİ RİLME S İNE 

ILIŞ KIN TÜRKIYE'DEKI 
DÜZENLEMELERIN 

KARŞ ILAŞ TIRILMASI 

Arş . Gör. Seyhan Ç İL*  

ÖZET 

iş letmeler, gerek i ş letme sermayesi ihtiyac ını  karşı lamak, gerekse duran 
varl ıklar ın ı  finanse etmek için yabanc ı  kaynağ a ihtiyaç duyarlar. Borçlan ı larak 
kaynak yarat ı lmas ı  halinde faiz, komisyon, kur fark ı  gibi bir tak ım maliyetler 
ortaya ç ıkar. Bu tür borçlanma maliyetlerinin ne ş ekilde muhasebele ş tirileceğ i 
önemli bir husustur. Borçlanma maliyetlerinin muhasebele ş tirilmesine ili şkin 
ülkemizde bir tak ım düzenlemeler yer almaktad ır. Bu maliyetlerin ne zaman 
maliyete yaz ı l ıp aktifleş tirileceğ i, ne zaman doğ rudan gider yaz ı lacağı na ili şkin 
VUK, SPK ve TMS'de farkl ı  hükümler yer almaktad ır. Çal ış man ın amac ı , 
borçlanma maliyetlerinin muhasebele ş tirilmesine ilişkin ülkemizdeki bu yasal 
düzenlemelerin kar şı laş tırmal ı  olarak ortaya konulmas ıd ır. 

ANAHTAR KEL İMELER: Borçlanma maliyetleri, finansman giderleri. 

THE COMPARISON OF THE SYSTEMS WITH RELATION TO 
ACCOUNTING BORROWING COSTS IN TURKEY 

ABSTRACT 

The enterprises need foreign sources either to compensate their need of 
capital or to finance their fixed assets. In case of a source that had been created 

Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi, Muhasebe Eğ itimi Bölümü, Ara ş t ı rma 
Görevlisi 
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by a borroNking, there are some charges like interest, commission, difference of 
exchange. It is an important issue to determine the way of accounting of those 
debts. In our country there is some kind of accounting of borrowing costs. There 
are some discrepancy in the provisions of Turkish Tax Procedural , Turkish 
Capital Markets Code, and Turkish Accounting Standards concerning the issue 
when these costs will be written in costs and capitalized or when these costs will 
be directly written as an expense. The purpose of this study is a comparison of 
the legal systems in our country concerning the accountability of the borrowing 
costs. 

KEY WORDS: Borrowing cost„ interest expenses. 

1. GİRİŞ  

i ş letmeler, kaynak ihtiyaçlarm ı  kar şı lamak için yabanc ı  kaynak 
kullanmalar ı  halinde bir tak ım maliyetlere katlan ırlar. Bu maliyetlerin neler 
olabilece ğ i 14 no' lu "Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebele ş tirilmesi 
Standard ı"nda tan ı mlanm ış t ır (m.2). Buna göre, borçlanma maliyetleri, bir 
i ş letme tarafından borçlan ı lan fonlarla ilgili olarak katlan ı lan faiz, kur fark ı  ve 
benzeri giderlerdir. Bu standarda göre, i ş letmelerin yabanc ı  kaynaklardan fon 
sağ lamas ı  sonucu katlanaca ğı  maliyetler şunlar ı  kapsayabilir (m.4). 

a) Bankadaki hesap mevcudundan fazla çekilen paralar ile k ısa ve uzun 
vadeli borçlanmalara yürütülen faizler 

b) Borçlanmalara ili şkin iskonto ve primlerin itfalan 
c) Borç anlaşmalar ına ilişkin düzenleme maliyetlerinin itfalar ı  
d) Finansal kiralamadan kaynaklanan kira giderleri 
e) Yabanc ı  para ile borçlanmalardan do ğ an kur farklar ı . 

Bu tür maliyetlerin nas ı l muhasebele ş tirileceğ i sorun yaratmaktad ır. 
Ülkemizde her ne kadar VUK, SPK Tebli ğ i ve Türkiye Muhasebe 
Standartlar ı 'nda borçlanma maliyetleri düzenlenmi ş  olsa da, bu düzenlemelerde 
farkl ı  hükümlerin yer almas ı  sorun yaratmakta ve fınansal tablolarm 
karşı laş t ırı labilirliğ ini zedelemektedir. Bu çal ış mada, borçlanma maliyetlerinin 
muhasebele ştirilmesine ili şkin ülkemizdeki bu yasal düzenlemelere 
karşı laş tırmal ı  olarak yer verilmi ş tir. 

2. BORÇLANMA MAL İYETLERİ N İN 
MUHASEBELE ŞTİ RİLMES İ NE İ LİŞ KİN TÜRKİYE'DEKİ  
DÜZENLEMELER 

Ülkemizde borçlanma maliyetlerinin muhasebele ş tirilmesine ili şkin 
çe ş itli hükümler bulunmaktad ır. Bu hükümler VUK, SPK Tebliğ i ve Türkiye 
Muhasebe Standartlar ında yer almaktad ır. 
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2. 1. Sermaye Piyasas ı  Mevzuat ı nda Borçlanma Maliyetleri 

Sermaye Piyasas ı  Mevzuat ı 'nda borçlanma maliyetleri Seri:XI, No: 1 
say ı lı  "Sermaye Piyasas ında Mali Tablo ve Raporlara Ili şkin İ lke ve Kurallar 
Hakk ında Tebliğ " ile düzenlenmi ş tir. 

Tebliğde, borçlanma maliyetleri genel olarak varl ıklar için aç ıklan ırken, 
maddi duran varl ıklara ve mali duran varl ıklara ilişkin istisna söz konusu 
olduğundan, maddi duran varl ıklara ve mali duran varl ıklara ili şkin borçlanma 
maliyetleri ayr ı ca düzenlenmi ş tir. 

Aş ağı da söz konusu borçlanma maliyetleri stoklar, maddi duran varl ıklar 
ve mali duran varl ıklar için ayrı  ayr ı  ele al ınacakt ır. 

2.1.1. Stoklar 

Sermaye Piyasas ı  Mevzuat ı 'nda stoklar XI seri no'lu tebli ğ  ile 
düzenlenmiş tir. Bu tebliğde stok maliyetlerinin nelerden olu ş tuğu aç ık aç ık 
belirtilerek, stoklar ın değ erlemesine ilişkin hükümler getirilmi ş tir. 

Tebliğe göre sat ın al ınan veya i ş letmede üretilen stoklar, edinme 
aş amas ında maliyet de ğ eri ile de ğ erlenir. 

Tebliğde "sat ın alma maliyeti, varl ıkların satın alma bedeli ile buna bağ l ı  
olarak yap ı lan giderlerin tamam ından olu şmaktad ı r" denilmekte ve VUK'daki 
tan ımlamaya benzer bir tan ım yap ı lmaktad ır. 

Üretim maliyeti ise, "mamullerin elde edilmesi için sarf olunan ilk 
madde ve malzeme ile i ş çilik ve üretimle ilgili di ğ er giderlerden olu şur" 
şeklinde tan ımlanmış t ır. 

Tebliğde stoklar ile ilgili borçlanma maliyetlerine ili şkin özel bir 
hüküm yer almamakta, borçlanma maliyetleri genel olarak varl ıklar için 
aç ıklanmaktad ır. 

Tebliğde borçlanma maliyetleri, kur farklar ı  dahil finansman giderlerini 
içerecek şekilde düzenlenmi ş tir. "Varl ıkların elde etme maliyetiyle aç ık ilgisi 
kurulabilen borçlanma maliyetleri (kur farklar ı  dahil finansman giderleri) 
ilgili varl ığı n maliyetine dahil edilir" hükmü ile stoklar (maddi duran varl ıklar 
ve mali duran varl ıklar dahil) için ortaya ç ıkan borçlanma maliyetlerinin 
maliyete yaz ı lmas ı  istenmektedir (m.33/B). 

Tebliğ in ayn ı  maddesinde yer alan "varl ıkların (maddi duran varl ıklar ve 
mali duran varl ıklar hariç) aktifle ş tirilmesinden sonra ortaya ç ıkan varl ı klar ı n 
iktisab ında kullan ı lan kredilerden kaynaklanan borçlanma maliyetleri 
aktifle ş tirilemez" hükmü ile stoklar ın aktifle ş tirilmesinden sonra ortaya ç ıkan 
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borçlanma maliyetlerinin (kur farklar ı  dahil finansman giderleri) zorunlu 
olarak gider yaz ı lmas ı  istenmektedir. 

2.1.2. Maddi Duran Varl ı klar 

Sermaye Piyasas ı  Mevzuat ının 30. maddesinde maddi duran varl ı k 
maliyetlerine ayr ı  ayr ı  değ inilirken, ayn ı  maddede maddi duran varl ık 
maliyetlerine ili şkin borçlanma maliyetleri de aç ıklanm ış tır. 

SPK Tebliğ i'ne göre Maddi Duran Varl ıklar yeniden de ğ erleme 
uygulamas ı  hariç elde etme maliyetiyle de ğ erlenir. Maddi duran varl ıklar, sat ın 
alma iş lemine bağ l ı  olarak yap ı lan giderler, al ış  ve ithalde ödenen vergiler ile 
varl ığı n önceden belirlenen amaçlar çerçevesinde kullan ı lmak üzere çal ışı labilir 
duruma getirilmesi için katlan ı lan bilumum giderlerden olu şmaktad ı r. Maliyete 
eklenecek giderler aras ında nakliye ve montaj giderleri, varl ığı n yerinin veya 
arsan ın haz ırlanmas ı  için yap ı lan giderler, donat ım giderleri, noter, mahkeme, 
k ıymet takdiri vb. giderler, duran varl ıklarla ilgili olarak yap ı lan dolayl ı  serbest 
meslek erbab ına ödenen ücretler yer almaktad ır. Bu giderler aras ında varl ığı n 
iktisap edilmesinde kullan ı lan kredilerle ilgili olan ve bu varl ıklarm 
aktifle ş tirildiğ i tarihe kadar birikmi ş  bulunan finansman giderleri de (kur 
farklar ı  dahil) gösterilerek, bu tür borçlanma maliyetlerinin aktifle ş tirilerek 
muhasebele ş tirilece ğ i aç ıklanm ış t ır. 

Ayr ıca md 33/B'deki "varl ıklar ın elde etme maliyetiyle aç ık ilgisi 
kurulabilen borçlanma maliyetleri (kur farklar ı  dahil finansman giderleri) ilgili 
varl ığı n maliyetine dahil edilir" hükmü Maddi Duran Varl ıklar için de 
geçerlidir. 

Maddi duran varl ıklara ilişkin borçlanma maliyetlerinin stoklara ili şkin 
hususlardan farkl ı lık gösteren yan ı , 30. maddedeki "Maddi Duran Varl ıklar ın 
aktifle ş tirilmesinden sonra ortaya ç ıkan ve bu varl ıklarm iktisabmda kullan ı lan 
kredilerden kaynaklanan kur farklar ı  aktifle ş tirilebilir" hükmü ile bu 
maliyetlerin maliyete yaz ı lmas ı  veya gider yaz ı lmas ı  konusunda iste ğ e 
b ırak ı lm ış  olmas ı d ır (stoklara ili şkin bu tür borçlanma giderlerinin gider 
yaz ı lmas ı n ın zorunlu oldu ğu yukar ıda belirtilmiş ti). Bu takdirde söz konusu 
giderler, ilgili bulunduğu varl ığı n kalan amortisman süresi içinde itfa edilir. Bu 
durumda izlenen muhasebe politikas ı  ve maliyete ilave edilen kur fark ı  tutar ı  
dipnotlarda aç ıklanacakt ı r. 

Maddi duran varl ıklar ın aktifle ş tirilmesinden ortaya ç ıkan varl ıklar ı n 
iktisab ı nda kullan ı lan kredilerden kaynaklanan kur fark ı  hariç finansman 
giderleri ise (stoklarda oldu ğu gibi) tebliğ in 33/B maddesi gere ğ i zorunlu 
olarak gider yaz ı lmaktad ır. 
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2.1.3. Mali Duran Varl ı klar 

Mali duran varl ıklara ili şkin borçlanma maliyetlerine ili şkin hususlar 
Sermaye Piyasas ı  Mevzuatı 'nda aynen maddi duran varl ıklara ili ş kin 
hükümlerde olduğu gibi düzenlenmi ş tir. Hiçbir farkl ı l ık söz konusu değ ildir. 

SPK Tebliğ i'ne göre Mali Duran Varl ıklar elde etme maliyeti ile 
değ erlenirken, VUK'da al ış  değ eri ile değ erlenmekte, 7 no'lu TMS m.l l'e göre 
ise alış  değ eri veya maliyet de ğ erinden hareket edilmesi iste ğe b ırak ı lm ış t ı r. 

Mali Duran Varl ıklara ili şkin borçlanma maliyetleri tebli ğ in 29. 
maddesinde sadece aktifle ş tirmeden sonra ortaya ç ıkan ve bu varl ıkların 
iktisab ında kullan ı lan kredilerden kaynaklanan kur farklar ının 
muhasebele ş tirilmesine ili şkin olarak k ı smen düzenlenmi ş tir. 

Bu maddede geçen hüküm " İş tirakler, Bağ l ı  Ortakl ıklar ve Bağ l ı  Menkul 
Kıymetlerin aktifle ş tirilmesinden sonra ortaya ç ıkan ve varl ıklar ın iktisab ında 
kullan ı lan kredilerden kaynaklanan kur farklar ı  aktifle ş tirilebilir" ş eklindedir. 
Bu hükme göre, bu tür kur farklarm ın gider yaz ı lmas ı  veya maliyete eklenmesi 
isteğ e b ırak ı lm ış tır (Maddi Duran Varl ıklarda olduğu gibi). Bu durumda izlenen 
muhasebe politikas ı  ve maliyete ilave edilen kur fark ı  tutar ı  dipnotlarda 
aç ıklan ı r. 

Tebliğ de, Mali Duran Varl ıklarm aktifle ş tirilmesinden sonra ortaya ç ıkan 
varl ıklarm iktisab ında kullan ı lan kredilerden kaynaklanan kur farklar ı  hariç 
finansman giderlerinin muhasebele ş tirilmesine ili şkin bir hüküm ise yer 
almadığı ndan bu tür giderler tebli ğ in genel olarak varl ıklar için düzenlenen 33. 
maddesi gereğ i (stoklarda ve maddi duran varl ıklarda oldu ğu gibi) zorunlu 
olarak gider yaz ı lmaktad ır. 

Tebliğ in 33/B maddesinde yer alan "varl ıkların elde etme maliyetiyle 
aç ık ilgisi kurulabilen borçlanma maliyetleri (kur farklar ı  dahil finansman 
giderleri) ilgili varlığı n maliyetine dahil edilir" hükmü mali duran varl ıklar için 
de geçerlidir. 

Görüldüğü gibi, mali duran varl ıklara ili şkin borçlanma maliyetlerine 
uygulanacak hükümler aynen maddi duran varl ıklara ilişkin uygulanacak 
hükümler gibidir. İkisi aras ında hiçbir fark söz konusu değ ildir. 

2.2. Vergi Usul Kanunu'nda Borçlanma Maliyetleri 

Vergi Usul Kanunu'nda borçlanma maliyetlerine, düzenlenen tebli ğ ler 
ile aç ıkl ık getirilmiş tir. Hem stoklar için hem de maddi duran varl ıklar için ayr ı  
ayr ı  tebliğ ler ç ıkarı lm ış tır. 
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2.2.1. Stoklar 

213 Say ı l ı  Vergi Usul Kanunu stok maliyetlerinin 	nelerden 
olu ş tuğunu aç ık aç ık belirterek, stoklar ın değ erlemesi ile ilgili hükümler 
getirmi ş tir. 

VUK'ya göre sat ın al ınan veya i ş letmede üretilen stoklar edinme 
aşamas ında maliyet de ğ eri ile değ erlenir. 

VUK'da belirtilen maliyet tan ım ı  da SPK Tebliğ i'nde belirtilen tan ıma 
benzemektedir. VUK'nin 262. maddesindeki genel maliyet tan ım ı  göz önüne 
al ınd ığı nda stokun maliyeti, sat ı n al ı nan emtian ı n elde edilmesi için yap ı lan 
ödemelerle, bunlara ili şkin giderlerden olu ş acakt ı r. 

Üretim maliyetine ili şkin tan ı mlara bak ı ld ığı nda; VUK madde 275'te 
SPK Tebliğ i'ne benzer ş ekilde, imal edilen emtian ın maliyet bedelinin 
üretiminde tüketilen ilk madde ve hammadde bedellerinin, mamule dü ş en 
i ş çiliğ in ve mamule dü ş en genel üretim giderlerinin ve ambalaj malzemesi 
bedellerinin toplam ından olu ş acağı , genel yönetim giderlerinden pay 
verilmesinin ise yükümlünün iste ğ ine bağ l ı  bulunduğ u belirtilmi ş tir. 

238 no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ğ i ise , dönem sonu stoklar ın 
değ erlemesi ile ilgili hususlar ı  belirlemi ş tir. 

Bu tebli ğ e göre, emtian ı n sat ı n al ı n ı p i ş letme stoklar ı na girdiğ i 
tarihe kadar olu ş acak kur farklar ı  zorunlu olarak maliyete yaz ı lacak, stokta 
kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya ç ı kacak kur farklar ı n ı n ise, 
ilgili bulunduklar ı  y ı llarda gider yaz ı lmas ı  veya maliyete intikal ettirilmesi 
mümkün olacakt ır. Stokta kalmay ı p, sat ı lan emtialarla ilgili olarak ortaya ç ı kan 
kur farklar ı n ın ise, ilgili emtian ın sat ı lmış  olmas ından dolay ı  art ık maliyete 
yaz ı lamayarak do ğ rudan gider yaz ı lacağı  aç ıkt ır. 

238 no'lu Tebliğ , stoklara ili şkin faiz ve komisyon giderlerine ili ş kin 
hükümleri de belirlemi ş tir. "Stoklara ili şkin finansman temini maksad ıyla 
bankalardan ve benzeri kredi kurumlar ı ndan al ı nan krediler için ödenen faiz ve 
komisyon giderlerinden dönem sonu stoklar ına pay verme zorunlulu ğ u 
bulunmamaktad ır" hükmü gere ğ i, stoklar ın aktifle ş tirilmesinden sonra ortaya 
ç ı kacak faiz ve komisyon giderlerinin do ğ rudan gider yaz ı labilmesi veya stokta 
bulunan emtiaya isabet eden k ı sm ın ı n maliyete dahil edilebilmesi mümkündür. 

Görüldüğü gibi, 238 no'lu Tebli ğ , stoğun al ı n ıp i ş letme stoklar ı na 
girdiğ i tarihe kadar olu ş an finansman temini amac ıyla kullan ı lacak kredilere 
ilişkin faiz vb. giderlerinin muhasebele ş tirilmesine ili şkin hüküm ler 
getirmemi ş tir. Ancak, VUK'nun 274. maddesinde "maliyet bedeli" 
tan ı mlanm ış t ır. Bu tan ım; maliyet bedeli "iktisadi bir k ıymetin iktisap edilmesi 
veyahut de ğ erinin artt ı r ı lmas ı  münasebetiyle yap ı lan ödemelerle bunlara 
müteferri bilumum giderlerin toplam ı n ı  ifade eder" ş eklindedir. VUK'da yer 
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alan bu tan ı mlaman ın ve de Maliyet Esas ı  Kavram ı 'n ın esas al ı narak bu tür 
finansman giderlerinin maliyete yaz ı lmas ı  gerekmektedir. 

2.2.2. Maddi Duran Varl ı klar 

Maddi duran varl ıklarm yeniden de ğ erleme uygulamas ı  hariç maliyet 
değ eri ile değ erleneceğ i hususunda düzenlemeler aras ında tam bir mutabakat 
vard ır. 

VUK 270. maddesinde MDV maliyetine nelerin dahil olabilece ğ i 
belirtilmi ş tir. Buna göre, 

1. Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri 
2. Mevcut bir binan ın sat ın al ınarak y ık ı lmas ından ve arsan ın 

tasviyesinden mütevellit giderler maliyet bedeline girer. Ayn ı  maddeye göre; 
noter, mahkeme, k ıymet takdiri, komisyon, tellaliye giderleri ile emlak al ım 
sat ı m ve taşı t al ım vergilerinin maliyete dahil edilip edilmeme konusunda 
mükellefler serbesttirler (SPK Tebli ğ i bu giderlerin zorunlu olarak maliyete 
yaz ı lacağı n ı  belirtmi ş ti). 

Duran varl ıklar ın elde edilmelerinden sonra, varl ığı n ekonomik ömrünü 
artt ıran, kapasitesini geni ş leterek gelecekte elde edilecek yararlar ın ı  artt ıran 
harcamalar ın o duran varl ığı n maliyetine eklenebilece ğ ini, buna kar şı l ık duran 
varlığı n normal hizmet verir durumda tutulmas ına ya da normal hizmet 
durumundan uzakla ş tığı nda yeniden ayn ı  duruma getirilmesine yönelik (bak ım-
onar ım gibi) harcamalar ın ise maliyete al ınmayarak dönem gideri olarak 
kaydedilece ğ i, hem VUK m.272'de hem de SPK Tebli ğ i m.31'de kabul 
edilmiş tir. 

Maddi 	duran 	varl ıklara 	ilişkin 	borçlanma 	maliyetlerinin 
muhasebele ş tirilmesine ilişkin hükümler 163 say ı l ı  Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğ i'nde yer alm ış t ır. 

Bu tebliğde yat ırımlara ili şkin borçlanma maliyetleri, kurulu ş  dönemi ve 
iş letme dönemi olarak düzenlenmi ş tir. Ancak, tebli ğde kurulu ş  dönemi ve 
i ş letme dönemiyle kastedilmek istenen aç ıklanmam ış t ır. Kurulu ş  dönemi 
borçlanma maliyetlerinin maddi duran varl ıklara ili şkin yatı r ımlar ın 
tamamlanmas ı  döneminde, i ş letme dönemi borçlanma maliyetleri ise, maddi 
duran varl ıklar ın yat ır ı m faaliyetlerinin tamamlan ıp aktifle ş tirildikten sonra bu 
varl ıklarla ilgili olarak olu şan borçlanma maliyetlerini içermektedir (Yalk ı n, 
2000: 9). 

Ad ı  geçen tebli ğ e göre, yat ı r ı mların fınansman ında kullan ı lan kredilerle 
ilgili faizlerin; 

Kurulu ş  dönemine ait olanlar ı n sabit k ıymetle birlikte amortisman 
yoluyla itfa edilmek üzere yat ır ı m maliyetine eklenmesi zorunlu tutulmakta, 
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İş letme dönemine ait olanlar ı n ise, ilgili bulunduklar ı  y ı llarda doğ rudan 
gider yaz ı lmas ı  ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi 
tutulmas ı  isteğ e b ırak ı lmış t ı r. 

Ayn ı  tebli ğ , dövize dayal ı  borçlanmalar yoluyla ithal edilen maddi duran 
varl ıklarla ilgili borçlanma maliyetlerine de yer vermi ş tir. Bunlara ili şkin olarak 
iktisap edildi ğ i dönem sonu ve iktisap edildiğ i dönem sonras ı  ayrım ı  yap ı lm ış t ı r. 

Döviz kredisi kullanarak yurt d ışı ndan sabit k ıymet ithal edilmesi 
s ıras ında veya sonradan bu k ıymetlere ili şkin borç taksitlerinin de ğ erlemesi 
dolay ı s ıyla ortaya ç ıkan kur farklar ından, sabit k ıymetlerin iktisap edildi ğ i 
dönem sonuna kadar olanlar ı n, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu 
tutulmakta, ayn ı  k ıymetlerle ilgili olarak söz konusu dönemden sonra ortaya 
ç ı kan kur farklar ın ın ise ait olduklar ı  y ı llarda doğ rudan gider yaz ı lmas ı  ya da 
maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yap ı lmas ı  isteğ e b ı rak ı lm ış t ır. 

2.3. Türkiye Muhasebe Standartlar ı nda Borçlanma Maliyetleri 

Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlar ı  Komitesi tarafından 17 
Haziran 1999 tarihinde kabul edilen ve 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren 
yürürlüğ e giren 14 no'lu Türkiye Muhasebe Standard ı  Borçlanma Maliyetlerinin 
muhasebele ş tirilmesine ili şkin kurallar getirilmi ş tir. Bu bölümde 14 no'lu 
TMS'nin getirdiğ i bu hükümler üzerinde durulacakt ı r. 

2.3.1. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebele ş tirilme Yöntemleri 

Bu standarda göre, borçlanma maliyetlerinin olu ş tuklar ı  dönemde 
gider olarak muhasebele ş tirilmesi temel ilkedir. Bu temel uygulaman ın istisnas ı  
"özellikli varl ıklarla" ilgilidir. Buna göre, i ş letmenin bir özellikli varl ığı  sat ın 
almas ı , inş a ettirmesi veya üretimi ile do ğrudan ilgili bulunan borçlanma 
maliyetleri, istenirse o özellikli varl ığı n bir parças ı  olarak aktifle ş tirilebilir. 

2.3.1.1. Temel Yöntem 

Bu yönteme göre, borçlanma maliyetleri borçlanman ın niteliğ ine veya 
yöntemine bak ı lmaks ı z ın oluş tuklar ı  dönemde gider olarak muhasebele ş tirilir 
(m.7). 

Ancak 13 no'lu TMS Stoklar Standard ı , stoklar için bir istisna 
getirmi ş tir. Standart, yabanc ı  parayla faturas ı  düzenlenmi ş  son al ımlarla ilgili 
olarak ortaya ç ıkan kur farklar ın ın, ekonomik istikrar önlemleri gere ğ ince 
yap ı lan ani ve olağ and ışı  devalüasyon sonucu ortaya ç ıkmas ı  durumunda, stok 
sat ın alma maliyetine ilave edilebilece ğ ini aç ıklamaktad ı r. 

Ayn ı  ş ekilde 8 no'lu TMS Maddi, Maddi Olmayan Duran Varl ıklar ile 
Özel Tükenmeye Tabi Varl ıklar Standard ı  da özellikli varl ıklara ili şkin 

70 
Say ı : I 44 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



finansman maliyetlerinin maddi duran varl ık maliyetiyle ili şkilendirilmesinde 
miktar s ın ırlamas ı  getirmi ş tir. Buna göre; in şa edilen bir varl ığı n toplam 
maliyeti gerçe ğ e uygun de ğ erini aşamaz. Bir varl ığı n gerçe ğe uygun değ erini 
aşan finansman maliyetleri gider olarak kaydedilir. 

2.3.1.2. Uygulanabilir Di ğer Yöntem 

Standarda göre temel yöntem, borçlanma maliyetlerinin gider olarak 
muhasebele ş tirilmesi olmakla birlikte, bir özellikli varl ığı n sat ın al ınmas ı , inşas ı  
veya üretimi ile do ğrudan ilgisi bulunan borçlanma maliyetleri o özellikli 
varlığ m bir parças ı  olarak aktifle ş tirilebilir. Ancak, özellikli varl ıklara ili şkin 
maliyetlerin aktifle ş tirilmesi için standartta iki ko şulun sağ lanmas ı  zorunlu 
tutulmuş tur (m.9-11). Bunlar; 

a) iş letmenin özellikli varl ıkla ilgili ekonomik yararlardan yararlanmas ı , 
b) Özellikli varl ığı n iş letmeye maliyetinin güvenilir bir biçimde 

ölçülmesi. 

Bu ş artlar sağ lanmad ıkça ilgili borçlanma maliyetleri olu ş tuklar ı  
dönemde gider olarak muhasebele ş tirilir. 

Standart özellikli varl ığı  da tan ımlam ış t ır. 

Özellikli varl ıklar "amaçland ığı  şekilde kullan ıma ya da sat ış a haz ır 
duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren aktifler" dir (m.2) 

14 no'lu TMS özellikli varl ıklara örnek olarak da a ş ağı dakileri 
göstermiş tir; (m.5) 

Sat ı labilir duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar, 
Üretim tesisleri, 
Enerji üretim santralleri, 
in ş a edilmekte olan yer alt ı  ve yer üstü düzenleri ile binalar. 

Standart özellikli varl ık kapsam ında yer almayan varl ıklarla ilgili olarak 
da aşağı daki örnekleri vermi ş tir (m.6). 

Diğ er yat ırımlar ile 
Sürekli olarak veya k ı sa sürelerde tekrarlanarak üretilen büyük 

miktarlardaki stoklar ve 
Elde edildiklerinde amaçland ığı  şekilde kullan ıma veya sat ış a haz ır 

varl ıklar 
özellikli varl ık say ı lmazlar. 

71 
Say ı : 144 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



2.3.1.2.1. Aktifle ş tirilme i ş lemi 

Standartta aktifle ş tirme i ş lemi; aktifle ş tirmenin ba ş lamas ı , aktifle ş tirme 
i ş lemine ara verilmesi ve aktifle ş tirmenin son bulmas ı  şeklinde düzenlenmi ş tir. 

2.3.1.2.1.1 Aktifle ş tirmenin Ba ş lamas ı  

Standart, özellikli varl ı klara ili şkin borçlanma maliyetlerinin hangi 
koşullarda aktifle ş tirilebilece ğ ini belirlemi ş tir (m.15). Buna göre, 

a) Varl ık için harcama yap ı ldığı nda, 
b) Borçlanma maliyetleri tahakkuk etti ğ inde, 
c) Bir aktifin amaçland ığı  şekilde kullan ıma veya sat ış a haz ır duruma 

getirilmesi için gerekli i ş lemler ba ş lat ı ldığı nda 

borçlanma maliyetleri aktifle ş tirilmek yoluyla muhasebele ş tirilir. 

Bir özellikli varl ığı n amaçland ığı  şekilde kullan ı ma veya sat ış a haz ı r 
duruma getirilmesi amac ıyla gerekli i ş lemler o varl ığı n fiziki in ş as ından önceki 
faaliyetleri de kapsar. Buna örnek olarak bir aktifin fiziki in ş as ı na baş lanmadan 
önce izin al ınmas ı  ile ilgili olarak yap ı lan faaliyetlerden kaynaklanan borçlanma 
maliyetlerinin aktifle ş tirilmesi verilebilir. Ancak bir faaliyet olmaks ız ın ileride 
kullan ı lmak üzere elde tutulan varl ıklarla ilgili borçlanma maliyetleri 
aktifle ş tirilemezler. Doğ rudan ilgili dönemin gideri olarak muhasebele ş tirilirler. 
Örneğ in, bir arazinin in ş aata haz ı r duruma getirilmesine ili şkin i ş lemlerin 
devam ı  süresince olu şan borçlanma maliyetleri aktifle ş tirilir. Buna kar şı n bir 
arazinin herhangi bir faaliyet olmaks ız ın ileride kullan ı lmak üzere elde 
tutulmas ı  durumunda o döneme ili şkin borçlanma maliyetleri aktifle ş tirilemezler 
(m.17). 

2.3.1.2.1.2. Aktifle ş tirme İş lemine Ara Verilmesi 

Bir varl ığı n, amaçland ığı  ş ekilde kullan ıma veya sat ış a haz ır duruma 
getirilmesi için gerekli i ş lemlerin durdurulmas ı  durumunda borçlanma 
maliyetlerinin aktifle ş tirilmesine ara verilir (m.18). Bu duruma örnek olarak, 
in ş aat hatas ı ndan dolay ı  yerel yönetimce in ş aat ın durdurulmas ı  veya kaynak 
yetersizliğ i nedeniyle in ş aat ı n veya üretimin durdurulmas ı  verilebilir. Ancak, 
gerekli teknik ve idari çal ış malar ı n devam ediyor olmas ı , i ş lemlerdeki 
gecikmenin, varl ığı n amaçland ığı  ş ekilde kullan ım ı  veya sat ış a haz ı r hale 
getirilmesi için gerekli olan i ş lemlerin kaç ı n ı lmaz bir parças ı  olmas ı  hallerinde 
borçlanma maliyetlerinin aktifle ş tirilmesine devam edilir (Mar ş ap, 2001: 42). 

2.3.1.2.1.3. Aktifle ş tirmenin Son Bulmas ı  

Bir özellikli varl ığı n, amaçland ığı  ş ekilde kullan ı ma veya sat ış a haz ır 
duruma getirilmesi için gerekli i ş lemlerin tamamlanmas ı  durumunda borçlanma 
maliyetlerinin aktifle ş tirilmesine son verilir (m.19). Kullan ı ma veya sat ış a haz ır 
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duruma gelmesi demek, gerekli imalat, montaj veya in ş aatın bitmesi ve geçici 
kabulün yap ı lmas ı  demektir. Bu varl ıkla ilgili idari i ş lemlerin sürdürülmesi veya 
varl ıkla ilgili dekorasyon ve benzeri küçük i ş lemlere devam edilmesi imalat, 
montaj veya inşaat ın bitmedi ğ i anlam ına gelmez. Bu tür i ş lemler nedeniyle bu 
döneme rastlayan borçlanma maliyetleri art ık aktifleş tirilemeyerek dönem gideri 
olarak muhasebele ş tirilirler. 

Ayr ıca, bir özellikli varl ığı n birbirinden bağı ms ız kullan ıml ı  
bölümlerden olu şuyorsa, bir bağı ms ız bölümün inşasmm tamamlanmas ı  
durumunda, o bölüme ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifle ş tirilmesine son 
verilerek, bundan sonraki borçlanma maliyetleri dönem gideri olarak 
muhasebele ş tirilir (m.21). 

2.3.1.3. Raporlanacak Bilgiler 

Standart i ş letmelerin borçlanma maliyetlerine ili şkin fınansal tablolarda 
aç ıklanmas ı  gereken bilgilere yer vermi ş tir (m.22). Bunlar ; 

Borçlanma maliyetleri için kabul edilen muhasebe politikalar ı , 
Dönem boyunca aktifle ş tirilen borçlanma maliyetleri, 
Genel amaçl ı  borçlanmalardan özellikli varl ıklar için kullan ı lan k ı s ımlara 

ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifle ştirilme oran ı . 

3. BORÇLANMA MAL İ YETLER İ NİN 
MUHASEBELE Ş Tİ Rİ LMES İ NE İLİŞ KİN TÜRKİ YE'DEKİ  
DÜZENLEMELER İ N KARŞ ILAŞTIRILMASI 

Varl ıklar ın elde etme maliyetleri ile aç ı k ilgisi kurulabilen borçlanma 
maliyetlerinin ilgili varl ığı n maliyetine eklenmesi konusunda SPK 
VUK Genel Tebli ğ i ve (stokun "özellikli aktif' olmas ı  kayd ıyla) TMS'nin 
düzenlemeleri aras ı nda fark bulunmamaktad ır. Buna kar şı lık "özellikli aktif' 
niteliğ i ta şı mayan stoklarda TMS'nin yakla şı m ı  farkl ı laşmakta, borçlanma 
maliyetinin stoklara yüklenmesi yerine, dönem gideri say ı lmas ı  istenmektedir. 

Varl ıklar ın elde edilmesinde kullan ı lan kredilerden kaynaklanan ve 
varl ıklar ın aktifle ş tirilmesinden sonra ortaya ç ıkan borçlanma maliyetlerinin 
muhasebele ş tirilmesine ili şkin ise, düzenlemelerde Stoklara ve Maddi Duran 
Varl ıklara göre farkl ı l ıklar vard ı r. Stoklara ilişkin bu tür kur farklar ı  dahil 
finansman giderlerinin gider yaz ı lmas ı  konusunda SPK tebli ğ i ile TMS uyum 
içerisinde olup, gider yaz ı lmas ın ı  kabul ederken, VUK uygulamas ı nda ise bu tür 
kur fark ı , faiz ve komisyon giderleri vb. iste ğe bağ l ı  olarak maliyetlere 
aktar ı labileceğ i gibi, gider de yaz ı labilmektedir (Bu tür kur farklar ı  için 
TMS'nin getirdiğ i bir istisnai durum vard ı r. Standart, yabanc ı  parayla faturas ı  
düzenlenmi ş  son al ımlarla ilgili olarak ortaya ç ıkan kur farklar ı n ın, ekonomik 
istikrar önlemleri gere ğ ince yap ı lan ani ve olağ and ışı  devalüasyon sonucu 
ortaya ç ıkmas ı  durumunda, stok sat ın alma maliyetine ilave edilebilece ğ ini 
aç ıklamaktad ı r). Maddi duran varl ı klara ilişkin bu tür kur fark ı  hariç 
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finansman giderlerinin de gider yaz ı lmas ı  konusunda TMS ve SPK Tebli ğ i 
uyum içerisinde iken, VUK maliyete veya gider yaz ı lmas ı  konusunda 
mükellefleri serbest b ırakm ış t ır. Maddi duran varl ıklara ili şkin bu tür kur 
farklar ı n ı n muhasebele ş tirilmesini ise SPK yükümlünün iste ğ ine b ırakı rken; 
VUK, ilgili maddi duran varl ıklarm iktisap edildiğ i dönem sonuna kadar 
olanlar ın maliyete eklenmesini zorunlu tutmakta, söz konusu dönemden sonra 
ortaya ç ıkanları  ise isteğe b ırakmaktad ır. TMS ise gider yaz ı lmas ın ı  kabul 
etmektedir. 

Anlat ı lanları  bir tablo halinde özetleyecek olursak, 

SPK Tebliğ i'ne göre; 

FAİ Z G İ DERLERİ  KUR FARKLARI 

Varl ı klar ı n 
aktifle ş tirildiğ i 

tarihe kadar ortaya 
ç ıkanlar 

Varl ığı n 
aktifle ş tirildiğ i tarihten 
sonra ortaya ç ı kanlar 

Varl ı klar ı n 
aktifle ş tirildiğ i tarihe 
kadar ortaya ç ıkanlar 

Varl ığı n aktifle ş tirildiğ i 
tarihten sonra ortaya 

ç ı kanlar 

Stoklar 
Maddi 
Duran 

Varl ı klar 
Stoklar 

Maddi 
Duran 

Varl ı klar  Stoklar 
Maddi 
Duran 

Varl ıklar 
Stoklar 

Maddi Duran 
Varl ı klar 

Maliyet Maliyet Gider Gider Maliyet Maliyet Gider 
İ steğ e 

Bağ l ı  

VUK'a göre; 

FAİ Z GİDERLERİ  KUR FARKLARI 

Varl ıklann 
aktifleş tirildiğ i tarihe 
kadar ortaya ç ıkanlar 

Varl ığı n 
aktifle ş tirildi ğ i tarihten 
sonra ortaya ç ıkanlar 

Varl ı klann 
aktifle ş tirildiğ i tarihe 
kadar ortaya ç ı kanlar 

Varl ığı n aktifle ş tirildiğ i tarihten 
sonra ortaya ç ıkanlar 

Stoklar Maddi 
Duran 
Varl ı klar 

Stoklar Maddi 
Duran 
Varl ı klar 

Stoklar Maddi 
Duran 
Varl ıklar 

Stoklar Maddi Duran Varl ıklar 

Varl ığı n 
iktisap 
edildiğ i 
dönem 
sonuna 
kadar 
olanlar 

Varl ığı n 
iktisap 
edildiğ i 
dönem 
sonundan 
sonra 
ortaya 
ç ı kanlar 

Maliyet Maliyet İsteğ e 
bagl ı  

İ steğ e 
bağ l ı  

Maliyet Maliyet İ steğ e 
bagl ı  

Maliyet İ steğ e 
bağ l ı  
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4. SONUÇ VE ÖNERILER 

Ülkemizde borçlanma maliyetlerinin muhasebele ştirilmesine ili şkin 
hükümler VUK, SPK ve Türkiye Muhasebe Standartlar ı 'nda yer almaktad ır. Bu 
düzenlemelerde borçlanma maliyetlerinin ne zaman maliyete yaz ı larak 
aktifle ş tirilmesi gerekti ğ i, ne zaman doğ rudan gider yaz ı larak dönem gideri 
yaz ı lacağı  konusunda bir birlik yoktur. Bu da ayn ı  olay ve ko şullara rağmen 
farkl ı  finansal tablolar ın düzenlenmesine neden olarak, fmansal tablolarm 
karşı laş t ı r ı labilirliğ ini engellemektedir. Bu yüzden düzenlemeler aras ında bu 
birliğ in sağ lanmas ı  gerekmektedir. Bunun da borçlanma maliyetlerinin 
muhasebele ş tirilmesi konusunda birçok konuya aç ıkl ık getiren ve 23 no'lu 
Uluslararas ı  Muhasebe Standard ı  ile uyumlu olan 14 no'lu Türkiye Muhasebe 
Standard ı 'n ın uygulanmaya ba ş lanmas ıyla sağ lanacağı  kanaatindeyiz. 
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OOPERIITI  
AVRUPA BİRLİĞİ 'NE ADAY 

ÜLKELERIN F İNANSAL Rİ SK 
AÇISINDAN KARŞ ILAŞ TIRILIP 

KONUMLANDIRILMASI 

*Aykut Göksel 
** Derviş  Boztosun 

ÖZET 

Ülkelerin uluslararas ı  iş letmecilik aç ı s ından incelenmesi esnas ında, bu 
ülkelerin uluslararas ı  iş letmeler için yat ır ıma uygunluğu değ erlendirilirken, 
finansal riskleri göz önüne al ınmaktad ır. Ülkelerin finansal riskleri çok say ıda 
değ işken tarafından tarif edilmekte, bu de ğ i şkenlerin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi, elde edilecek sonuçlar ın hassasiyeti aç ı s ından önem 
kazanmaktad ır. Bu çal ış ma, Avrupa Birli ğ i'ne aday ülkelerin finansal risklerini 
18 değ işken boyutunda bir bütün olarak incelemeyi amaç edinmi ş tir. 

THE COMPARISON AND THE POSITIONING OF EUROPEAN 
UNION CANDIDATE COUNTRIES IN RESPECT OF FINANCIAL 

RISK 

SUMMARY 

The financial risk of a country plays a great role in the investment 
decisions of an international organization. The financial risk of a country is 
described with many factors where integration of these factors in risk analyze 
ensure the sensibility of the results. In this work, financial risks of countries are 
analyzed beyond 18 factors and the countries are positioned by advanced 
statistical methods. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birli ğ i, Finansal Risk,Uluslaras ı  
İş letmecilik, Konumland ırma 
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77 
Say ı : 144 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



1. GİRİŞ : 

Ticaret ister bir ülke içinde, ister ülkeler aras ında yap ı ls ın, taraflara 
çeş itli kazançlar sağ layan bir faaliyet olmu ş tur. Kar bu kazançlar ın başı nda 
gelmektedir. Ticaretin kar elde etmenin yan ında ülkelere sağ lad ığı  başka 
yararlarda vard ır. Dünya medeniyet merkezinin do ğudan bat ıya kaymas ında, 
Rönesanss ın ortaya ç ıkmas ında, k ıta Avrupa's ın ın sermaye birikimini 
yapmas ında ticaretin rolü yadsmamaz (Sander; 1992) 

Ticaretin uluslararas ı  boyut almas ı  tarihin ilk dönemleriyle ba ş lamakla 
beraber, uluslararas ı  ticaretin tarihinde, ki ş isel aray ış lar ın temel olduğu ve 
aray ış lar ın devlet deste ğ i ve kontrolü ile gerçekle ş tiğ i ilk dönem (ticaret 
dönemi), sanayi devrimi ile ba ş lay ıp, birinci dünya sava şı yla sona eren, 
sömürgecilik dönemi -ki bu dönem tar ım ve madencilik alan ındaki yat ır ımlar 
aç ı s ından önemlidir- ikinci dünya sava şı  sonuna kadar (1914-1945) süren, 
modern çok uluslu ş irketlerin görülmeye ba ş ladığı  imtiyazlar dönemi, ve 
1945'ten günümüze kadar gelen uluslar aras ı  dönem, ana hatlar ı  
olu ş turmaktad ı r. 

Bu tarihsel süreçte, ula şı m, teknoloji ve iletiş imde gerçekle ş en büyük 
at ı l ım ve gelişmeler, küreselle şmenin tetikleyici nedenleri olmu ş , küreselleş me 
ile beraber uluslar aras ı  iş letmecilik önemini daha da artt ı rm ış t ır. 

2. ULUSLARARASI İŞ LETMECİ LİĞİ N AŞAMALARI VE 
ÇEVRES İ : 

Uluslararas ı  iş letmecilik, uluslararas ı  çerçevede amaçlar ına ula ş mak 
isteyen organizasyonlar ın faaliyetlerinin, davran ış lar ınm aç ıklanmas ı , analizi, 
tahmini, tan ımlanmas ı  çabalar ın ı  kapsar. Bu noktada uluslararas ı  iş letme çok 
boyutlu ve değ işken bir çevre içinde faaliyetlerini sürdürür. 

i ş letmelerin diğer ülkelerle ili şkilerinde, ili şkide bulunulan; ülkenin 
kültürü, milliyetçilik, yabanc ı-dü şmanl ığı  gibi ak ımlar ı n varl ığı , iş letmenin 
kendi personeli içindeki milliyet farkl ı l ıklar ı  sosyo-kültürel çevre içinde ele 
alınabilir. 

Ülkelerin, rekabet üretim, yat ırım alanlar ına getirdikleri s ı n ırlamalar, 
ülkedeki asayi ş  bozukluklar ı , hükümetlerin s ık s ık değ işmesi gibi politik 
istikrars ı zl ık unsurlar ı  ve i ş letmelerin mal varl ıklar ın ı  kaybetmesi anlam ına 
gelecek olan politik risk, uluslararas ı  politik çevreyi olu ş turur. 

Uluslararas ı  iş letmenin ekonomik çevresi i ş letmenin faaliyette 
bulunduğu tüm ekonomik ş artlar ı  ifade etmektedir. (Yüksel, 1999;20-28) 
İş letme ister, uluslararas ı laş man ın ilk aş amas ı  olan ihracat, ister ortak yada 
doğrudan yat ırım aş amalarında olsun ekonomik çevreden etkilenecek, 
uluslararas ı laşma derecesini belirlerken ekonomik çevreyi dikkate alacakt ı r. 
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Bu noktada, ekonomik çevre uluslararas ı laşmay ı  belirleyen, yat ır ım kararlar ını  
etkileyen önemli bir role sahiptir. (Emir, 1999;15-16) 

3. ARAŞTIRMANIN TEORİ K ÇERÇEVESİ : 

Uluslararas ı  iş letmecilik faaliyetleri birden fazla ülkede ve karma şı k bir 
çevrede yürütülmektedir. İş letme uluslararas ı  pazara giri ş te, ihracat, anla şmaya 
dayal ı  stratejiler, yada yat ırım seçeneklerinden birini seçebilir. (Bunnet ve 
Ricks,1992;272-290). i ş letmenin uluslararas ı laşma karar ında ve derecesinde 
etkili olacak unsurlar ın ba şı nda, faaliyet göstermeyi dü şündüğü ülkenin 
ekonomik özellikleri etkili olacakt ır. Yukar ıda da ana unsurlar ı  say ı lan 
ekonomik çevrede finansal unsurlar ve ülkenin genel ekonomik yap ı s ın ın 
göstergeleri önemli olacakt ır. Bu noktadan hareketle ülkelerin ayn ı  ekonomik 
değ işkenler çerçevesinde kar şı laş tır ı lmas ı , konumlandırı lmas ı , ekonomik ve 
fmansal unsurlar aç ı s ından genel bir de ğ erlendirme yap ı lmas ında yararl ı  
olacakt ı r. 

Bu görü ş ten hareketle Avrupa Birli ğ i'ne aday olan ülkeler aras ında, 
finansal ve ekonomik de ğ i şkenlere dayal ı , çok boyutlu ölçeklendirmesi 
çal ış mas ı  ile bu ülkeler aras ında finansal  risk aç ı s ından kar şı laş tırma yapman ın 
ve bunun neticesinde 2 ve 3 boyutlu bir ölçekte kar şı laştırmal ı  konumlar ınm 
araş tır ı lmas ın ın yararl ı  olacağı  düşünülmüş tür. 

4. ARAŞ TIRMANIN AMACI: 

Araş t ırman ın amac ı , ekonomik çevrenin bir alt çevresi olan finansal 
çevre unsurlar ın ın, finansal riski etkileyen de ğ iş kenler çerçevesinde, Avrupa 
Birliğ ine aday olan ülkelerle, Türkiye'nin durumunu kar şı laşt ırmak ve bunu 2 
ve 3 boyutlu bir ölçekte konumland ırmaktır. 

5. ARAŞ TIRMANIN METODOLOJ İ Sİ  VE SINIRLILIKLARI 

Araş t ırman ın verileri ikincil verilerdir. Dünya bankas ının 2000-2001 y ı lı  
raporundan elde edilmi ş tir. Veriler 1998 ve 1999 y ı llar ına aittir. (World Bank 
Annual Report 2000-2001) Ara ş t ırmada kullan ılacak yöntem çok 
değ işkenli ölçeklendirmedir. (Multi Dimensional Scaling) Bu yöntem birden 
fazla değ i şkenin aralar ındaki ili şkileri dikkate alarak, bu de ğ iş kenleri 
uygulay ı c ı n ın isteğ ine bağ l ı  olarak 2 veya 3 boyutta indirgeyerek 
toplulaş t ırmaktad ır. (Tatl ı dil, 1992 : 122-138) 

Bu çal ış mada yap ı lmak istenen, finansal riski etkileyen ve ülke 
ekonomik yap ı s ını  tan ımlayan değ işkenleri bu yöntemle 2 ve daha sonra 3 
boyutta toplayarak, ülkeleri bu boyutlar çerçevesinde konumland ırmaktı r. 

Çok değ işkenli ölçeklemenin aç ıklanmas ında temel bile şenler analizi, 
faktör analizi ile beraber uygulanmakta, bu şekilde çok değ işkenli ölçeklemenin 
boyutlar ına aç ıkl ık getirilmektedir (Kurt, 1992 : 32-48). 
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Değ işkenler aras ındaki korelasyon, de ğ işkenler aras ındaki ilişkiyi, 
yönünü ve gücünü tarif etmektedir. (K ı l ıçkaplan, 1995) Bu amaçla "Pearson 
Korelasyon Katsay ı s ı " kullan ı lmış t ı r. 

Ara ş t ırman ın baz ı  k ı s ıtlar ı  bulunmaktad ır. öncelikle, Avrupa Birli ğ i'ne 
aday ülkelerden K ıbr ı s Rum Kesimi, Litvanya, Macaristan' ın analizde 
kullan ı lacak verilerinin tümüne ula şı lamam ış , bu veriler kaynaklarda 
bulunamam ış t ır. Bu sebeple bu 3 ülke de ğ erlendirmeye al ınmamış t ı r. 

6. ARAŞ TIRMANIN DEĞİŞ KENLERİ  

Araş t ı rmada kullan ı lacak olan değ işkenler, "Mutlu Can (1992: 383-404), 
Yüksel (1992:35), (Punnet ve Ricks, 1992:315-320), (Dunning: 1993:296-301), 
Emir (1999:16-23)" ten taranarak elde edilmi ş tir. Araş t ı rmada kullan ı lmak üzere 
18 değ iş ken tespit edilmi ş tir. Değ i ş kenler ve aç ıklamaları  ş öyledir; 

6.1 Gayri Safi Yurtiçi Has ı la (GSY İ H): 

Bir y ı l içerisinde ilgili ülkede yarat ı lan tüm mal ve hizmetlerin değ erini 
ifade etmektedir. Pazar ı n hacmi, ihracat aç ı s ından, pazara giri ş  yetene ğ inin ve 
büyüme kapasitesinin belirlenmesi aç ı smdan önemli bir gösterge olarak kabul 
edilmektedir. Ithalat aç ı s ı ndan ise hangi üretim kaynaklar ına ne zaman 
ulaşı labileceğ ini göstermesi aç ı s ından önemlidir. Analizin sağ l ıkl ı  sonuçlar 
vermesi için GSY İH'nin büyüme oran ı  kullan ı lm ış t ı r. 

6.2 GSY İ H'nin ithalat ı  Karşı lama Oran ı : 

ilgili y ı l ithalat ın ın GSY İH bölünmesi ile bulunur. Yurtiçinde yarat ı lan 
tüm mal ve hizmetlerin ithalat ı  karşı lama oran ı n ı  verir. De ğ erin küçük olmas ı  
güçlü bir üretimi i ş aret etmektedir. 

6.3 Enflasyon Oran ı : 

Enflasyon fiyatlar ın art ışı  GSMH'nin dü şmesi ve bunun sonucu olarak 
halk ın al ım gücünün azalmas ı  ve ülkenin fakirle şmesi anlam ına gelmektedir. 
(Can Mutlu, 1992:390) Enflasyon, arz ın maliyetlerdeki art ış  sebebiyle 
daralmas ından yada arz sabitken talebin art ışı ndan meydana gelmektedir. Bir 
başka deyi ş le üretim kapasitesinin talebi kar şı layamamas ından olu ş maktad ır. 
(Ertürk, 1999 : 278) Ayr ı ca enflasyon ile döviz kurlar ında ve faizlerin artmas ı  
aras ında kuvvetli bir ili şki mevcuttur. Para arz ı n ın kontrol edilmesi ve devlet 
harcamalar ın ın azalt ı lmas ı  enflasyonu kontrol etmekte kullan ı lmaktad ır. 
(Seyidoğ lu, 1998: 200-202). 
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6.4 Para Arz ı ndaki Büyüme : 

Para arzmdaki a şı rı  büyüme enflasyonist bir etkiye sahiptir, k ıt 
kaynaklar ın varl ığ ma i şaret etmekte ve bütçe aç ığı nın kapat ı lmas ı  için para 
basma gereğ ini ortaya ç ıkarmaktad ır (Branson, 1995 : 88-89). Bu etkiler 
enflasyonla beraber faizlerin yükselmesine sebep olmakta, bu durum finansal 
yönetim aç ı s ından sermaye maliyetlerinin yükselmesi, planlama zorluklar ı  
tahvil fiyatlar ında düşme, sermaye gereksiniminin artmas ı  sonuçlar ını  
doğurmakta, kur riskini art ırmaktad ır. (Ceylan,2000:482-486) 

6.5 Bütçe Aç ığı : 

Devletin gelir ve giderleri aras ındaki negatif farkt ır. Faiz ödemeleri bu 
aç ığı  daha da artt ıracakt ır. Bütçe aç ığı nm giderilmesi para basma, bono sat ışı  ve 
vergilerin yükseltilmesiyle kar şı lanmaya çal ışı lmaktad ır (Ertürk,200:312-314). 
Enflasyonu artt ırı c ı  etkisi olan bütçe aç ığı n ın ulaslararas ı  iş letmecilik kararlar ı n ı  
olumsuz etkileyece ğ i aç ıkt ır. Çal ış mada bütçe aç ığı n ın GSYİH'ye oran ı  
verilerin kar şı laş t ırmal ı  analizine olanak sağ lamak için kullan ı lmış t ır. 

6.6 Nüfus Büyümesi: 

Nüfusun büyük olmas ı  ve nüfus büyümesi art ışı , pazarda büyüme 
anlam ına gelmektedir. Gelir düzeyinin nüfus büyümesinden daha h ızl ı  artmas ı  
kiş isel harcamalar ın fazlala ş acağı n ı  ve ulusal pazarda tüketimin artaca ğı nı  ön 
görmektedir. Fakat milli gelirin nüfus art ışı ndan daha yava ş  artmas ı  durumunda 
kiş i başı na dü şen milli gelir pay ı n ın azalaca ğı  aş ikard ır (Mutlu Can, 199:387- 
388). Çal ış mada nüfus art ış  h ı zı  verilen kullan ı lmış t ır. 

6.7 Gayri Safi Milli Has ı la (GSMH): 

GSMH bir ülkenin yurt içi ve yurt d ışı  tüm ticari faaliyetlerin sonucu 
elde edilen toplam geliri göstermektedir. Ekonomik hacmin belirlenmesi, 
bireysel geliri etkilemesi, ekonomik büyümeyi belirtmesi aç ı s ından önemli bir 
göstergedir. Di ğer değ işkenlerin de oldu ğu gibi GSMH da ülke riskinin 
hesaplanmas ında kullan ı lmaktad ır. GSMH'nin büyümesi yat ırımlara daha fazla 
kaynak ayr ı lmasma i ş sizliğ in önlenmesine, ki ş i başı  milli gelirin artmasma 
olanak sağ lamakta, bu tür bir ekonomik bir büyüme ekonomik hayat ın istikrar 
içinde sürmesine yard ımc ı  olmaktad ır (Ertürk, 2000: 316-317). 

6.8 GSMH'deki Büyüme ve Ki ş i Ba şı na Dü ş en Milli Gelir: 

Kiş i başı na düş en milli gelirin artmas ı  tüketimi artt ıracakt ır. Bu durum 
halk ın al ım gücünün yükselmesi anlam ına gelmektedir. Uluslararas ı  iş letmecilik 
faaliyetlerinde GSMH ve ki ş i başı  milli gelirin fazla ve art ış  oranlar ı n ın yüksek 
olmas ı  olumlu bir gösterge olarak de ğ erlendirilmektedir (Can Mutlu,1999:22- 
23 ;Ertürk,2000:317;Emir,1999:22-23). 
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6.9 Yurt içi Tasarruflar (Y İ T): 

Yurt içi tasarruf harcamalar sonras ı  elde kalan gelirler toplam ıdır. 
Yİ T'lerin yüksek olmas ı  pazar ın geni ş leyip canlanaca ğı na i şaret etmektedir. 
YİT'lerin büyüklü ğü, sermaye maliyetlerini olumlu etkilemektedir. Y İT 
sermayeye, yeni yat ı r ım alanlar ı  sağ lamas ı  şeklinde geni ş liğ ine, mevcut 
yat ı r ımlar ın emek verimli ğ ini artt ırmas ı  ş eklinde de derinli ğ ine etki eder. Her iki 
durumda da gelir düzeyinin yükselmesi beklenmektedir (Ertürk,2000:324-326). 
Çal ış mada YİT milyar dolar olarak ifade edilmi ş tir. 

6.10 GSY İH'nin ihracat ı  Karşı lama Oran ı : 

Bu göstergede ihracat ın GSYİH'nin ne kadar ın ı  olu ş turduğ u 
belirtilmektedir. Bu rasyo ile, yurt d ışı  sat ış  faaliyetlerinin, yurt içindeki tüm 
ticari faaliyetlerinin toplam ına olan oran ifade edilmektedir. 

6.11 Y ı ll ı k Faiz Oran ı : 

Faiz oranlar ı  sermaye maliyetini do ğ rudan etkileyen, enflasyon, bütçe 
aç ığı , para arz ı  art ışı  değ i şkenleriyle ili şkili bir göstergedir. Faizlerin dü şük 
olmas ı  yat ı r ı m ı  te şvik edici olmakta, sermaye maliyetlerini 
dü ş ürmektedir(Türko 1999:10-13). 

6.12 GSMH' nin D ış  Borcu Karşı lama Oran ı : 

Tüm milli gelirlerin d ış  borcu kar şı lama oran ı d ır. Ülkenin dış  borç 
yükünün ve ekonomik aç ı dan d ış a bağı ml ı l ığ m ın bir göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. (Emir 1999:22) D ış  borcun getirdi ğ i faiz ödemelerinin milli 
gelirin yurt d ışı na aktar ı lmas ı  anlam ına geldiğ i görüş leri yayg ınd ır. Bu durum 
al ınan d ış  borcun verimli kullan ı lamamas ı  halinde daha geçerli olmaktad ır. 

6.13 ihracat ın ithalat ı  Karşı lama Oran ı : 

Ödemeler dengesinin olumlu geli ş mesine katk ı  verecek olan bu gösterge, 
ayn ı  zamanda ülkenin yurt d ışı  faaliyetlerindeki aç ık ve fazlas ın ın da bir i şareti 
olmaktad ır, ihracat ın ithalattan yüksek olmas ı  milli geliri artt ır ı c ı  bir etki 
göstermektedir (Branson, 1995:379-382). 

6.14 Döviz Rezervlerinin ithalat ı  Karşı lama Oran ı : 

D ış  ödemeler kabiliyetinin ölçülmesinde kullan ı lan bu oran ekonominin 
ve pazar istikrar ın ı n devaml ı l ığı  konusunda olumlu ip uçlar ı  vermektedir. 
Özellikle ekonomide olu ş abilecek dönemsel olumsuz geli şmeler karşı s ında 
ithalatın sürdürülebilir kapasitesini ölçer. 
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6.15 Kısa Vadeli D ış  Borcun Toplam D ış  Borç içindeki Oran ı : 

D ış  borç yap ı s ın ın analizine yarayan bu oran k ısa vadeli d ış  borç 
ödemelerinin yap ı l ıp yap ı lamayacağı na bir gösterge olmaktad ır. Toplam d ış  
borcun kompozisyonunda k ı sa vadeli d ış  borcun az olmas ı , yakın gelecekte d ış  
borç ödemelerinde s ık ınt ıya dü şülme ihtimalinin azalmas ı  olarak kabul 
edilmektedir. 

6.16 Döviz Rezervlerinin GSMH'ye Oran ı : 

Döviz rezervlerinin GSMH içindeki oran ın ın yüksek olmas ı  ekonomik 
dalgalanmalar kar şı s ında güçlü bir yap ın ın varl ığ ma i ş aret etmektedir. Bu 
durum ekonomideki olumsuz de ğ i şmelerin daha kolayl ıkla telafı  edilebilece ğ ini 
göstermektedir. 

6.17 Market Kapitalizasyonu: 

Hisse senedi piyasas ın ın kapitalizasyonu firmalar için sermayenin 
uygunluğunu göstermesi aç ı s ından önemlidir. Bu oran yat ır ıma uygun olan özel 
sermaye miktar ın ı  belirlemektedir. Hisse senedi piyasas ın ın var olmamas ı  yada 
yetersiz bir potansiyele sahip olmas ı  büyümeyi geciktiren bir faktör olarak 
karşı m ıza ç ıkmaktad ı r. 

Çal ış man ın Verileri: 

Çal ış mada kullan ı lan 18 değ işkene ve 8 ülkeye ait veriler a ş ağı daki 3 
tabloda sunulmu ş tur: 

Tablo 1. Çalış man ı n Verileri 1 

Y İH'daki 
Büyüme 

(%) 

Ithalat • YIH (%) 
Enflasyon 
Oran ı  (%) 

Para 
Arz ı ndaki 

3üyüme (%) 

K ı sa Vadeli 
D ış  Borç 

Tplam D ış  
Borç (%) 

Döviz 
Rezervlerinin 

ithalat ı  
Karşı lama 
Oran ı (%) 

Bulgaristan 2.40 51.89 3.08 11.87 0.04 0.51 
Çek 
Cumhuriyeti -0.76 65.31 2.71 2.62 0.29 0.37 

Estonya -1.12 82.66 3.85 23.73 0.16 0.18 
Polonya 4.10 32.48 6.82 8.26 0.12 0.47 
Romanya -2.28 33.18 48.70 44.94 0.99 0.21 
Slovakya 1.90 66.88 6.58 11.63 0.16 0.22 
Slovenya 5.20 56.52 6.59 15.06 0.18 0.28 
Türkiye -5.15 26.87 56.28 98.33 0.25 0.42 
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Tablo 2. Çal ış man ı n Verileri 2 

Nüfusunun 
Büyüme 

Oran ı  (%) 

GSMH 
(Milyar 

$) 

GSMH'nin 
Büyüme 

Oran ı  (%) 

Kiş i Ba şı  
GSMH 
(Bin $) 

Toplam Yurt 
İçi Tasarruflar 

(Milyar $) 

Bütçe 
Aç ığı  

Y İ H (%) 

Bulgaristan -0.6 11.30 3.00 1380 12 1.53 

Çek 
Cumhuriyeti -0.16 52.00 -5.00 5060 29 -1.62 

Estonya -0.51 5.00 1.90 3480 17 -0.16 

Polonya -0.03 153.10 3.40 3960 18 -0.93 

Romanya -0.20 34.20 -3.00 1520 10 -0.27 

Slovakya 0.09 19.40 1.00 3590 28 -3.27 

Slovenya 0.15 19.60 3.50 9890 24 -0.74 

Türkiye 1.58 186.30 -6.40 2900 21 -13.02 

Tablo 3. Çal ış man ın Verileri 3 

ihracat 
Y İ H (%) 

Y ı ll ı k Faiz 
Oran ı (%) 

D ış  Borç / 
GSMH (%) 

ihracat ı n 
ithalat ı  

Karşı lama 
Oran ı  (%) 

Döviz 
Rezervlerin 
GSMH'ye 
Oran ı (%) 

Market 
 (apitilizasyo 

nunu 
GSMH'ye 

 Oran ı (%) 

Bulgaristan 38.00 9.60 78.00 1.00 0.27 0.06 

Çek 
. 

Cumhuriyeti 
60.00 4.20 45.00 1.02 0.25 0.23 

Estonya 83.00 4.50 13.00 1.13 0.17 0.36 

Polonya 20.00 6.30 17.00 1.20 0.16 0.19 

Romanya 29.00 79.70 23.00 1.34 0.08 0.03 

Slovakya 64.00 6.70 45.00 1.17 0.17 0.04 

Slovenya 57.00 5.10. 33.00 1.02 0.16 0.11 

Türkiye 26.00 85.00 49.00 1.02 0.13 0.61 
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Araş t ı rman ı n Bulgular ı : 
Tespit edilmiş  18 değ işken aras ındaki çift tarafl ı  Pearson Korelasyon 

değ erlerinden anlaml ı  olanlar a ş ağı daki tabloda belirtilmiş tir. 

Tablo 4. De i kenler ili kileri İ  eren Korelasyon Tablosu 
Y İ H' 
deki 

3üyüme 
(%) 

ithalat 
Y İ H (%) 

Enflasyon 
Oran ı  (%) 

Para 
Arz ı ndaki 
Büyüme 

(%) 

Bütçe 
Aç ığı /Yİ H 

(%) 

Nüfusun 
Büyüme 

Oran ı  (%) 
GSMH 

3SMH' nin 
Büyüme 

Oran ı  (%) 

Yİ H'deki 
Büyüme(%) 1.00 0.207 -0.737* -0.770* 0.624 -0.473 -0.323 0.732* 

ithalat/Y İH (%) 0.207 1.00 -0.712* -0.567 0.433 -0.546 -0.735* 0.508 

Enflasyon 
Oran ı  (%) 

- 
0.737* -0.712* 1.00 0.908** 0.908** 0.676 0.513 -0.753* 

Para Arzındaki 
Büyüme (%) 

- 
0.770* -0.567 0.908** 1.00 -0.837** 0.811* 0.586 -0.915** 

Bütçe 
Açığı /YİH (%) 0.624 0.433 -0.665 -0.837** 1.00 -0.966** -0.728* 0.956** 

Nüfusunun 
Büyüme Oran ı  
(%) 

-0.473 -0.546 0.676 0.811* -0.966** 1.00 0.760* -0.912** 

GSMH 
(Milyar $) 

-0.323 -0.735* 0.513 0.586 -0.728* 0.760* 1.00 -0.717* 

GSMH'nin 
Büyüme Oran ı  
(%) 

0.732* 0.508 -0.753* -0.915** 0.956** -0.912** -0.717* 1.00 

* Korelasyon 0.05 seviyesinde anlaml ıd ır 
** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlaml ıd ır. 

Tüm ülke verileri toplu halde ele al ındığı nda, değ işkenler aras ındaki 
korelasyon ili şkisi aşağı daki ş ekilde de ğ erlendirilebilir; enflasyon oran ındaki 
art ış  ile, GSMH ve GSMH'nin ithalat ı  kar şı lama oran ı  aras ında ters yönlü bir 
ilişki, yine, bütçe aç ığı n ın GSY İH'ye oran ı  ve GSMH'nin büyümesi aras ında 
ters yönlü bir ili şki mevcuttur. Enflasyondaki art ış  GSYİ H ve ithalat ın GSY İ H 
tarafından kar şı lanma oran ında bir azalmaya sebep olmaktad ır. 

Para arzmdaki büyüme ayn ı  ş ekilde GSMH ve GSY İH'yi azaltmakta, 
enflasyonu artt ırmaktad ır. Para arz ın ın nüfustaki büyüme ile do ğ ru orant ı lı  bir 
ilişkisi mevcuttur. Yine para arz ı  enflasyonu artt ır ıp, GSY İH'yi azaltmakta ve 
bunun sonucu olarak bütçe aç ığı n ın GSYİH'ye oran ın ı  ters yönde artt ırmaktad ır. 
Bununla beraber nüfus büyümesinin bütçe aç ığı n ı  artt ırdığı  gözlenmektedir. 
ithalat ın büyümesi de bütçe aç ığı na artt ı r ı c ı  bir etki yapmaktad ı r. 
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Tablo 5. Temel Bile enler Matriksi: 
Bile ş enler 
1 2 3 

GSMH'nin Büyüme Oran ı  (%) -0.977 
Bütçe Aç ığı /Y İ H (%) -0.976 
Nüfusun Büyüme Oran ı  (%) 0.948 
Para Arz ı ndaki Büyüme (%) 0.894 
Market Kapitilizasyonunu GSMH'ye Oran ı (%) 0.843 
GSMH 0.729 
Enflasyon Oran ı  (%) 0.729 
Y İ H'deki Büyüme (%) -0.697 
Y ı ll ı k Faiz Oran ı (%) 0.681 
İ hracat/Y İ H (%) 0.873 
İ thalat/Y İ H (%) 0.804 
Toplam Yurt İ çi Tasarruflar (Milyar $) 0.751 
Ki ş i Ba şı  GSMH (Bin $) 0.624 
Döviz Rezervlerin ithalat ı  Karşı lama Oran ı (%) 0.858 
ihracat ı n ithalat ı  Kar şı lama Oran ı  (%) -0.780 
Döviz Rezervlerin GSMH'ye Oran ı (%) 0.775 
K ı sa Vadeli D ış  Borç/Toplam D ış  Borç(%) -0.765 
D ış  Borç/GSMH (%) 0.706 

Faktör Analizi ile 18 de ğ işken üç bile şen alt ı nda toplanm ış , matriks 
normalize edilmi ş  ve ayr ı  bile ş enler alt ında toplanan de ğ i şkenler aras ındaki 
iliş ki minimize edilmiş tir. Buna göre üç boyut belirlenmi ş tir. 

Tablo 6. Konumland ı rma Boyutlar ı  
GSMH'nin Büyüme Oran ı  (%) 

1. Boyut 
Genel Ekonomi 

Boyutu 

Bütçe Aç ığı /Y İ H (%) 

Nüfusun Büyüme Oran ı  (%) 

Para Arz ı ndaki Büyüme (%) 

Market Kapitilizasyonunun GSMH'ye Oran ı (%) 

GSMH 

Enflasyon Oran ı  (%) 

Y İ H'deki Büyüme (%) 

Y ı ll ı k Faiz Oran ı (%) 

İ hracat/Y İ H (%) 

2. Boyut Ticaret Boyutu İ thalat/Y İ H (%) 

Toplam Yurt İ çi Tasarruflar (Milyar $) 

Kiş i Ba şı  GSMH (Bin $) 

Döviz Rezervlerin ithalat ı  Karşı lama Oran ı (%) 

3. Boyut 
Döviz-Ödemeler 

Boyutu 

ihracat ı n ithalat ı  Karşı lama Oran ı  (%) 

Döviz Rezervlerin GSMH'ye Oran ı (%) 

K ı sa Vadeli D ış  Borç/Toplam D ış  Borç(%) 

D ış  Borç/GSMH (%) 
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Temel bile ş enler analizi ile belirlenen 3 boyut özelliklerine bak ı ldığı nda, 
1.Boyut "Genel Ekonomi Boyutu", 2.Boyut "Ticaret Boyutu", 3.Boyut ise 
"Döviz-Ödemeler Boyutu" olarak adland ır ı lm ış t ır. Bu boyutlar çerçevesinde 
ülkelerin konumland ırı lma koordinatlar ı  aş ağı daki gibidir: 

Tablo 7. Ülkelerin Konumlar ı n ı n Koordinatlar ı  
BOYUTLAR 

Genel Ekonomi Ticaret Boyutu oyutu  
Döviz-Ödemeler 
Boyutu 

Bulgaristan 1.3814 -1.5610 -1.0151 
Çek Cumhuriyeti 0.6121 0.4485 0.0124  
Estonya 1.0225 0.1865 0.5408 
Polonya -0.3903 1.1675 -0.5445  
Romanya -1.4793 1.2326  -1.1108 
Slovakya 0.8553 0.1099 0.1014  
Slovenya 0.7081 0.7097 0.4545  
Türkiye -2.7098 0.0498 -0.7822  

Bulunan koordinatlara göre 3 boyutlu konumland ırma Ş ekil l'de görülmektedir. 

Ş ekil 1. Avrupa Birli ğ i'ne Aday Ülkelerin 3 Boyutlu Ölçekte 
Konumland ı r ı lmas ı  
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Avrupa Birli ğ i'ne aday ülkelerin Ticaret, Genel Ekonomi, ve Döviz-
ödemeler boyutlar ına göre 3 boyutta konumland ır ı lmas ı  ş ekil 1 'deki gibi 
sonuçlanmaktad ır. Konumland ırmada kullan ı lan temel bile ş enler analizi 
güvenilirlik katsay ı s ı  (S-Stress) 0.03261 olmu ştur. Bu sonuç yüksek 
güvenilirlik anlam ına gelmektedir. 

Konumland ırmadan şu sonuçlar ç ıkar ı labilir; uluslararas ı  iş letmecilik 
çerçevesinde fınansal risk aç ı s ından en riskli ülke Bulgaristan'd ır. Bulgaristan' ı  
Romanya ve Türkiye izlemektedir. Boyut de ğ erlerine bak ı ldığı nda, Romanya ve 
Türkiye'nin ayn ı  grup içinde ele al ınabileceğ i görülmektedir. Göreceli olarak 
iyi durumdaki ülkeler, baş ta Polonya, ve ayn ı  grup içinde de ğ erlendirilebilecek 
olan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Slovakya'd ır. 

• Türkiye 

"Polonya 

• Slovenya 

• Çek Cumhuriyeti 

• Slovakya 
• Estonya 

• Romanya 

• Bulgaristan 

-3 	 -2 
	 0 	 2 

Genel Ekonomi Boy utu 

Ş ekil 2. Avrupa Birli ğ i'ne Aday Ülkelerin 2 Boyutlu Ölçekte 
Konumland ı r ı lmas ı  

İki boyutlu konumland ırma sonuçlar ı , 3 boyutlu değ erlendirmenin 
paralelinde sonuçlar vermektedir. 3 boyutlu ölçeklendirmeye göre %5 veri kayb ı  
olmakta, güvenilirlik (s-Stress) katsay ı s ı  0.0893'e dü şmektedir. Genel olarak 
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'n ın alt grupta yer ald ığı , bir ba şka değ iş le 
göreceli olarak riskli grupta oldu ğu, buna kar şı n, Polonya, Slovenya, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya ve Slovakya'n ın göreceli olarak daha az riskli ülkeler 
grubunu olu ş turduğu görülmektedir. 
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SONUÇ: 

Çok boyutlu ölçeklendirme, çok say ıda değ işkenin birlikte incelenip 
değ erlendirmeye konuldu ğu durumlarda, de ğ işkenleri gruplayarak ve sonuçlar ın 
ölçekler üzerinde konumland ı r ı lmas ına olanak vererek, görselli ğ i artt ırmas ı  
bak ım ından önemli bir istatistiki yöntemdir. İş letme biliminde de ğ iş ik amaçlar ı  
gerçekle ş tirmek için güvenilir bir biçimde kullan ı labilecek bir metottur. Çünkü 
iş letme bilimi her olay kar şı smda çok say ıda değ işkeni inceler ve karar verir. 

Çal ış man ın gösterdiğ i temel veriler ş u ş ekilde özetlenebilir; Avrupa 
Birliğ i'ne aday ülkeler içinde finansal risk aç ı s ında en riskli ülke 
Bulgaristan'd ır. Türkiye ve Romanya Bulgaristan'a göre daha az riskli fakat, 
Polanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Slovakya'n ın oluş turduğu, 
göreceli olarak en az riskli ülkeler grubundan, daha fazla risklidir. Bu durumda 
uluslararas ı  iş letmecilik çerçevesinde, finansal risk aç ı s ından bir değerlendirme 
yap ı ldığı nda, çok uluslu i ş letmelerin, finansal  riski az olan ülkelerde faaliyette 
bulunmay ı  tercih edeceklerini söylemek yanl ış  olmayacakt ır. Avrupa 
Birliğ i'nin, analize dahil ettiğ imiz aday ülkeler içinden sadece Türkiye'yi tam 
üyelik statüsü için uygun görmemesi analiz sonuçlar ına uygun de ğ ildir. 
Ekonomik bir analiz olarak da kabul edilebilecek olan bu çal ış ma Bulgaristan, 
Romanya ve Türkiye'ye e ş it davran ı lmas ı  gerektiğ ini ortaya koymaktad ır. 
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OOPERAT İ FçiL İ K 

YENİ  MERA KANUNU 6. YILINDA 
Ferhat UZUN' 

İ brahim AYDIN2 
 Gürsel BALCI3  

ÖZET 

Yurdumuzda hayvanlar ı m ız ın ihtiyaç duydu ğu kaba yemlerin ana 
kaynağı n ı  çay ır ve meralar ım ız olu ş turmaktad ır. Bununla birlikte bu kaynak, 
gerek hukuki yetersizlik, gerekse çiftçilerimizin bilgi ve bilinç eksikli ğ i 
nedeniyle y ı llarca doğ ru kullan ı lmadığı ndan verimsizle şmiş  ve özelliklerini 
büyük ölçüde kaybetmi ş tir. Çay ır ve meralar ı m ızın kullan ı lmas ı  ve korunmas ı  
bak ım ından hukuki eksikliğ i gidermek üzere 1998 y ı l ında Mera Kanunu 
ç ıkarı lmış t ır. Fakat, kanunun ç ıktığı  günden bugüne kadar yap ı lan çal ış malarda 
al ınan mesafe çok da tatmin edici olmam ış tır. Bu nedenle, gerek kanundan 
gerekse uygulama s ı ras ındaki aksakl ıklardan kaynaklanan problemlerin ele 
al ınıp acilen çözüme kavu ş turulmas ı  gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, mera kanunu, mera yönetimi 

SIXTH YEARS OF NEW RANGE LAW 

ABSTRACT 

In our country, the main source of forages needed by ruminants is range 
and pastures. However, this source lost its productivity and inherent traits due to 
inappropriate usage by the farmers who had not enough knowledge and 
conscious. In 1998, Range Law was put into force in order to complete the 
legislative defıciency with respect to using and protection of our pastures and 
ranges. But, up to now satisfactory results couldn't be obtained. For this reason, 
the problems arised from law itself or the defects occurred during the 
application of the law should be solved urgently. 

Keywords: Rangeland, range law, range management 

Yrd. Doç. Dr. 
2 

Doç. Dr., 19 May ı s Ün. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü 
3 . 

Z ıraat Müh., Tar ı m İ l Müdürlüğ ü, Samsun 
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GIRIŞ  

insanoğ lunun çay ır ve meralar ile u ğ raşı s ı , çok eski tarihlere kadar 
inmektedir. Denilebilir ki, tarihteki göçebe hayata ve göçlere yön veren en 
önemli nedenlerden birisi de, kabile ya da milletlerin verimli otlak alanlar ına 
sahip olma iste ğ i olmuş tur. 

Çay ır ve meralar, hayvanlar ın ihtiyac ı  olan kaba yemin sa ğ landığı  
kaynaklar ın en ba şı nda gelmektedir. Dünyada 130 milyon kilometrekare olan 
kara parças ın ın yaklaşı k % 26's ın ı  çay ır ve meralar olu ş turmaktad ır. Belirtilen 
bu alanlara, otlatma amac ıyla yararlan ı lan 22 milyon kilometrekare stepler de 
dahil edildiğ inde, hayvan besleme için kullan ı lan toplam alanlar ın dünya 
üzerinde çok büyük bir yer kaplad ığı  görülmektedir (4). 

Türkiye, sahip olduğu 11.6 milyon BBHB ile hayvan varl ığı  aç ı s ından 
dünyan ın önde gelen ülkelerinden biridir. Bununla birlikte hayvan say ı s ındaki 
bu zenginlik, hayvansal üretime yeterince yans ımamaktad ır (3). Halbuki 
hayvansal ürünler, insan beslenmesindeki önemi kadar, katma de ğ eri yüksek 
ürünler olduklar ından endüstriye hammadde verme ve istihdam sa ğ lama 
bak ı m ından da önem ta şı rlar. Bununla birlikte hayvanc ı lığı m ız ın tar ım sektörü 
içindeki pay ı  oldukça dü şüktür. Bunun pek çok ve birbirleriyle ili şkili sebepleri 
vard ır. Bunlardan en önemlisi, hayvanc ı l ık sektörünün temel ve en önemli 
girdisini te şkil eden kaliteli kaba yem üretimimizin yetersiz olu ş udur. 

Mevcut hayvanlar ı m ı z ın y ı l boyunca ya şam ve verim pay ı  ihtiyac ı  olan 
kaliteli kaba yemler yeterince sa ğ lanmad ı kça, hayvanc ı l ığı m ı zda bir çok 
sorunlar do ğ al olarak ortaya ç ıkacak ve önem kazanacakt ır. Ancak bu sorunlar, 
hiçbir zaman yetersiz ve dengesiz beslenmenin önceli ğ ini alamayacakt ır. 

Çay ır ve mera alanlar ımız hayvanlar ı m ız ın beslenmesi yan ında doğ al 
güzellik, yabani hayata ortam olu ş turma ve erozyon kontrolüne kadar daha bir 
çok öneme sahiptir. Bir ülkede ye ş il alanlara verilen önem, o ülke insanlar ının 
uygarl ık seviyesini gösteren en önemli kriterlerinden biridir. 

1. ÜLKEMIZ ÇAYIR VE MERA VARLIĞ I 

Eski kay ıtlar incelendi ğ inde, Cumhuriyetin kuruldu ğu dönemlerde 
çay ır ve mera alanlar ın ın ülke topraklar ım ı z ın yar ı s ı ndan daha fazlas ın ı  
oluş turduğ u görülmektedir. Cumhuriyetten sonraki 25 y ı ll ı k süreçte, çay ır mera 
alanlar ında fazla bir değ iş im gözlenmemi ş tir. Ancak, 1950 y ı l ından baş lamak 
üzere Marşhall yard ımlar ı  vesilesi ile ülkemize çok say ı da traktör girmesi, 
ülkemiz çay ır ve mera alanlar ı  aç ı s ından adeta bir milat olmu ş tur. Bu y ı ldan 
baş lamak üzere bir çok çay ı r ve mera arazisi niteliklerine bak ı lmaks ızın tarla 
tar ım ına aç ı lm ış t ır. Bu durum, çay ır ve mera alanlar ı n ın daralmas ı  ile birlikte, 
çok eğ imli arazilerin sürülmesi nedeniyle erozyon probleminin de büyük 
boyutlara ulaşmas ına neden olmu ş tur. Türkiye'de çay ır ve mera alanlar ı  ile 
hayvan varl ığı na iliş kin veriler Tablo I 'de özetlenmi ş tir. 
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Ülkemizin çay ır ve mera varl ığı nda meydana gelen bu azal ış a kar şı l ık, 
1980 y ı llarına kadar hayvan varl ığı nda art ış  gözlenmiş tir. Nitekim, bunun 
neticesi olarak ülkemizde hayvan ba şı na dü şen mera geni ş liğ i 1950 y ı llar ında 
3.58 ha iken, bu değ er 1997 y ı lında 1.08 hektara kadar azalm ış tır Bu durum, 
meralarda pratik olarak a ğı r otlatma ile sonuçlanm ış t ır. 

Türkiye'nin y ı llık ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yem miktar ı  yaklaşı k 50- 
55 milyon ton kadard ı r. Bu ihtiyac ın 12-13 milyon ton kadar ı  çay ır ve 
meralardan karşı lanmaktad ır. Yem bitkilerinden ve diğ er kaynaklardan sağ lanan 
7-8 milyon ton kaliteli kaba yemi de göz önüne ald ığı m ızda, hayvanlara bir 
y ı lda sağ lanan kaba yemin yakla şı k 20 milyon ton oldu ğu söylenebilir. Bu 
duruma göre mevcut hayvanlar ı  besleyebilmek için 30 milyon tondan daha fazla 
ilave kaliteli kaba yeme ihtiyaç duyulmaktad ır (7). 

Tablo 1. Türkiye'de cav ır ve mera alanlar ı  ile hayvan varl ı  ındaki de i im* 
Y ı llar iş lenen arazi 

(milyon ha) 
Çay ı r mera 
(milyon ha) 

Hayvan varl ığı  
(milyon BBHB) 

BBHB'ne dü ş en 
mera (ha) 

1950 16.6 46.5 10.5 3.58 

1960 25.3 37.0 11.6 2.16 

1970 27.3 27.3 13.2 2.14 

1980 28.2 24.5 16.8 1.20 

1991 27.6 12.4 11.6 0.96 

1997 26.9 12.4 11.6 1.08 
* 1980 y ı l ına kadar olan veriler "Tosun ve Alt ın, 1986"dan, daha sonraki 
veriler ise "Anon., 1998 a" ve "Anon., 1999"dan düzenlenmi ş tir. BBHB 
olarak 500 kg al ınmış t ır. 

Geli ş mi ş  ülkeler olarak tabir edilen ülkelerde, hayvanlar ın ihtiyaç 
duyduğu kaba yemlerin büyük bir k ı sm ı  tarla tar ım ı  içinde yeti ş tirilen yem 
bitkilerinden sağ lanmaktad ır. Yurdumuzda ise hayvanc ı lık tamamen çay ır ve 
mera alanlar ına bağı mlıd ır. Üstelik, çay ır meralar ım ı z ın alan olarak azalmas ı  
yan ında, çok uzun y ı llar hiçbir ilke ve kurala dayan ı lmadan yararlan ı lmas ı , bu 
alanlar ın zamanla verimsizle şmesine ve büyük bir k ı sm ı n ın da niteliklerini 
tamamen kaybetmesine yol açm ış t ır. 

Ülkemizde, mera alanlar ının azalmas ı n ın bir nedeni de, 1967 y ı l ında 
sonra Orman Bakanl ığı nca yap ı lan çal ış malarda orman içi mera alanlar ın ın 
orman alanlar ına dahil edilmesidir. 

Son y ı llarda, Türkiye'de çay ır ve mera alanlar ına ili ş kin verilen rakamlar 
aras ında farkl ı l ık vard ır. Bir k ı s ı m kaynaklar Türkiye'deki çay ır ve mera alan ın ı  
20 milyon hektardan daha fazla gösterirken, baz ı  kaynaklarda ise bu de ğer 12.4 
milyon hektar olarak yer almaktad ır. Bunun ana sebebi, baz ı  kaynaklar ı n 
meralar ın niteliğ ine bakmadan önceki tapu kay ıtlar ın ı  dikkate al ırken, diğ er 
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kaynaklar ın nitelik olarak mera özelli ğ i taşı yan alanlar ı  dikkate almalar ıdır. 
Halbuki, bir yerin mera say ı labilmesi için üzerinde yem bitkilerinin olmas ı  ve 
bu alanlar ın hayvan beslenmesinde kullan ı lmas ı  gerekir. Ş uras ı  bir gerçektir ki, 
halihaz ırda nitelik olarak çay ır ve mera say ı labilecek arazi varl ığı m ız, 1991 y ı lı  
"Genel Tar ım Say ı m ı " istatistiklerinden de anla şı lacağı  üzere 12.4 milyon 
hektara kadar azalm ış t ır (6). Buna kar şı n Türkiye'de gerçek bir arazi da ğı l ım 
çizelgesi yap ı ldığı nda, i ş e yaramaz bo ş  alanlar ın 15-16 milyon hektara ula ş tığı  
görülecektir. Her şey bir yana bir çak ı l taşı  için savaşı  göze alabilecek 
Türkiye'de, erozyon ve di ğer nedenlerle yakla şı k 15 milyon hektar arazisini 
kaybetmi ş  olmas ı  inan ı lmas ı  güç bir durumdur. 

Ülkemizdeki mevcut meralar ın iki büyük problemi vard ır. Birincisi ., 
bitki ile kapl ı  alan ın yetersizliğ idir. İkincisi ise; bitkisel desenin bozulmas ı  ve 
iyi cins yem bitkilerinin azalmas ı d ır. Bu aç ı dan bak ı ldığı nda ülkemiz 
meralar ı n ı n kolay ıslah edilebilir olmad ığı n ı  belirtmek gerekir. Üstelik 
meralar ı m ı z bugün ş iddetli bir erozyonla da kar şı  kars ıyad ı r (8,9). Bir k ı s ım 
meralar ı m ı z ise yabanc ı  bitki problemi nedeniyle verimli bir ş ekilde 
kullan ı lamamaktad ır. Yurdumuzun büyük bir k ı sm ında ise dü ş en yağış lar ı n 
yetersizliğ i nedeniyle doğ al olarak çay ır ve meralar ın verimi son derecede 
düşüktür. 

2. YEN İ  MERA KANUNU 

Tanzimat'tan önce Osmanl ı  Hukuku incelendiğ inde, çay ır ve mera 
arazilerinin metruk araziler k ı sm ında yer ald ığı  görülmektedir. Yasalara göre, 
çay ır ve mera arazileri mülkiyet hakk ı  devlete, kullan ı m hakk ı  ise belirli köy ve 
kasabalara aitti. Cumhuriyetin ilan ı ndan sonra 1926 y ı l ında kabul edilen Türk 
Medeni Kanunu, Osmanl ı  döneminde geçerli olan metruk araziye ili şkin 
hükümleri ortadan kald ı rmam ış t ır. Ancak, Cumhuriyet döneminde çay ır, mera 
ve yaylalarla ilgili bağı ms ı z bir arazi yasas ı n ın ç ı kar ı lmas ı  için maalesef çok 
uzun y ı llar beklenilmi ş tir. Nihayet, 28.02.1998 tarihinde TBBM'de 4342 say ı l ı  
Mera Kanunu ç ıkarı lm ış t ı r. Bu kanunun yürütülmesinde Tar ım ve Köyi ş leri 
Bakanl ığı  sorumlu tutulmu ş tur. Ş üphesiz ki kanun; çay ır, mera ve 
yaylaklar ı m ı z ı  bulundu ğu konumdan daha iyi noktalara götürecek, en az ından 
bu hususta bir baş lang ıç olacakt ı r. 

2.1. Mera Komisyonlar ı  

Bilindiğ i üzere yeni yasaya göre çal ış malar ın yürütülmesinde as ı l 
sorumlu illerde kurulan komisyonlard ır. Ancak komisyonu olu ş turan ki ş ilere 
bak ı ldığı nda ilginç bir durumla kar şı laşı lmaktad ır. Zira komisyonda yer alan 
üyelerin çay ır ve mera konusunda yeterli bilgilerinin olmad ığı  görülmektedir. 
Buradan, komisyon belirlenirken mera yasas ında tespit ve tandit konular ı n ı n 
öncelikle dikkate al ındığı  görülmektedir. Halbuki yeni yasada; "daha önceden 
çeş itli kanunlarla tahsis edilmiş  veya kadim den beri kullan ı lmakta olan mera, 
yaylak,k ış lak ve kamuya ait otlak ve çay ırların tespiti ve tandidi ile köy veya 
belediye tüzel ki ş ilikleri adına tahsislerinin yapı lmas ı " na ilaveten "belirlenecek 
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kurallara uygun bir şekilde kullandırı lmas ın ı, bakım ve ıslahın ın yap ı larak 
verimliliklerinin artırı lmas ın ı  ve sürdürülmesini, kullan ımların ın sürekli olarak 
denetlenmesini ve korunmas ın ın sağ lanması " da amaçlanmaktad ır (5). Asl ında 
yeni yasa yürürlü ğ e girer girmez tespit ve tandit çal ış malar ı  yan ı nda kesin 
olarak mera oldu ğu konusunda şüphe olamayan alanlarda en az ından pilot 
çalış malar şeklinde de olsa ıslah çal ış malar ı na da baş lamak gerekirdi. 

Geçen alt ı  y ı la yak ın süre içinde yap ı lan çal ış malara bak ı ldığı nda gelinen 
nokta hiç de tatmin edici de ğ ildir. Zira yap ı lan çal ış malar yasan ın amacmda 
belirtilen ilk k ı s ım ile s ın ı rl ı  kalm ış , ikinci k ı sm ı  için 2003 y ı l ı  sonlar ına kadar 
ciddi hiçbir faaliyette bulunulmam ış t ır. Bu tarihten sonra mera ıslah ı  için 
birimler kurulup her y ı l belirli bir miktar alanda ı slah çal ış mas ı  yap ı lmas ı  
programa al ınm ış t ı r. Yani bunun anlam ı  mera kanununun ç ıktığı  1998 y ı lından 
2003 y ı lına kadarki sürede çay ır, mera ve yaylalarda sadece kadastro i ş lemleri 
yap ı lm ış  fakat, teknik olarak hiçbir faaliyette bulunulmam ış t ır. Çay ır, mera ve 
kış laklarda hiçbir kurala tabi olmayan otlatmalar ın devam etmesi ve hiçbir ı slah 
çal ış mas ı  yap ı lmamas ı  nedeniyle bu alanlardaki bozulma tüm ş iddetiyle devam 
etmektedir. Bir yasa ne kadar iyi haz ırlan ırsa haz ı rlans ın, önemli olan yasan ı n 
pratikte tam ve do ğ ru olarak uygulan ıp uygulanmadığı d ır. Bu aç ıdan 
bak ı ldığı nda illerde kurulan komisyonlann mera yasas ı  ile ilgili olarak ıslah 
çal ış malar ı n ı  programlayacak bilgi ve deneyim aç ı s ından yeterli olmadığı  da bir 
gerçektir. 

Yasanm yürütülmesinde hemen her ilde kurulan komisyonlara bir 
"lokomotif' görevi verilmesi, i ş lerin dağı lmas ına ve sağ l ı klı  bir altyap ın ı n 
olu şmamas ına neden olmu ş tur. Öncelikle burada sorgulanacak konu, komisyon 
üyelerinin "çay ı r ve mera" konusunda ne kadar bilgili ve deneyimli olduklar ı d ı r. 
Ülke genelinde 20 milyon ha' ın üzerinde bir alan kaplayan meralar ım ız için 
Orman İş letme Müdürlüğü gibi bir yap ın ın olmamas ı  önemli bir eksikliktir. 

2.2. Koordinasyon Bozuklu ğ u 

Yeni ç ıkan mera yasas ı  ile ilgili olarak ilgili kurumlar aras ında tatmin 
edici bir i ş birliğ i kurulamam ı st ı r. Geçen 5 y ı ll ık süre içinde komisyonunun tek 
uğ ras ı  alan ı  tespit ve tandit çal ış malar ı  olmuş tur. Bu çal ış maların da illere göre 
çok düzenli bir ş ekilde yürütülemedi ğ i bilinmektedir. Çay ır ve meralar ı m ı z ı n 
problemleri bir çok kurulu şun el ele vermesi ile çözülebilecektir. Bu konuda 
üniversitelerden baz ı  s ın ı rl ı  çal ış malar d ışı nda yeterince yararlan ı ldiğı n ı  
söylemek mümkün de ğ ildir. Halbuki üniversiteler, bilgi ve pratik olarak en etkin 
faydatan ı lmas ı  gereken kurumlar ın bas ında gelmektedir.  

Orman kanunu, mera kanunu ve kadastro kanunu birbiriyle çak ış makta 
olup, bir çok yerde kar şı  kar şı ya gelmekte, her kurum kendi kanununun 
geçerlili ğ ini savunmaktad ır. Örneğ in; mera sicil kütü ğünde mera olarak gözüken 
bir arazi orman kadastrosunda orman olarak gözükebilmektedir. Bir çok yerde 
ç ıkmaza neden olan bu gibi durumlar az ımsanmayacak kadar çoktur. İ lk olarak 
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bu kanunlar aras ında probleme neden olan maddeler masaya yat ırı larak yeniden 
elden geçirilmelidir. 

2.3. Eleman Sorunu 

Yap ısal özellikleri dikkate al ındığı nda, çay ır ve mera konusunun bir 
ihtisas alan ı  olduğu görülmektedir. Bilindi ğ i üzere, çay ır ve mera vejetasyonlar ı  
çok farkl ı  familyalara ait türlerden olu ş an bir topluluktur. Bu nedenle, 
vejetasyona uygulanan herhangi bir ıslah i ş leminin etkisi bitki türlerine göre 
değ iş ik olabilmektedir. Çay ır ve mera idaresinde hem verimlilik hem de kalite 
kavram ı  dikkate al ı nmaktad ır. Çay ır ve meralara uygulanacak baz ı  i ş lemler 
verimlilik üzerine olumlu etkide bulunurken, di ğ er yandan kaliteyi azaltabilir. 
Asl ı nda genel anlay ış , gübreleme ile çay ır mera alanlar ın ın bir çok probleminin 
çözüleceğ idir. Bu son derecede yanl ış  bir dü şüncedir. Uygun olmayan bir 
gübreleme ile botanik kompozisyondaki özellikle baklagiller familyas ına ait 
bitkilerinin vejetasyondan uzakla ş t ır ı lmasma neden olunabilir. Bitki ile kapl ı  
alan ın azaldığı  veya yabanc ı  ot varl ığı n ın artt ığı  alanlarda yap ı lacak bir 
gübrelemeden pozitif sonuçlar al ınmas ı  da mümkün de ğ ildir. 

Kabul etmek gerekir ki, çay ır mera konusunda ıslaha yönelik projeler 
yapabilmek için en az yüksek lisans veya doktora seviyesinde teknik elamana 
ihtiyaç vard ır. Bu nokta da belirtmek gerekir ki, teknik elaman konusunda 
bakanl ığı n elinde yeterince yeti şmiş  elaman yoktur. Bu amaçla 1999 y ı l ında 
yap ı lan e ğ itim çal ış malar ın ın katk ı s ı  da s ı n ırl ı  olmuş tur. Bu nedenle, teknik 
eleman yeti ş tirilmesi ve di ğer kurumlardaki yeti ş miş  elemanlardan 
faydalan ı lmas ı  için ilgililerin daha fazla çaba göstermesi gerekir. 

Bugünkü haliyle yeni mera yasas ı n ın prati ğ e intikalinde çok büyük 
zorluklar mevcuttur. illerde bulunan mera komisyonlar ı  bir ş eyler yapmak 
isteseler de alt yap ı  aç ı s ından bak ı ld ığı nda baş ar ı l ı  olmaları  çok zor 
görünmektedir. Konu öylesine da ğı lm ış t ır ki, içinden ç ıkı lmas ı  son derecede güç 
bir hal alm ış t ır. Yeni mera yasas ı n ın uygulanabilir bir nitelik ta şı mas ı  için, 
Bakanl ık bünyesinde kurulacak ve makro planlama yapacak bir Genel 
Müdürlüğ e ihtiyaç vard ı r. 

2.4. Fon 

Mera fonu şu anda genel bütçeye dönmü ş  durumdad ır. Yani her türlü 
iş lem için gereken finansman ihtiyac ı  maliyeden temin edilmekte, gereken 
harcamalar genel bütçeden yap ı lmaktad ır. Bu durum bürokratik i ş lemleri ve 
formaliteyi art ırmas ı  nedeniyle, örne ğ in müteahhitlere olan ödemelerde 
gecikmeye, bu da i ş lerin aksamas ına neden olmaktad ır. Son zamanlarda devlet 
harcamalar ı n ın k ı s ı lmas ı  nedeniyle, mera ihaleleri ve ı slah faaliyetleri zaten 
ask ıya al ınm ış  olup, uzun süredir tespit ve tandit i ş lemleri yap ı lamamaktad ır. 

Uygulamada yanl ış  olan bir durum da meralar ın ölçüm iş lerinin özel 
ş ah ı slara ücret mukabilinde yapt ırı lmas ı  iş lemidir. Bu i ş lem devlet bütçesine 
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ekonomik olarak bir yük getirmektedir. Bunun yerine bu i ş lemin Tapu ve 
Kadastro Müdürlü ğü'ne verilmesi durumunda, hem devlet bütçesine bir yük 
getirilmeyecek, hem bu kurum alet ve edevat bak ımından kendisini geliş tirecek, 
hem de yap ı lan iş in kontrolü gibi ekstra bir zahmet de olmayacakt ır. 

2.5. Yem Bitkisi Te şvikleri 

Yem bitkilerine verilen te şvikler çiftçiyi cezbedecek nitelikte 
görünmemektedir. Nitekim, son dört y ı ld ır yem bitkisi ekiliş  alan ında kayda 
değ er bir fark görülmernektedir (1,2). Yem bitkileri ekim alanlar ındaki istenilen 
art ışı n sağ lanamamasmdaki sebebin verilen te ş vik miktar ın ın az olmas ı  m ı , 
teşvik için yem bitkisi ekilmesi gereken alan ın geniş liğ inin fazla olmas ı  m ı , 
veya başka sebepler mi olduğu tespit edilip, uygun bir çözümün bulunmas ına 
acil ihtiyaç vard ır. Tarım Bakanl ığı  30.12.2003 tarihli talimatla yap ı lan te şvikte 
az da olsa bir artt ırıma gitmi ş tir. Fakat bu ilave te şviğ in de çok cüzi olduğunu, 
istenen sonucu sağ lamayacağı n ı  söylemek gerekir. 

2.6. Mera i ş galleri 

Şu anda acilen çözülmesi gereken olaylardan biri de mera i ş galleri 
hususudur. İş gal edilen meralar tarla olarak kullan ı lıyorsa, i şgal eden ş ah ıslar 
buradan çekilmektedir. Ama i ş gal edilen meralarda konut var ise ve bu konut ta 
köy yerle ş im plan ına dahil ise bu durumda Dan ış tay 1. Daire Ba şkanl ığı 'n ın 
baz ı  kararlarma göre i ş gal edilen meralar "Onayl ı  Köy Yerle ş im Plan ı " 
içerisinde kalmas ı  halinde, 442 say ı l ı  Köy Kanunu'nun 12. ek maddesine binaen 
Valilik oluru ile buralar hazineye devredilerek bir çözüm bulunmaktad ır. Fakat 
köylerimizin çoğunun köy yerle ş im plan ı  yoktur. İş te bu noktada çözümsüzlük 
ortaya ç ıkmaktad ır. Kanuna göre, niteli ğ i bozulan mera alan ı  eski haline 
getirilecek ve masraflar ı  da buna sebebiyet verenden tahsil edilecektir. Fakat bu 
durum çiftçiye yüklü miktarda bir külfet getirmektedir. Böyle durumlara, 
suistimallere sebebiyet vermeyecek daha uygun bir çözüm bulunmal ı d ır. 
Mesela, çiftçi konutunu veya ah ırm ı  y ıkmak yerine, i şgal ettiğ i mera kadar 
nitelikli olan ve meraya s ın ır ı  olan bir alan ı  meraya verebilir. Böylece hem mera 
alan ına yap ı lan tecavüz önlenmi ş  olacak hem de çiftçi büyük bir külfetten 
kurtulmu ş  olacakt ır. 

Meralara yap ı lan tecavüzlerin giderilmesinde bürokrasi ve hukuksal 
yönden de ayr ıca zorluklar yaş anmaktad ır. Muhtarlar ın bir çoğu meralar ile ilgili 
problemlere ciddi olarak e ğ ilmemektedir. Mahkemelere intikal eden olaylar ise 
y ı llarca sürüncemede kalmaktad ır. Mahkemelik olaylarm çabucak karara 
bağ lanmas ı , özellikle mera tecavüzlerinin önüne geçilebilmesi için çok 
önemlidir. 

Bir diğ er üzerinde durulmas ı  gereken husus "Kamu yat ır ımlar ın ı n 
yap ı lmas ı  için gerekli bulunan çay ır, mera, yaylak ve k ış laklar ın tahsis amac ı  
değ iş tirilebilir" maddesi nedeniyle ilkokul, asfalt ş antiyesi, belediye binas ı , 
mezbahane, hayvan pazar ı , mezarl ık vs. yap ım ıyla meralar ım ız ucundan 
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kenar ından sürekli azalt ı lmaktad ır. Bu durum zaten nitelik ve nicelik 
bak ı m ından yetersiz olan meralar ım ız aç ısmdan olumsuz bir durumdur. 

3. SONUÇ 

Yeni Mera Yasas ı  ile ilgili olarak bugüne kadar yürütülen çal ış malar 
dikkate al ınd ığı nda, bu konuda ula şı lan mesafenin cok da tatmin edici olmad ı k'. 
görülmektedir. Bu nedenle ilgililer tarafından genel bir de ğerlendirilmesi 
yap ı ld ıktan sonra, aksayan yönler ortaya konulmal ı  ve bunlar ın çözümüne 
yönelik çal ış malar yap ı lmal ı d ır.  

Tespit ve tandit çal ış malar ı na paralel olarak mera alan ı  konusunda hiçbir 
tart ış man ın olmad ığı  yerlerde derhal ıslah çal ış malar ı  baş lat ı lmal ıd ı r. Çünkü 
meralar ım ı z ın halihaz ırdaki kötü durumu her geçen gün daha kötüye 
gitmektedir. Bu nedenle meralar ı m ızın gecikmeye tahammülü kalmam ış tır. Bu 
amaçla ilgili tüm kurumlar aras ında yak ın bir i ş birliğ inin sağ lanmas ı  ve 
eksikliklerin giderilmesi için gereken ad ımlar ın acilen at ı lmas ı  gerekmektedir. 
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OOPER MIIMIIIMİ L İ  K 

KISITLAR TEORİ Sİ  : 
FELSEFESİ  VE UYGULAMASININ 

İNCELENMES İ  
Mehmet BA Ş ' 

ÖZET 

Örgütün amac ı na ula ş mas ındaki performans ın ı  dü şüren k ı s ı tlar ın tespiti 
ve bunlar ın örgüt amaçlar ı  doğrultusunda yönetilmesini içeren bir yönetim 
felsefesi olarak tan ımlanabilen k ı s ıtlar teorisi, günümüzde i ş letmelerin 
birbirlerine kar şı  rekabette kullanabilecekleri silahlardan biri haline gelmi ş tir. 

K ı s ıtlar Teorisi temel varsay ı m ve bile ş enleriyle hem mal hem de hizmet 
üreten i ş letmelerce kullan ı lmaktad ır. Uygulamada daha çok, mal üreten 
iş letmelerce kullan ı lsa da, hizmet i ş letmelerine de büyük rekabet avantaj ı  
sağ lamaktad ı r. 

ANAHTAR KEL İMELER : K ı s ıtlar Teorisi, Toplam Kalite Yönetimi 

THE THEORY OF CONSTRAINTS: THE INVESTIGATION OF ITS 
PHILOSOPHY AND APPLICATION 

ABSTRACT 

Today, the constraints theory, which can be referred to as an 
administration philosophy that includes the sorting out of constraints giving way 
to a decrease in the performance of an organisation to attain its goals and the 
redirecting of these restrains in line with the aims of the organisation, has 
proved to be one of the most significant tools that can be utilised when 
competing with other businesses. 

Ğ igr.Gör.Dr. Gazi Üniversitesi İ . İ .B.F., İş letme Bölümü 
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The constraints theory, with its basic assumptions and components, is 
being used by businesses that offer products or services. In practice, it is of 
greater use for production-based businesses; nonetheless, it provides businesses 
that supply services with considerable advantages in terms of competing with 
others. 

KEY WORDS : Theory of Constraints, Total Quality Management, 

Gİ RİŞ  

Günümüzde i ş letmelerin uzun dönemde varl ıkların ı  sürdürebilmeleri için 
rekabetçi avantaj elde etmeleri kaç ın ı lmaz hale gelmi ş tir. Mal ve hizmetlerin 
sunumunda h ız ve kalite ise rekabetçi avantaj elde edebilmek için en önemli iki 
boyut olarak de ğ erlendirilmektedir. I 970'li y ı llar ile birlikte i ş letmelerin 
rekabetçi avantaj sa ğ lama yolunda kullanabilecekleri üç önemli yakla şı m, 
iş letmecilik alan ında önemli geli şmeler olarak kar şı m ıza ç ıkmaktad ır. Bunlar; 
malzeme ihtiyaç planlamas ı , tam zaman ında üretim ve K ı s ıtlar Teorisidir. 

K ı s ıtlar Teorisi, dar bo ğ azl ı  kaynaklar üzerinde odakla ş an bir 
programlama ve denetim sistemidir. Literatürde, K ı s ıtlar Teorisi'nin üretim 
iş lemlerine uygulanmas ı  halinde "senkronize üretim" olarak isimlendirildi ğ i de 
görülmektedir (Üreten,1998,s.283). K ı s ıtlar Teorisi'nin temelini "Optimal 
Üretim Teknolojisi-OPT" olu ş turmaktad ır. Goldratt ve Cox (1984), OPT ile 
ilgili kavramsal çerçeveyi al ışı lm ışı n dışı nda roman format ında yaz ı lmış  bir 
kitap ile ortaya koyduktan sonra teorinin temelleri, bilinen üretim 
uygulamalar ından yola ç ıkı larak olu ş turulmu ş tur. Bu konuda yaz ı lm ış  olan 
ikinci kitap ise, "Race" (Goldratt ve Fox,1986), malzeme ak ışı  için geli ş tirilen 
"trambet-tampon-kordon (drum-buffer-rope) " isimli lojistik sistemi 
vurgulamaktad ır. Zamanla, kavram ın üretim ile sm ırl ı lığı  ortadan kalkm ış  ve 
tüm iş letmeyi ele alan bir yakla şı m olarak de ğ erlendirilmesi gündeme gelmi ş tir. 
K ı s ıtlar Teorisi'ni Goldratt, "bir örgütün i ş lerliğ i için genel bir teori" olarak 
tan ımlamış t ır (Goldratt 1988,s.453). Bu tan ımlama bir i ş letmede k ı s ıtlar ın 
sadece fiziksel olamayaca ğı , ayn ı  zamanda yönetsel politikalar ile ilgili 
k ı sıtlar ın da olabilece ğ ini ifade etmektedir. Yine Goldratt, sürekli iyile ş tirme 
sürecinin etkinli ğ i için politikalara ili ş kin kı s ıtların belirlenebilmesinde 
"düş ünme süreci" olarak adland ır ı lan bir yakla şı mla, K ı s ıtlar Teorisi'nin 
bugünkü paradigmas ın ı  ortaya koymu ş tur (Rahman,1998,s.338). 

Bu çal ış mada, Kı s ıtlar Teorisi'nin temel varsay ımları  ile felsefesi ve 
düşünme süreci yakla şı m ı  detayl ı  bir ş ekilde ortaya konarak, teorinin 
uygulanmas ı  sonucu elde edilen sonuçlar de ğ erlendirilecektir. Son olarak da 
K ı s ıtlar Teorisi'nin hizmet i ş letmelerinde uygulanabilirli ğ i aç ıklanacakt ır. 
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1. Kı s ıtlar Teorisi'nin Temel Varsay ı mlar! 

K ı s ıt, bir sistemin sürekli olarak daha yüksek performans düzeyine 
ulaşmas ı n ı  engelleyen bir kaynak yetersizli ğ i olarak tan ımlanmaktad ır. K ı s ıt 
olu ş turan kaynaklar, bir tesisin üretim düzeyine s ın ırlama getirmektedirler. Bu 
nedenle k ı s ı tlar, sistemin ç ıkt ı s ın ı  belirleyici nitelik ta şı maktadırlar. K ı s ıt 
olu şturmayan kaynaklarda ise at ı l kapasite mevcuttur. K ı s ıtlar Teorisi, 
i ş letmelerin rekabet gücünü artt ı mıalar ı  için, sistemdeki k ı s ıtlar ın ortaya 
ç ıkar ı lmas ı  ve yönetilmesi üzerinde dururken, ayn ı  zamanda k ı s ıt oluş turmayan 
kaynaklar ın programlanmas ı  konusunu da vurgulamaktad ır. Teorinin getirdi ğ i 
yaklaşı m ile, sistemin ç ıkt ı larm ın artt ırı lmas ı , stok ve iş lem maliyetlerinin 
dü şürülmesi ve sistemin esnekliğ inin (tepki yetene ğ inin) artt ır ı lmas ı  mümkün 
olabilmektedir (Üreten,1998,s.285). 

K ı s ıtlar Teorisi'nin temel varsay ımlar' aş ağı daki ş ekilde özetlenebilir; 

- Sistemler bir zincire benzer (Mabin, Forgeson ve Green,2001,s.180); 
(Üreten, 1998,s.285). 

Hedefe ulaş ma doğ rultusunda zincirde her bir halka birbirine ba ğ lıd ır ve 
sistemin bir bütün olarak ba ş ar ı s ı n ı  k ı s ı tlayan bir en zay ı f halka bulunur. Zincir; 
en zay ıf halkas ı  kadar güçlüdür. K ı sacas ı  sistemin iyile ş tirilmesi için, en zay ıf 
halkan ın bulunarak güçlendirilmesi gerekmektedir. 

- Her sistem en az bir k ıs ıta sahiptir 	(Goldratt,1990,s.18); 
(Rahman,1998,s.346); 	(Oreten,1998,s.286); 	(Simatupang, 	Hurley 	ve 
Evans;1997,s.748). 

Bu varsay ı m ın temelinde, sistemlerde k ı s ıtlar ı n olmamas ı  halinde, kar 
elde etme amac ı nda olan her sistemin s ın ı rs ız kar elde edebilece ğ i düş üncesi 
yatmaktad ı r. 

- 	K ıs ı tlar iki çeş ittir; fiziksel ve yönetsel (Rahman, I 998,s.347), 
(Üreten, 1998,s.287); (Goldratt,1990,s.18). 

Sistemde yer alan k ı s ıtlar malzeme, makine, insan gibi fiziksel k ı s ıtlar 
olabileceğ i gibi, politikalar, prosedürler, kurallar ve metotlara ili şkin yönetsel 
k ı s ı tlar da olabilmektedir. 

- K ıs ı tların varlığı  sürekli gelişme için fırsattır (Rahman,1998,s.347). 

Teori k ı s ıtlar ı  olumsuz değ il olumlu olarak de ğ erlendirmektedir. K ıs ıtlar 
sistemin performans ın ın belirlenebilmesi için gereklidir ve k ı s ıtlar ın bilinmesi 
ile birlikte sistemin performans ın ı  artt ırmak mümkün olabilecektir. 

- iş letmenin temel hedefi kar sa ğ lamakt ır (Goldratt ve Cox,1992,s.174); 
(Ptak, 1991,s.9); (Rahman, 1998,s.347); (Üreten, 1998,s.287). 
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Sat ış , pazar pay ı , kaliteli üretim gibi hedefler, i ş letmelerin uzun dönemli 
varl ığı  için yeterli de ğ ildir, bu hedefler as ı l hedefe ula şı lmas ı  için kullan ılan 
araçlard ır. Teori üretim i ş lemler sisteminin para kazanma amac ı  
doğ rultusundaki geli ş imini değerlendirmek için üç temel ölçü üzerinde 
durmaktad ı r. 

(S iha,1999,s.258);(Üreten,1998,s.288);(Rahman,1998,s.348);(Montwani, 
Klein ve Harowitz,1996,s.31); Fawcett ve Pearson,1991,s.47). Bunlar; 

1. Sistemin sat ış larmdan para yaratma h ızı  (throughput): Bu çerçevede 
sistemin sat ı lan ç ıktı ları  değ erlendirilir. 

2. Stoklar: i ş letmenin üretim sürecinde dönü ş türerek satmak amac ıyla 
satın ald ığı  tüm unsurlara yat ır ı lan fonlar. 

3. i ş lem maliyeti: Stoklar ın satış lardan para yaratmaya (throughput) 
dönüşmesi için yap ı lan tüm harcamalard ır. 

Goldratt'a göre, her faaliyetin bu üç performans ölçüsü üzerine etkisi 
düşünülmelidir. Bu şekilde bir faaliyetin sistemin hedefine ula şmas ına yönelik 
katk ı s ı  belirlenebilecektir (Üreten, 1998,s.290). 

K ı s ıtlar Teorisi'ni iki temel bile şen çerçevesinde incelemek mümkündür. 
Bunlar ; 

1. Teorinin çalış ma prensibini oluş turan felsefesi: Teorinin felsefesi iki 
baş l ık halinde incelenebilmektedir. Bunlardan birincisi, sürekli iyile ş tirme için 
öngörülen be ş  ad ı m, ikincisi ise, teorinin 	malzeme ak ışı  için geli ş tirilen 
"trambet-tampon-kordon (drum-buffer-rope)" isimli lojistik paradigmas ıdır. 

2. Teorinin problem çözmeye ili ş kin "düş ünme süreci" yaklaşı m ı : 
Özellikle politika k ı s ı tlar ı  söz konusu oldu ğunda, ara ş t ırma, analiz etme ve 
karmaşı k problemlerin çözümünde, dü şünme süreci yaklaşı m ı , değ iş im ile ilgili 
üç temel sorunun cevab ın ı  aramaktad ır. 

2. Kı s ı tlar Teorisi'nin Felsefesi 

Çalış man ın ikinci k ısm ında K ı s ıtlar Teorisi'nin çal ış ma prensibini 
oluş turan felsefesi iki ba ş l ık alt ında incelenerek daha sonra teorinin problem 
çözmeye ilişkin "düş ünme süreci" yaklaşı m ı  incelenecektir. 

2.1. Beş  Temel Ad ı m 

Teorinin temel amac ı , sistemi bir bütün olarak de ğ erlendirerek 
iyileş tirme yap ı lmas ın ı  sağ lamakt ır. Bu amaç çerçevesinde sistemin sürekli 
iyileş tirme felsefesine dayanan be ş  temel ad ımı , teorinin temel prensibi olarak 
vurgulanmaktad ır (Goldratt,1990,s.18); (Üreten, 1998,s.291); (Rahman,1998, 
s.347); (Rahman,2002,s.810); (Mabin, Forgeson ve Green, 2001, s.23); 
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(Simatupang, Hurley ve Evans, 1997,s.748); (Montwani ve Vogelsang, 
1996,s.45); (Montwani,Klein ve Harowitz,1996, s.32); (Atwater ve 
Chakravorty, 1995, s.1748). Ş ekil 1 'de gösterilen söz konusu be ş  ad ım 
aş ağı daki gibidir; 

- Sistem k ıs ı tların ın belirlenmesi. Sistemin verimliliğ ini etkileyen 
k ı s ı tlar ın belirlenmesi aş amas ında kar şı laşı lan fiziksel ve yönetsel k ı s ıtlar 
içerisinde örgüt amaçlar ı  çerçevesinde önceliklerin belirlenmesi esast ır. K ısacas ı  
amaç, en zay ı f halkan ın bulunmas ıdır. 

- K ıs ı tlardan en iyi sekilde nas ı l yararlanı lacağı na karar verilmesi. 
K ı s ıt fiziksel ise, k ı s ı tlay ı c ı  kaynağı n kapasitesinden en verimli ş ekilde nas ı l 
yararlan ı lacağı  üzerinde durulur. E ğ er yönetsel bir k ı s ıt söz konusu ise, k ı s ıtın 
ortadan kald ır ı larak yerine sistemin sat ış lardan para kazanma h ı zı n ı  
(throughput) artt ı rmay ı  destekleyecek bir politika getirilmesi gerekmektedir. 

- Diğ er görev ve faaliyetlerin yukar ıda verilen kararlar çerçevesinde 
yönlendirilmesi. Sistemde yer alan tüm görev ve faaliyetler (k ı s ıt olmayan), 
k ı s ı t ın verimliliğ ini artt ırmaya yönelik olarak kullan ı lmal ı d ır. 

- K ıs ı tların ortadan kaldırı lmas ı . Bundan önceki a ş amalarda belirlenen 
ve verimliliğ i artt ı rı lmaya çal ışı lan k ı s ıt, sistem içerisinde hala en önemli k ı s ıt 
halinde ise, ba şka önlemlerin almmas ı  gündeme gelecektir. Yeni bir makine 
veya bilgi teknolojisine yap ı lacak yat ırımlar, al ınacak önlemlere örnek olarak 
verilebilir. 

- Birinci adıma geri dönülmesi. K ı s ıtlar Teorisi, iyile ş tirmeyi devam 
eden bir süreç olarak ele al ır. Hiçbir çözüm her ko şul için geçerli veya do ğ ru 
olamaz. Bu nedenle, de ğ işen çevreye göre sistemin de kendini yenilemesi 
gerekmektedir. Bir di ğ er ifadeyle, son aşamaya gelindi ğ inde çözüme ula şı lmas ı  
ile birlikte ortaya ç ıkan statik durumun yeni bir k ı s ıt haline gelmemesi için 
sürecin devaml ı lığı  K ıstı lar Teorisi'nin temel felsefesidir. 
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Nas ı l 
Yararlan ı lacağı na 
Karar Verilmesi 

 

K ıs ıtm 
Belirlenmesi 

     

    

Diğ er 
Faaliyetlerin 

Yönlendirilmesi 

     

     

   

K ı s ıtlar ın Ortadan 
Kald ı r ı lmas ı  

 

 

Birinci Ad ıma 
Dönülmesi c=3 

 

    

Ş ekil 1: K ı s ıtlar Teorisi'nde Sürekli iyile ş tirme Süreci 
Kaynak :S.Rahman, " Theory of constraints A review of the philosophy 

and its applications", International Journal of Operations, 18(4),1988 : 338 

2.2. Trambet —Tampon — Kordon (drum-buffer-rope) Metodolojisi 
ve Tampon Yönetimi 

Trampet-tampon-kordon metodolojisi, K ı s ıtlar Teorisi'nin lojistik 
paradigmas ın ı  oluş turmaktad ır. K ı s ıtlar Teorisi'nin lojistik sisteminin 
uygulamas ı  trampet-tampon-kordon metodolojisi temelinde ve zaman 
tamponunun kullan ım ı  ile gerçekle şmektedir. Söz konusu kavramlar "The Goal" 
kitab ındaki metaforlara dayanmaktad ır. Buna göre (Üreten, 1998,s.291); 
(Rahman, 1998,s.18); (Reimer,1991,s.48); 

Trampet; sistem h ızın ı  belirler. K ı s ıt oluş turan kaynağm kapasitesi ana 
üretim program ın ın kullanı lmas ında kullan ı l ır. K ı s ıt oluş turmayan kaynaklar, 
k ı s ıt olu şturan kayna ğı  besleyecek ş ekilde programlan ır. Dolay ı sıyla k ı s ıt 
olu ş turan kaynak, trampettir. Bu kaynak kendi h ızına uyduracak şekilde 
diğ erlerinin h ı zını  da belirlemektedir. Ba şka bir ifadeyle, tüm süreç için trampet 
vuruşu yaratmaktad ır. 

Tampon; sistemdeki öngörülemeyen olaylar nedeniyle ortaya ç ıkabilecek 
sapmalar ı  önlemek amac ıyla, stratejik noktalara yerle ş tirilen stoklar ı  ifade 
etmektedir. 
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Kordon; k ı s ıt oluş turan kaynak ile onu besleyen süreçler aras ındaki 
iletiş imi sağ lamaktad ır. Bir diğer ifadeyle, senkronizasyon görevi 
üstlenmektedir. Yar ı  mamul stoklanrun kontrolsüz bir şekilde artmasm ı  
önlemek üzere süreçler arasmdaki ba ğ lantı  "kordon" olarak ifade edilmektedir. 
Sistemde yer alacak yar ı  mamul stoklar ın ın miktar ve zaman aç ı s ı ndan 
belirlenmesi için gerekli olan ileti ş im, formel bir program veya enformel 
görüşmeler ş eklinde gerçekle ş tirilebilir. 

Trampet-tampon-kordon metodolojisi, sistem içersinde malzeme ve 
kaynaklar ın senkronizasyonunu sa ğ lamaktad ır. Söz konusu metodoloji, toplam 
ç ıktı= korunmas ına yönelik mekanizmay ı  oluş tururken, zaman tamponlar ın ı  
kullanmaktad ır. Zaman tamponlar ı  stoklar ı  içermektedir. Tampon yönetimi, 
ç ıkt ıy ı  etkin yönetme için zaman tamponlann ın bilgi sistemi olarak kullan ı m ın ı  
ifade etmektedir (Rahman,1998,s.19). 

	

Trampet-tampon-kordon 	metodoloj isi, 	senkronize 	üretimi 
gerçekle ş tirmek için itme ve çekme sistemlerinin bir karmas ı  olarak da ifade 
edilebilmektedir. Darbo ğ az her süreçte olacakt ır, bu nedenle ilk a şama bunun 
tespit edilmesidir. İkinci aşama ise, k ı s ı ttan maksimum fayday ı  sağ layabilmek 
için diğer k ı s ıtlar ın da organizasyonu olacakt ır. Bu şekilde sistemde tüm 
parçalar ın darboğ azl ı  kaynağı n etrafında ileri ve geriye do ğ ru yönetimi 
sağ lanacakt ır (Rodrigues ve Mackness, 1998,s.256). 

Trampet vuru şunun, tampon stoklarm ve kordonlar ın gerekti ğ i gibi 
belirlenmesi ve yönetilmesi halinde istenilen ç ı ktı  düzeyine ula şı labilecek ve 
stok düzeyleri dü şerken, i ş lem giderleri de azalt ı labilecektir 
(Üreten,1998,s.293). 

2.3. Kı s ıtlar Teorisi'nde Dü ş ünme Süreci Yakla şı m ı  

Sistemde yer alan k ı s ıtlar, fiziksel k ı s ıtlar yanmda, yönetsel veya politika 
k ı s ı tlar ı  da olabilmektedir. K ı s ıtlar fiziksel oldu ğunda be ş  temel ad ı m ı n 
uygulanmas ı  olumlu sonuç verirken, yönetsel k ıs ıtlar söz konusu oldu ğunda 
k ı s ıtlar ın belirlenebilmesi ve de ğerlendirilmesi oldukça güç bir süreçtir. Goldratt 
tarafından politika k ı s ıtlar ın ın çözümüne yönelik olarak geli ş tirilen sağ duyu, 
bilgi ve mantığ a dayanan yöntem ise "dü şünme süreci" yakla şı m ı d ır. 

Goldratt'a göre, yöneticiler politika k ı s ıtları  ile ilgilenirken üç temel 
soruya cevap aramal ı dırlar. 

- Neyi değ istirmek gerekli?: i ş letmelerde bir çok sorun ve f ırsat 
içerisinde zaman ve kaynak yetersizli ğ i nedeniyle baz ı lar ın ın öncelikli olarak 
seçilmesi gerekmektedir. Yöneticinin görevi performans ı  artt ırmak için neyin 
değ iş tirilmesi gerekti ğ ini belirlemektir. 

- Niye/Nicin de ğ istirmeli?: Sorun belirlendikten sonra çözüm 
aş amas ında nas ı l bir değ iş iklik yap ı lacağı na karar verilmelidir. 
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- Nas ı l değ iş tirmeli?:  Değ iş ikliğ in nas ı l sağ lanacağı  ve uygulanacağ ma 
ilişkin kararlar verilmelidir. Söz konusu zor a şamada önemli sorun 
kaynaklar ından biri de çalış anlar ın değ iş ime olan dirençleri olarak ifade 
edilmektedir. 

Yukar ıdaki temel üç soruya cevap aran ırken dü şünme süreci, be ş  
diyagram ı  araç olarak kullanmaktad ı r. Söz konusu araçlardan üç tanesi neden 
sonuç ilişkisini temel mant ık olarak kullan ırken, diğer ikisi gerekli ko şul 
düşüncesini mant ık olarak kullanmaktad ırlar. Dü şünme süreci yaklaşı mında 
kullanı lan araçlar a şağı daki gibidir (Mabin;Forgeson; Green,2001,s.174). 

- Mevcut gerçeklik a ğacı  (current reality tree): Mevcut durumun yani 
gerçekliğ in anlamland ır ı labilmesi için kullan ı lan bir analiz arac ı dır. Mantıksal 
bir süreç içerisinde neden sonuç ili şkisine bak ı larak mevcut durumun ortaya 
konmas ı  amac ıyla kullan ı lır. 

- Buharlaşan bulut (evaporative cloud): Sürecin ikinci a şamas ında nas ı l 
bir değ iş iklik yap ı lacağı n ın karar ı  verilirken kullan ı lan bir araçt ır. Birbiri ile 
çeli ş en farkl ı  amaçlarm çözümü sağ lamaya çal ışı lır. 

- Gelecek gerçeklik ağacı  (future reality tree): Buharla şan bulut arac ı lığı  
ile ulaşı lan çözümün olas ı  sonuçlar ı  mant ıksal neden sonuç ilişkisine dayanarak 
önceden belirlenebilmesine çal ışı lır. 

- Öncelik ağacı  (prerequisite tree): Üçüncü a şamaya gelindiğ inde 
çözümün uygulanabilmesi için engellerin belirlenmesi ve ortadan 
kaldır ı lmas ına yönelik bir araçt ır. 

- Geçiş  ağacı  (transition tree): Çözümün uygulamaya geçirilmesine 
yönelik aş amalar ı  belirlemeye yönelik bir araçt ır. 

Tablo 1 söz konusu araçlar ın hangi aşamalarda kullan ı labileceğ ini ve 
rollerini göstermektedir. 

Tablo 1: Dü ş ünme Süreci Ara lar ı  ve Rolleri 

Temel sorular Amaçlar Dü ş ünme Süreci 
Araçlar ı  

Neyi değ iş tirmek 
gerekli? 

Temel sorunlar ı  tan ımla Mevcut gerçeklik ağ ac ı  

Niye/Niçin 
değ i ş tirmeli? 

Basit, pratik çözümler 
geliş tir 

Buharlaşan bulut 
Gelecek gerçeklik ağ ac ı  

Nas ı l değ iş tirmeli? Çözümleri uygula Öncelik ağ ac ı  
Geçiş  ağ ac ı  

Kaynak :S.Rahman, " Theory of constraints A review of the philosophy 
and its applications", International Journal of Operations, 18(4),1988 : 341 
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3. Kıs ıtlar Teorisi'nin Uygulamas ı n ı n Sonuçlar ı  

K ı s ıtlar Teorisi'ne ilişkin 310 kaynakla yap ı lan bir literatür ara ş t ırmas ı  
verilerine göre, çal ış malar ın büyük bir ço ğ unluğunun teorik düzeyde tart ış malar ı  
içerdiğ i belirtilmektedir. Bunun yan ında sadece yetmi ş  yedi iş letmenin 
uygulamalar ı n ın analiz edildiğ i çal ış maya rastlan ı lm ış t ır. Bu do ğ rultuda büyük 
çoğunluğunu imalat sektörünün olu ş turduğu yetmi ş  yedi i ş letmenin 
uygulamalar ına ili şkin say ı sal veriler değ erlendirilmi ş tir. Literatür çal ış mas ı  
sonucunda; stoklarda ortalama % 50 azalma, teslim performans ı nda % 60 
iyileşme ve gelirlerde ortalama % 68 oran ında art ış  gibi iş lemsel ve fınansal 
performansa ili şkin önemli somut de ğ iş imler gerçekle ş tiğ i belirtilmektedir 
(Mabin ve Balderstone,2000,s.23). 

Mabin ve Balderstone (2000,s.25) , K ı s ıtlar Teorisi'ni uygulayan 
iş letmelerin analiz edilmesi sonucunda a ş ağı daki sonuçlara ula şm ış lard ı r. 

- Analiz kapsam ındaki hiçbir i ş letmede olumsuz bir sonuç ile 
karşı laşı lmam ış t ı r. 

- İş lemsel ve finansal performansta say ı lar ile ifade edilen olumlu somut 
sonuçlara ula şı lmış t ır. 

- Karşı laşı lan en önemli zorluk, de ğ iş ime karşı  direnç olarak ifade 
edilmiş tir. 

- Teknik uygulamalar sonucu elde edilen de ğ i ş imler gözlenebilmesine 
kar şı n, uygulaman ın yönetsel alanda yaratt ığı  değ iş imlere ili şkin ölçüm 
problemleri ya şanmaktad ı r. 

- K ı s ıtlar Teorisi bir çok i ş letme tarafından bir yönetim felsefesi yerine 
üretim/i ş lemler yönetimi tekni ğ i olarak alg ı lanmaktad ır. 

- Önemli tart ış malardan biri davran ış sal engellerin a şı lmas ı  üzerine 
odaklanmaktad ır. 

Yukar ıdaki sonuçlardan hareketle, teorinin i ş letmelerde uygulanmas ı n ın 
olumlu performans değ i ş iklikleri yaratt ığı  söylenebilir. Ancak teorinin teknik 
kısmın ın daha çok i ş letmeler taraf ından benimsendi ğ i, yönetsel alanda 
kullan ı mm s ın ırl ı  olduğu gözlenmektedir. Burada en önemli etken teorinin, 
yönetim felsefesi olarak ele al ınmas ından ziyade, üretim yönetimi tekni ğ i olarak 
değ erlendirilmesidir. Di ğ er taraftan uygulaman ın teknik sonuçlar ın ın ölçümü 
konusunda bir sorun ya şanmazken, yönetsel alanda etkilerini ölçmek önemli bir 
sorun olarak görülmektedir. 

Uygulama ile ilgili çarp ı c ı  bir sonuç da, teorinin uygulamas ı  gereğ i 
ortaya ç ıkan değ iş im ihtiyac ı  karşı s ında çal ış anlar ın direnç göstermesidir. 
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4. K ı s ıtlar Teorisi ve Hizmet i ş letmelerinde Uygulanabilirli ğ i 

K ı s ıtlar Teorisi'nin üretim tekni ğ i olarak ele al ınmas ı , ağı rl ı kl ı  olarak 
mal üreten i ş letmelerde uygulanmas ı  ile sonuçlanm ış t ır. Hizmetlerde 
uygulanabilirliğ i ise tart ışı lmaktadır. Mal üreten i ş letmelerde teorinin 
uygulamas ı  sonucu elde edilen olumlu sonuçlara ili şkin çal ış malar bulunmas ına 
karşı n, teorinin hizmet i ş letmelerinde uygulanabilirli ğ i de üzerinde durulmas ı  
gereken önemli bir konudur. 

K ı s ıtlar Teorisi'nin önemle üzerinde durdu ğu iki konu bulunmaktad ır. 
Bunlar, k ı sa dönemli i ş lemlerin performans ı  (lojistik) ve uzun dönemli 
performans ı  ifade eden sürekli iyile ş tirmedir. Her iki konu da hizmet 
iş letmelerinin performans ı  için önemle üzerinde durulan konulard ır 
(Siha,1999,s.258). Hizmet i ş letmelerinde özellikle politikalardan kaynaklanan 
yönetsel k ı s ıtlar ın çözümünde teorinin önemli faydalar sa ğ layacağı  
belirtilmektedir (Siha,1999,s.259). Ancak mal ve hizmetler aras ındaki 
farkl ı l ıklar teorinin varsay ımları  çerçevesinde öngördüğü, özellikle fiziksel 
k ı s ıtlar ın belirlenebilmesinde güçlüklere yol açmaktad ır (Montwani ve di ğ erler, 
1996a,s.32). 

K ı s ıtlar Teorisi'nin hizmet i ş letmelerinde uygulanabilirliğ i ile ilgili 
yap ı lan çal ış malar, hizmetlerin bir sistem olarak tan ımlanmas ı  ile mümkün 
olabileceğ ini vurgulamaktad ırlar. Bir hizmet i ş letmesi, süreçlerden olu ş an 
girdilerin arzulanan ç ıkt ı lara dönü ş türüldüğü bir sistem olarak tammland ığı nda, 
Kı s ıtlar Teorisi'nin stoklar ve i ş lem maliyetini girdiler; sistemin sat ış larından 
para yaratma h ız ın ı  da ç ıkt ı  olarak de ğ erlendirmek mümkündür. Bir sağ l ık 
iş letmesi ele al ındığı nda, sistemin stoklar ve i ş lem maliyetlerini; hastalar ve 
sermaye, tesis, e ğ itim olarak tan ımlamamak mümkündür. Ç ı kt ı  ise, sunulan 
sağ lık hizmetlerinden elde edilen gelirler olarak de ğ erlendirilebilir (Montwani 
ve diğ erler, 1996b,s.33). Bu şekilde düş ünüldüğünde teorinin performans ile 
ilgili öngördüğü ölçütlerin hizmet i ş letmelerinde de uygulanabilece ğ i 
görülmektedir. Di ğ er taraftan teorinin lojistik paradigmas ın ı  oluş turan "trampet-
tampon-kordon metodolojisi"nin de hizmetlerde uygulanabilirli ğ inin tart ışı ldığı  
görülmektedir. Metodolojinin dayand ığı  "be ş  temel ad ım" ın hizmet 
iş letmelerinde k ı s ıtlar ın belirlenmesi ve etkinli ğ inin artt ır ı lmas ı  yolunda 
kullan ı labileceğ i öngörülmektedir. Örne ğ in sağ l ık i ş letmelerinde hastalar ın giri ş  
ve ç ık ış  iş lemleri s ıras ında, odaların haz ırlanmas ı  gibi süreçler nedeniyle ortaya 
ç ıkan beklemelerin ortadan kald ı r ı lmas ı , k ısaca sürecin iyile ş tirilmesinde 
K ı s ıtlar Teorisi uygulamas ın ın olumlu sonuçlar verece ğ i belirtilmektedir 
(Motwani ve di ğ erler, 1996a,s.32; 1996b,s.34). 

K ıs ıtlar Teorisi'nin hizmet i ş letmelerinde uygulanmas ına ilişkin 
literatürde yer alan az say ı da çal ış ma incelendiğ inde uygulamaların olumlu 
sonuçlar verdiğ i görülmektedir (Motwani ve di ğ erler, 1996a,s.32); (Motwani ve 
Vogelsang, 1996,s.45); (Siha, 1999,s.260). Yiyecek sektöründe ve muhasebe 
hizmeti veren i ş letmelerde mü ş teri hizmetlerinde uygulama ile birlikte önemli 

109 
Say ı : 144 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



iyile şmelerin olduğu belirtilmektedir (Siha,1999,s.261). ABD'de mühendislik 
hizmetleri sunan bir i ş letmede yap ı lan bir başka çal ış ma da teorinin 
uygulanmas ı  ile birlikte, darboğazlar ın ortadan kalkt ığı n ı  ve verimlilik 
artış larm ın yaşandığı n ı  göstermektedir (Mowani ve Vogelsang,1996,s.46). 

Diğer taraftan TKY uygulamalar ın ın hizmet i ş letmelerinde de 
uyguland ığı  ve olumlu sonuçlar verdi ğ i görülmektedir Bu do ğ rultuda K ı s ıtlar 
Teorisi'nin sürekli iyile ş tirme arac ı  olarak "Toplam Kalite Yönetimi" ile 
karşı laş t ır ı lmas ı  bir diğ er önemli tart ış ma konusudur. Tart ış malar sonucunda 
ortay ç ıkan sonuç, K ı s ıtlar Teorisi'nin TKY'yi ortadan kald ırmadığı  veya 
reddetmediğ i şeklindedir. K ı s ıtlar Teorisi TKY uygulamalar ında en iyi 
baş lang ıç noktas ın ın belirlenebilmesi için yöneticilere yard ımc ı  olabilmektedir. 
Teorinin felsefesi süreçlerin incelenmesi ve darbo ğ azın ortadan kald ır ı lmas ına 
odaklan ırken, bir anlamda iyile şme için en kritik alanlar ı  tespit etmektedir. 
Diğ er bir ifadeyle, daha h ızl ı  bir iyile şme için önemli bir fırsat sağ lamaktad ır 
(Motwani ve diğ erleri, 1996b,s.34); ( Siha, 1999,s.263). 

TKY çal ış malar ın ın K ı s ıtlar Teorisi ile birle ş tirilmesi, i ş letmelerin 
amaçlar ına ulaş ma doğrultusunda, çabalar ın en kritik alanlara yöneltilmesini ve 
k ı sa sürede somut iyile ş tirmelerin gerçekle ş tirilmesini sağ layacakt ı r. 
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SONUÇ 

Günümüzde i ş letmelerin mal ve hizmetlerin sunumunda h ız ve kaliteyle 
birlikte rekabetçi avantaj sağ lamada kullan ı lan araçlardan birisi de K ı s ıtlar 
Teorisidir. Kı s ıtlar Teorisi darbo ğ azl ı  kaynaklar üzerinde odakla şan bir 
programlama ve denetim sistemi olmas ına karş m, tüm iş letmeyi ele alan bir 
yaklaşı m olarak değ erlendirilmektedir. 

Çal ış mada, K ıs ıtlar Teorisi'nin temel varsay ımları  ile felsefesi ve 
düşünme süreci yakla şı m ı  ortaya konarak detayl ı  bir ş ekilde değ erlendirilmi ş tir. 
Teorinin uygulama sonuçlar ı  literatür bulgular ı  çerçevesinde ortaya konmu ş  ve 
hizmet i ş letmelerinde uygulanabilirliğ i tartışı lmış tır. 

K ı s ıtlar Teorisi'nin tart ışı lmas ı  ile ortaya ç ıkan en önemli sonuç, 
teorisinin tüm i ş letmeyi ele alan bir yönetim felsefesi olarak ele ahrunas ı  
gerekliliğ idir. Ancak uygulamalar, teorinin üretim/i ş lemler tekniğ i olarak k ı s ıtl ı  
bir bak ış  aç ı s ı  ile ele al ındığı n ı  göstermektedir. Teorinin ön gördü ğü "düşünme 
süreci" yakla şı m ı  yönetsel k ıs ıtlara ili şkin önemli bütünsel bir bak ış  aç ı s ın ı  
getirmekte ve teorinin üretim ile k ı s ıtl ı lığı n ı  ortadan kald ırmaktad ır. Bu anlamda 
teorinin bir yönetim felsefesi olarak ele al ınmas ı  doğ ru bir yaklaşı m olacaktır. 

K ı s ıtlar Teorisi bütüncül yakla şı mı  çerçevesinde, i ş letmelerde önemli 
değ iş imleri de beraberinde getirmektedir. Bu do ğrultuda yap ı lan çal ış malar, 
uygulama aş amas ında karşı laşı lan en önemli zorluğun çal ış anlar ın değ iş ime 
karşı  dirençleri olduğunu belirtmektedir. Söz konusu sorunun üstesinden 
gelmede, teoriyi üretim tekniğ i olarak değ erlendirmek s ınırl ı  bir bak ış  aç ı s ı  
getirecektir. Yönetim felsefesi olarak ele al ındığı nda ise, iş letmelerde de ğ iş imin 
yönetimi konusunda yöneticilere önemli fırsatlar sağ layacakt ır. 

Hizmet iş letmelerindeki uygulamalar ile ilgili çal ış malar ın literatürde 
yetersiz olduğu dikkati çekmektedir. Teorinin mal üreten i ş letmeler ile 
s ın ırlı lığı n ın ortadan kald ırı labilmesi için, hizmet i ş letmelerindeki 
uygulamalar ına ağı rl ık veren çal ış malar ın literatüre kazand ırı lmas ı  gerekli 
görülmektedir. 
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OOPERAT İ FÇ İ L İ K 

YİYECEK-İ ÇECEK 
IŞ LETMELERINDE MÖNÜ 

PLANLAMANIN ÖNEMI 
Yrd.Doç. Dr. Mehmet SARHŞ IK 

ÖZET 

Yiyecek-içecek i ş letmelerinde üretilip sunulan yiyecek ve içeceklerin 
sergilendiğ i bir listeden daha çok pazarlama ve i ş  planlar ı  ve organizasyonunda 
etkinliğ i olan mönüler, ayn ı  zamanda rekabetçi stratejilerin olu ş turulmas ında da 
önemli rol oynamaktad ırlar. Mönü planlama, sunulacak ürünlerin seçimi kadar 
mönü kart ı ndaki yap ı lacak tasar ı mlar ı  da ilgilendiren bir çal ış mad ı r. Kart ın 
seçimi, renk, yaz ı  stilleri, verilecek bilgiler ve bu bilgilerin ta şı mas ı  gereken 
koşullar gibi pek çok de ğ erlendirme çal ış mas ı , mönü planlaman ın konuları  
aras ında yer almaktad ır. Bu çal ış mada mönü planlama ve düzenleme ile ilgili 
önemli konular üzerinde durulacakt ı r. 

Anahtar Kelimeler: Mönü, mönü dizayn ı , mönü planlamas ı , mönü 
değ erlendirme ve yiyecek-içecek 

THE IMPORTANT OF MENU PLANNING IN FOOD AND BEVERAGE 
OPERATIONS 

ABSTRACT 

Menu is more than a list of the dishes that can be ordered. Actually it 
helps the organization launch competitive marketing strategies, as well as carry 
out intemal work organization. 

That's why creating a menu has a lot more to do than just having . a 
foodlist. The type of paper, its color, the font, the information and the amount of 
information about each individual dish are just the few consideration a menu 
planner has to keep in mind. In this article, we will go over the factors that are 
important for menu planning. 

Kocaeli Üniversitesi Derbent Me s lek Yüksek Okulu 
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Key words: Menu, menu design, menu planning, evaluation of menu and 
food and beverage. 

GIRIŞ  

Ticari yada sosyal fayda üzerine kurulmu ş  her i ş letme elindeki olanaklar ı  
konuklarma en iyi biçimde sergileme iste ğ i ve çabas ı  içerisindedir. Yiyecek-
içecek iş letmesi yöneticileri üretim ve servis özelliklerinin konuklara en iyi 
aktarma yolunun mönüler oldu ğunu kabul ederler. Sat ış  ve pazarlama, kalite, 
maliyet kontrolü ve sat ın alma gibi temel konular ı  yönlendiren mönü, ayn ı  
zamanda konuk ve i ş letme aras ındaki ileti ş imi kurma görevini de 
üstlenmektedir. 

Eldeki olanaklar ın neler olduğundan daha çok bunlar ın nas ı l 
sergilenebileceğ i sorusu önemlidir. Baz ı  iş letmeler konuklar ın istek ve 
beklentileriyle hareket etme yolunu seçerken di ğ erleri i ş letmenin konuklar ın ı  
yönlendirmesi gere ğ ini savunmaktad ır. Bu yüzden iş letmenin mönü ile sunaca ğı  
bilgilendirmeler bir bak ıma yönlendirme görevini de yerine getirecektir. Daha 
karl ı  olabilecek veya daha çok sat ı labilecek konumdaki yiyecek ve içeceklere 
konukları  yönlendirmek profesyonel bir anlay ış  olarak alg ı lan ır. 

Yiyecek-içecek i ş letmeleri sunduklar ı  ürün ve hizmetler kadar dürüstlük 
ve tutarl ı lık ilkelerine de özen göstermelidirler. Bu bak ımdan, mönü planlama 
hem bilgilendirme çal ış malar ı  ile satış  artt ırma çabalar ın ı  hem de iş letmenin 
politikalar ın ı  ortaya koyacak konuk ve i ş letme aras ındaki yaz ı lı  bir anla şma 
olarak alg ı lanabilir. Mönü planlaman ın önemini kavrayan yöneticiler bu alanda 
derinlemesine çal ış malar yapmakta ve ellerindeki olanaklar ı  gözden geçirerek 
konukların istek ve beklentilerini analiz etmeye çal ış maktad ırlar. 

Her ne kadar özen gösterilerek haz ırlansa da mönüde her zaman 
beklentilere ula şmak söz konusu olmayabilir yada önceden hesaplanamayan 
hatalarla kar şı laşı labilir. Bilgi ve deneyim gerektiren bir çal ış ma olan mönü 
planlama, ayn ı  zamanda i ş letmenin gelece ğ ini de şekillendirecek özelliklere 
sahip olmal ı dır. 

Bu çal ış mada mönü ve mönü planlama kavramlar ı  ile mönü planlaman ın 
amaçlar ı  ve önemi hakk ında bilgi sunulmu ş tur. Mönü planlamada öncelikli 
konular, özellikle konuk ve i ş letme aç ı s ından ele al ınm ış  ve planlamada dikkat 
edilmesi gereken hususlar hakk ında bilgi verilmiş tir. 

Son olarak mönü kart ım haz ırlanmas ında öncelikli konular olan; kapak, 
yaz ı  stilleri, yiyeceklerin yerle ş tirilmesi ve mönü kart ı  katlama biçimlerine 
ili şkin değ erlendirmeler yap ı lm ış t ır. 
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1. GENEL KAVRAMLAR 

1.1. Mönü 

Mönü (menu); Frans ızca ve İngilizce'den sonra Türkçe'ye geçmi ş  bir 
terimdir. Genel bir yakla şı mla, yiyecek ve içecek i ş letmelerinin sunduklar ı  
ürünlerin belirli bir s ıra ve gruplar dahilinde s ıraland ığı , içeriğ i, fiyat ı  ve diğ er 
özellikleriyle birlikte sergilendi ğ i, ayn ı  zamanda i ş letmenin kalite, pazarlama ve 
tan ı t ı m gibi amaç ve ilkelerine destek olmas ı  beklenen yaz ı l ı  evraklara mönü 
denir. 

Belirli bir restoran mönüsü konuklar ına sadece ürünler ve fiyatlar ı  
hakk ı nda bilgi veren bir pazarlama arac ı  değ il, ayn ı  zamanda arka ofı s 
faaliyetlerini de örgütleyen bir yönetim fonksiyonudur(1). i ş letmenin karl ı l ık 
hedeflerine ula şmak ve elindeki olanaklar ı  verimli kullanmak mönünün 
rehberlik özelli ğ i ile sağ lanabilmektedir. Mönü için yayg ın kullan ı lan 
yaklaşı mlardan birisi "insanlar gözüyle yer" ifadesidir. Bu nedenle mönüde yer 
alan çekicilik unsurlar ın ın nitelik ve nicelikleriyle birlikte yiyecek-içecek 
sat ış lar ı  aras ında doğ rusal bir ili şkinin varl ığı ndan söz etmek yanl ış  olmaz. 
Mönü, konuklar ın temel istek ve gereksinimlerine dayal ı  olarak kurumsal 
hedeflere ula şmak için düzenlenen, yiyecek servis i ş letmesi tarafından sağ lanan 
yiyecek ve içeceklerin yaz ı l ı  bir ifadesi(2) olarak ta tan ımlanabilir. 

Mönü çok güçlü bir reklam arac ı d ır. Konukların mevcut sipari ş lerini ve 
beklentilerini etkiler(1). Belirli bir sat ın alma dü ş üncesiyle veya herhangi bir 
fikre sahip olmadan gelen konuklar ı  bilgilendirmek yada yönlendirmek 
mönünün önemli özellikleri aras ındad ır. "Mönünün en önemli amaca, konuklara 
neleri elde edebilecekleri konusunda en aç ı k bilgiyi sunmakt ır (3)." 

1.2. Mönü Çe ş itleri 

i ş letmelerin yap ı s ı , sunduklar ı  ürünler, hizmet biçimi ve konumlar ı  gibi 
özelliklere bağ l ı  olarak çok çe ş itli mönüler kullan ı lmaktad ır. Banket mönüleri, 
içecek mönüleri, alakart mönüler, kokteyl mönüleri, oda servis mönüleri gibi 
mönüler dikkate al ındığı nda benzer özellikler üzerinde yo ğunlaş t ıklar ı  
anlaşı lmaktad ır. Kullan ı m alanlar ındaki farkl ı l ıklara rağmen planlama 
çal ış malar ı  ayn ı  hedefler dikkate al ınarak yap ı lmaktad ı r. 

Genel aç ı dan baz ı  kaynaklarda mönüler; dönü şümlü(devirli) ve sabit 
mönüler diye ayr ı l ırken, diğ erlerinde alakart ve tabldot ifadeleri dikkat 
çekmektedir. Son y ı llarda alakart ve tabldot mönülerinin birlikte kullan ı lmas ıyla 
ortaya ç ıkan karma mönüler de bu gruba dahil edilmi ş tir. 

Sabit mönüler;  bir defa haz ırlan ıp ilerleyen dönemde üzerinde gerekli 
görülmedikçe de ğ iş ikliğ e gidilmeyen mönülerdir. Dönüsümlü-devirli  mönüler 
ise farkl ı  zamanlar için ayr ı  düzenlenen ve belirli sürenin sonunda ba ş a dönen 
mönülerdir. İ ki farkl ı  mönü uygulamas ı  da yiyecek ve i şgücü maliyetlerini 
azaltma etkisine sahip olmalar ından dolay ı  yayg ın biçimde kullan ı lmaktad ı r (4). 
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Diğer bir yaklaşı mla mönüler; tabldot ve alakart olarak ikiye 
ayr ı lmaktad ır. Alakart mönüler  geni ş  seçeneğe sahip, ürünlerin ayr ı  
fiyatlandırı ldığı , yüksek maliyetli ve dolay ı sıyla pahal ı , mevsimlik ürünleri 
kapsar. Yiyecekler ba ş l ıklar alt ında grupland ır ı l ırlar, ve sipari ş  edildiğ i anda 
haz ırlan ırlar. Tabldot mönüler  ise, s ın ırl ı  seçeneğ e sahip, sabit fiyat 
uygulamas ın ın kullan ı ldığı  ve servis saatinde haz ır hale getirilen yiyecekleri 
kapsayan mönülerdir (5). 

Baz ı  uzmanlar alakart ve tabldot mönülere ek olarak karma mönü 
kavram ın ı  da ortaya koymu ş lard ır. Karma mönülerde  baz ı  ürünler sabit fiyat 
uygulamas ı  ile konuklara sunulurken diğ erleri bireysel olarak fiyatland ırıhrlar 
(6). 

2. MÖNÜ PLANLAMA 

2.1. Mönü Planlaman ın Tan ı m ı  ve Amaçlar ı  

Mönü planlama;  iş letmenin hedeflerine uygun olarak pazar beklentilerini 
karşı layabilmek amac ıyla yap ı lan çal ış malar bütünüdür. Sunulan mönü ile 
birlikte restoran, sadece yemek yenilen s ıradan bir alan yada deneyim kazan ı lan 
önemli bir mekan haline gelebilir. Bu yüzden planlamada varolan ın 
sergilenmesinden daha çok sat ın alma kararlar ın ı  etkileyecek baş tan ç ıkar ı c ı  
unsurlar ın kullan ım ı  ön plana ç ıkmaktad ır. 

Mönü planlaman ın ilke haline getirilecek en önemli amac ı  konuklar ın 
dikkatini sat ı lmas ı  arzu edilen ürünlere yöneltmektir(7). Mönü planlaman ın 
diğ er önemli amaçlar ı  ise şunlar ı dır (1): 

• Konukların beklentilerini kar şı lamak, 

• İş letmenin pazarlama hedeflerine ula şmak, 

• İş letmenin kalite amaçlar ın ı  gerçekle ş tirmesine yard ımc ı  olmak, 

• Maliyet etkinliğ i sağ lamak, 

• Dürüstlük kavram ın ı  ortaya koymakt ır. 

Mönü bir ileti ş im ve satış  arac ı  olma fonksiyonunun yan ında restoran 
karm ı  yükseltmek için yap ı labilecek çal ış malardaki bir araş t ırma ve deney 
arac ı d ır (2). Gere ğ ine uygun planlanm ış  bir mönü, ortalama sat ışı  artt ırarak, 
israfı  önleyerek, servisi h ızland ırarak, konuklar ın sürekliliğ ini sağ layabilir ve 
bunun paralelinde de getiri oran ın ı  yükseltebilir(8). 

2.2. Mönü Planlamada Öncelikli Konular 

Mönü planlamada dikkate al ınacak iki önemli aktör konuk ve i ş letmedir. 
Baz ı  planlama çal ış malar ında her ne kadar konuk tabanl ı  bir çal ış man ın ağı rlığı  
hissedilse de, i ş letmenin fiziksel özellikleri, personel yap ı sı  ve felsefesi gibi 
konular ın da önemi göz ard ı  edilmemelidir. 

Mönü planlama görevi ço ğu zaman uzman planlamac ı lar tarafından 
yap ı lsa da, yiyecek-içecek müdürü de bu görevi yapabilecek bilgi ve donan ıma 
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sahip olmalıdır. Mönü planlamac ısmm öncelikli olarak ele almas ı  gereken 
konular Ş ekil 1' de yer almaktad ır. 

istek ve ihtiyaçlar 

konuk 

renk 

değer anlay ışı  

kalite 

uyum 

ürün fiyat ı  
maliyet 

yaz ı-format- ş ekil 

süreklilik 

ula şı labilirlik 

dengeli beslenme 

sosyo-ekonomik 

üretim hacmi 

görsel etkinlik 

demografik faktör 

sanitasyon 

tat etkinli ğ i 

etnik faktörler 

personel 

ıs ı  
bölgesel faktörler 

ekipman 

Ş ekil 1. Mönü planlamac ısm ın öncelikli ilgi alanlar ı  
Kaynak: Rey, A M.-Ferdinand Wieland(1985), Management Service in 

Food and Beverage Operations, Michigan: Educational Institute of AH&MA , 
44. 
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• ►  
• ►  

• ►  

• ►  
• ►  

• ►  

•	 

•	 

iş letmenin çe ş idi 
Restoran, bar, otel vb 

Konuğ un özellikleri 
Önerilen mönü 

marka, kullan ı lan içeriğ in esnekliğ i, tanımlamalar, 
maliyeti 
Personelin nitelik ve 

niteliğ i  
üretim yöntemleri bilgisi, en yüksek üretim seviyeleri 

Eldeki ekipman 

haz ırdaki ekipman ve ulaşı labilir araç-gereçler 

İ çindekilerin maliyeti  
Mönü fiyat ı   

pazara, maliyete ve konumuna uygun fiyatlar ın 
belirlenmesi 

Mevsim veya sezon I 
üreticiler, sezonluk ürünler ve ulaşı labilirlilikleri 

Sat ı c ı lar 
direkt sat ın alım, dağı tım kanallara, ödeme ş ekli 

Denge 
yaz ı,renk,resim, dengeli beslenme 

Anlat ı m 
doğru ifadeler, değ iş tirilebilir taminlamalar, hatasız 

ticari tanımlamalar, ürünün orijininin belirtilmesi 

Mönü planlamada geleneksel yakla şı m içerisinde de ğ erlendirilen konular 
Ş ekil 2'de verilmi ştir. Ş ekilden de anla şı labilece ğ i üzere mönü planlama 
çalış mas ında her iki tarafı  da (konuk ve i ş letme) ilgilendiren konularla birlikte, 
satıc ı lar gibi çevresel faktörlerin etkinli ğ i de dikkat çekmektedir. 

Mönü planlama sadece bugünü de ğ il geleceğe ilişkin dönemleri de 
kapsar. Mönünün haz ırlanmas ı  çal ış man ın sonuçland ığı  anlam ı  taşı maz, aksine 
mönü çal ış mas ı  sürekliliğ i olan bir konudur. Mönü plan ı , üretimden sat ış  
noktas ına kadar tüm faaliyetleri kapsar ve dolay ı s ıyla yiyecek üretimi ile 
servisini direkt olarak etkiler. Mönü kalemlerinin planlama, üretim ve sat ış  
değ erlendirmeleri de bas ı l ı  mönülerde yer al ır (9). 

Ş ekil 2. Mönü planlamada öncelikli konular 
Kaynak: Food and Drink Seminar, Coventry & Warwickshire, Food and 

Drink Awards, http://www.henley-cov.ac.uldpublic/xfı les/general  (29.12.2003) 
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Mönülerin hazırlanmas ında i ş letme yöneticisi veya mönü planlay ı c ı s ı  
önemli konular ı  belirlemeli ve bunlar ın üzerinde yeterince durmal ı d ır. Bu 
konular fiziksel planlamada, mönü analizinde ve rekabetçi ortamlar yaratma 
aç ı s ından yöneticiye yol gösterecektir. Mönü planlaman ın bilimsel bir çal ış ma 
olduğu ve bu çal ış man ın iş letmenin karl ı l ık ve süreklilik ilkeleriyle örtü ş mesi 
gereğ i göz ard ı  edilmemelidir. 

Mönü planlamac ı s ın ın dikkat etmesi gereken hususlar şunlard ır(10): 

1. Bilimsel incelemeye ve ara ş t ı rmalara uygun hareket etmek(yemek 
tercihleri, pazar ın sosyo-ekonomik yap ı s ın ı n değ erlendirilmesi, moda vb), 

2. Mönüyü bir pazarlama arac ı  olarak dü şünmek ve kullanmak (reklam 
arac ı  olarak değ erlendirmek, kaliteli ürün ve hizmet kavramlar ın ı  vurgulamak 
vb), 

3. Mönünün özünü yeniden incelemek(fırsat ve tehlikeleri belirlemek, 
fiziksel yap ıy ı  gözden geçirmek vb), 

4. Maliyet ve sat ış  fiyat ı  için matrisler olu ş turmak(sat ış  rakamlar ı , 
maliyet hesaplamalar ı , kar faktörü gibi konular ı  ele almak), 

5. Servis elemanlar ı n ın yeteneklerine odakl ı  çal ış mak(personelin 
becerisine uygun yiyecek seçimi gibi), 

6. Mutfak personeliyle ileti ş im kurmak (fikirleri de ğerlendirmek ve önem 
vermek), 

7. Farkl ı  sat ış  politikalar ı  üretmek( yeni ürün ve hizmet politikalar ı  
geli ş tirmek), 

8. Rekabeti bilmek ve iyi kullanmak(rakipleri izlemek, geli ş melerden 
haberdar olmak vb), 

9. Mönüyü periyodik olarak güncellemek( dönemsel analizler yapmak, 
maliyet yüzdeleri olu ş turmak vb), 

10. Mönüdeki her bir sözcü ğün bir resim olarak alg ı lanmas ın ı  
sağ lamaktır(dikkat çekici unsurlardan yararlanmak, özel yemekler için 
tan ımlamalar yapmak vb). 

3. Fİ Z İ KSEL MÖNÜ 

Ticari bir yiyecek-içecek i ş letmesinde mönü formlar ın ı n düzenlenmesi 
önemli bir konudur. Mönü planlama aşamas ında eldeki bilgi ve bulgular ı n 
uygulama alan ı  mönü kartlar ı d ır. Mönüde yer alacak yiyecek ve içecekler, 
bunlar ın fiyatlar ı  ve içerikleri gibi bilgiler şu beş  önemli hususu içine alacak 
biçimde sunulmal ı d ı r: 

a) Sunulan yiyecek ve içeceklere kolay anla şı labilir kavramlar 
yüklenmelidir. 

b) iş letmenin yiyecek-içecek üretim ve servisindeki tarz ın ı  yans ı tmal ı d ı r. 

120 
Say ı : 144 

nisan-may ıs-haziran 2004 

pe
cy

a



c) iş letmenin önemli amaçlar ı  mönü kalemlerine de yans ıtı lmal ıdır. 

d) İş letme neleri yapabilece ğ ini yada başka bir değ iş le neleri 
yapamayaca ğı n ı  ortaya koymal ıd ır. 

e) Mönüde yer alan bilgiler konuklara olabildi ğ ince yal ın bir ifade ile 
aktar ı lmal ı d ı r. 

Mönüden beklenen ba ş ar ın ın elde edilebilmesi için mönü kart ı ; 
- çekici, 
- temiz, 
- kolay anlaşı labilen, 
- ş imdiki zaman ı  yans ıtan, 
- uygun tasarlanm ış  (3) ve 
- geleceğ e dönük olmal ıd ır. 

Mönü kart ında yer alacak bilgiler ise dört önemli ba ş l ık alt ında 
toplanabilir (12): 

A) Yiyeceklerin (veya içeceklerin) listesi: Her yiyecek maddesinin ad ı  
süzgeçten geçirilerek belirlenmelidir. Konu şma s ıras ında seçilen sözcüklerin 
yaratt ığı  önemli vurgular bu noktada yaz ıya dökülebilmelidir. 

B) Yiyeceğ in (veya icece ğ in) tan ım ı : Detaylara kaçmadan önemli 
noktalar aç ıklanmal ıdır. Bunlar: 

■haz ırlama yöntemi, 
■belli baş l ı  içeriğ i, 
■servis yöntemi 
■ürünün kalitesi ve 
■ürünün miktar ı  gibi bilgilerdir. 

C) Kurumsal aç ıklamalar: Restoran ın kalitesini, tarihini ve özelliklerini 
anlatan k ısa bir metin ş eklinde aç ıklamalar yap ı labilmelidir. 

D) Adres ve diğ er bilgiler. Bunlar: 

• restoran ın ad ı , 
• restoran ın adresi, 
• bulunduğ u ş ehir, 
• aç ık olduğu gün ve saatler ve 
• özel servisler vb. bilgilerdir. 

3.1. Mönü Kart ı  

Konuğun sat ın alma karar a ş amas ındaki ilk tepkisi mönü kartma kar şı  
oluşur. Fiziksel mönü planlamada ilk a ş ama kullan ı lacak mönü kart ı n ın 
seçimidir. Baz ı  iş letmeler mönüyü farkl ı  maddelerden yap ı lan kal ı n kapaklar 
içerisinde sergilerler. Dekoratif özelli ğ i yüksek bu uygulamada mönü kart ım 
yarataca ğı  maliyet de hesaba al ınmal ıd ır(11). Mönü kart ı  seçiminde göz önünde 
tutulmas ı  gereken önemli unsurlar şunlard ır: 
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A) Mönü kartı  içeriğe uygun büyüklükte olmal ıdır. Çok büyük yada 
gereğ inden küçük seçilen kartlar tercih edilmemelidir. içecek kartlar ı  genellikle 
yiyecek mönü kutlama göre daha küçük ebatlardad ır. " Amerika Ulusal 
Restoran Birli ğ i (National Restaurant Association) taraf ından ideal yiyecek 
mönüsü ölçüsü geni ş lik için 23-24 cm, yükseklik içinse 44-45 cm olarak 
belirlenmi ş tir (12). 

B) Mönü kart ı n ın rengi iş letmenin dekorasyon ve renk ortam ına uygun 
olmalıdır. 

C) Mönü kartı  yüksek maliyetli olmamal ıdır. Kullan ış lı  ve uzun süre 
niteliğ ini koruyabilecek kartlar ın seçimine özen gösterilmelidir. 

D) Mönü kart ı  olabildiğ ince nem, güne ş  gibi dış sal faktörlere karşı  
dayanıkl ı  olmal ıdır. 

Baz ı  iş letmeler mönü kart ı  seçiminde ince yap ı l ı  düşük maliyetli 
malzeme kullan ıp kısa süreçlerde yenileme yoluna giderken, di ğ erleri daha 
dayan ıkl ı  (kal ın karton, deri, ah şap alaşı ml ı  vb) ve yüksek maliyetli mönü 
kartlar ın ı  daha uzun süre kullanma yakla şı mın ı  benimsemektedirler. Yiyecek-
içecek i ş letmeciliğ inde yayg ın olarak kullan ı lan mönü kapaklar ı  şunlard ı r: 

• kal ın karton veya mukavva ad ı  verilen malzemelerden yap ı lan kapaklar, 
• verniklenmi ş  karton kapaklar, 
• laminasyon (ince saydam naylon malzeme ile kaplanm ış ) kapaklar, 
• deri veya suni deriden yap ı lan kapaklar, 
• plastik kaplama kapaklar, 
• kumaş  kaplama kapaklar, 
• ah ş ap veya ah şap alaşı ml ı  malzemelerden yap ı lan kapaklar, 
• diğ er kapak çe ş itleri: i ş letmenin kendine özgü tasar ımlarıyla ortaya ç ıkan 

kapaklard ır. Örneğ in küçük bir sand ık içerisinde, orijinal bir kutuyla, 
kurdeleye sar ı l ı  olarak sunulan mönüler gibi. 

Fiziksel mönü planlamada en önemli konulardan birisi de mönü kartmda 
yer alacak olan bilgilerdir. Mönünün arka kapa ğı  alt k ısmında iş letmenin adresi, 
aç ık olduğu gün ve saatler gibi genel bilgiler yaz ı lmal ı dır. Otel i ş letmelerinde 
yer alan bar ve restoran gibi birimlere ait mönülerde adres bilgilerine yer 
verilmeyebilir. Bu birimler için adres kullan ı lacaksa bu restoran ın değ il otelin 
adresi olmal ıd ır. 

Mönü ön yüzünde ait oldu ğu birimin adı  ve/veya logosuyla birlikte, 
içeriğ i tan ımlayan bilgiler (yiyecek mönüsü, içecek mönüsü vb) yer al ır. 
Kapağı n herhangi bir yüzünde yada iç sayfalar ında detayl ı  bilgi yer almamal ı d ı r. 
Baz ı  iş letmeler, mönünün ait oldu ğu ürün grubunun ad ın ı  yazma yerine birtak ım 
resim kesitleriyle yada şekillerle anlat ım yoluna gitmektedirler. 

Mönü konukla iş letme aras ındaki köprü görevinin yan ında iyi bir 
pazarlama arac ı  olarak ta dikkat çeker. Mönü planlama faaliyetleri ayn ı  
zamanda pazarlama stratejileri olarak alg ı lanmal ı dır. 
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3.2. Yaz ı , Form ve Şekiller 

Genel olarak mönü format ı  demek; neyin sat ı lacağı  ve bunlar ın mönüye 
nas ı l yerleş tirileceğ i anlamı  taşı r (6). Mönüde yaz ı  ve şekillerin kullan ımı  
aç ı s ından dikkat edilmesi gereken konular şu şekilde özetlenebilir: 

a) Mönüde gereksiz aç ıklamalardan kaç ın ı lmalıd ır. Okuma hatalar ını  
önlemek amac ıyla kullan ı lan yaz ı , şekil ve formlar mönüdeki bo ş  alanlar ın % 
50' sini aşmamal ıdır (12). 

a) Yaz ı  puntolar ı  kolay okunabilir büyüklükte ve aral ıklarda olmal ıdır, 

b) Mönü satış  hacırı inde yüksek olmas ı  beklenen popüler yiyecekler 
vur.  gulanınalıdır (8). 

c) Gereğ inden fazla yaz ı  karakteri kullan ımmdan kaç ın ı lmal ıd ır 
(genellikle 3-4 farkl ı  yaz ı  stilini aşmayacak düzenlemeler yap ı labilir). 

d) Seçilecek yaz ı  karakterleri göz yorucu yada okuyucuyu s ıkı cı  
olmamal ıdır. 

e) Yap ı lacak gölgelendirme çal ış mas ıyla yaz ı  karakterleri geni ş letilerek 
okumay ı  zorlaşt ırmayan estetik bir görünüm yakalanabilir. 

f) Ayn ı  yaz ı  karakterlerinin sürekliliğ i, mönüyü inceleyen konuklara 
s ık ıc ı  gelebilir ve devam ını  okuma arzusunu ortadan kald ırabilir. Bu nedenle 
mönüde seçilecek yaz ı  karakterleri farkl ı  amaçlar için farkl ı  alan ve konularda 
kullan ı lmal ı d ır (örneğ in, grup baş l ıkları  ile alt baş l ıklar farkl ı  yaz ı  karakterleri 
ile sergilenebilir). 

g) Yemeğ in adı  ile içeriğ i veya yap ı l ışı  gibi önceden verilmesi planlanan 
ek bilgiler farkl ı  yazı  stilleriyle sunulmal ı , yemek isimleri ise daha büyük 
karakterlerle yaz ı lmal ıd ı r. 

h) Yiyecek veya içeceklerin yerle ştirilmesi mönü için önemli bir 
konudur. Temel yaklaşı m; mönünün en iyi görünebilir noktalar ına, dikkat 
çekilmesi istenen yiyeceklerin yerle ş tirilmesidir. Bu strateji bir pazarlama 
gerçeğ ini de ortaya ç ıkarmaktad ır: görünmeyen sat ı lamaz  (7). 

i) Belirgin biçimde gösterilmek istenen mönü kalemleri, kutular içerisine 
al ınarak, koyu karakterli yaz ım stilleri kullan ı larak, normal boyutlardan daha 
büyük karakterler seçilerek ve resim yada şekil eklenerek dikkat çekici hale 
getirebilir ve böylelikle sat ış lar artt ırı labilir (7). 

j) Kullan ı lacak şekil yada resimler i ş letmenin politika ve prensiplerine 
uygun, sunulan yiyeceklerle ilgili olmal ı , dikkat dağı tıc ı  unsurlardan 
kaçm ı lmal ı dır. Yan ı lt ı c ı  resim yada şekil kullan ım ı  iş letmeyi suçlu duruma 
düşürebileceğ i gibi pazarlama çabalar ını  da olumsuz etkiler. 

k) Yaz ı  ve resimlerde estetik anlay ış a önem verilmelidir. Göz zevkini 
bozan yada okuyucuya itici gelecek unsurlardan kaç ın ı lmal ıdır. 

1) Yaz ı  veya resim seçimlerinde seçim görevi mönü planlamac ı s ınm 
kiş isel tercihinden daha çok konu ğun beklentisine göre yap ı lmal ıd ır. Renk 
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mönünün sunumunda önemli bir konudur. Renk mönüye hem estetik bir katk ı  
sağ lar hem de kolay ve h ızl ı  okunabilme etkisini artt ır ır (11). 

Kuşkusuz her i ş letme baş ar ı l ı  olabileceğ ine inand ığı  ve pazarlama 
hedeflerine uygun mönü haz ırlamak ister. Haz ırlanan mönünün % 100'lük bir 
beğeniye sahip olacağı  iddias ında bulunmak doğ ru bir yakla şı m değ ildir. 
Konuklardan farkl ı  tepkilerin gelme olas ı lığı  her zaman söz konusudur. Bu 
durumu tamamen mönünün, daha do ğ rusu mönü planlamac ı s ın ın başar ı s ı zl ığı  
olarak alg ı lamak ta objektif bir tutum de ğ ildir. Ama bu baş ar ı s ı zlığı n 
nedenlerinin irdelenmemesi anlam ına da gelmemelidir. 

Mönülerde s ıkça rastlanan hatalardan baz ı ları  şunlard ır: 

• Mönünün gere ğ inden küçük ebatlara sahip olmas ı  ve bu yüzden kullan ı lan 
yaz ı  ve resim boyutlar ınm anlaşı lma düzeyinin dü ş mesi, 

• Mönü bask ı n ın küçük olmas ı . Uygun boyutlarda mönü kartlar ı n ın seçilmi ş  
olmas ına rağ men kullan ı lan yaz ı  karakterlerinin okuma güçlü ğü yaratacak 
biçimde küçük seçilmi ş  olmas ı , 

• Tan ımlamalar ın ve aç ıklamaların yetersiz olmas ı , 

• Yanl ış  veya göz yorucu yaz ı  rengi ve karakterlerinin seçimi, 

• Sürekli olarak ayn ı  veya çok say ıda farkl ı  yaz ı  karakterlerinin kullan ı lmas ı . 
Mönüdeki yaz ı  stillerinin tekdüze olmas ı  kadar takibi güçle ş tirecek 
derecede fazla olmas ı  da sak ıncal ıdır. 

• Sunulan yiyecek ve içeceklerden baz ı lar ın ın mönüde yer almamas ı  s ık 
rastlanan hatalardan birisidir. Çok say ı da ürün sunan i ş letmeler, kar veya 
beğ enirlilik oran ı  düş ük baz ı  yiyecekleri mönünün d ışı nda tutabilirler. 

• Rahats ız edici derecede koyu renklerin kullan ı lmas ı  (13). 

3.3. Yiyeceklerin Grupland ı r ı lmas ı  ve Mönü Kartlar ı na 
Yerleş tirilmesi 

Mönü planlamac ı s ın ın en önemli konular ından birisi de sunulacak 
yiyeceklerin seçimi, grupland ır ı lmas ı  ve yerle ş tirileceğ i noktalar ı n 
belirlenmesidir. Her yönetici mönüsünde sat ı lacağı na inand ığı , iş gücü ve 
ekipman aç ı s ından tasarruf sa ğ layabilecek, maliyeti dü şük başka bir ifadeyle kar 
marj ı  yüksek ve iş letmenin üretim ba şarı s ı  gösterebilece ğ i yiyecek ve 
içeceklerin yer almas ın ı  ister. 

Seçilecek her yeme ğ in mönüde bulunma zorunlulu ğu yoktur. İş letme 
üretim ve sat ışı  aç ı s ından öncelik verdi ğ i yiyecek ve içeeeklerinin mönüde yer 
almas ı  isteğ indedir. Bunun için ilgili karar vericiler mönüde yer alacak yiyecek 
ve içecekleri belirler(13). Bu a ş amada yönetici şunlara dikkat etmelidir : 

1. Mönülerde grup seçimi önemlidir. İş letme politikas ı  ve felsefesi gere ğ i 
hangi yiyecek gruplar ına yer verilece ğ ine bu-aş amada karffi. verilir. 

2. Yiyeceklerde gruplar ba ş lang ıç yemekleriyle baş lar(çorba ve so ğuk 
mezeler gibi) ve sonuç yemekleri ile tamamlan ı r (tatl ı  ve meyveler gibi). 
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3. Mönü kart ı  ve sayfa say ı s ı  gibi kriterler ön planda tutularak grup say ı s ı  
ve her grup içerisinde yer alacak yiyecek çe ş itleri belirlenir. Say ı n ın fazlal ığı  tek 
başı na i ş letme kalitesiyle özde ş le ş tirilemez. Her bir mönü kaleminin ek bir 
işgücü, yeni bir ekipman yada özetle önemli bir maliyet olarak ortaya 
ç ıkabileceğ i unutulmamal ıd ır. 

4. Mönüde yerle ş tirme iş i yap ı l ırken dikkat edilecek en önemli 
konulardan birisi de, mönüde yer alan odak noktalar ıdır. Yiyeceklerin 
yerle ş tirilmesinde, yiyeceğ in önem derecesine göre dikkat çekici noktalardan 
baş lan ı larak diğ er noktalara do ğru hareket etmek söz konusudur. Yap ı lan 
araş t ı rmalar farkl ı  sayfa ve katlama biçimlerine sahip mönülerde konuklar ın ilk 
ve bunu izleyen tepkilerini genel hatlar ıyla ortaya koymu ş tur. 

5. Mönüde yer alan gruplardaki yiyeceklerin birbirlerine uyumlar ına ama 
benzer olmamalar ına özen gösterilmelidir. Ayn ı  pi ş irme yöntemi veya benzer 
malzemelerin kullan ım ıyla yap ı lan yiyeceklerin mönüde ayn ı  grupta yer almas ı  
arzu edilen çekiciliğ i ortadan kald ırabilir. 

6. Seçilen yiyecek gruplar ı  içerisindeki uygulanan fiyatlar da önemlidir. 
Rakamlar aras ında a şı r ı  farklar bulunmamal ı , fiyat fark ı  gözetmeksizin 
yiyeceklerin s ıralamas ı  yap ı lmalı d ı r. 

7. Fiyatlar kar ışı klığ a yol açmayacak biçimde yerle ş tirilmelidir. 
Fiyatlarda yiyecek kalemlerinden farkl ı  yaz ı  karakterleri kullan ı lsa da bu seçim 
konuğun dikkatini dağı tmamal ı d ır. 

8. S ıradan bir yerle ştirme iş lemi yerine animasyon faktörünün 
kullan ı lmas ı , rnonotonluktan uzak zevk veren bir okuma anlay ışı  ortaya 
ç ıkarabilir. Farkl ı  renklendirme ve biçimlendirme çal ış maları  mönünün 
beğ enirlilik endeksini de yükseltebilecektir. 

3.4. Mönü Katlama Biçimleri 

Mönü kart ım seçilmesi kadar seçilen mönünün sayfa say ı s ı  ve katlama 
biçimi de önemli bir konudur. Katlama biçimi ayn ı  zamanda yiyeceklerin 
yerle ş tirilmesine de yön verecektir. Konu ğ a sunulacak yiyecek say ı s ın ın az veya 
çok olmas ı  göreceli bir kavramd ır. iş letmenin olanaklar ı , rekabet ko şulları , 
konuk profili ve politikas ı  bu say ıya karar verme aç ı s ından önemli faktörlerden 
baz ı lar ı d ır. Yaygm olarak kullan ı lan katlama biçimleri ş unlard ır: 

a) Tek savfal ı  mönüler: Küçük kafeterya i ş letmeleri veya otellerin havuz 
bar, plaj bar gibi aç ık alanlar ında hizmet sunan yeme-içme birimlerinde s ıkça 
kullan ı l ır. Sunulan yiyecek veya içecekler bir arada sergilenebilmekte ve çift 
tarafl ı  kullan ım ı  söz konusu olabilmektedir. Ş ekil 3 'te tek sayfal ı  kullan ı lan 
mönülerde odak noktalar ı  gösterilmi ş tir. 

b) Çift sayfal ı  mönüler: Konaklama i ş letmeleri veya özel bar ve restoran 
iş letmelerinde yayg ı n kullan ı m ı  göze çarpar. İki sayfa veya kapakl ı  ve daha 
fazla sayfadan olu şabilir. Has ı l ı  karton kapaklar veya kaliteli malzemeyle 
kaplanm ış  (deri,ah şap, sert karton) d ış  kapak ve ona yerle ş tirilen iç sayfalar 
ş ekliyle kullan ımları  vard ır ( Ş ekil 3). 
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c2) ata ü e katlamak mönüler cl dikey ü e katlamak mönüler 

a) tek sayfal ı  mönüler 	 b) ikiye katlamak mönüler 
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I 
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1 	 . . 
I. 	 , 4 

c) Üçe katlanm ı s mönüler: Birbirine bağ l ı  iç içe aç ı lan üç sayfadan 
oluşan mönülerdir. Haz ır kartonlar üzerine bask ı  yöntemiyle kullan ı lır. Kimi 
iş letmelerin fiyat alanlar ın ı  bo ş  b ırakarak mönüyü kullanma yoluna gitmeleri 
yayg ın bir uygulama değ ildir. Dikey yada yatay olarak haz ırlanabilir( Ş ekil 3). 

d) Zarf usulü katlama: Ortada bir sayfa ile yanlara pencere ş eklinde 
aç ı lan iki yar ım sayfadan olu şur. Yan sayfalar içe kapat ı ldığı nda mönü kapal ı  
konuma geçer. Üçe katlamal ı  mönüler gibi dikey veya yatay kullan ımlar ı  söz 
konusudur( Ş ekil 3). 

e) Diğ er katlama biçimleri: Mönüler i ş letmelerin sanat anlay ışı na bağ l ı  
olarak anlat ı lan biçimlerden farkl ı  olarak ta sunulabilir. Örne ğ in sahip olduğu 
mimari yap ı ya uygun olarak prizma ş eklinde veya daire şeklinde mönü 
kullan ımlar ı  söz konusu olabilir. 
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d) zarf yöntemiyle katlamal ı  mönüler 
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Ş ekil 3. Mönü katlama biçimleri ve odak noktalar ı  
Kaynak: Miller, Jack(1987), Menu Pricing and Strategey, Von-Nostrand 

Reinhold Company,New York, 29. 

3.5. Mönüde Fiyat Yerle ş tirme 

Mönüde fiyat yerle ş tirmede en az yiyeceklerin yerle ş tirilmesi kadar 
önemli bir konudur. Bu alanda yap ı lan ara ş tırmalar genellikle fiyat ın tepki 
verilen en önemli noktalardan birisi oldu ğunu göstermektedir. 

• Fiyat yerle ş tirnıede dikkat edilmesi gereken noktalar şunlard ı r: 

• Fiyatlar kolay okunabilir, anla şı labilir ve kabul edilebilir nitelikte olmal ı d ı r. 

• Yiyecek gruplar ı  içerisindeki fiyatlar birbirine yak ın olmal ı d ır. Ayn ı  
gruplar içerisindeki farkl ı  fiyat uygulamalar ı  konuğun seçim davran ışı  
üzerinde rol oynayabilir. 

• Fiyatland ırmada pazarlama stratejilerine dikkat edilmelidir. Sondan üç 
s ı fır ın atı lmas ı  yada 900-990-999 rakamlar ı  bu alanda s ıkça rastlanan 
uygulamalardand ır. 

• Fiyatlar aç ık ve anla şı lır olmal ıd ır. Döviz cinsinden uygulanan fiyatlarda, 
kur uygulamalar ı  önceden konuğa bildirilmelidir. 

• Fiyatlar yiyecek veya içecek kalemlerinden çok uzak mesafelere 
yerle ş tirihnernelidir. Fiyat ın mönüdeki yiyece ğ e olan mesafesi ile konu ğun 
alg ı lama faktörü doğ ru orant ı  içerisindedir. 

• Fiyatlarda yap ılacak olas ı  değ iş iklikler konuğu rahats ı z etmeyecek biçimde 
düzenlenmelidir. 

• Servis ücreti, ek vergi gibi hususlar ayr ı  ve yazı l ı  olarak bildirilmelidir. 
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4. MÖNÜNÜN YEN İDEN DÜZENLENMESİ  

Hazırlanan mönünün beğ enirliliğ inin sürekli olacağı n ı  düşünmek ak ı lc ı  
bir yaklaşı m olmayabilir. Sunumunu, içeri ğ ini, tasar ımın ı  ve hatta rengini bile 
değ i ştirmek sat ış  geliş tirmede etkin ad ımlardan baz ı lar ı d ır. Konuklar ı n 
beklentilerini tahmin etmek, mönüye kar şı  olan tepkilerini ölçmek, yiyeceklerin 
yerle ş tirilmesini denetlemek, mönüdeki etkin sat ış  geli ş tirme çabalar ından 
sadece birkaç ıd ır. 

Baş arı l ı  bir mönüden söz etmenin yolu geni ş  bir kesim tarafından 
beğenilmesi ve yüksek kar sa ğ lamasmdan geçer. Mönüyü sürekli gözden 
geçirmek, sorun olarak kabul edilen mönü kalemleri üzerinde çal ış mak-
gerekliyse bunlar ı  mönüden uzakla ş t ırmak-, mönünün etkinli ğ ini ölçmek, 
karşı laşı lmas ı  olas ı  mönü hatalar ı n ın bir bak ıma önlenmesi olarak kabul 
edilebilir. En önemli konu, konu ğ un mönüye bak ış  aç ı s ı  ve i ş letmenin bu aç ıy ı  
zaman ında yakalayabilmesidir. 

SONUÇ 

Yiyecek-içecek i ş letmesinin kurulu ş  aş amas ından itibaren nelerin 
sat ı lacağı  veya nas ı l üretilecekleri gibi sorulara rehberlik edecek en önemli 
kaynağı n mönü olduğu kabul edilmektedir. Yiyecek-içecek üretim ve 
sunumuyla ilgili yöneticiler de bu alanda uzmanla ş ma yoluna gitmekte ve 
haz ı rlayacaklar ı  mönülerin i ş letmenin ba ş ar ıs ı  kadar kendi geleceklerini de 
etkileyebileceklerine inanmaktad ı rlar. 

Mönü planlama bir uzmanl ık i ş idir. Planlay ı c ı  iş letme yöneticisi de olsa 
konuyla ilgili gerekli birikime sahip olmal ı d ır. Bireysel kararlardan daha çok 
özellikle üretim sorumlular ın ın görüş  ve katk ı lar ına yer verilecek bir çal ış ma 
haz ırlanmal ı  ve belirlenecek dönemlerde bu çal ış ma güncellenmelidir. Mönüye 
göre personel istihdam ından daha çok, personel yetenek ve becerilerine uygun 
mönü planlaman ın iş letme maliyetlerine olumlu yans ıyabileceğ i gözden 
kaçmamal ı d ı r. Mönü planlaman ın ön koşullar ından birisinin de grup çal ış mas ı  
olduğu unutulmamal ıdır. 

Fiyatlar ıyla birlikte yiyecek ve içeceklerin s ı ralandığı  listeden daha çok 
etkin bir pazarlama ve sat ış  arac ı  olarak değ erlendirilmesi gereken mönüler, 
ayn ı  zamanda rekabet yaratacak unsurlar ı  da içermelidir. Haz ırlanan mönü, ürün 
geliş tirme, halkla ili şkiler ve fıyatland ırma stratejileri ile kalite standartlar ın ın 
oluş turulmas ına yard ımc ı  olmal ı d ı r. 

Planlamada mönü kart ım seçiminden yiyeceklerin grupland ır ı lmas ına, 
yaz ı  stillerinden kullan ı lacak kavramlar ın belirlenmesine kadar her a şama kendi 
içerisinde titizlikle ele al ınmal ıdır. Alternatifler aras ı  yap ı lacak seçimlerde 
iş letmenin iç çevresi kadar d ış  çevresi de gözden geçirilmelidir. Sürekli de ğ i ş im 
gösteren talebe uygun de ğ erlendirmeler yap ı lmal ı  ve planlamada esneklik 
faktörü göz ard ı  edilmemelidir. 

Mönü kart ı  veya katlama biçimleri gibi unsurlar ın tercihlerindeki 
belirleyiciler (yiyecek çe ş idi, mönünün kullan ım alan ı , öğün saati vb) dikkatle 
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incelenmeli ve dü şünülen ~iller için i ş letmeye sağ layacağı  fayda-maliyet 
analizleri yap ı lmal ı dır. Mönülerin ek bir maliyet yarataca ğı  hususu da hesaba 
al ı nmal ıd ır. 

Mönü planlamada mükemmellik söz konusu de ğ ildir. Konukların 
değ erlendirmelerinde farkl ı  anlay ış ların olmas ı  kaç ın ı lmazd ır. Bununla birlikte 
mükemmellik hedefi bu hedefe yak ın sonuçlar ın ç ıkmas ını  sağ layabilir. 
Planlanarak konuklara sunulan mönülere her yönden gelen ele ş tiri ve yorumlar 
titizlikle izlenerek kay ı t edilmelidir. Belirli sürelerde yap ı lacak görü şme ve 
anket gibi yöntemlerle konuklar ın tepkilerinin ölçülmesine çal ışı lmal ı d ır. Ayn ı  
zamanda yap ı lacak mönü analiz çal ış malar ı  ile beğ enirlilik ve karl ı l ık gibi 
kavramlar aç ı s ından mönü kalemleri gözden geçirilmeli ve yap ı lacak mönü 
düzenleme çal ış malar ı  için rehber bilgiler elde edilmelidir. 

Mönü planlama tek tarafl ı  çal ış madan daha çok i ş letme ve konu ğu ortak 
noktada bulu ş turabilen bir olgu olarak alg ı lanmal ı d ır. Her iki tarafın da beğ eni 
ve tatminini sağ layacak verilerden hareket edilmeli ve gerekli de ğ erlendirmeler 
bu çerçevede yap ı lmal ıd ır. Konuklar ın isteklerinden önce i ş letmenin satmay ı  
hedefledi ğ i yiyeceklere yap ı lacak yönlendirme çal ış malar ın ın önceliğ ine 
inan ı lmal ıd ı r. Böylece konu ğun istediğ ini sat ın almas ından önce i ş letmenin 
beklediğ ini satmas ı  fikri a ğı rl ık kazanmış  olacakt ır. Bu baş ta stok dönü şüm h ı zı  
ve maliyetler olmak üzere birçok aç ıdan iş letmeye önemli yararlar 
sağ layabilecektir. 

Planlamada abart ı l ı  kabul edilebilecek unsurlardan kaç ın ı lmal ı d ır. 
Gere ğ inden fazla yiyecek veya içecek sunumu yada yüksek maliyetli mönü kart ı  
seçiminin tek ba şı na kalite ile özde ş le ş tirilmerpesi gere ğ ine inan ı lmal ıd ı r. 
Mönülerdeki abart ı l ı  resim, yaz ı  ve ş ekillerin kullan ı lmas ının konukları n 
dikkatini dağı tabileceğ i de unutulmamal ı d ır. Mönünün etkili bir ileti ş im arac ı  
olarak görülmesi ve bu aç ıdan değ erlendirilmesi konuk ve i ş letme aras ındaki 
bağ l ı l ığı  güçlendirebilecektir. 

Mönülerin yaz ı l ı  bir sözle şme olarak alg ı lanmas ı , doğ ruluk ve dürüstlük 
ilkelerinin önemini ön plana ç ıkarmaktad ır. Elde bulunmayan yada oldu ğ undan 
farkl ı  sunulan yiyecekler i ş letme imaj ı n ı  olumsuz etkileyeceğ i gibi yasal 
zeminde de suçlu duruma dü şmesine neden olabilecektir. Bu nedenle i ş letme 
üstesinden gelebilece ğ i nitelik ve nicelikte yiyecekler ile içecekler belirlemeli ve 
sunmal ı d ır. 

Özetle; iyi planlanm ış  ve düzenlenmi ş  bir mönünün sat ış ları  yükselterek 
geliri artt ırabileceğ i gibi konuğ un tatmin düzeyini yükselterek süreklili ğ ini de 
sağ layabilece ğ i unutulmamal ıd ı r. Ayakta kalabilmek kadar geli ş ip büyümek bir 
iş letmenin önemli amac ı  olduğu sürece, mönü plan ı  yapmak ve güncellemek de 
önemli görevi olarak kabul edilmelidir. Mönü planlama ile ba ş ta üretim alanlar ı  
ve çal ış anlar ı  olmak üzere, araç-gereç seçimi, fiyat olu ş turma ve servis yöntemi 
belirleme gibi birçok konuya da ışı k tutulabilecektir. 
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Kurum Organları n ı n üyelerinin isimleri, soyadı  s ı rasıyla yaz ı lm ış t ı r 
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Atatürk'ten Günümüze 
Türk Kooperatifçili ğ inin 

Öncü Kuruluş u... 
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