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Türk Kooperatifçilik Kurumumuzun bilimsel bir disiplin anlay ışı ile
yay ınlad ığı ve yılda dört defa . neşredilen Üçüncü Sektör KOOPERATIFÇILIK
Dergimizin Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan 145. say ıs ı birbirinden
önemli sekiz araştırma makalesi ile ç ıkmış bulunuyor. Bu makalelerin hemen
hepsinin müşterek özelli ği; alan ında yeni yeti şen genç bilim adamlar ımızın veya
bilim adam ı adaylar ımızın eserleri oluşudur. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu
da bizleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu camias ını ve akademik çevreleri sonsuz
derecede sevindirmektedir.
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Bir ülkenin topyekün kalk ınıp gelişmesi, muas ır uygarl ık seviyesinin
üzerine ç ıkması o ülkenin yeti ştirdiği bilim insanların ın gayretine bağlıdır. Böyle
olduğu için, bugün gelişmiş ülkeler, eğitim öğretim ve araştırma için ülkelerine
gelen genç beyinleri ak ı l almaz te şvik unsurları ile yönlendirerek kendi
ülkelerinde kalmalar ın ı teşvik etmektedirler. Elbetteki -21. Yüzyı lın başında, baş
döndürücü teknolojik ve ileti şim gelişmeleri sonucunda s ınırlar ve mesafeler
fazla bir anlam ifade etmemekte ve dünya gerçekten küçülmektedir. Fakat buna
rağmen uluslar aras ı arenada milli menfaatlerin çat ışması ve korkunç bir
rekabetin varl ığı da gözden kaç ırı lmamal ıdır. O bakımdan devlet, devletin tüm
organları, toplum ve sivil toplum kurulu şlarının tamam ı yeni yetiştirilen genç
bilim adamlarının önünü açmal ı ve onlara maddi manevi her türlü deste ği
sağ lamal ıdır. Bunu Türk Kooperatifçilik Kurumu olarak, kar ınca karar ınca bir
nebzecik yapabildi ğimiz için kendimizi mutlu say ıyoruz.
Dergimizin bu say ısında sekiz adet makale bulunuyor. Bunlardan ilki
"Pazarl ık Kooperatifleri" ba şlığını taşımakta ve bilhassa tar ım ürünlerinin gerek
alıc ılar gerekse i şleyiciler tarafından değer fiyatla i şlem görmesini
amaçlamaktad ır. Bu kooperatiflerin iyi çal ışabilmeleri ve pazarl ık güçlerini
artırabilmeleri için bir dizi faktörün etkili oldu ğu üzerinde durulmaktad ır. Bu
faktörlerden en önemlileri olarak da Pazar ve piyasa yap ı sı, üye sayısı,
kooperatifin finans gücü, pazarl ığa konu olan ürünlerin nisbi miktar ı ve
sözleşmeli ilişkilerin varl ığı üzerinde durulmaktad ı r. Pazarl ık kooperatifleri,
3
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başta sekerpancar ı olmak üzere baz ı sebze ve meyvelerin sözle şmeli olarak
yetiştirildiği, organik tar ı m ürünlerinin üretildi ği yerlerde daha etkili olaca ğına
işaret edilmektedir.
Yayınladığımız başka bir önemli çal ışma "KKTC'de Tasarruf Kooperatif
Bankalar ını n Demografık Yapısı Ve Örgüt Kültürü Üzerine Bir Ara ştırma "
konusundadır. Bu makale kooperatiflerde çal ışanlar ı n belli bir eğitim ve öğretim
seviyesinde olmas ının başarıyı artı racağı nı belirtmekte ve tar ımsal alanda gerekli
olan finans için tasarrufun son derece önemli oldu ğunu anlatmaktad ır.
Dergideki üçüncü çal ışma Türkiye için gerçekten hayati önemi olan bir
alanda, turizm konusundad ır. Araşt ırman ın baş l ığı "Türkiye'de K ırsal Kalkınma
Modelleri Arayışı nda Kırsal Turizm Yakla şı m ı Önerisi" şeklinde olup,
Türkiye'nin çok değişik bölgelerinde, çevreyi ve do ğayı bozmadan turizmin
geli ştirilebilece ği ve bu şekilde kırsal kalkınmaya önemli katkılar yap ılabilece ği
üzerinde durulmaktad ır. Bütün dünya için oldu ğu gibi , turizm gerçekten Türkiye
için de altın yumurtlayan tavuktur. Yaln ı z deniz turizminde oldu ğu gibi, kırsal
alan turizminde de bu alt ın yumurtlayan tavuk h ırpalanarak yumurtadan
kesilmemelidir.
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S ı radaki dördüncü yay ın "Teknoloji Yönetimi Ve Toplam Kalite
Yönetimi, ili şkisi: Bir Alan Ara ştırmas ı " başl ığı n' taşı maktad ır. Bu makalede,
dünyadaki ba ş döndürücü teknolojik geli şmeler, rekabet, Pazar ve piyasalarda
tutunabilmek için teknolojinin en iyi şekilde yönetilip uygulanabilmesi ve
yeniliklerin yak ından izlenebilmesinin önemi anlat ı lmaktad ır. Ayrıca küçük, orta
ve büyük i şletmelerde ba ş arın ı n kaliteden geçti ği, kalite olmayan yerde ba şarı nın
da söz konusu olamayaca ğı üzerinde durulmaktad ı r.
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Dergimizin bu nüshas ı nda turizm ile ilgili bir ba şka çal ışma daha yer
al ıyor. Bu makaleni ıı başl ığı da "Dünya Turizmindeki Geli şmeler I şığında
Turistik Ürün Alg ı lamas ındaki Değiş imlerin incelenmesi" dir. Bu çal ışma,
dünya ekonomisindeki küreselle şmeye paralel olarak uluslar aras ı turizmde
küresel değ iş imleri, uluslar aras ı turizmin geli şme yönünü , küresel düzeyde ve
Türkiye'de turistik ürün alg ı laınaların ı , turist profı linde ve turist
motivasyonundaki geli şmeleri incelemekte, turizmin küresel seviyede rekabet
imkanlar ı ortaya koymaktad ır.
Bilindiği gibi çok amaçl ı kararlar al ın ırken hedef programlamada,
birbirinden etkilenen amaçlara ili şkin ağırl ıkları n ve önceliklerin belli şartlar
alt ında optimize edilmesi son derece önemlidir. Verilen çoklu z ıt amaçlar,
planlama probleminin çözümü, karar vericilerin kararlar ına ve tercihlerine
bağl ıd ır. Türkiye bankac ı l ık sektörü içinde faaliyet gösteren üç farkl ı sermaye
yap ısıııa sahip ticaret bankas ın ın 2002 verileri kullan ı larak bu ara şt ı rma
gerçekle ştirilmiştir.
145. sayıda yer alan makalelerden yedinci çal ışma son günlerin önemli
gündem maddelerinden biri olan yerel yönetim yasalar ında yap ı lan düzenlemeler
üzerinedir. Çal ışman ın başlığı "Demokrasi Tart ışmalar ı Çerçevesinde İ l Özel
Yönetimlerinde Valinin Durumu" hakk ındad ır. Bu ara ştırmada Yerel
4
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Yönetimlerin en önemli yöneticisi olan valinin görev ve yetkilerinde olacak
değişme ve geli şmelerin neler olabilece ği tartışılmaktadır. Ayrı ca dünyadaki yeni
oluşumlara paralel olarak valilerin i ş başına geli ş şekilleri, atanma ve seçim
yöntemleri irdelenmekte ve bu alanda görü ş beyan edilmektedir. Avrupa Birli ği
uyum süreci cümlesinden olarak, kamu yönetiminin yeniden yap ılanması
demokrasinin temel prensipleri de dikkate al ınarak, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin üniter yap ısı zedelenmeden ve geleneksel yap ısı dikkate al ınarak
neler yap ılabileceği üzerinde durulmaktad ır.

a

Dergimizde yay ınlanan son ve sekizinci makale kom şumuz Irak ile
"Irak Tar ımının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi" üzerine yap ılan bu
çal ışmada 1961-2001 y ılları aras ındaki 40 y ılı kapsamaktad ır. Bu süre içindeki
ortalama y ı llık verimlilik art ışları ve teknik de ğişim oranı Cobb-Douglas üretim
fonksiyonu kullan ılarak analiz yap ı lmıştır. Analizde Ridge Regresyon tahmin
tekniği takip edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Irak'ta y ıll ık ortalama
verimlilik artışı % - 1.4 ile 4.0 aras ında değişmiştir. Üretim faktörlerinden
verimlilik art ışına en etkili olan girdiler olarak gübre, traktör, sulama ve i ş
hayvan ı sayısı bulunmuştur. Teknik bilgi de ğişim oran ı ise % - 0.3 ile 1.6
aras ında etkili olmuştur. Verimlilik artış oranları değişimi, gerek teknik bilgi
gerekse girdiler aç ısından düşük olmakla beraber pozitif yönlüdür. Bu
çalışmadan bu bilgiler ortaya ç ıkmıştır.
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Buraya kadar özet olarak, derginin bu say ısındaki içeri ği hakkında
bilgiler verilmiştir. Ş üphesiz daha derin ve detayl ı bilgiler alabilmek için
makalelerin ba ştan sona kadar dikkatli bir şekilde okunması gereklidir. Bu duygu
ve düşüncelerde bütün okuyucular ımıza en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Celâ1 ER

Türk Kooperatifçilik Kurumu
Yönetim Kurulu Ba şkan ı
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Dr. Sertaç DUMAN*

ÖZET

Tarımsal pazarl ık kooperatifleri üyeleri ad ına al ıcılar/i ş leyiciler ile fiyat
ve sözleşme şartlarını n pazarl ığı nı yapmak üzere kurulmu ş lard ır. Bu
kooperatiflerin iyi çal ışabilmeleri ve pazarl ık güçlerini artt ırabilmeleri bir dizi
faktöre bağ l ıdır. Bu faktörlerden en önemlileri, piyasan ın yap ısı , üye say ısı,
pazarl ığa konu olan ürünün nispi miktar ı ve sözle şmeli ilişkilerin varl ığı d ı r.
Pazarl ık kooperatifleri esas olarak i ş lenebilir nitelikteki ürünlere (süt,
şekerpancar ı , bazı meyve-sebzeler gibi) ait sektörlerde ve özellikle sözle şmeli
ilişkilerin oldu ğu yerlerde geli şmiştir. Ülkemiz meyve-sebze sektöründe
üreticiler ile i şleyiciler aras ında sözleşmeli üretim mevcuttur ve gitgide
yay ı lmaktad ır. Bu kooperatif çe şidinin ülkemizde uygulanabilirli ği üzerine
çal ışmalar yap ılması faydal ı olacakt ır.
Anahtar Kelimeler: pazarlık kooperatifi, pazarlık gücü, tarımsal
piyasalar.
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BARGAINING COOPERATIVES; COMMON FEATURES
OF THE MARKETS AND FACTORS AFFECTED
BARGAINING POWER
ABSTRACT

Bargaining cooperatives are established for determining price and
contract terms with buyers/processors on the behalf of members. Their
operational success and bargaining power depend on a number of factors. The
most important factors are; structure of the market, number of the members,
relative amount of bargained product and existence of contractual relations.
Bargaining cooperatives develop the best particularly in processing crops (i.e.
milk, sugarbeet, some fruit and vegetables) and in contractual relations. Contract
farming has existed and developing in fresh fruit and vegetables sub-sector of
Turkey. It should be beneficiary to make some research on applicability of this
cooperative type in Turkish agriculture.

1. Giriş

a

Key Words: Bargaining cooperatives, bargaining power, agricultural

markets.
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Türkiye'de; tarım işletmelerinin büyük bir k ısmının küçük ölçekli
olması, mevcut tar ımsal altyap ının yetersizli ği, tarım politikaları ndaki
eksiklikler ve i şletme kaynaklar ının yetersizli ği gibi nedenlerle, özellikle üretici
örgütlenmesine çok ihtiyaç duyulmaktad ır. Bu aç ıdan mevcut örgütlerin
etkinliğini arttırma çabalar ı nın yan ı sıra, ülke şartlarına uygun yeni örgütlenme
şekillerinin de incelenmesi önemlidir. Bu makalede, ülkemiz dahil, ABD
dışında pek çok ülkede fazla bilinmeyen ancak, ABD tar ım sektöründe ba şarıyla
i şleyen hizmet kooperatiflerden biri olan "tar ımsal pazarl ık kooperatifleri", bu
kooperatiflerin faaliyet gösterdi ği piyasaların özellikleri ve üreticilerin al ıc ılar
karşısında pazarl ık gücünü etkileyen faktörler üzerinde durulacakt ır.

2. Pazarl ık Kooperatifi Nedir?

Pazarl ık kooperatifleri esas olarak Amerikan tar ım piyasalar ında
şekillenen ve as ıl amac ı üyeleri ad ına işlenmemiş tar ım ürünleri için işleyiciler
ve al ıc ılarla ticari şartları n pazarl ığını yapmak olan üretici organizasyonlar ıd ır
(1) Tarımsal pazarl ıkla ilgili ilk çal ışmalar ABD'de 1867 y ı lında Meyve
Yetiştiricileri Birli ği ve 1887 yı lında Süt Nakliyecileri Birliği tarafından
başlatılmıştır. 1916 y ılında ilk pazarl ık kooperatifi Virginia'da süt üreticileri
tarafından kurulmuş ve bu kooperatif esas olarak pazarl ık yapmak üzere süt
üreticilerine bilgi sa ğlamak ve pazar ko şullarını düzenlemek gibi hizmetleri
yürütmüştür. İ lk pazarlık birliği ise, 1920'de Kaliforniya'da endüstride i şlenen
şeftalileri üreten üreticiler tarafından kurulmuştur.
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Tipik bir pazarl ık kooperatifinin temel felsefeyi; üyeleri için, arz, talep ve
piyasa koşulları nın elverdi ği en yüksek fiyat ı ve en iyi sat ış koşulları n ı
sağlamakt ır (2). Pazarl ık kooperatifleri genellikle üyelerine oldukça geni ş bir
yelpazede hizmet sunarlar, 'ancak temel fonksiyonlar ı farkl ı tipteki pazar
arac ı ları ile fiyat ve sözleşme görüşmeleri yapmak ve pazarl ı k gücü yaratmakt ı r
(3). Bu kooperatifler genellikle herhangi bir tar ımsal ürüne sahip de ğillerdir ve
ürünlerini pazarl ık kooperatifinin anlaşmış olduğu fiyat üzerinden direkt olarak
iş leyicilere satarlar (4). Bununla birlikte baz ı pazarl ık kooperatifleri üyelerinin
pazarl ık gücünü artt ırmak ve arz ı kontrol etmek amac ıyla ürünü depolamadan
iş lemeye kadar farkl ı fonksiyonları da belirli bir ölçe ğe kadar yerine
getirebilirler (5). Pazarl ık kooperatifleri sanayi ve ticaret sektörü kar şısında
üreticileri güçlü k ı lmak ve genel olarak da sözle şme ilişkilerinin hem üretici,
hem de sanayici aç ısından sağl ıkl ı yürümesini sağlamak iş levlerini üstlenmi ştir
(3).

a

Pazarl ık kooperatiflerinin say ı ve ürün grubu aç ısından en fazla
bulunduğu ülke Amerika Birle şik Devletleridir. 2001 y ı lı Ulusal Pazarl ık
Kooperatifleri Konseyi (NCBC)'nin verilerine göre ABD'de 40' ın üzerinde
organizasyon bulunmaktad ır ve bunlardan 29 tanesi meyve-sebze sektöründe
yer almaktad ır. Şekerpancar ı ve süt d ışında pazarl ık kooperatiflerinin ço ğu
işlenebilir nitelikteki meyve ve sebze piyasalar ında yer almaktad ır (6).
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Bir pazarl ık kooperatifi fiyat pazarl ığı yapman ın yan ı sıra üreticilerin
gelirini etkileyebilecek bir dizi fiyat d ışı ticari şartlar için de görü şme
yapmaktad ır. Bu ticari şartlar içerisinde en fazla görü şme yap ılanlar s ı ras ıyla;
ödeme zamanı ve şekli; kalite standartlar ı ; derecelendirme yöntemleri; sözle şme
süresi; üretim haklar ı ve sorumluluklard ır (1). Yap ılan çal ışmalar pazarl ık
kooperatiflerinin amaçlar ının en kuvvetliden ba ş layarak şu şekilde s ı raland ığı nı
göstermi ştir: üretici gelirini art ırmak; fiyat istikrar ı sağlamak; güvenilir pazarlar
oluşturmak; üye say ısın ı artt ı rı p, pazarlar ı geniş letmek; daha yüksek fiyatlar ve
daha iyi pazar bilgileri elde etmek (7).

3. Pazarl ı k Kooperatiflerinin Faaliyet Gösterdikleri Piyasalar ı n
Ortak Özellikleri
Pazarl ık kooperatifleri baz ı ürün piyasalar ı nda yer al ırken baz ı lar ı nda hiç
görülmemektedir. Bu durum, söz konusu kooperatiflerin belli ba ş lı koşullar
alt ı nda ve belli piyasalarda şekillendiğini göstermektedir. Pazarl ık
kooperatiflerinin faaliyet gösterdi ği piyasalar ı n en temel özelliklerinden biri
pazarl ığa konu olan ürünlerin i ş lenebilir nitelikte olmas ıdır. Şekerpancar ı, süt ve
işlenebilir nitelikteki meyve, sebze piyasalar ı pazarl ı k kooperatiflerinin
bulunduğu ve iş levini yerine getirdi ği en belirgin piyasalard ır. Bununla birlikte
ileride aç ıklanacağı gibi tüm i şlenebilir meyve-sebzeler pazarl ığa konu
olmamaktad ır ve piyasan ın yap ısı son derece önemlidir.
Pazarl ık kooperatifleri genellikle üreticiler ile i ş leyiciler aras ında
sözleşmeli ilişkiler olduğunda şekillenmektedir.
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Yapılan araştırmalar pazarl ığın yap ıldığı ürün gruplar ının büyük bir
çoğunluğunun yüksek dereceli bir co ğrafi yoğunlaşma gösterdi ğini ortaya
koymuştur. Çıktı sı işlenebilir nitelikte olan ürünlerin pek ço ğu belli bölgelerde
toplanm ıştır. Pazarl ık da genellikle bu bölgelerde yürütüldü ğünden,
kooperatiflerdeki yoğunluk da ayn ı coğrafi bölgelere kaymaktad ır (6).
Kooperatiflerin faaliyet gösterdi ği piyasan ın yap ısı üretici gelirini
arttırma amac ına ve kooperatifın diğer amaçlar ına ulaşmas ını etkilemektedir(l).
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Pazarl ık kooperatiflerinin faaliyet gösterdi ği piyasalar ın diğer bir
özelliği de, bu piyasalarda yeti ştiricilerin karşıs ı nda nispeten az say ıda al ıc ı
bulunmasıd ır. Bu piyasalarda ayn ı zamanda çiftlik içi depolama olanaklar ı
sınırlıdır ve üreticilerin ürünlerini mevcut al ıc ı lara satman ın dışı nda fazla bir
alternatifleri yoktur (6). E ğer bir piyasada karşı l ıklı iki tarafın pazardaki gücü
eşit değilse, bu durum pazarl ık kooperatiflerinin ortaya ç ıkmas ı ve i şlemesi için
en uygun ortam ı yaratmaktad ır. Özellikle piyasada bulunan taraflar ın (al ıc ılar ve
satıc ılar) say ılarının ve pazar güçlerinin da ğı lımı dengesizse pazarl ık
kooperatifleri yard ımıyla sistem daha e şit duruma gelebilir (7). Esas olarak bir
pazarl ık kooperatifinin temel görevi üreticiler için fiyat artt ırmaya çal ışmaktır.
Pazarl ık birliklerinin faaliyet gösterdi ği piyasalar üzerine yap ılan çal ışmalar bu
birliklerin i ş leyebileceği çeşitli pazar çevreleri tespit etmi şlerdir. Bunlardan
birincisi arac ıların oluşturduğu piyasan ın tamamen tam rekabet piyasas ına örnek
teşkil ettiği durumlard ır. Bu piyasalarda e ğer pazarl ık birliği, üyeleri tarafı ndan
üretilen toplam ürünün önemli bir k ısmını kontrol edebiliyorsa, k ısa dönemde
fiyatı arttırmak bir noktaya kadar mümkündür. Arac ıların serbest rekabet
piyasas ına uyduğu bir sistemde uzun dönemde fiyat ı artt ırma olanağı daha
kısıtlıdır. Uzun dönemde pazarl ık birliklerinin üyelerinin ürünleri tizeriudeki
kontrolü azalmaktad ır, üretici fiyatlar ı kısa dönemde rekabet edilebilir düzeyin
üzerine ç ıksa bile, bir süre sonra piyasaya yeni ürünler . ç ıkacağindan, fiyatlar
düşmektedir. Pratikte uzun dönem özellikle fiyatlar rekabet edilebilir düzeyin
üzerine ç ıkt ıysa, piyasaya yeni giri şleri te şvik edecek ve ç ıktı miktarın ı
artt ıracakt ır. Aksak rekabet piyasas ı koşullarında, özellikle ürün miktar ının fiyat
oluşumu üzerinde etkili olduğu bileteral monopol durumunda fiyat yükseltme
konusunda başarı kazan ılabilmektedir. (6).
Pazarl ı k kooperatiflerinin bulundu ğu sektörlerde, üye ve üye olmayan
üreticiler üzerine yap ı lan çal ışmalar, sektörde bulunan bütün taraflar ın pazarl ı k
kooperatiflerinin pazarda istikrar ı sağlayıcı bir etkisi oldu ğu konusunda
hemfikir olduklar ın ı göstermi ştir (8).

4. Pazarl ık Gücünü Etkileyen Faktörler
Bir pazarl ığı n etkili bir şekilde yürütülmesi, pazarl ık gücünün artt ırılmas ı
ve pazarl ık kooperatiflerinin iyi bir şekilde çal ışabilmesi için baz ı koşullar
önemlidir. Bu ko şullar aşağı da aç ıklanm ıştır:
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Üye say ısı : Iskow ve Sexton tarafından 1992 y ılında pazarl ık
kooperatifleri üzerine yap ılan bir çal ışma, belli bir ürün için kooperatife üye
olan üretici sayısındaki artışın etkili bir pazarl ık birliği için son derece kritik bir
unsur olduğunu ortaya koymuştur (1). Bir pazarl ık kooperatifinin üye say ısı
sektör için önemli bir say ıya ulaşmaks ızın örgüt faaliyetine ba şlayamamaktad ır
(9). Üye say ıs ının yanı sıra üreticilerin birliklerine ba ğlı lıkları da önemlidir ve
bu bağlılıkta görülen aksakl ıklar ve üye olmayan üreticilerin ürünleri nedeniyle
yaşanan sorunlar ço ğu zaman pazarl ık kooperatiflerinin pazarl ık güçlerini
sekteye uğratmakta ve kooperatifleri arac ılar ya da i şleyiciler kar şı sında fiyat
düşürmek zorunda b ırakmaktad ır (6). Baz ı dönemlerde piyasalarda pazarl ık
edilen fıyatın üstünde fiyat sunan al ıcılar karşısında üyelerden baz ıları ürünlerini
kooperatifın anlaştığı fiyat d ışı nda satmaktad ır. Bu durum pazarl ık
kooperatiflerine zarar verdi ğinden, kooperatifler üyelerine bilgi sa ğlama, yasal
temsilci sağlama, uzman temini, dergi ç ıkarma, endüstriyi tan ıt ıc ı faaliyetler vb.
üyelerini kooperatifte tutmaya te şvik edecek bir tak ım ilave hizmetler
sunmaktadırlar (7).
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Birlik tarafı ndan pazarl ığı yapı lan ürün miktar ı : Bir pazarl ık
kooperatifinin etkili çal ışmas ının kritik bir di ğer ko şulu da, kooperatifın
hammaddenin önemli bir miktar ın ı kontrol edebiliyor olmas ıdır. Eğer pazarl ık
kooperatifi bulundu ğu coğrafi bölgedeki piyasada hammaddenin büyük bir
bölümü için pazarl ık yapıyorsa, yani üyelerinin ürünü üye olmayanlar ın
ürününden fazla ise, al ıc ılar ya da sanayicilerin fazla bir tedarik alternatifi
kalmayacak ve bu da pazarl ığı üretici yarar ına çevirecektir (1).

Üreticiler için pazar alternatifleri: Başarı l ı bir pazarl ığın di ğer bir
unsuru da pazarl ığın yap ıldığı sektörde yer alan ve özellikle al ıc ı-işleyici
konumundaki i şletmelerin say ısı ve piyasadaki gücü veya yo ğunlaşma
durumudur. Söz konusu firmalar ın piyasada yo ğunlaşma oranlar ının artmas ı
pazarl ık kooperatiflerinin i ş ini zorlaştırman ın yan ı sıra, gerek kooperatif için
gerekse bireysel üreticiler için alternatif pazarlar bulmay ı da zorlaştırmaktad ı r
ve çoğu zaman da pazarl ıktan beklenen iyi bir fiyat ve iyi ticari şartların elde
edilmesini engellemektedir. Baz ı durumlarda i şleyiciler ile pazarl ık koşullar ında
anlaşmazl ığa düşüldüğünde taze ürün piyasalar ı bir alternatif olarak görülmekte
ve çoğu zaman bu piyasalar üreticiler tarafından pazarl ık güçlerini arttırmak için
iyi bir araç (koz) olarak kullan ı lmaktad ır. Burada da ürünlerin taze ürün
piyasalarına ç ıkabilme durumları önemlidir(1).

Al ı c ı lar için pazar alternatifleri: Üreticilerin pazar alternatifleri kadar
al ıcıların hammadde temin etme alternatifleri de pazarl ık açı sından önemlidir.
Işleyicilerin iki temel seçene ği olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki birlik
d ışındaki kaynaklardan tedarikçi bulmak, di ğeri ise d ışarıdan hammadde i ş leme
miktarlarını kısmaktır. Alternatif tedarik kayna ğı birliğe üye olmayan
üreticilerdir. Bu durumla ba ş etmenin yolu üye say ısını arttırmak ya da birlik
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tarafından kontrol alt ında tutulan hammadde miktar ını mümkün olduğunca
yüksek tutmaya çal ışmaktır. Al ıcıların diğer alternatifi olan i şlenen hammadde
miktarını kısmak; ancak i şleyici firmanın mümkünse hammaddenin bir kısmını
kendisinin üretmesi ile mümkün olabilir. Al ıc ı/işleyici için son alternatif de
hammadde fiyat ının pazar de ğerinin beklenenin çok üzerine ç ıkması halinde
hammadde al ımını durdurmak, üretime arar vermek ya da üretim hatt ı esnekse
alternatif bir ürünün üretimine geçmektir (1).
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Pazarl ığı yapılan ürünün niteli ği: Özellikle bir ürünün y ıll ık ya da çok
yıllık olması, dayanıklılığı ve depolanma özellikleri pazarl ık gücünü ciddi
anlamda etkileyen faktörlerdir. ABD'de y ıllık ürünlerin pek ço ğu sözleşmeli
olarak ekilmektedir ve bu ürünler için fiyat ve sözle şme koşulların ın
belirlenmesi ürünün ekiminden önce gerçekle ştirilmektedir. Böyle bir durumda
pazarl ık kooperatifleri ancak tahmini üretim maliyeti, alternatif ürünlerin f ırsat
maliyeti ve pazarl ık prosesi içinde yer alan tüm piyasaya dair arz ve talep
bilgilerini kullanabilmektedirler. Bu durumda pazarl ık kooperatifınin hareket
şansı kısıtlıdır. Öte yandan çok y ıllık ürünlerde pazarl ık kooperatiflerine çok
daha fazla i ş düşmekte ve üretim masraflar ından ziyade mevcut piyasadaki arz
ve talep koşulları büyük önem kazanmaktad ır (7). Ürünlerin dayan ım güçleri ve
depolanabilme özellikleri de piyasada pazarl ık gücünü mutlak bir şekilde
etkilemektedir. Tek y ıllık bitkilerde pazarl ığı takiben üretim karar ı verilme şansı
olduğu halde çok y ıllık bitkiler için böyle bir şans söz konusu değildir (1).
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Pazarlama kooperatifinin varl ığı : Endüstride bir pazarlama
kooperatifinin varl ığı pazarl ık üzerine hem olumlu, hem de olumsuz etki
yapabilmektedir. Olumlu etkilerden biri, kooperatiflerin bilgi payla şımı yoluyla
iş leyicilerle olan görü şmelerinde güç kazanabilme şanslarıdır. Ayrıca iyi işlenen
ve perakende olarak iyi bir şekilde pazara ç ıkan ürünlerin endüstrinin gücünü
artt ırıc ı etkisi vardır. İki kooperatifın işbirliği içerisinde çal ışması, sektörün
tümünün geli şmesi aç ısından faydal ıdır. Öte yandan iki kooperatif aras ındaki
iletişim zayıf olduğunda hem birbirlerinden faydalanamazlar, hem de rakip
konumuna geçebilirler (1).

Bilgi Toplama: Pazarl ığın en önemli unsurlar ı ndan biri de bilgiyi elde
etme, analiz etme ve kullanabilme kabiliyetinin varl ığı dır. İyi toplanm ış ve
yayılmış olan işe yarar bilgiler rasyonel bir pazarl ığın temelini oluşturur (10).
Pazarl ık birlikleri fiyatland ırma ve di ğer ticari şartlar üzerine detayl ı bilgi
toplama özelli ğiyle diğer tarımsal kooperatiflerden daha farkl ı bir yere sahiptir
(11). Pazarl ık kooperatiflerinin yetkilileri ve çal ışanları, özellikle yılda birkaç
kere üreticilerin bulundu ğu alanları dolaşarak mevcut ve gelecekteki ürün
miktarı hakkında bilgi toplamal ıdır. Diğer üreticiler ve sektörün geneli için
toplanm ış iyi bilgiler pazarl ık sürecinde faydal ı olacakt ır (10). Pazarl ık
kooperatifıne üye olsun olmasın pek çok üretici pazarl ık kooperatiflerini en iyi
bilgi kaynağı olarak görmektedir (8).
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Pazarl ığın yapılmas ı, sözleşme ve ürün teslimine kadar geçen süre
içerisinde üretici birlikleri ile sanayiciler aras ında pek çok anlaşmazl ık
yaşanmaktad ır. Bu anlaşmazl ıklar taraflar aras ında çözüme kavu şamazsa
mahkemelere, "arabulucu" ya da "hakemlik" sistemlerine ba şvurulmaktad ır.
ABD'de bu organizasyonlardan en eski ve en kuvvetli olanlardan bir tanesi de
1926 yılında kurulan, kar amac ı gütmeyen ve hükümetten ba ğımsız olarak
çal ışan Amerikan Hakemlik Birli ği'dir. Bu birlik, bir grup dan ışmandan
oluşmakta ve pazarl ık kooperatifleri ile al ıcılar aras ındaki anlaşmazl ıkların
büyük bir kısmını mahkeme aşamas ına varmadan çözmektedir (12). Her ne
kadar pazarl ık kooperatiflerinin pek ço ğu üçüncü taraflar ın hakemliğine taraftar
olmasalar da, mahkemelerin neden olaca ğı para ve zaman kayb ından
kaç ınabilmek için hakemlik usulünü genellikle kabul etmektedirler (13).

5. SONUÇ
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Türk tarım sisteminde bask ın karaktere sahip olan küçük köylü
işletmelerinin ekonomik aç ıdan pek çok sorunu bulunmaktad ır. Bu sorunlar ana
hatlar ıyla: tar ım tekniği kullan ım ın ın noksanl ığı , sermayeye ba ğl ı işlerin
yap ı lmasının güçlüğü, pazar için yap ı lan üretimin azl ığı, kredi olanaklar ı n ın
kısıtl ı olmas ı, ürün i şleme tesisi kuramamalar ı, ürünlerini satma ve i şletmelerine
gerekli girdileri sa ğlama yönünden pazar karşısında aşağı durumda olmalarıd ır.
Küçük çiftçiler hem say ıları çok, hem de iyi örgütlenememi ş olduklar ından,
temasta bulunduklar ı, sayıları az ve daha iyi örgütlenmi ş tüccarlar ve i ş leyiciler
karşısında zayıf durumdad ı rlar. Bundan dolay ı çoğu kez, al ıc ı lar tarafından
ürünlerine verilen dü şük fiyatlar ı kabul etmek durumunda kal ırlar (14).
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Pazarl ık kooperatiflerinin temel fonksiyonu, üreticilerin üretmi ş olduğu
hammadde için kolektif pazarl ık etmelerinin sağlanmas ıdır. Üreticiler bu şekilde
toplu hareketle ürünlerini sat ın alan tüccar ve sanayici kar şısında daha güçlü
hale gelmekte ve bir anlamda kar şı l ıklı güç dengesi kurulabilmektedir. Özellikle
sanayileşme sürecinde büyük ölçekli ulusal ve uluslararas ı tar ıma dayal ı
sanayiinin gelişmesiyle üretici ile sanayici aras ında dikey ili şkiler ve bu alanda
da sözle şmeli tarım gelişme göstermiştir (3).
Pazarlık kooperatiflerinin amaçlar ı ve çal ışabildiği piyasa özellikleri
dikkate al ındığında, bu kooperatiflerin ülkemizde özellikle Güney Marmara,
Ege, Akdeniz ve Trakya bölgelerindeki üreticiler için uygun olabilece ği
düşünülmektedir. Bu bölgeler, meyve-sebze ve süt i şleme tesislerinin yoğun
bulunduğu bölgeler olup, üretici-sanayici aras ındaki güç dengesi üretici
aleyhindedir. Özellikle Güney Marmara'da süt i şletmelerinin çoğu süt üreticileri
ile ihale usulü fiyat görü şmesi yaparken, meyve-sebze i ş leme sektöründe
sözleşmeli ilişkiler hakimdir. Gerek süt, gerekse i şlenebilir meyve-sebze
piyasalarını n genel özellikleri bu bölgelerde pazarl ık kooperatiflerinin kurulmas ı
ve iş lemesi için uygun bir zemin oluşturmaktad ır.
Ülkemizde 29.Haziran.2004 tarihinde kabul edilen 5200 say ıl ı Tarımsal
Üretici Birlikleri Kanunu'nda birli ğin görevleri aras ında: "üyelerin ürettikleri
ürünlerle ilgili piyasa ara ştırmaları yapmak ve yapt ırmak", "üyeleri ad ına ürün
12

Say ı: 145
temmuz-a ğustos-eylül 2004

pe
cy

a

depolanmasına, gerekti ğinde bu amaçla depo kiralanmas ına yard ımc ı olmak" ve
"sözleşmeli üretim kapsam ında üyeleri ad ına tip sözleşmeler düzenlemek ve
bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek" şeklinde maddeler bulunmaktad ır
(15). Bu görevler bir pazarl ı k kooperatifınin üstlendiği görevlerden ancak bir
kaç ını temsil etmektedir. Fiyat pazarl ığı yapmak ve üye üreticilerin pazarl ık
gücünü arttırmak, Üretici Birlikleri'nin görevleri içerisinde say ılan maddelerden
çok daha fazlas ın ı gerektirmektedir. Türkiye'de mevcut tar ımsal örgüt yapısı
içerisinde pazarl ık kooperatiflerinin fonksiyonlar ını yerine getirebilecek bir
organizasyon bulunmamaktad ır. Ürün fiyat ı, çiftçi gelirine direkt olarak etki
eden en önemli faktörlerin ba şında geldiğinden, fiyat ın ve sözle şme şartlarının
belirlenmesinden, ödemelerin garanti alt ına al ınmas ına kadar geçen süreçteki
aşamalar son derece önemlidir. Pazarl ık kooperatifleri bu önemli görevi
üstlenen kooperatiflerdir ve özellikle ülkemiz gibi üretici-al ıc ı dengesizli ğinin
olduğu sektörlerde kurulma ve i şleme şansı üzerine daha fazla çal ışma yapılmal ı
ve bu kooperatifın işlev ve faydalar ı üreticilere tan ıtılmal ıdır.
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OOPERATIFÇILIK
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KKTC'DE
TASARRUF KOOPERAT İF
BANKALARININ DEMOGRAFİK
YAPISI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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ÖZET

Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tasarruf kooperatifleri
göreceli olarak gerek üye say ısı, gerekse istihdam aç ısından en önemli kooperatif
türü durumundad ır. Bankac ılık alan ında faaliyet göstermelerine ra ğmen diğer
ticari bankalar gibi s ıkı ve etkin bir şekilde denetlenmeyen tasarruf
kooperatiflerinin ba şarısı büyük ölçüde demografik yap ı ve örgüt kültürüne
bağımlıdır. KKTC'de tasarruf kooperatiflerinin demografik yap ı ve örgüt kültürü
üzerine ara ştırma yapmay ı amaçlayan bu çal ışmada; kooperatiflerin demografik
yap ı itibariyle yüksek tahsil, uzmanl ık, yabanc ı dil bilgisi, kooperatifçilik ve
bankac ılık eğitimi hususlar ında önemli eksiklikleri ve dezavantajlar ı bulunurken,
örgüt kültürü aç ısından çal ışanların performans ı, verimliliği ve motivasyonu
yanında kurumun tan ıtımı, müşteri memnuniyeti ve elektronik bankac ılık düzeyi
yönünden de önemli eksiklikleri ve yanl ış uygulamalar ı sözkonusudur.
Anahtar Kelimeler:

KKTC, Tasarruf Kooperatifi, Detnografı, Örgüt

Kültürü

* Yakın Doğu Üniversitesi, Bankac ı lık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi
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A Research On The Savings Societies' Demographic Structure
and Organizational Culture in The TRNC
Abstract:

a

It can be asserted that Savings Societies in the Turkish Republic of
Northern Cyprus (TRNC) are the most important cooperative types due to the
relative number of members and employment. Although operating alongside the
commercial banks, the Savings Societies are not regulated under the Banking
Law and remains subject to, as some claims, less stringent prudential standards,
outside the supervisory purview of the Central Bank. In this respect, the success
of Savings Societies mainly depends on their demographic structure and
organizational culture. This study focuses on the research on the savings
societies' demographic structure and organizational culture in the TRNC.
According to the basic findings of the study, inaccurate and insufficient factors
and implementations in the fı elds of higher education, expertise, foreign
language, education of banking and cooperative thought, employee performance,
motivation, promotion, customer satisfaction and electronic banking related to
demographic structure and organizational culture have been discovered.
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Keywords: TRNC, Savings Societies, Demography, Organizational
Culture
1. G İ RİŞ

İşbirliği ve dayan ışma güdüsü ile biraraya gelen kooperatif üyeleri, ortak
ihtiyaçlar ı ve meşguliyetleri doğrultusunda ba şta tar ım olmak üzere kredi,
tüketim, bal ıkç ılık, eczac ıl ık ve turizm gibi farkl ı türdeki kooperatif ad ı altında
organize olmaktad ı rlar. Bu çerçevede kurulan tasarruf kooperatifleri de
üyelerinin kredi gereksinimlerini kar şı larken çe ş itli banka hizmetleri
sunmaktad ırlar. Ticari bankalar ın aksine s ıkı bir şekilde denetlenmeyen tasarruf
kooperatiflerinin başarıs ı doğal olarak büyük ölçüde demografık yap ı ve örgüt
kültürüne bağı mlıd ır. Bu genel tesbit ışığında seçilen çal ışman ın amac ı,
KKTC'deki tasarruf kooperatiflerinin genel olarak demografık yapısın ı ve örgüt
kültürünü ara ştı rmakt ır.
Çal ış man ın hazı rlanmas ında ilgili dairelerin yay ı nların ın yan ısıra, çeşitli
akademik eserlerden ve birinci] kaynak olarak anket yönteminden
yararlan ılmıştı r.
Çal ışman ın amac ı doğrultusunda ilk olarak KKTC'deki kooperatifçili ğin
mevcut durumu ve tasarruf kooperatiflerinin önemi aç ıklanmışt ı r. Daha sonra
s ırasıyla, araşt ırma yöntemi ve temel bulgular üçüncü k ı s ımda yer alm ış ve
çal ışmanın son kısm ı genel değerlendirme ve sonuca ayr ı lm ışt ı r.
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2. KKTC'de Kooperatifçili ğin Mevcut Durumu ve Kooperatif
Tasarruf Bankaların ın Önemi
İnsanların
yalnız
başlarına yapamayacaklar ı
veya mü şterek
yapılmasında yarar bulunan i şleri en iyi şekilde uygun fiyatlarda
gerçekleştirmek üzere dayan ışma sureti ile ekonomik güçlerini biraraya
getirmelerinden do ğan kooperatifçilik hareketinin KKTC'de 1909'da
başlayan uzun bir geçmi şi bulunmaktad ır (1).
KKTC'de kooperatif kurulu şları, üretim, tüketim, kredi ve konut gibi
gereksinim duyulan başl ıca alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bu
çerçevede, Tablo l'de görüldü ğü gibi KKTC'de 4 çe şit kooperatif
bulunmaktad ır.
TABLO 1 : KOOPERAT İFLERİN DAĞILIMI1
Aktif
Tasfiye
Koopera
halindeki
tif Sayısı
Koop.lar
Kalkınma Koop.
83
6
Kredi Koop.
85
1
Tasarruf Koop.
23
1
Tüketim Koop.
8
TOPLAM
199
8
30 Haziran 2002 itibar ıyla.
Kaynak : Kooperatif İşleri Dairesi ; (2)

Üye Say ısı

Çalışan Sayısı

17342
15793
30825
717
64677

797
141
288
8
1234
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Kooperatif Türü

pe

Tabloda gösterildi ği gibi 2002 yılı itibariyle KKTC'de toplam 64,677
kooperif üyesi bulunmaktad ır. Bu rakam toplam nüfusun yakla şık % 31'ini
oluşturmaktad ır (3).Koopertiflerde çal ışan say ısı ise 1,234 olup, toplam ça ışan
nufusun yakla şık % 1.4'ünü te şkil etmektedir (4).
Birçok kooperatif kurulu şu çok amaçl ılık ilkesine
uyularak
oluşturulmuş ve bu yönde faaliyete geçirilmi ş, ancak ekonomik büyüklük
unsuru üzerinde durulmad ığından bir kısım kooperatif verimlilik aç ı sından
yetersiz kalm ış veya ekonomik gereklili ği ortadan kalkm ıştır.Bunun neticesinde,
faaliyet gösteremeyen kooperatif kurulu ş ları durguna al ınınmış ve ekonomik
yararl ı lığı ortadan kalkan kooperatiflerin de tasfiyesine gidilip tescileri iptal
edilmiştir. Şöyle ki, 2001 y ı l ında faaliyet gösteren kooperatif kurulu şu 203
iken bu sayı 2002 Haziran ay ı itibarıyla 199'dur.
Kooperatifçilik hareketinin geli ştirilmesi ve toplumsal kalk ınmaya
katk ıda bulunmas ının sağlanabilmesi için gerekli ara ştırma, eğitim,
örgütlenme, yönlendirme ve kooperatif kurulu şların tescil, tefti ş ve
murakebesini yapmakla görevli olan kurulu ş Kooperatif İşleri Dairesi'dir. Bu
daire, imkanlar nisbetinde faaliyetlerini sürdürmü ş, ancak Kooperatif
Şirketler Yasas ı 'na göre kooperatif kurulu şların her yı l bir defa kamu
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adına tefti ş gereği olmasına rağmen uygulamada henüz bu hedefe
ulaşamamıştır (5).
KKTC kooperatifçili ğin etkin ve sistematik olmayan tefti şinin yanında
mali mevzuattan kaynaklanan sorunlar ı ,para maliyetini etkileyen unsurlar,
kurumlar vergisinin yaratt ığı sorunlar, enflasyon ortam ında verilen krediler,
iskan sorunları, üst birlik sorunu, e ğitim sorunu ve demokratik yönetim sorunu
başl ıkları altında temel sorunlar ı bulunmaktad ır (6).

a

Tasarruf Bankalar ı 1939 y ılında kurulmaya başlamıştır. Günümüze kadar
toplam 33 adet kurulmu ştur. 1960-61-62 y ıllarında kurulan tasarruf
kooperatiflerinde (bankalar ında) bir yoğunluk gözlemlenmektedir. Bu dönemde
kurulan 10 tasarruf kooperatifinin 8 tanesi (%80) halen faaliyetlerini
sürdürmektedir (7). Tablo l'de görüldü ğü gibi halen 23 adet tasarruf kooperatifi
faaliyetini sürdürmektedir. Tasarruf kooperatifleri, say ı itibariyle toplam
kooperatiflerin % 11.55'ini (23/199) olu şturmas ına rağmen, tasarruf
kooperatiflerinin sahip oldu ğu üye say ısı toplam üye say ısının yaklaşık %
50'sidir (30825/64677). Öte yandan, tasarruf kooperatiflerinde her' kooperatife
12.5 (288/23) ki ş i istihdam hesaplan ırken, bu kredi kooperatiflerinde 9.6
(797/83), tüketim kooperatiflerinde ise 1 'dir (8/8). Dolay ısıyla, tasarruf
kooperatifleri nitelik aç ı sından en önemli koperatif türü durumundad ır.
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Tasarruf kooperatifleri üyelerinin kredi ihtiyaçlar ı nı karşı lamaya
yönelirken ayn ı zamanda ticari bankalar gibi çe şitli bankac ı l ık hizmetleri
sunmaktad ırlar. KKTC'de kooperatif tasarruf bankalar ı normal bankac ı l ı k
işlemleri yapmalarına rağmen, yaln ızca iki tanesi Bankalar Kanununa tabi olup
diğerleri kooperatifler yasas ına göre faaliyet göstermekte ve di ğer bankalar gibi
Merkez Bankas ı denetimine tabi bulunmamaktad ırlar. Bunun do ğal bir sonucu
olarak di ğer bankalar kar şı sında haks ız rekabet etme imkan ı bulmaktad ı rlar.
Şöyleki, Bankac ılık mevzuat ına tabi olmayan Kooperatif Kurulu şlar, munzam
karşılık ve disponibilite yükümlülü ğü olmadan ticari bankalar gibi bankac ıl ık
faaliyetinde bulunmuşlard ır. Bu ise sektöre zarar verici ölçüde haks ız rekabet
ortamı yaratm ıştır (8). Ayr ıca, Kooperatif İşleri Dairesi'nin yetersiz ve geriden
gelen tefti şleri karşısında bu kooperatifler faaliyetlerini denetim ve gözetimden
uzak yürütmektedirler (9). En büyük kooperatif tasarruf bankas ı durumunda olan
PEYAK' ın iflası sonras ı bu bankan ın yaptıkları işlerin sermayelerini a şarak
özkaynak yetersizli ği yaşad ığı, yasaya ayk ırı olarak üye olmayan ki ş i ve
kurumlara kredi verip mevduat kabul etti ği ortaya ç ıkmıştır ( 10).

3. Araştırma Yöntemi ve Temel Bulgular
Araştırman ın geçerlili ği ve güvenilirliliği aç ısından denek say ıs ı oldukça
yüksek tutulmuştur. Bu çerçevede, Tablo 2'de görüldü ğü gibi bankalar kanununa
tabi 2 tasarruf kooperatifi d ışındaki 19 tasarruf kooperatifine yönelik 89 ki ş i ile
anket çal ışması yapılmıştır. Araştırmaya tabi tutulan tasarruf kooperatifleri
toplam tasarruf kooperatifin % 82,6'n ı oluştururken , denek say ısı toplam
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çal ışan sayısının yaklaşık % 31'ini temsil etmektedir. Ara ştırmada seçilen 89 ki ş i
yönetici ve diğer personel olmak üzere her türlü çal ışanı kapsamaktad ır.
Araştırmada, 89 ki şinin hepsi ile yüz yüze anket yöntemiyle görü şme yap ı lmıştır.
Araştırmada demc yap ı örgüt kültürü yan ında yönetim şekli, tan ıtım
faaliyetleri ve teknolojik donan ımı yansıtan soru içerikli anket formu
kullanılmıştır. Bu çerçevede gerçekle ştirilen araştırmada elde edilen
kooperatifçilik ve tassaruf kooperatiflerinin istikrarl ı başarısı için önem taşıyan
temel bulgular, demografık yapı ve örgüt kültürü ba şlıkları altında aşağıda
belirtilmektedir.

TABLO 2: KKTC ARASTIRMAYA TABI TUTULAN TASARRUF
KOOPERATIFLERI

4,Vı
N 41.

k>
0 C. nı

O
0

O

cr, is CD u,N ...., 0

12,4

0NN N GOO •-• 0 4) 0 A «AO 0

4,5

0-em

Cum ulativ
e

7,9

20,2
25,8
32,6
37,1
41,6
67,4
'70,8
76,4
77,5
84,3
87,6
89,9
92,1
94,4
100,0
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cr,

a

K.T.
KOOP
OYAK Yardimlasma
SERDAR LI
MAGUSA TURK
IKTISAT
MEHMETCIK
OKAL
DOGANCI
BOSTANC İ
MEZKOOP
ISCI KALK İNMA
LE FKOSA IKTISAT
MEMURLAR
POLIS
BEYARMUDU
YENIERENKOY
LAPTA
ALSANCAK
LEFKE
Total

cy

Valid

Valid
Percen

Percen

Frequenc

Kaynak: KKTC Kooperatif Merkez Bankas ı

a) Demografik Yap ı

• Cinsiyet: Çal ışanların % 64.8'inin kad ın, % 35.2'sinin ise erkek
olduğu tesbit edilmi ştir (Tablo 3).

TABLO 3: CİNSİYET

Freqııency
Vald

erkek

57
31

Total

88

kadın

Missing 99,00
Totai

Percent
64,0
34,8
98,9

1

1,1

89

100,0
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Valid
Parcent
64,8

Curnulativ
e Percent
64,8

35,2
100,0

100,0

• Medeni Hal: Çal ışanlar ın % 87.6's ının evli, % 12.4'ünün ise bekar
olduğu ortaya ç ıkmıştır ( Tablo 4).
TABLO 4: MEDENI HAL

Valid

evli
bekar
Total

Freauencv
78
11
89

Valid
Percent
87,6
12,4
100.0

Percent
87,6
12,4
100.0

Cumulativ
e Percent
87,6
100,0

• Bankada Çal ış ma Süresi: Kooperatif tasarruf bankalar ında çal ışanların
1 ile 29 yı l aras ında tecrübe sahibi olduklar ı görülmektedir.1 ile 16 y ı l aras ında
tecrübe sahibi olanlar çal ışanların % 80.9'unu olu şturmaktad ır (Tablo 5). Bu ise
çalışanların nisbeten genç oldu ğunu göstermektedir. Çünkü, ayn ı araştırma
sonucuna göre 24 ile 46 yaş aras ı olanlar, çal ışanlar ı n yaklaşık % 82'sini temsil
etmektedir.

a

Tpa.os eANKADAÇPLIŞIVA
Fregırcy

R:ro31

■

34

34

45
1,1
22
135
87

45
1,1

cy
CO

CO COOD LO N `7' N N N C \I 1.0

8

CS

pe

arrılâiv
e Ftıca-t

Vâid
Râce-t

a8
90
6,7

90
a6
22
45

22
135
6,7
$6
90
67
90
a6
22

N
CO1-63

22

4,5
22

22
22

22
22

22
a6
1,1
22
1,1
22

22
a6
1,1
22
1,1
2,2
34
1,1
1CQO

34
1,1
100,0
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34
7,9
90
11,2
24,7
31,5
37,1
/6,1
M,8
61,8
67,4
C97
74,2
"4
787
83,9
831
888
889
92,1
93,3
Sa5
93,9
1CQO

• Bankacılık Alan ında Tecrübe: Çal ışanların % 83.1'i daha önce ba şka
bir bankada çal ışmadıgını ifade etmi ştir (Tablo 6).
TABLO 6: DAHA ÖNCE BAŞKA BiR BANICADA CALI ŞMA DURUMU

Valid

Valid
Percent
16,9

Cumulativ
e Percent
16,9

83,1

83,1

100,0

100,0

100,0

evet

Frequency
15

Percent
16,9

hayir

74

Total

89

TABLO 7: EĞİTiM DURUIVU

a

• Eğitim Durumu: Çal ışanlardan 1 ki ş i yüksek lisans olmak üzere
yaln ızca % 14.6's ı üniversite mezunu bulunmaktad ır (Tablo 7). Üniversite
mezunları aras ında bankac ı lık-finans ve işletme bölümü mezunlar ının toplam
çal ışanlara oran ı ise % 9'dur ( Tablo 8).

Ftro31
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FrequEnzi

Valid

crta:id rreztru

0.11liaİV

e R3tert

1

1,1

1,1

1,1

lim rrearıu

75

84,3

84,3

85,4

ui ■ersiterrearu

12

13,5

13,5

93,9

1

1,1

1,1

100,0

ea

100,0

103,0

Fâoat
85,4

\Mid
~I
85,4

Oseldisas rrezıru
Tctd

TABLO a 1,şkiVERSİTE NEZUNI.ARININ ailiRDİĞİ

edim
'

Fre;u9noi

)ci<
elencrri-rrai5e

2,2
1,1

Z2

tildsaiEr pogareisi
isletrre

7,9

7,9

...

teriodlkfinstıs

1,1

1,1

1,1

scsfil tihnier

1,1

1,1

elektikdel4rtrik

1,1

1,1

103,0

103,0

Tda

Orniaiv
e RrcErt

g- <D ci `# c3- gi

Valid

Wid
Rızert

• Bankacılık Eğitimi: Kooperatif tasarruf bankalar ında çal ışanlar ın %
76.2'si daha önce bankac ı l ı k eğitimi almazken (Tablo 9), % 82.6's ı halen
çal ışmış olduğu tasarruf kooperatifınde de bankac ı lık eğitimi almam ıştır (Tablo
10).
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TABLO BU İBYERINE BAŞLAMADAN ĞNSE BANÇACIUK EtiTIIVİ ALDINZ M?

Fre;tency
evet
hayir
Total
Mssing 99,00
Tod

TABLO la

R g g ``) 53

Valid

evet
hayir
Tctal
99,03

15
71
86
3

3,4

89

100,0
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Tcte

Rsrcent
16,9
79,8
96,6

Valid
Rsroant
17,4

arntiativ
e Perceıt
17,4

82,6
1030

103,0

a

Mssing

Osnliativ
e Ferel
238
103,0

BU iSYIMINE BA$LAD1KTAN 93N:IA BANQOUK EĞİTild ALDINZ M?
Freqıency

Valid

Veid
1:troalt
23,8
76,2
100,0

Rrcent
22,5
71,9
94,4
5,6
1000

• Kooperatifçilik E ğitimi: Kooperatif tasarruf bankalar ında çal ışanlar ı n
88.6's ı daha önce kooperatifçilik e ğitimi almazken (Tablo 1 l), % 86's ı halen
çal ışmış olduğu tasarruf kooperatifınde de kooperatifçilik e ğitimi almam ışt ır
(Tablo 12).
TABLO 11. BU LŞVEFdI■E BAŞLAMADAN ÖNCE KOOPERATIFÇILIK EÖtTIM1 AIDINZ NI?

Frequsrey

Valıd

Percert

Valid
Percerl

e.«

10

11,2

Nr.,,ir

78

87,6

11,4
:: 6

Tctsi

::

93,9

100,0

Mssirg 99,00

1

Tctal

arrıtativ
e Nrcent
11,4
100,0

1,1

89

103,0

TABLO 12 BU İŞYERINE BAŞLADIKTAN SONRA 1400~7iFÇiLİK EĞİTİIVİ ALDINIZ NI?

14,0

arrulativ
e %tent
14,0

86,0

1030

Valid
Frequsrcy
Valid

evet
hayir
Tctal

Mssing 99,00
Tctai

Rsrosnt
13,5

12
74
86

83,1
96,6

3

3,4

89

103,0
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%Dalt

100,0

• Yabanc ı Dil Bilgisi: Çal ışanların yaklaşı k yarı s ( % 44.9) herhangi bir
yabanc ı dil bilmemektedir ( Tablo 13).
TMO la 1-151•13i YAIWCI DILLERI B İLINCRSUNUZ?
Valid
Frecpaw
irtjlizce
arrra

5- g
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b) Örgüt Kültürü
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Kooperatif tasarruf bankaları nın örgüt kültürü ile ilgili gerçekle ştirilen
araştırmada geneli yans ıtacak temel bulgular a şağıda özetlenmektedir.
• Bankada başarılı olan personel maddi ve manevi olarak
ödüllendirilmemektedir.
• Çal ışanların görevi ile ilgili yapabilece ği hataların höşgörüyle
karşılandıgına dair genel bir kan ı bulunmamaktad ır (Tablo 14).
TABL014 ÇAUŞAMN GÖREV ILE ILGİli YAPABILEC332 HATALAR, 1109315FÜILEKAR ŞIULNIR
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• Bankaca uygulanan yenilik ve de ğiş imler, çal ışanlar tarafından kolayca
kabul edilmektedir.
• Bankada çalışanları n görevlerini, s ıkı denetimden uzak bir ortamda
yaptıklarına dair genel bir kan ı bulunmamaktad ır (Tablo 15).
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TABL.015 BANKADACAUSANGÖREViN SIN KONTROLDEN UZAK BIR ORTAIVIDA YAPAR
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• Göreve başlayan yeni bir personel, k ısa sürede kuruma ve di ğer
çal ışanlara intibak etmektedir.
• Banka personeli aras ında karşı l ıkl ı bir dostluk ve güven hakimdir.
• Çal ışanların mesleki geli şimi için yönetimin her türlü deste ği
sağlad ığına dair genel bir kan ı bulunmamaktad ır ( Tablo 16).
TABLO lre ÇAIJŞANARIN NESLati GELIŞIMI IÇIN YÖNETIM HER TÜRLÜ DESTE ĞI SAĞLAR
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• Bankan ın başarılı olması için herkes üzerine dü şeni yapmaktad ır.
• Banka personeli görevi ile ilgili sorumluluk almaktan kaç ınnıamaktad ır.
• Bankada sonuçlardan çok, formalite, prosedür ve kurallara önem
verilmektedir.
• Çal ışanlar, bankan ın amaç ve hedeflerini ayn ı şekilde anlay ıp
yorumlamaktad ır.
• Banka, aile, toplum ve i ş dünyas ının beklentilerini kar şı lamaktad ır.
• Mesleki konularda çal ışanlar aras ı nda herhangi bir rekabet
bulunmamaktadır.
• Çal ışanlar ın görevi ile ilgili konularda yönetim her türlü yard ım ı
sağlamaktad ır.
• Çal ışanlar aras ında iyi bir dayan ışma ve i şbirliği bulunmaktad ı r.
• Yönetimin, çal ışanların sosyal ya şantıs ıyla da ilgilendi ğine dair genel
bir kan ı bulunmamaktadır (Tablo 17).
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TAI3L0 17 :YÖNETIM ÇAIJŞANLARN SOSYAL YAŞANRSIYIA DA İLGILENIVEKIEDIR
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• Çalışanlar, banka ile ilgili dü şüncelerini çekinmeden aç ıklamaktad ı rlar.
• Çal ışanlar aras ındaki çat ışmalar karşıl ıkl ı anlay ış içinde
çözümlenmektedir.
• Görevi ile ilgili mevzuat d ışı belirsiz durumlarda çal ışanlar risk alarak
karar verememektedirler.
• Bankadaki uygulamalar, aile ve toplumdaki egemen de ğerlerle
benzerlik göstermektedir.
• Banka tarafından etkin ve sistemli tan ıtım faaliyeti
gerçekleşmemektedir.
• Liderlik açısından yönetim, çal ışanlara dan ışmakta ama kararlar ı
kendisi vermektedir ( Tablo 18).
TABLO la 11Al«ANIZDA KARARLAR GBE DEASAĞIOAW GIDI VER Lİ R
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• Kooperatif tasarruf bankalar ında, ça ğdaş elektronik bankac ı lığın
sunduğu dağıt ım kanalları bulunmamaktad ı r.
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4. Genel De ğerlendirme ve Sonuç
Tasarruf kooperatifleri KKTC'de kooperatifçilik sektörü için oldu ğu
kadar ülke ekonomisi için de büyük önem taşı maktad ır. Ancak, tasarruf
kooperatiflerinin bankalar kanununa tabi olmamalar ı önemli iki sorun ortaya
çıkarmaktad ır. Bunlardan biri, tasarruf kooperatiflerinin kaynak maliyetini
artıran bazı yükümlülüklerinin olmamas ından dolay ı ticari bankalar kar şısında
haksız rekabet ortam ı yaratmas ıd ı r. İkincisi ise, tasarruf kooperatiflerinin etkin
ve sistemli denetlenmemelerinden dolay ı bankac ı l ık ve finansal denetim,
düzenleme ve gözetlemenin temel amaçlar ı olan mudi ve mü şterinin korunmas ı,
parasal istikrar, etkin rekabete dayanan finansal sistemin tesisi (11), ödeme
sistemleri ve fonlar ı n dönü şümünde etkinlik (12), ve sistematik ve ki şisel riskin
önlenmesi (13) unsurlar ın ı n sağlanmas ında doğal olarak engeller ve sorunlar ın
çıkmas ıdır.
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Çal ışmada gerçekle ştirilen ara ştırmaya göre tasarruf kooperatiflerinin
başarısın ı olumsuz etkileyebilecek demograflk yap ı ve örgüt kültürü ile ilgili
önemli unsurlar ın tesbiti yap ılmıştır. Bunlar ı şağıdaki gibi kısaca özetlemek
mümkündür:
• Kooperatifçili ğin temel ilkeleri aras ında yer alan e ğitim (14) konusunda
KKTC'deki tasarruf kooperatiflerinin büyük eksikli ği bulunmaktad ır.
Çal ışanların % 83.1'i daha önce herhangi bir bankada çal ışmadığı halde, büyük
bir oranda ne tasarruf kooperatifıne baş lamadan önce ne de sonra kooperatifçilik
ve bankac ı l ık eğitimi alm ış lard ır.Ayrıca, çal ışanların yaln ızca % 14.6's ı
üniversite mezunu bulunmaktad ır. Öte yandan, küreselle şmenin önemli boyutlara
ulaştığı bankac ı lık alan ında tasarruf kooperatiflerinde yabanc ı dil bilenlerin oran ı
yaklaşık % 50'dir.
• Örgüt kültürü aç ı sından çal ışanları n performans ı ve motivasyonunu
olumsuz etkileyebilecek unsurlar ı yans ıtan ara şt ırma sonuçlar ı ise bankada
başarıya göre ödüllendirme sisteminin olmamas ı , çal ışanların mesleki geli şimi
için tasarruf kooperatiflerinin etkin rol almamas ı, sonuçlardan çok formalite,
prosedür ve kurallara önem verilmesi ve yönetimin çal ışanlar ın sosyal
yaşantısıyla ilgilenmemesidir. Ayr ıca, tasarruf kooperatiflerinde etkin ve
sisitemli tan ıtım ı yap ı lmamakta ve ça ğdaş elektronik bankac ı l ık imkanları
sunulamamaktad ır..
Çal ışmada sonuç olarak,
tasarruf kooperatifleri ile ticari bankalar
aras ındaki haks ız rekabetin kald ırı lmas ı , tasarruf kooperatiflerinin etkin olarak
gözetim, denetim ve düzenleme i şlemlerine tabi tutulmas ı , Kooperatif İşleri
Dairesi, K ı brıs Türk Kooperatif Merkez Bankas ı ve tasarruf kooperatiflerinin
işbirli ği ile kooperatifçilik ve bankac ı l ık eğ itiminin verilmesi ve elektronik
bankac ı l ık imkanların ın sağlanmas ı gerekmektedir. Ayr ıca, tasarruf
kooperatiflerinde ba şarın ın ödüllendirilmesi, çal ışanları n mesleki geli şimine
önem verilmesi, tak ım ve aile ruhunun yarat ı lmas ı için çal ışanlar ın sosyal ve
kültürel yaşantılarına ilgi gösterilmesi gerekmektedir.
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Toplumun değişik kesimleri aras ında gelirin dengesiz da ğı lım ı , bölgeler
ve özellikle k ır-kent aras ındaki geli şmişlik farklar ı ve fakirlik olgusu az
geli şmiş/geli şmekte olan ülkelerin temel sorunlar ı ndan bir kaç ıdır. Eğer bu tip
sorunlar orta veya uzun vadede çözülemezse toplumsal, psikolojik, ekonomik ve
politik sorunların doğmas ı kaç ın ı lmazd ır. Bu nedenle k ırsal halkın toplumun
diğer kesimleri ile ayn ı yaşam ko şullarına kavu şmas ı toplumsal bar ış aç ısından
arzulanan bir gerçektir. Bunun fark ında olan devletler / hükümetler k ırsal
alanların kalkınd ı rı lmas ına yönelik farkl ı stratejiler geli ştirmi şler ve politikalar
uygulamışlard ır. Eski kalkınma anlay ışı tar ımsal kalkı nmaya yer verirken yeni
kalkınma plan ve programlar ında kırsal alanlar ın kalkınmasında kırsal sanayi ve
kırsal turizmde a ğırl ık kazanmaya başlamıştı r.
Bu çal ışmanın temel amac ı Türkiye'de uygulanan k ı rsal kalk ınma
çal ışmalar ın ı inceleyerek tar ım, çevre ve turizm politika ve stratejilerinin k ı rsal
alanların kalk ınmas ındaki rolünü belirlemek ve uzmanlar taraf ı ndan k ı rsal alan
kalkınmas ı nda yeni bir model/yakla şım olarak önerilen k ı rsal turizmin
ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: K ırsal alan, k ırsal kalkı nma, k ı rsal turizm

* Dr., GOPÜ Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölümü - Tokat
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PROPOSAL FOR SEEKING OF RURAL DEVELOPMENT
MODELS IN TURKEY: RURAL TOURISM APPROACH
ABSTRACK
Imbalance income distribution in society, development difference
between rural and urban areas and among regions, and poverty are some of the
main problems of the less developed/developing countries. If these problems are
not solved, they can lead to social, psychological, economic and political
problems in medium or long terms. Therefore, having same life conditions of
rural dwellers with other parts of the society is a willing reality for social peace.
The states or governments having that's importance have developed different
strategies and applied policies towards development of rural areas. Unlike the
old development concept (idea), new development plans and programs focus on
rural industry and rural development as well as agricultural development.

a

Two main aims of the study are to determine the role of agriculture,
environmental and tourism policies and strategies in the development of rural
areas by investigating rural development studies in Turkey, and to analyse
economic, socio-cultural and environmental effects of rural tourism proposed as
a new model / approach by expertise.
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Keywords: Rural area, rural development, rural tourism

1. GIRI Ş

Dünya genelinde k ırsal nüfusun toplam nüfus içindeki pay ı sürekli azalma
eğilimindedir. 1950 yılında %82 olan bu pay 2000 y ı l ında %58'e dü şmüştür. Bu
oran ın 2020 y ılında %43'e dü şeceği beklenmektedir. Geli şmekte olan ülkelerde
kırsal nüfus 2010 y ıl ı na kadar mutlak de ğer olarak art ış içerisinde olacak ve daha
sonra yavaş bir azalma trendi içerisine girecektir (Erdönmez ve Ba şa, 2002).
Gelişmekte olan ülke statüsünde olan Türkiye'de, ilk nüfus say ımın ın
yap ı ldığı 1927 yı lında ülke nüfusunun %75.78'i k ırsal alanlarda ya şarken, en son
nüfus say ı mını n yapıldığı 2000 yı lında ise köy nüfusunun toplam nüfus içindeki
oran ı %35.10 düzeyine inmiş durumdad ır (Anoninı, 2003). Geli şmiş ülkelerle
kıyasland ığı zaman, Türkiye'deki k ırsal nüfus miktar ve oran ının hala yüksek
düzeylerde oldu ğu söylenebilir. Belli bir zaman periyodunda ülkelerin
gelişmişlik düzeyine bağl ı olarak k ı r-kent aras ındaki fark azalmas ına rağmen;
kırsal alanlar di ğer kesimlerle karşı laştırı ld ığı nda yine de çözülmesi gereken bir
çok sorun (aşırı nüfus art ışı , doğal kaynaklar ın bozulmas ı vb) ile karşı karşıyad ır.
Bunun için, gerek geli şmiş ülkeler ( İtalya, Yunanistan ve Portekiz örne ğinde
olduğu gibi) ve gerekse az geli şmiş/geli şmekte olan ülkeler kendi sosyoekonomik yap ılarına göre k ırsal alanlar ın kalkı nmas ına yönelik çal ışmalar
yapmaktad ırlar. Çünkü, bir ülkede toplum kalk ı nmas ı amaçland ığı zaman; k ırsal
alanlar ın göz ardı edilmemesi gerekir.
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Kırsal alanda ya şayan topluluklar ın kalkındırılmas ını gerekli kı lan iki
neden vard ır. Birincisi, ülkenin en önemli kayna ğının insan olmas ı ve insan
faktörünün do ğal kaynaklardan önce gelmesidir. İkincisi, halkın fakir olmas ı
durumunda ülkenin politik devaml ılığı nın tehlikeye dü şebil ıne olas ı l ığı d ır
(Özçelebi, 1992). Bir ülkede kırsal kalk ınmanın hızl ı bir şekilde
gerçekle ştirilmesi; genellikle o ülkenin tarihi geli şme süreci, sosyo-ekonomik
yap ısı, jeopolitik konumu ve kültürel iç dinamikleriyle yak ından ilgilidir
(Dursun, 2001). Bu iddia, Türkiye için de geçerlili ğini korumaktad ır. Türkiye'de
tarım sektöründeki gelir düzeyi dü şüklüğü, alternatif i ş olanaklar ının azl ığı ,
altyap ı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizli ği kırsal alanlar ın cazibesini
yitirmesine ve sonuçta k ırdan kente do ğru göçü doğurmaktad ır. Plans ız bir
şekilde meydana gelen göç olay ı ise kırsal alanlarda var olan mevcut sorunlar ı n
kentlere do ğru taşınması ve sonuçta kentlerde çözülmesi daha zor sorunlar
gündeme gelebilmektedir. Bu nedenle, toplum kalk ınması gerçekle ştirilirken
kırsal alanlar ın da dikkate al ınmas ın ı gerekmektedir. Fakat, Türkiye'deki k ı rsal
yerle şim birimlerinin sahip olduğu demografık yap ının, doğal kaynakların, tarihi
ve kültürel de ğerlerin farkl ı olmas ı ; bu bölgelerde de ğişik türden k ırsal kalkınma
modellerinin (tar ımsal kalk ınma, k ı rsal sanayi ve k ırsal turizm gibi) belirlenmesi
ve uygulanmas ın ı zorunlu kılmaktad ır.
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Çal ışman ın amac ı, kırsal alan kalk ınmasına yönelik politikaların
irdelemek, kırsal kalkı nma yaklaşımlarını değerlendirerek geli şmiş ülkelerde son
yı llarda kırsal kalkınmada önemli bir araç olarak kullan ı lan kırsal turizmin
Türkiye'deki kırsal kalkınmada üstlenebileceği rolü belirlemektir.

2. KIRSAL ALANLARA YÖNELIK UYGULANAN POL İTİ KALAR

En basit tan ımlama ile k ırsal alan; "kent sayılan yerlerin dışında kalan
yerleşim birimlerin," kapsamaktad ır. Fakat, k ırsal alanlar ı sadece co ğrafi konum
veya nüfusa bakarak s ın ırlamak doğru değildir. Çünkü, kırsal alanlar ekonomik,
sosyo-kültürel ve çevresel boyutu olan çok say ıda olguyu içermektedir.
Kalkınma "arzu edilen yaşam standartlarına ulaşmak veya yakla şmak"
olarak tan ımlanmaktad ır (Atsan ve ark., 2002). Kırsal kalk ınma, "toplumun
ekonomik, sosyal ve kültürel ko şullarını geliştirmek, topluluklar ı ulusun
bütününde kaynaştırmak ve ulusal kalk ınınaya tam olarak katılmalarını
sağlamak için halkın çabalarını devletin çabaları ile birleştirme sürecidir"
(Anonim, 1963).

Kalkınma planları yapı l ırken özellikle ekonomik farkl ı l ıkları giderici,
milli gelirin dengeli bölüşümü esas al ınır. Kırsal alanda ekonomik aktivitenin
artt ırı lıp, doğal ve kültürel varl ığın korunarak yerinde kalk ı nman ın
gerçekleştirilmesi; kırsal kesimin küresel ekonomi ve öncelikle milli ekonominin
bütün sektörleriyle entegre edilmesiyle olur. K ırsal alan kalk ınmas ı için
planlama yap ı lırken kalkınman ın getireceği ekonomik refah yan ında konunun
toplumsal boyutu da dikkate al ınmal ıd ır (Dursun, 2001).
K ırsal alanlarda sa ğlanan kalkınman ın devaml ı l ığı için sürdürülebilir
olması gerekmektedir. K ı rsal kalkınma ile günümüzdeki ve gelecekteki
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kuşakların gıda güvenli ği ve güvencesinin sağlanmas ı, eğitimin teşvik edilmesi,
teknoloji yaklaşımlarının geli şimi ve istihdam sağlanırken doğal kaynaklar ın
yönetimi ve çevrenin korunmas ına azami dikkat gösterilmelidir (Anonim,
1995a). Aksi taktirde, bugün geçici olarak k ırsal halka fayda sa ğlanırken;
gelecekte telafisi zor veya mümkün olmayan zararlar gündeme gelebilir.
Kırsal alan kalk ınma politikaları ; kırsal alan toplumlar ın ın ekonomik,
toplumsal ve kültürel olanaklar ın ı geliştirmek, bu toplumlar ı ulusal yaşam
düzeyine kavu şturmak, onlar ın ulusal gelişmeye bütünüyle kat ı lımını sağlamak
üzere, toplum ve devletin ortak çabalar ı sonucu ortaya ç ıkan ilerlemeyi
(gelişmeyi) kapsamaktad ır (Anonim, 2000). Türkiye'de hükümetlerin k ırsal
kalkınma politikas ı amaçları ; kırsal halkın gelirini ve yaşam standartlar ın ı
yükseltmek, k ırsal alanlarda yerinde istihdam olanaklar ı sağlayarak k ırdan kente
plansız ve programs ız göçü önlemek ve ça ğdaş dünyan ın sunduğu her türlü
olanaklardan k ırsal halkın yararlanmas ını sağlamak olarak özetlenebilir.
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Türkiye'de 1960 y ı l ından itibaren kalk ınma planlar ı ile birlikte kırsal
kalkınma da ele al ınmış ve beş yı llık planlar içerisinde yer alm ışt ır. 1963 y ılı nda
baş layan 1. Beş Yı llık Kalkınma Plan ı (BYKP) döneminde hizmetlere gönüllü
katıl ım ve ortaklaşa çal ışma yönünde eğitsel çal ışmalar yap ı lmıştır. II. BYKP
döneminde tar ım ve sanayiinin il i şkilendirilmesi çal ışmaları hedeflenmi ştir. III.
BYKP döneminde çok yönlü kooperatifle şme ve ekonomik amaçl ı hizmetlerin
teşviki yap ılmıştı r. 1970'li y ı llarda "Tarı m Kentleri" veya "Köy-Kent"
kavramlar ı bazı siyasi partilerin k ırsal kesimin kalk ınd ırılmasına yönelik olarak .
parti programlar ında ve daha sonra da BYKP'de yer alm ıştır. IV. BYKP
döneminde kooperatifle şme ile birlikte etkili bir toprak reformu benimsenmi ş,
"Köy-Kent" uygulamas ı ile yeni bir üretim sistemi olu şturulmas ı öngörülmü ştür.
V. ve VI. BYKP dönemlerinde de k ırsal alan planlamas ı yaklaşım ı ile
hizmetlerin ve tar ı ma dayal ı sanayiinin merkez köylere ve kasabalara
yönlendirilmesi sağlanmaya çal ışı lmıştır. VI[. BYKP döneminde k ırsal alan
yerleşim gruplarına bir üst kademede hizmet sunacak köy grup merkezlerinin
"Merkez-Köy" olarak desteklenmesi, ülkedeki da ğı nık yerleş im ve yat ırım
politikalarının özendirici önlemlerle düzenlenmesi ve böylece altyap ı ve
hizmetlerin daha etkin bir şekilde yap ı lmas ı amaçlanm ıştır (Dursun, 2001).
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan tar ım politikaların ın
temel amaçlanndan ikisi; tar ımla uğraşan çiftçilere yeterli ve istikrarl ı bir gelir
sağlamak ve kırsal alanları kalkınd ırmakt ır. Türkiye'de uygulanan tar ı m
politikalarının amaçlar ından baz ı ları ; sektörler aras ında gelir dağı l ımı
dengesizliğini azaltmak, k ırsal alanlardan kentlere i ş gücü akım ı n ı kontrol etmek,
işsizliği azaltmak, tar ımla uğraşan kişilerin yaşam standartlar ın ı yükseltmek ve
tarımda yeterli büyümeyi sağlamak olarak özetlenebilir.
Türkiye, çevre konusunda iki tarafl ı, çok tarafl ı, bölgesel ve uluslararas ı
anlaşmalara imza atm ış ve Birle şmiş Milletler (UN), Ekonomik İşbirliği ve
Kalk ınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birli ği (EU) tarafından izlenen çevre
politikalarını kendi bünyesine uydurmaya çal ışmaktad ır. Halihazırda Türkiye'de
çevre ile ilgili 200'den fazla kanun, kanun hükmünde kararname ve
yönetmelikler bulunmaktad ır (Muthoo and Onul, 1996).
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BYKP'de belirtildi ği üzere, çevre koruma konusunda faaliyette bulunacak
gönüllü kuruluşlara destek verilecek ve çevre dostu/çevreye duyarl ı davran ış ve
faaliyetlerin hayat ın bütün yönlerinin bir parças ı olarak görülecek olmas ı kırsal
turizm aç ısından önemli bir avantaj olabilir.

a

1982 yı l ında ç ıkarılan 2634 sayı l ı "Turizmi Teşvik Kanunu",
Türkiye'de turizmin geli şmesi aç ısından önemli bir ad ımdır. Türkiye'de
uygulanan turizm politikalar ı, ülkenin sahip oldu ğu turizm kaynaklar ın ı hem iç
ve hem de d ış turizm yoluyla de ğerlendirmeyi, bunu yaparken de sürdürülebilir
turizmin sağlanmas ını amaçlamaktad ı r. Ayr ıca; son yirmi yılda dünya turizm
sektöründe de ğişen ve geli şen yeni tüketici arzu ve e ğilimlerini dikkate alarak
"turizmin çe şitlendirilmesi, tüm ülke düzeyine ve y ı l ın on iki ay ına
yaygınlaşt ır ı lmas ı" te şvik edilmektedir. Bu kapsamda k ı rsal alanlarda turizm
faaliyetinin yayg ınlaştı rı lmas ı büyük önem arz etmektedir. VII. BYKP'de;
"Turizmin mevsimlik ve co ğrafi dağılım ını iyileştirmek ve d ış pazarda değişen
tüketici tercihleri de dikkate al ınarak yeni potansiyel alanlar oluşturmak
amacıyla yayla, dağ, golf, k ış, terınal-sağlık, yat, kruvazör, karavan, eğlence ve
kongre turizmini geli ştirme faaliyetlerine devam edilecektir" (Anonim, 1995b)
ifadesi yer almaktad ır.

3. KIRSAL KALKINMADA FARKLI YAKLA ŞIMLAR (MODELLER)
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Bütün dünya ülkelerinin kalk ınmada öncelikli yerleri k ırsal alanlard ır ve
bu alanlarda kalk ınmanın sağlanmas ı ana hedeftir (Budak, 1996). Çünkü, kırsal
kesim ile kentler aras ında gerek gelir düzeyi ve gerekse ya şam koşulları
açı sından, kentler lehine önemli farklar vard ır. Zamanla bu farkların giderek
derinleşmesi, kırsal kesimin kalk ınmasın ı hı zland ırıc ı yeni model ve
yaklaşımların sürekli gündemde kalmas ına neden olmaktad ır (İ nan ve ark.,
1996). Özellikle az geli şmiş/geli şmekte olalı ülkelerde köylerin baz ı itici ve
kentlerin çekici özelliklerinden dolay ı kırdan kente göçün artmas ı, kırsal halk ın
yaşam standartlar ının düşük olmas ı ve gün geçtikçe kentler lehine önemli
farklar ı n oluşması nedeniyle; k ırsal kalk ınma uzmanlar ı ve tar ı m politikas ı
yap ıcı ları kırsal alanlarda var olan sorunlar ın çözümü için "tar ımsal kalkınma",
"kırsal sanayi" ve "k ırsal turizm" gibi yakla şı mları ileri sürmektedirler.
3.1. Tarı msal Kalkı nma Yakla şı m ı

Türkiye'de "tar ımsal kalkınma" ile "k ırsal kalkınma" kavramlar ı çoğu
zaman karıştırı lmakta ve birbiri yerine kullan ı lmaktad ır. Asl ında bu iki kavram
birbirinden farkl ı şeyler ifade etmektedir. Bunu, matematikteki küme kavram ı ile
açıklayabiliriz. Örne ğin, "okul kümesi" kapsar "s ın ıf kümesi". Buradan
hareketle, "k ırsal kalk ınma" kapsar "tar ı msal kalk ı nma" şeklinde özetlenebilir.
Tarı msal kalk ı nma, tarımsal üretimin ve kalitesinin artmas ını sağlayacak
çabalar ın bütünüdür. K ırsal kalk ınma ise tarımsal kalkınmaya ek olarak k ırsal
kesimde yaşayan halkın gelirinin ve tasarruf düzeyinin artt ırı lması nı,
teknolojinin geli ştirilmesini, e ğitim düzeyinin ve sa ğl ık hizmetlerinin
arttırılmas ını, çevre kirlili ğinin önlenmesini, örgütlenmenin artt ı rı lması n ı,
konutların yaşanabilir hale getirilmesini, ula şım-ileti ş im gibi temel altyap ı
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gereksinimlerinin karşılanmasını; kısaca, modern dünyan ın sunduğu bütün
hizmetlerden k ırsal kesim insanının da yararlanmas ını ifade etmektedir.
Tarımsal kalkınma ile bir taraftan tar ımsal üretim faaliyetinin her alan ında
verimliliği ve kaliteyi arttırmak hedeflenirken; diger taraftan tar ımsal ürünlerin
işlenmesi, depolanmas ı ve standardizasyonu için gerekli pazarlama olanaklar ının
geliştirilmesi amaçlanmaktad ır. Ayrıca, bu yaklaşım i şletmelerin organizasyonu,
sulama yat ırımlarının gerçekle ştirilmesi, hayvan bar ınaklarının ve diğer işletme
binaları= modernizasyonu gibi çok yönlü faaliyetleri de içermektedir.
Geçmişte gelişmiş ve geli şmekte olan ülkelerde k ırsal alanlarda tar ımsal
kalkınmanın sağlanmas ı için büyük çapl ı projeler hazırlanm ıştır. Bu ülkelerde
çiftçilerin yüksek teknoloj ili girdi kullan ımı teşvik edilerek hem tar ımsal
faaliyette üretimin ve verimlili ğin artt ırılması ve hem de kırsal halkın refah
düzeyinin yükseltilmesi amaçlanm ıştır. Fakat, son zamanlarda k ırsal kalkınma
uzmanları tarafından, dünyan ın bir çok yerinde k ırsal ekonomilerin art ık kendi
ekonomilerini düzeltme ve istihdam ı arttırmak için uzun süre tar ım sektörüne
dayanamayaca ğı ifade edilmekte ve sorunlar ı n çözümü için ise tar ım d ışı
sektörlerde alternatiflerin aranmas ı gerekti ği önerilmektedir.
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Tarım, kalkınma ekonomisi ile ilgili çal ışmaların başlad ığı 1950'lerden
itibaren ekonomistleri yakından ilgilendirmi ştir. Bununla birlikte, tar ımı n
ekonomik ve dolay ısıyla kırsal kalkınmadaki yeri ve önemi zaman içinde de ğişik
şekillerde yorumlanm ıştır. 1950'lerde kalk ınma modelleri ve planlar ında tar ıma
oldukça pasif rol atfedilmi ş ve tarım sadece geliştirilmesine öncelik verilen
sanayi sektörüne kaynak aktaracak bir sektör olarak görülmü ştür. Ancak,
1960'Iarda kaynak aktar ımının o kadar kolay olmad ığı ve tar ım-sanayi
aras ındaki vazgeçilmez bağlılık anlaşılmıştır. Böylece ekonomik ve k ırsal
kalkınmanın sağlanabilmesi için tar ıma özel bir önem verilmeye ba şlanmıştır

3.2. Kı rsal Sanayi Yakla şı m ı

Kırsal sanayi, kırsal bölgelerde üretimi art ıracak, çiftçiyi daha dinamik bir
üretici durumuna getirecek, onlar ın tasarruflar ını yatırıma dönüştürecek,
yöredeki istihdam sorununa k ırsal kesimde çözüm olabilecek bir kalk ınma
uğraşısıdır (Gülçubuk, 1994).
Kırsal toplumun yapısal durumunu geli ştirmek için sadece tar ımsal
verimliliği artırmak yeterli de ğildir. Bununla birlikte tar ımsal ürünleri işlemek,
tarı m ı destekleyici sanayileri oldu ğu kadar tar ımsal sanayi ve tar ım
işletmelerindeki aile bireylerinin el becerilerine ili şkin teknik ve teknolojilerin de
geli ştirilmesi gerekmektedir. K ırsal toplumun bu tip sanayiye kar şı davran ışları
olumlu olacak ve sonuçta k ırsal alanda üretimin, k ırsal gelirin ve kırsal hayat
standardının hızla arttırılması sağlanmış olacakt ır (Girgin, 2000). Kırsal
alanlarda kurulabilecek sanayiler; geleneksel formda tah ı l işleme tesisleri
(Kastamonu İli Tosya ilçesi Ortal ıca Beldesindeki Çeltik Fabrikas ı örneği),
meyve-sebze konserve ve muhafaza yap ıları, kırsal alanlarda üretilen sütü
işleyecek mand ıralar, hayvanc ı lık ve su ürünleri üretimi yapan i şletmelere yem
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sağlayan modern yem üretim fabrikalar ı şeklinde örneklendirilebilir. Ayr ıca,
kırsal alanlarda aile ekonomisine önemli katk ı lar sağlamas ı olas ı el işlerine
dayalı sanayiler de geli ştirilebilir. Örneğin, Ardahan İ li Damal ilçesinde
Kaymakaml ık tarafından kurulan atölyede 30 kad ının el emeği-göz nuru ile
üretilen ve yöreye has giysilerle süslenen yöresel folklorik bebekler 1996 y ılında
Japonya'da yap ılan bir yarışmada el eme ği kategorisinde dünya birincisi
olmuştur. Damal Bebe ği'ni, "Barbie" ve "Cindy" gibi bir markaya dönü ştürmek
için hazırlanan bir proje ile yüzlerce gence e ğitim verilmi ştir. Kursları bitiren
gençler, üretim faaliyetine kat ılmaktad ırlar. Üretilen Damal Bebek; Almanya,
Hollanda, Belçika, ABD ve Japonya'ya ihraç edilmektedir. Bir ba şka örnek de,
Türkiye'de tüfek üretiminin %60' ını elinde bulunduran Konya İ li Beyşehir
ilçesine bağlı Huğlu Kasabas ı 'nda bulunmaktad ır. "Huğlu Av Tüfekleri
Kooperatifi" tarafından 1962 y ılında modern teknoloji ile kurulan fabrikada;
bugün, 648 ortak ve çal ışanı ile birlikte 1000 ki şilik bir sanatkar ailesi tarafından
yılda 45 000 adet tüfek üretimi yap ılmaktadır.

3.3. Kı rsal Turizm Yakla şımı
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Sürekli geli şen ulaştırma araçları, hızla artan dünya nüfusu ve refah
seviyesi; 2000'li y ıllarda da uluslararas ı turizmin artarak geli şmeye devam
edeceğini göstermektedir. Bu potansiyelden pay almak isteyen ülkeler yo ğun bir
rekabet ve strateji geli ştirme yarışı içindedirler (Özta ş, 2002).
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Kırsal turizm hareketleri, küreselle şme sürecinin başlamasıyla gündeme
gelmiştir. Kent ya şam ının insanlar üzerindeki olumsuz etkisi, sakin ve huzur
dolu ortamlara olan ihtiyac ı artt ırmıştır. Başlangıçta çok büyük ölçüde iç turizm
konusu olan k ırsal turizm, son y ıllarda ulaşı m olanaklarının ve iletişim
teknolojilerinin geli şmesiyle birlikte uluslararas ı turizmin konusu olmaya
başlamıştır. Özellikle, 1970'li y ı llardan itibaren bu alanda yap ılan araştırmalarda
bir art ış görülmekle birlikte, bu yeterli de ğildir. Gelişmekte olan ülkeler ise kırsal
turizmin k ırsal kalk ınma içindeki rolünü fark etmekte geç kalm ışlard ır
(Özçatalba ş, 2000).

Yeni turizm şekillerinin geli ştiği ülkeler incelendi ği zaman; bazı ülkelerin
kıyılardaki yo ğun turist bask ısını azaltmak, baz ıların ın ise kırdan kente göçü
önlemek veya bölgeler aras ı geli şmişlik farklarını asgariye indirmek için k ırsal
turizme başvurduğu, bir kısm ının ise turizme sunabilecekleri ortamlar ın sınırl ı
olmas ı nedeniyle gelir getiren yeni bir kaynak olarak k ırsal turizmi
benimsedikleri anla şı lmaktadır.
Gerek devletin/yerel yönetimlerin önderli ğinde ve gerekse gönüllü
kuruluşlar, özel sektör ve k ırsal halk ın aktif kat ıl ım ı sonucu kırsal turizmin
yaygı nlaşmas ı ile kırsal alanlar ın gelişimine aşağıda özetlendi ği gibi; sosyokültürel, ekonomik ve çevresel yönden katk ı yapacağı değişik araştırma
sonuçları ile belirlenmiştir:
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a) Yeni İş Olanaklar ının Saklanmas ı:
Kırsal alanlarda gerek tar ımsal faaliyetle u ğraşan ve gerekse u ğraşmayan
ailelere k ırsal turizm yoluyla ek gelir sa ğ lamak mümkündür. Çünkü, k ırsal
turizmde konaklama ve di ğer hizmetler ço ğunlukla küçük aile i şletmelerinde
veya kır otellerinde gerçekle ştiğine göre, aile bireylerinin hepsine i ş olanağı
doğmaktadır (Soykan, 2000).

b) Yerel Giri şimcilik Ruhunun Geli şmesi:
Kırsal yörelerin turizme aç ı lması ile birkaç ailenin gerçekle ştirdiği bazı
projeler diğer aileler tarafından da benimsenmektedir. Tar ımsal, turistik veya
kültürel alandaki yeniliklerin özümlenmesi, yöredeki ailelerin giri şimcilik
yeteneklerini geliştirebilecektir (Özgen, 1995).

c) Kırdan Kente Göçün Önlenmesi:
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Ekonomisi zayıf yörelerde iç ve d ış göç kaç ınılmaz bir olgudur. Fakat,
plansız göç beraberinde bir çok sorunu da getirmektedir. Göçü önlemenin ba şl ıca
yolu, geçim kaynaklarını iyileştirmek/çe şitlendirmek ve sosyal refah ı
arttırmaktır. Bu nedenle k ırsal turizm kırsal alanlar ı kurtarıcı bir görev
üstlenmektedir (Soykan, 2000).

d) Kar şılıklı Bilgi Ak ışı:
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Bir yörede k ırsal turizmin geli şmesi sonucu, farkl ı kültür ve ya şam tarzına
sahip insanlar aras ında etkileşim ve bilgi transferi kaç ınılmaz olabilir. Yani,
kırsal turizm kentlerden k ırsal alanlara ve k ı rsal alanlardan da kentlere yeni ve
yararl ı bilgilerin (fikirlerin) ak ışında önemli rol oynayabilir. Kentte ya şayan
insanların kırsal alanları ziyaretleri ile her iki kesim aras ında bilgi akışı sonucu
kırsal halk için yeni şeylerin öğrenilmesi, yeni insanlar tan ıma ve d ışa açılma;
turistler için ise k ırsal aile ile birlikte ya şama, onların sorunlarını paylaşma ve
farkl ı hayat görü şüne sahip olma gibi yararlar sa ğlanabilir (Akca et al., 2000;
Akça ve ark., 2001). Kırsal turizm nedeniyle farkl ı kültürel geçmi şe sahip
insanları n bir araya gelmesi, hem kent insan ının hem de kırsal halkın değişik bir
dünya ile tan ışmas ını sağlar. Bu karşı l ıkl ı ilişki bazen kı rsal yaşam biçimini
olumsuz yönde de etkileyebilir (Pizam, 1978; Long et al., 1990).

e) Kad ının Sosyal Statüsünün De ğişimi:
Ekonomik açıdan kalkınmış büyük yerle şim merkezlerinde kad ınların
toplum içerisinde önemli ölçüde ekonomik ve sosyal özerklik/özgürlük
kazand ığı görülmektedir. K ırsal yörelerde turizmin geli şmesi, kad ınların aile
içindeki rollerinin de ğişmesine, erkeğin egemenlik hakları nda ve yetkilerinde
azalmaya neden olabilir (Gülersoy, 1970; Usal, 1992). Kırsal alandaki

sektörlerin hiç birisinde turizmde oldu ğu kadar kad ın ön planda değildir;
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yöneticili ği yoktur ve yabanc ı larla ileti şim kurmas ı hiç bu kadar geli şmiş
değildir (Soykan, 2000). Kad ının aktif biçimde bir tak ım görevler üstlenerek
turistlere hizmet etmesi ve bunun sonucunda para kazanmas ı , toplum içindeki
statüsünü sağlamlaştıracakt ır.

J) Çevre ve Geleneksel Mimari Tarz ın Korunmas ı:
Gelecekte turistlerin çevreye daha duyarl ı olacaklar ı dikkate al ınarak,
turizme aç ılan kırsal alanlarda bozulmam ış bir çevre, k ısacas ı doğal flora ve
fauna ile kültürel çevre olarak adland ırı lan geleneksel mimari tarz ın korunmas ı
büyük önem taşımaktad ır. Bunun için k ırsal alanlarda yeni bina in şa etmektense
restore çal ışmaları ile geleneksel mimari tarz korunarak çevrenin peyzaj
aç ısından daha planl ı ve düzenli olmas ı sağlanabilir (Akca et al., 1999; Akça ve
ark., 2001).

g) Altyap ı, Sağlık ve Eğitim Hizmetlerinin Geli şimi:
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Kırsal turizmin yayg ınlaşması ile kırsal alanlara götürülecek altyap ı,
sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin kalite ve say ısında önemli miktarlarda art ış lar
görülebilecektir. Ayrıca, kent insan ını n kırsal hayat ı yerinde görmesi sonucu
kırsal halkın problemlerinin fark edilmesi ve çözüme kavu şturulmas ı sağlanabilir
(Akça ve ark., 2001).

h) Sektörleraras ı işbirliğinin Sağlanması:

pe

Kırsal turizmin başlatıldığı yörelerde eskiden var olan tar ım, ormanc ı l ık
ve el sanatlar ı gibi faaliyetler kesinlikle bir tarafa itilmemekte, aksine
sektörleraras ı işbirliği geli ştirilmeye çal ışı lmaktad ır. Çünkü k ırsal turizmin
onlara, onların da kırsal turizme ihtiyac ı vard ı r. Baz ı uygulamalarda tar ım ın
kırsal turizm sayesinde canland ığı , verimli hale geldi ği ortadad ı r. K ı rsal el
sanatlar ı gibi geleneksel kültür miras ının öğeleri ise, gelece ğe aktar ı lmaların ı
büyük ölçüde k ırsal turizme borçlu olmaktad ır (Soykan, 2000).

i) Nostaljiyi Ya şayarak Bireylerin Fikren ve Ruhen Dinlenmesi

Kırsal turizmden beklentiler bireylere göre de ğişmekte ise de, kent
insan ının geçmi şte yaşadığı çocukluk an ılarını tazeleyece ği kırsal alanlara kentte
sahip olduğu bazı özellikleri de beraberinde ta şıyarak doğan ın estetik ve baş
döndürücü özelli ğinden yararlanabilirler (Rambaud, 1980).

j) Genç Nüfusun Toplumla Bütünle şnıesinin Sağlanması
Türkiye gibi genç ve aktif bir nüfusa sahip olan ülkelerde at ı l işgücünün
üretime yönlendirilmesi ve toplumla entegrasyonunun gerçekle ştirilebilmesi için
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kırsal alanlarda tar ım dışı yeni iş kollarının devreye sokulmas ı önem arz
etmektedir. Genç nüfusun e ğitim düzeyinin yüksek olması bu kişilerin yenilikleri
daha kolay kabul etmelerine yard ımc ı olmaktad ır. Kırsal turizmin geli şmesi ve
başarıya ulaşması için yetenekli giri ş imcilere ihtiyaç vard ır. Bu nedenle, kı rsal
alanlarda kırsal turizmin geli şimi gençlerin toplumda daha aktif rol oynamalar ına
yardımcı olacakt ır.

4. SONUÇ VE ÖNERILER
Son yıllarda dünya turizminde ortaya ç ıkan yeni eğilimler dikkate
al ındığında, kırsal alanlarda sahip olunan sosyal, kültürel ve do ğal miras
Türkiye'nin (e ğer değerlendirilebilirse) büyük bir cazibe (çekim) merkezi
olabileceği izlenimini vermektedir. Bunun için k ırsal turizm planl ı, programl ı ve
organizeli bir biçimde, doğru mekanlardan ba ş layarak ve do ğru hedef kitle
seçilerek kırsal turizmin avantaj ve dezavantajlar ı ortaya konulmal ıdır.

a

Türkiye'de VIII. BYKP döneminde; uygulanacak yeni k ırsal kalkınma
projelerinde yerel kaynaklar ın harekete geçirilmesi, sivil toplum örgütlerinin
projelere kat ılımının teşvik edilmesi ve tar ım dışı ekonomik faaliyetlerin
desteklenmesi amaçland ığı bir durumda k ırsal turizm faaliyetinin geli ştirilmeye
çal ışılması kırsal halk için önemli bir fırsat olacakt ır.
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Türkiye'de de k ırsal turizm faaliyeti en küçük yerle şim biriminden ülke
geneline kadar çok iyi bir şekilde örgütlenmeli, toplumun tüm kesiminin de
katıl ı mının sağlanacağı plan ve projelerle yürütülmelidir. Çe şitli teşvik
yöntemleri kullan ılarak kırsal turizmi k ırsal alanlara olabildi ğince yayılma'', bir
anlamda atıl durumdaki kaynaklar harekete geçirilmelidir.
Kı rsal alanlarda, tar ımsal faaliyet ile k ırsal turizmin birbirini
destekleyecek şekilde gelişmesine olanak sağlayacak tarım, çevre ve turizm
politikaları oluşturulmal ıdır.
Kırsal alanlarda ya şayan insanların sorunlarını çözebilmek için, tar ım ve
tarım d ışı alanlarda yöresel ve bölgesel i ş olanakları değerlendirilmeli, gerekirse
bu tip faaliyetler sübvansiyon veya kredilerle desteklenmelidir.
Kırsal turizme aç ılacak yörelerin ilk önce potansiyelleri belirlenmeli,
turizmin fayda ve zararlar ı ortaya konulmal ı ve kırsal halka kırsal turizm
konusunda bilgi ile donatılmış, kişi/kurumlar tarafından bilgi aktar ımı
sağlanmalıdır.
Geli şmiş ülkelerde k ırsal alanlardaki baz ı yerleşim yerlerinin geçmi şte
sahip olduğu bazı tarihi, kültürel ve dinsel özellikleri ön plana ç ıkarılarak bu
yerler turizm yoluyla degerlendirilmeye çal ışı lmaktadır. Örneğin, İngiltere'de
ünlü edebiyatç ı Shakespeare'in doğduğu kasaba her y ıl binlerce turistin ak ınına
uğramaktad ır. Son y ı llarda, Türkiye ile birlikte bir çok ülkeyi kapsam ına alan
İpek Yolu projesinin hayata geçirilmeye çal ışı lmas ı, Türkiye'de bu güzergah
üzerinde bulunan k ırsal yerle şimlerde k ırsal turizmin yay ılması için tarihi bir
fırsat olacakt ı r. Ayrıca, Türkiye'nin kültürel bütünlü ğünü oluşturan Türk
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büyüklerinin (Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Ertu ğrul Gazi, Kelo ğlan, Mevlana
vb) doğup büyüdükleri, yaşadıkları ve gezdikleri yerlerin turizme aç ılması ve
tanıtımının yapılması kırsal turizmin geli şmesi açısından önemlidir.
Türkiye co ğrafik yap ısı, kültürel de ğerleri, do ğal kaynaklar ı ve insan
potansiyeli aç ısından farkl ı bir yap ıya sahiptir. Bölgelerin sahip oldu ğu
potansiyel kaynaklar dikkate al ınarak, hangi bölgede hangi k ırsal kalkınma
yaklaşımının uygulanacağına karar verilmelidir. Ayr ıca, kırsal alanlar ın
kalkındırılmasında uygulanacak tar ımsal kalkınma, k ırsal sanayi ve k ırsal turizm
yaklaşımların ın başarıya ulaşabilmesi için öncelikle kullan ı lacak araçlar ın iyi
seçilmesi büyük önem ta şımaktad ır. Çünkü, yanl ış model veya araç seçimi, o
yörede k ırsal kalkınma çal ışmalarının başarısı z olmas ına yol açabilecektir.
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Tarımsal kalkınmayı kırsal alanlar ın kalkınmas ında tek veya en önemli
araç olarak görmek yanl ıştır. Çünkü, bir bölge tar ımsal kalkınma için uygun bir
potansiyele sahip iken, bir ba şka bölge ise kırsal sanayi veya kırsal turizme
ağırlık verilmeyi gerektirebilir. Bu nedenle, bir ülkede k ırsal kalkınma
yaklaşımlarından birine / birilerine karar vermeden önce; bölgeler baz ında
detayl ı araştırma yap ılarak o bölgenin sahip oldu ğu tarım potansiyeli, insan
kaynakları, tarihi-doğal değerler dikkate al ınmalı ve elde edilen sonuçlar ışığında
tarımsal kalkınma, kırsal sanayi veya k ırsal turizm yaklaşımlarından biri /
birilerine karar verilmelidir. Belirlenen yakla şım uygulanırken, tepeden a şağıya
dogru degil tabandan yukar ıya dogru ve kırsal halkın katıl ımının daha aktif
saglanacag ı bir yaklaşım uygulanmalıdır.
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üçüncü sektör

OOPERATIFÇILIK
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TEKNOLOJI YÖNETİMİ VE
TOPLAM KALITE YÖNET İMİ
ILIŞKISI:
BİR ALAN ARA ŞTIRMASI

ÖZET:

cy

Enver AYDO ĞAN* Şenol OKAY*
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Küreselleşen dünyada teknoloji ak ıl .almaz bir h ızla gelişmekte,
teknolojik de ğişime uyum sağlayamayan i şletmeler rekabet güçlerini
kaybetmektedir. Günümüzde dünya pazarlar ında, teknoloji ağırlıkl ı bir rekabet
hüküm sürmektedir. Dünya pazarlar ında her geçen gün artan bu rekabetin bir
odağının da kalite olmas ından dolay ı, kalite üzerinde belirleyici olan teknoloji ve
teknoloji yönetimi konular ı gündemin ilk s ı ralarına yerle şmiştir. Bu çal ış mada,
teknoloji yönetimi ve toplam kalite yönetimi konular ı ele al ın ırken, Küçük ve
Orta Ölçekli İşetmelerde uygulanan bir alan ara ştırması yer almaktad ır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Küçük

ve Orta Ölçekli i şletmeler

* Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi
Arş.Gör., Gazi Üniversitesi
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RELATION OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND
TOTAL QUALITY MANAGEMENT: A FIELD RESEARCH
Summary: Technology has been developing so fast throughout the
globalising world, the companies that they could not able to adapt their systems
to the change of technology, lose their competitive advantage. Today,
competition is technology intensive all over the world. Due to quality focused
high competition, technology and technology management issues are the top
priority determinants. In this study, technology and technology management are
examined while a field research of small and medium sized enterprises added as
a case study.
Keywords: Technology Management, Total Quality Management, Small
and Medium Seized Enterprises

GIRIŞ
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21. yüzyıl ın ilk yıllarını yaşadığım ız günümüzde maliyet-kalite-h ız
kavramları küresel yap ıyı yeniden şekillendirmekte; sosyal, ekonomik, kültürel
ve teknolojik alanlarda büyük geli şme ve değişim yaşanmaktad ır. Bu ortamda
iş letmelerin ba şarı lı olabilmeleri bireylere önem vermeleri ve stratejik bir bak ış
aç ısına sahip olmalar ıyla mümkün olabilecektir. Küreselle şen ve bilgiden en üst
düzeyde yaralan ılan dünyam ızda, işletmelerin kurumsal yap ılarında da
değişimlerin yaşanması kaçını lmaz hale gelmektedir. Bu durum i şletmeleri,
müşteriyi, çal ışanları, ortaklar ı ve toplumu memnun edecek biçimde örgüt
sistemini yeniden şekillendirmeye zorlamaktad ır.

pe

Günümüzde teknolojideki h ızl ı ilerlemelere paralel olarak, teknolojiyi
üreten ve kullanan "insan" faktörünün önemi de giderek artmaktad ır. Kullan ı lan
teknolojiden en üst düzeyde faydalan ı labilmek için, i şletme içerisinde ekip ruhu
oluşturulmas ı ve sinerjik bir başarının ortaya ç ıkmasında Toplam Kalite
Yönetimi (TKY) anlayışın ın büyük etkisi görülmektedir. Bu çal ışma da
Ankara'da ISO 9000 uygulamalar ına sahip Küçük ve Orta Ölçekli i ş letmelerde
yap ı lan anket çal ışmalarıyla teknoloji ve kalite konular ında bazı bulgular elde
edilmeye çal ışılmıştır.

TEKNOLOJI YÖNETIMI

Teknoloji yönetimi, mühendislik, sosyal ve yönetim bilimler gibi farkl ı
disiplinler aras ında yeni geli şen bir disiplin olarak, bilgi ça ğı na geçi ş sürecinde
yöneticilerin bir ço ğu için yeni bir bilim dal ıdır
Teknoloji yönetimi, en az teknoloji üretimi kadar önemli bir husustur.
İleri teknolojiler, kimi zaman yerine kullan ı ldığı geleneksel teknolojilerden daha
kötü bir performans sergileyebilmektedirler. Benzer makine-donat ım ve iş
sahaları na sahip olan i şletmelerde elde edilen ç ıktı ların ve verimlili ğin farkl ıl ık
gösterdi ği görülebilmektedir. Sonuçlardaki farkl ıl ığın nedenleri olarak,
yerleştirilmiş makine-donatım, iş gücünün teknik dizeyi ve yönetimin yetkinli ği
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gibi faktörlerden söz edilmektedir (Ö ğüt,2001:169). Ancak, bu noktada
sorumluluk, kullan ılan teknolojide değil, teknolojiyi yönetme konumunda
olanlardad ır.
Amerikan Ulusal Araştırma Kurumu'nun raporuna göre, teknoloji
yönetimi;' "Bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlar ının
şekillendirilmesinde ve bunlara ula şılmasında gereksinim duyulan teknolojik
kapasitenin planlanmas ı, geliştirmesi ve uygulanmas ıdır" (inceler,1995:16-19).
Başka bir ifadeyle, teknoloji yönetimi, yöneticilik ile teknik uzmanl ık aras ında
bağlantıyı kurmak ve teknoloji transferi, teknoloji pazarlamas ı, teknolojik
planlama, araştırma-geli ştirme, tasar ım, imalat, prototip oluşturma, test etme gibi
teknoloji teminine ve teknoloji geli ştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanmas ı,
örgütlenmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolüyle ilgili faaliyetlerin
tümüdür (öğtıt,200 ı :169). Teknolojinin organizasyona adaptasyonu ve yönetimi,
teknoloji üretimi kadar önemli olup, bütün organizasyonlar ın hedefledikleri,
ancak kimi zaman ula şmakta güçlük çektikleri bir olgu olarak kar şımıza
ç ıkmaktad ır.

a

Teknoloji yönetimi, organizasyonun stratejik amaçlar ının başarı lmas ı ve
şekillendirilmesinde, teknik kapasitesinin planlanmas ı, geliştirilmesi ve
kullanılması için yönetim ve mühendislik disiplinleri aras ındaki bağlantının
sağlanmas ı olarak tan ımlanabilir (Betz,1994: 32 ; Judd,1993:159).
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Teknoloji yönetimi, endüstri mühendisli ği, iktisat, i şletme, sosyoloji,
psikoloji, siyaset bilimi, yönetim bilimi kavram ve ilkelerinden istifade
etmektedir. Teknoloji yönetimi için sosyal bilimlerin ve mühendislik bilimlerinin
buluşma noktas ı da denilebilir. Teknoloji yönetiminin diğer disiplinlerle ili şkisi
Tablo l'de görülmektedir ( İnceler,1995:16-19).
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Teknoloji Yönetiminde en önemli konulardan birisi teknoloji seçimidir.
Teknoloji seçimi, teknolojik tahmin ve teknolojik riskleri analiz ederek
yap ıl ırken, teknoloji yönetiminin alt yap ısını oluşturmaktad ır.
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Tablo 1. Teknoloji Yönetiminin disiplinler aras ı niteli ği
Teknoloji Yönetiminin Kulland ığı Kavram, Teori, Metodoloji ve
Teknikler

Endüstri
Mühendisliği

Kalite kontrol, kalite çemberleri, dinamik programlama, trend analizi,
kuyruk modelleri, simülasyon, proje yönetimi, üretim planlama, bak ı m
yönetimi, bilgisayar destekli üretim, veri i şleme ve bilgisayar
teknolojisi.

Yönetim Bilimi

Planlama, örgütleme, koordinasyon, kontrol teknikleri, Araştı rmaGeliştirme yönetimi, tak ı m yönetimi, ürün ve ürün geli ştirme
süreçlerinin yönetimi.

İşletme

Teknoloji transferi, teknoloji pazarlamas ı , işletme içi yenilik ve
teknolojik geli şme, organizasyon yap ı ları , firma stratejileri ve teknolojik
geli şme.

iktisat

Büyüme teorisi, karar teorisi, verimlilik analiz teknikleri, mali analiz
teknikleri, rekabet stratejileri, tüketim ve yat ırı m ili şkileri, istihdam ve
üretim ili şkileri.

Sosyoloji

Sosyal yap ı-sosyal deği şme, biçimsel örgüt olu şturma, sosyal kurumlar,
rol, statü, modernle şme teorileri, değ i şim ve yenilik stratejileri, moral
değerler.

Siyaset Bilimi

Örgüt teorisi, yönetsel teori, siyasal sistem yapı sı , güç teorisi,
uluslararas ı ili şkiler ve teknoloji transferi.

cy

Matematik

a

Disiplinler

Karar verme, do ğrusal programlama, olas ı l ı k teorisi, bili şim teorisi.
Çevresel uyum, ekosistem dengesi, doğal kaynaklar ve teknolojik
gelişme, insan sağl ığı ve çevre koruma teknolojileri, co ğrafik yap ı ve
teknolojik gelişme.

istatistik

Teknolojik tahmin teknikleri; Trend Analizi, Delphi yöntemi, karar
matrisleri, yöneylem araşt ırmas ı teknikleri.

Psikoloji

Kabiliyet analizleri, ki ş ilik analizleri, örgüt teorisi, motivasyonu art ı rma
ve yarat ıc ı sorun çözme teknikleri, tak ı m kurma ve ekip çal ışması .
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Ekoloji

Kaynak: Inceler, Halime, "Teknoloji Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal
Etkileri", Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 16-19 (1995)

Teknoloji seçimi yap ı lırken, teknoloji ile karşı lı klı etkile şim içinde
bulunan çe ş itli unsurlar ı n göz önüne al ınması gerekmektedir. Teknoloji
konusunda karar organlar ının sadece teknoloji kullan ıc ı ları olmalarından daha
ziyade, birer teknoloji yöneticileri olmalar ı gerekmektedir (P ınar,1994:28).
Çünkü art ık işletmelerin finans müdürü, insan kaynaklar ı müdürü gibi her
işletmenin teknoloji yönetim uzman ı ya da teknoloji müdürü olmak zorundad ır.
Teknoloji yöneticileri, sektördeki teknolojik geli şmeleri izleyip,
işletmelerinin gelece ğe dönük stratejilerini belirleyerek di ğer teknik ve idari
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kadroları bu konuda bilgilendirmektedirler. Bunun yan ı sıra teknoloji
yöneticileri' teknolojik tahmin ve teknolojik risk analizleri yaparak, i şletmenin
teknoloji potansiyelini ve buna uygun ticari hedefleri belirlemekte, ticaret ve
piyasa hedeflerine dayal ı teknoloji stratejileri geli ştirmektedirler (Tek,1997:85).
Yöneticiler, organizasyonlar ının geleceğinin teknoloji seçimi konusunda
verilecek gerçekçi ve ak ılc ı kararlara bağl ı olduğunu unutmamal ıdır. Ancak
insan ve çevre aç ısından olumsuz etkilerini dikkate almadan her yeni teknolojik
ilerlemeyi benimsememeleri gerekmektedir.
Teknoloji seçim sürecini uyar ım, karar, uygulama ve de ğerlendirme
aşamaları olarak adland ırılan birbirlerine bağl ı dört aşamada ele al ınmaktad ır.
Şekil 1'de bu aşamalar gösterilmektedir (Ofori-Amoah, 1993:315-316).
Şekil I. Teknoloji seçim süreci

İDARİ ORTAM

TEKNOLOJİK ORTAM

-->

DEĞERLENDİ RME

a

Benimseme-

Degisim

Uyarlama
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Deneme
Değişim
__Ar,
P• Ret
yap ı lmayacak
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ENDÜSTRİYEL ORTAM

KONUMSAL ORTAM

Kaynak: Ofori-Amoah, B., "Technology Choice and Diffusion in The
Manufacturing Sector: The Case of The Twin-Wire in The Canadian Pulp and
Paper Industry", Geoforum, 24 (3) :315-316 (1993).

Skinner, al ınmas ı çok zor ve karma şık olan teknoloji yönetimi
kararların ın önemine dikkat çekmektedir. Seçilen teknolojinin üretimin yan ı sıra
tasarım, pazarlama, toplam kalite, mühendislik gibi i şletmenin her birimini
etkileme özelli ğine sahip olmas ı gereklidir (Skinner,1985:115-119). Yeni
teknoloji; maliyetleri, ürün özelliklerini, kaliteyi, esnekli ği, üretim sisteminin
altyap ısını ve performans ını etkileyip, yeni ihtiyaçlar do ğuracağından, tüm
sistemin yeniden tasarlan ıp yönetilerek seçilen teknolojiye uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Yap ı lan teknoloji seçiminin üretim faaliyetlerinin
tümüne ve i şletmenin rekabet edebilirliğine etkisi vard ır.
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TOPLAM KALİTE YÖNETIMI
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavram ı, bugün için literatürde "toplam
kalite", "toplam kalite yönetimi", "toplam kalite kontrolü", "bütünsel kalite
yönetimi" kavramları ile eş anlaml ı olarak kullan ılmaktad ır.
TKY 1994 tarihli 1S0 8402'de şu şekilde tan ımlanmaktadır: TKY, "bir
kuruluş içinde kaliteyi odak alan, kurulu şun bütün üyelerinin katı lım ına dayanan,
müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli ba şarıyı amaçlayan ve kurulu şun bütün
üyelerine ve topluma yarar sa ğlayan yönetim yakla şımıdır" (Miyauchi,1999:12).
TKY, "sürekli geli şmeyi, tüketici ihtiyaçlar ının karşı lanmasını, üretim
sürecinin kısıtlanmas ını, rekabet avantaj ı sağlanmas ını, takım esas ına dayal ı
problem çözme tekniklerini, sonuçlar ın sürekli ölçülmesini tedarikçilerle daha
yakın ilişkiler kurulmas ını ön plana ç ıkaran bütünsel bir yönetim felsefesi"dir
(Powel1,1995:16) .

a

TKY, mamul veya hizmet kalitesinden ziyade sistemin tüm elemanlar ının
ve sistem içindeki tüm mü şterilerin tatmin oldu ğu bir kalite sistemidir. Bu sistem
en tepedeki yöneticiden en asttaki çal ışana kadar, tüm bireylerin bu sorumlulu ğu
paylaştığı bir sistemdir. TKY'yi sadece kalite sa ğlama arac ı olarak görmek
yanl ış olur (Kavrako ğlu,1996:4-10) . TKY'nin getirmi ş olduğu maliyet, h ız ve
esneklik sonucu, ucuz ve kaliteli mal ve hizmet verilebilece ği görüşü
yaygınlaşmıştı r.

cy

TKY, işletmenin tüm kaynaklar ını harekete geçirerek mü şterilerin ve
çal ışanlar ın tatminini en uygun maliyetlerle sa ğ lamayı hedefleyen stratejik bir
yönetim modelidir (Lahke and Mohanty,1994:427). Üst kademe yöneticilerinin,
TKY'de etkin olarak görev almas ı ve tüm personelin, eğitim ve motivasyonun
sağlanmas ı bu modelin başarı lmas ı için gereklidir.

pe

Toplam kalite yönetiminin temel görü şleri aşağıda özetlenmi ştir
(Aka1,1996:83-108):
• TKY, geliş ime yönelik sürekli de ğiş imi temel al ır.
• TKY sürekli daha iyinin arand ığı bir süreçtir.
• TKY, müşteri isteklerini ve gereksinimlerini kar şı lamayı kuruluş un
amac ı olarak görür.
• TKY'de müşteri sadece son ürünü sat ın alan ki ş i (dış müşteri) değildir.
Müşteriler, d ış tedarikçilerden ba şlay ıp, sistem süreci içindeki her
iş levsel ve destek grubundaki iç mü şteriler (bir önceki alt sistemden i ş
alan her birim) ve d ış müşterilerdir.
• TKY, geleneksel yönetimlerden farkl ı bir "kalite-verimlilik-maliyetkâr" yaklaşım ı izler.
• TKY'de geli şme kaynağı , "kalite için çal ışan insan" d ır.
• TKY'de çal ışanlar, isteklerini, beyinlerini, yüreklerini ve ç ıkarlar ı nı
kurumun gelişmesi için bir araya getirirler.
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TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TOPLAM KAL İTE YÖNETİMİ
İLİŞKİSİ

Teknoloji yönetimi, verilenlerin kullanıl ır hale gelmesinin yöntemi olarak
olduğuna göre, gelece ğin başarı l ı organizasyonlar ının ancak teknolojiyi yöneten
organizasyonlar olaca ğı görülmektedir. Sanayi, teknoloji ve ekonomi
ilişkilerindeki önemli geli şmeler şöyle sıralanabilir (Öz ışık,2000:12):
• Enerji yoğun sanayi anlay ışından, bilgi yoğun sanayi anlay ışına,
• Entegre üretim tesislerin yerine, esnek üretim sistemlerine,
• Uzun dönemli değişmez standartlardan, ihtiyaç ve taleplere göre
değişebilen dinamik standartlara,
• Üründe kabul edilebilir hatalar yerine, yüksek kalite ve hatas ız ürünlere,
• Çok üretim ve az çe şitlilikten, hızl ı üretim ve çok çeşitliliğe,

a

• Dünya pazarında sektör baz ında rekabet yerine, ürün baz ında rekabete
geçiş.
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Teknoloji Yönetimi'nde; hissedarlar ın ve çal ışanların beklentilerinin etkin
bir biçimde karşılanması, çal ışanlar ın motivasyon ve doyum düzeylerinin
yükseltilmesi, işten ayrılmaların oransal olarak dü şük düzeylerde tutulmas ı,
çal ışma yaşamı kalitesinin geli ştirilmesi gibi amaçlar ının gerçekle şme düzeyleri,
iç müşteri memnuniyetinin yüksek oranda gerçekle şmesinde rol oynayacakt ır.
Müşteriler ile çal ışanlar aras ında kurulan ileti şimin niteliksel olarak
geliştirilmesi, organizasyon bünyesinde ça ğdaş müşteri hizmetleri
uygulamaların ın yaygınlaşt ırı lmas ı , hizmetin mü şterilere güvenli bir süreç
içinde, düzenli biçimde sunulmas ı ve hizmet sunma yöntemlerinin teknoloji
geliştirmeleri doğrultusunda güncelle ştirilmesi gibi kurumsal amaçlar ın pozitif
yönde gerçekle ştirilme dereceleri d ış müşteri memnuniyetinin sağlanmas ında
etkili olacaktır.
TKY uygulamas ında, üst yönetimin sorumluluğu ve TKY"nin başarı l ı
olmasında oynadığı etkin rol dikkate al ınd ığında, Teknoloji Yönetimi üst
yönetime gerekli bilgilere istenen zamanda eri şme ve değerlendirme fırsat ı
sunacakt ır. TKY'nin uygulamaya konmas ı iş letmenin tepe yönetimine dü şen
stratejik bir karard ır. Çünkü i şletme bünyesinde gerçek ve köklü bir de ğişimi
içermekte ve TKY'nin uygulanmas ı işletme kültürünün zorunlu bir de ğiş imini de
beraberinde getirmektedir.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOB İ) olarak nitelendirilen i şletmelerin
Teknoloji Yönetimini uygulama karar ında olan yöneticileri, TKY'nin çok fazla
bürokratik i şlem gerektirdi ğini, çok karma şık ve pahal ı olduğunu
düşündüğünden bu anlayışa soğuk bakmaktad ır. Ayrıca bu i şletmelerin
yöneticileri TKY'nin yarat ıc ı l ık ve giri şim yeteneğini boğabileceğini ve bu
yüzden örgütlerinin h ızla değişen çevreye uyum sa ğlama yeteneklerinin
azalacağı kaygısını taşımaktad ır. Gerçekte bu görü ş ve kayg ılar dogru değildir.
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Teknoloji Yönetimiyle ilgilenen Küçük ve Orta Ölçekli İş letmeler uzun vadede
yaşamlarını devam ettirmek istiyorlarsa bilmelidirler ki TKY felsefesi bunun
vazgeçilmez unsurlardan biridir. Günümüzde küreselle şme olgusuyla birlikte iç
ve dış pazarlarda rekabetin yo ğunlaşması sonucu i ş letmelerde mal ve hizmet
kalitesinin yükseltilmesi gereksinimi do ğmuştur (Özgener ve Güne ş,2001: 6587) .
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler mü şterilerden ziyade teknoloji yönetimi
üzerinde odaklanmaktad ır. Teknoloji yoğun i şletmeler de, başarı larındaki
teknolojik avantajlar ı kaybetmek istememektedir. Di ğer yandan, i şletmenin
hizmet sunduğu müşteri say ıs ı artt ıkça, müşterilerini tatmin etmek için nas ı l
yatı rım yapacakların ı da öğrenmeleri gerekmektedir (Özgener ve Güne ş ,2001:
65-87). TKY, mü şteri odakl ı l ığı n daha ötesine geçi şi kolaylaşt ırmaktad ı r.
Ayrıca, TKY i şletmenin pazardaki yeni teknolojilerden istifade etmesini
sağlayarak süreçleri iyile ştirebilir ve gerekli zaman ı azaltabilir. Kaliteyi
iyileştirebilir, maliyeti dü şürebilir ve ürünlerin mü şteriler tarafı ndan kabul
edilme olas ı l ığını artı rabilir.

a

TEKNOLOJI YÖNET İM İ VE TOPLAM KALITE YÖNET İM İ
İ L İŞKİ Sİ TEMEL İ NDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI
İŞLETMELERDE GERÇE ŞTİRİLEN B İ R ALAN ARAŞTIRMASI
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Türkiye'de y ı ll ık üretim miktar ı baz al ınd ığı nda Küçük ve Orta
Büyüklükteki I ş letmeler büyük bir oran ı teşkil etmektedir. Bu durum ülke
ekonomisi aç ısından KOB İ 'lerin ne kadar önemli oldu ğunu göstermektedir.
Büyük ölçekli i şletmelere göre daha esnek ve dinamik bir yap ı sergileyen bu
iş letmeler teknolojideki ilerlemeleri takip ederek bu teknolojilerden yüksek
düzeyde yararlanmaktad ırlar. Çal ışmada, KOB İ 'lerde teknoloji yönetimi ile
TKY aras ındaki ilişki irdelenmekte, i şletmelerin kalite, teknoloji yönetimine
bakış aç ı ları ortaya konulurken,. yöneticilerin kalite ve teknoloji yönetimine
ilişkin yarg ı ları tespit edilmeye çal ışı lmaktad ı r.
KOB İ 'ler genel olarak ekonomilerin temel dinami ğini oluşturmaları na
rağmen dünya literatüründe üzerinde uzla şı lmış bir KOB İ tan ımı
bulunmamaktad ır. Türkiye'de KOB İ 'lere finansman deste ği sağ layan Türkiye
Halk Bankas ı'n ın yaptığı tanımlar şöyledir ("KOB İ 'ler ve Kredi
Olanaklar ı",1995:7) ; " İşyerinde en çok 100 i şçi çal ıştıran, kanuni defter
kayıtlarındaki arsa ve bina hariç makine, tesis, ta şıt, araç ve gereçleri, dö şeme ve
demirbaşları ile diğerleri toplam ı 15 Milyar TL'ye kadar olan i ş letmeler küçük
ölçekli işletme tan ımı kapsam ında değerlendirilir. İşyerinde en fazla 250 i şçi
çal ıştıran ve kanuni defter kay ıtlarındaki toplam sabit yat ırım tutarı (arsa , bina,
makine tesis ve cihazlar ı, döşeme ve demirbaşları, taşıt araç ve gereçleri ile
diğerleri) toplam ı 30 Milyar TL'ye kadar olan i şletmeler ise orta ölçekli
işletmeler olarak değerlendirilebilecektir."
Devlet Istatistik Enstitüsü'nün en son küçük ve orta ölçekli i şletme
tan ımında dörtlü bir s ın ıfland ırmaya gidilmektedir. Buna göre; 1-9 personel
çal ıştıran i şletmeler çok küçük i şletme, 10-49 personel çal ışt ıranlar küçük
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işletme, 50-99 personel çal ıştıran işletmeler orta ölçekli i şletme ve 100'den fazla
personel çal ıştıran işletmeler de büyük i şletme olarak tan ımlanmaktad ır
(Müftüoğlu,1998: 154). Devlet Planlama Te şkilatı da ayn ı tanım ı
benimsemektedir.
Bu çalışmada Küçük ve Orta Ölçekli İş letmelerin tan ım ına esas teşkil
eden nicel ölçütler ile farkl ı ölçek büyüklüklerinin alt ve üst s ınırları Tablo 2'de
görülmektedir (Müftüo ğlu,1998: 154).

Tablo 2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin S ınıfland ırılması
Işletmelerin Ölçek Büyüklü ğü

Çalış an
Personel Sayısı

Küçük Ölçekli Sanayi İşletmesi
Orta Ölçekli Sanayi İşletmesi

500 000 ile 2 milyon $'a kadar

50-199

5 milyon ile 10 milyon $'a
kadar

200- +

5 milyon ile 10 milyon $'dan
fazla

a

Büyük Ölçekli Sanayi İşletmesi

1-49

Makine Parkı Değeri
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Kaynak: Müftüo ğlu, M.,T., "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli i şletmeler
KOB İ'ler", Turhan Kitabevi, Ankara, 154 (1998)

Materyal ve Metod
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Anket uygulamas ına dayal ı olarak yap ı lan çal ışma Ankara 1. Organize
Sanayi Bölgesi (OSB)'nde üretim yapan i şletmeleri kapsamaktad ır. Araşt ırma
kapsamı Ankara ili 1. Organize Sanayi Bölgesi ile s ın ı rl ı tutulmuştur. Araştırma
evreni olu şturulurken; İİT ( İ leri imalat Teknolojisi) kullanan, ISO 9000 KGS
(Kalite Güvence Sistemi) belgesi alm ış, TKY uygulayan, KOB İ özelliği taşıyan
işletmeler seçilmi ştir. Araştırmada Teknoloji yönetimi ile TKY aras ındaki
etkileşimin değerlendirilmesinin yapı lmas ı amaçlanmaktad ır.
Bölgede yer alan 195 i şletmeden 59 tanesi ara ştırma evreni olu şturulurken
dikkate al ınan özellikleri ta şıdığı için; araştırma evreni 59 i şletme ile
s ı nırlandırılmıştır. Ancak bu i şletmelerden 30 tanesi ara ştırmaya kat ı lmıştır. Bu
iş letmelerde birer üst veya orta düzey yöneticiyle çal ışma gerçekleştirilmiştir.
Değerlendirmede anket formundaki her bir cevap seçene ği kodlanarak, SPSS
11.0 veri analiz program ı ile analiz edilmi ştir.
Anket sorular ı sonucunda elde edilen bulgular ın değerlendirilmesinde
frekans (f), ortalama (X) ve standart sapma (Ss) üzerinden de ğerlendirmeler
yapılmıştır. Ayrıca gerekli görülen sorularda t-testi analizi yap ı l ıp, çapraz
tablolar oluşturularak de ğerlendirilmeler yap ı lmıştır. Araştırmada kullan ılan
Likert ölçeğinde aralıkların genişliği "dizi geni şliği/yap ılacak grup say ısı" say ısı
formülü ile hesaplanm ıştır Buna göre a şağı daki aral ıklar oluşmuştur ve s ın ı flama
bu ölçeğe göre yap ılmıştır.
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1,00-1,80 Hiç

1,81-2,60

Çok az

2,61-3,40 Orta

3,41-4,20

Büyük ölçüde

4,21-5,00 Tamamen
Araştırmaya kat ılan KOB İ 'ler ileri imalat teknolojilerini kulland ıkları ve
ISO 9000 KGS belgesi alm ış oldukları için TKY uygulayan i şletmeler oldukları
varsay ı lmıştır.

Araştırmadan Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Yöneticilerin Kalite Yarg ıları na ilişkin Görü şlerinin
Değerlendirilmesi
Çal ış mada i şletmelerdeki üst ve orta kademe yöneticilerin kalite
yargılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmektedir. Böylece TKY
çal ışmalarında etkin rol oynayan yöneticilerin bak ış aç ı ları nın tespit edilmesi
amaçlanmaktad ır. Üst ve orta kademe yöneticilerin kalite yarg ılarına ili şkin
bakış aç ı ları ndaki fark da ayr ıca değerlendirilmektedir.

a

Araştırma sonucu elde edilen temel bulgular tablolar halinde a şağıda
verilmi ştir.
Tablo 3. Yöneticilerin kalite yarg ılarına ili şkin görüşlerinin dağılım ı
Hiç

f

ı—

Kalite

Orta

Çok az

cy

Kalite Yarg ıları

%f
—

%

Büyük ölçüde

Tamamen

f%

f

%

f

%

1

3,3

15

50

9

30

–

tan ımlanarak
çal ışanlar tarafından
önemli bir kavram
olarak alg ı lanmaktad ı r

1

Kalite kontrol faaliyeti
üretim sonras ı nda
değil üretim sürecinin
içinde
gerçekle ştirilmektedir

2

6,7

-

-

-

-

11

36,7

17

56,7

Öncelikli hedefimiz,
dünya standartlar ında
kalite seviyesine sahip
mal ve hizmet
üretmektir.

-

-

4

13,3

1

3,3

5

16,7

20

66,7

Tepe ve üst yöneticiler
her yerde kaliteye
birinci önceli ği
verdiklerini ve her
çal ışan için ilk hedef
haline getirmelerini
söylemektedirler.

3

10

3

10

2

6,7

8

26,7

14

46,7

4

13,3

pe

3,3
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Organizasyon yap ımız
bölümler ve faaliyetler
aras ı ili şkileri
kolaylaştırıcı şekilde
oluşturulmuştur.

-

Kalite sistemimiz hata
önlemekten ziyade
hata bulmaya
yöneliktir

10

Görev tan ı mları ve
çal ışma talimatlar ı
yeterlidir ve ihtiyaca
göre sürekli
güncelleştirilmektedir
Kalite kavram ı nı
sürekli olarak
gündemde tutan ve
herkes tarafından
bilinen bir kalite
slogan ı m ı z vard ı r.

13,3

6

20

8

26,7

12

40

33,3

9

30

2

6,7

6

20

3

10

3

10

3

10

1

3,3

15

50

8

26,7

-

-

8

26,7

2

6,7

7

23,3

13

43,3

pe
cy
a

4

Günlük i şlerin
yoğunluğu nedeniyle
mevcut sistemi ve
ürünleri iyile ştirici
fikirlerin üretilmesinde
ve uygulamaya
konmasında s ı kıntı
çekilmektedir.

3,3

10

33,3

2

6,7

12

40

5

16,7

Mevcut ürünlerde
iyileştirmeyi içeren
fikirler en k ı sa
zamanda
değerlendirilmektedir.

1

3,3

8

26,7

3

10

13

43,3

5

14,7

Sürekli iyileştirme ile
artan
teknolojik
yat ırı mlar sonucunda
bana
ihtiyaç
duyulmayaca ğı
gerekçesi ile iş imi
kaybetme
korkusu
yaşıyorum.

14

46,7

10

33,3

2

6,7

2

6,7

2

6,7

Kalitede
sürekli
iyileştirme yapabilmek
için gerekli kaynaklar
(zaman, eğitim, para)
sağlanmaktad ı r.

3

10

5

16,7

2

6,7

12

40

8

26,7
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()içme alet ve
cihazların ı n düzenli
olarak bak ımı ve
kalibrasyonu
yap ı lmaktad ır.

3

10

4

13,3

2

6,7

9

30

12

40

pe
cy
a

Tablo 3'de ara şt ırmaya kat ılanların "kalite yarg ı larına" ili şkin görüşleri
verilmektedir. Çizelgede görülece ği gibi yöneticilerin %50'si "büyük ölçüde",
%30'u ise "tamamen"; kalite tan ımlanarak çal ışanlar tarafından önemli bir
kavram olarak alg ılanmasını benimsemektedirler. Bu yöneticilerin TKY'ye
verdikleri önemi göstermek aç ı sından önemli bir bulgu olarak de ğerlendirilebilir.
Üst ve orta kademe yöneticilerin her yerde kaliteye birinci önceli ği verdiklerini
ve her çal ışan için bir hedef haline getirmeleri gerekti ğini ağı rl ıkl ı olarak
vurgulamaları da bunu teyit etmektedir ("büyük ölçüde" %26,7, "tamamen"
%46,7). Kalite kavram ın ı sürekli olarak gündemde tutan ve herkes tarafı ndan
bilinen kalite sloganlar ının oluşturulmas ında araştırma evrenine al ınan
işletmelerde %66,6'l ık bir kaliteye verilen önem öne ç ıkmaktad ır. Araştırma
evrenine al ınan işletmelerde TKY çal ışmaları n ı n sisteme tam olarak
uyarland ığının bir göstergesi olarak organizasyon yap ısının bölümler ve
faaliyetler aras ı ilişkileri kolaylaştı rı c ı bir şekilde oluşturuldu ğu görülmektedir
("büyük ölçüde"%26,7, "tamamen" %40). Ancak kurulan kalite sistemlerinin
hata önlemekten çok hata bulmaya yönelik sistemler şeklinde olu şturuldu ğu
görülmektedir. Bu amaçla görev tan ımları ve çalışma talimatlar ı yeterli ve
ihtiyaca göre sürekli güncellenen bir yap ı içerisinde ortaya ç ıkmaktad ır ("büyük
ölçüde" %60, "tamamen" %26,7). Günlük i şlerin yoğunluğu nedeniyle mevcut
sistemi ve ürünleri iyile ştirici fikirlerin üretilmesinde ve uygulamaya
konmas ında sıkıntı çekilmekte (%60,7), kalitede sürekli iyile ştirme yapabilmek
için gerekli kaynaklar (zaman, e ğitim, para) sağlanabilmektedir. Bunun TKY'nin
bir gerekliliği olarak görüldü ğü şeklinde yorumlanmas ı mümkündür. Ayn ı
zamanda ölçme alet ve cihazlar ın ın düzenli olarak bak ım ve kalibrasyonunun
yapılmas ı bu bulguyu destekler niteliktedir. Ancak tüm TKY uygulamalar ında
olduğu gibi sürekli iyile ştirme ile artan teknolojik yat ırımların yöneticiler
üzerinde kendilerine ihtiyaç duyulmayaca ğı bir ortam ın doğmas ı nedeniyle
işlerini kaybetme korkusu ya şadıklarını göstennemektedir. Bu seçki yöneticilerin
TKY sistemi ile bütünle ştiklerinin bir göstergesi olarak alg ılanabilir (%80).
Tablo 4'de "kalite yarg ı larına" ili şkin yöneticilerin görü şleri verilmi ştir.
Tablo 4 incelendi ğinde en yüksek ortalamaya sahip yarg ıların "kalite kontrol
faaliyeti üretim sonras ında değil üretim sürecinin içinde (üretim devam ederken)
gerçekle ştirilmektedir" (4,37), "öncelikli hedefimiz, dünya standartlar ı nda kalite
seviyesine sahip mal ve hizmet üretmektir" (4,37) yarg ıların ın "tamamen"
seviyesinde olduğu görülmektedir. Buna göre TKY'nin temel anlay ış larından
olan "hata ortaya ç ıkmadan önleme" fikrinin i şletmelerde tamamen benimsendi ği
ve uyguland ığı görülmektedir.
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İşletmelerin ayr ıca vizyon, misyon ve hedeflerinin oldu ğu ve bunun
yüksek oranda benimsendi ği de dikkat çekmektedir. "Organizasyon yap ım ız
bölümler ve faaliyetler aras ı ilişkileri kolaylaştırıc ı şekilde oluşturulmu ştur"
(3,93) yargısının ise "büyük ölçüde" seviyesinde oldu ğu görülmüştür. "Sürekli
iyileştirme ile artan teknolojik yat ırımlar sonucunda bana ihtiyaç duyulmayaca ğı
gerekçesi ile i şimi kaybetme korkusu yaşıyorum" (1,93) yarg ısı "çok az"
seviyesindedir. Bu durum i şletmelerde i ş güvencesinin yüksek oranda
sağlandığını göstermektedir. Böylece çal ışanların işletmeye olan aidiyet
duygusunda artış sağlanarak, kalite ve verimlili ği art ırıc ı bir etki ortaya
çıkacaktır. İşletmelerin vizyon, misyon ve hedeflerinin oldu ğu ve bunları
gerçekleştirmek doğrultusunda çal ışmalar yap ı ld ığı görülmektedir. Görev
tanımlarının yapılmış olması ve ihtiyaca göre sürekli olarak güncellenmesi
örgütteki yetki ve sorumluluk karma şas ını engelleyici bir etki gösterip,
verimliliği artırmaktadır. Genel olarak TKY ilkelerinin i şletmelerde
benimsendi ği ve bu doğrultuda çal ışmaların yap ıldığı söylenilebilir.

Kalite Yarg ıları

a

Tablo 4. Yöneticilerin kalite yarg ılarına ilişkin görüşlerinin da ğılı m ı
ortalamas ı ve standart sapmas ı
X

Ss

Kalite tan ı mlanarak çal ışanlar tarafı ndan önemli bir kavram
olarak algı lanmaktad ı r

30

3,90

1,09

Kalite kontrol faaliyeti üretim sonras ı nda değil üretim sürecinin
içinde (üretim devam ederken) gerçekle ştirilmektedir

30

4,37

1,03

Öncelikli hedefimiz, dünya standartlar ında kalite seviyesine
sahip mal ve hizmet üretmektir.

30

4,37

1,06

Tepe ve üst yöneticiler her yerde kaliteye birinci önceli ği
verdiklerini ve her çal ışan için ilk hedef haline getirmelerini
söylemektedirler.

30

3,90

1,37

Organizasyon yap ı mız bölümler ve faaliyetler aras ı ilişkileri
kolaylaştı rıcı şekilde olu şturulmu ştur.

30

3,93

1,08

Kalite sistemimiz hata önlemekten ziyade hata bulmaya
yöneliktir

30

2,43

1,40

Görev tan ı mları ve çal ışma talimatlar ı yeterlidir ve ihtiyaca göre
sürekli güncelleştirilmektedir

30

3,73

1,25

Kalite kavram ın ı sürekli olarak gündemde tutan ve herkes
tarafından bilinen bir kalite slogan ımız vardır.

30

3,83

1,26

Günlük işlerin yo ğunluğu nedeniyle mevcut sistemi ve ürünleri
iyileştirici fikirlerin üretilmesinde ve uygulamaya konmas ı nda
sıkıntı çekilmektedir.

30

3,33

1,21

Mevcut ürünlerde iyileştirmeyi içeren fikirler en k ısa zamanda
değerlendirilmektedir.

30

3,43

1,16

pe

cy

N
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Sürekli iyile ştirme ile artan teknolojik yat ırı mlar sonucunda bana
ihtiyaç duyulmayacağı gerekçesi ile i şimi kaybetme korkusu
yaşıyorum.
Kalitede sürekli iyileştirme yapabilmek için gerekli kaynaklar
(zaman, eğilim, para) sağlanmaktad ır.
Ölçıne alet ve cihazlar ının düzenli olarak bak ımı ve kalibrasyonu
yapı lmaktad ır.

30
30

30

1,93

1,20

3,57

1,33

3,77

1,38

Tablo 5'de araştırmaya katılan üst ve orta kademe yöneticilerin "kalite
yargı ları"na ilişkin görü şleri verilmektedir. Genel olarak bak ı ld ığında kalite
yargı larına ilişkin her iki yönetici grubu aras ı nda çok büyük fikir ayr ı l ığın ın
olmadığı görülmektedir.
Tablo 5. Üst ve Orta Kademe Yöneticilerin kalite yarg ılarına ilişkin
görü şlerinin farkl ılığı na yönelik ba ğı nın t-testi analizi sonuçlar ı
Yönetim
Kademeleri

N

X

a

Kalite Yarg ıları

Üst yönetim

15

4,06

0,79

Orta kademe
yönetim

15

3,73

1,33

cy

Kalite tan ıınlanarak çal ışanlar
tarafından önemli bir kavram olarak
algı lanmaktad ır

Ss

15

4,66

0,48

Orta kademe
aeme
d
yönetim

15

4,06

1,33

Öncelikli hedefimiz, dünya
standartlar ı nda kalite seviyesine sahip
mal ve hizmet üretmektir.

Üst yönetim

15

4,46

0,91

Orta kademe
yönetim

15

4,26

1,22

Üst yönetim

15

4,13

1,12

3,66

1,58

pe

Üst yönetim

Organizasyon ya.p ım ız bölümler ve
faaliyetler aras ı ili şkileri kolaylaştırıc ı
şekilde olu şturulmuştur.
Kalite sistemimiz hata önlemekten
ziyade hata bulmaya yöneliktir
Görev tan ı mlar] ve çal ışma talimatlar ı
yeterlidir ve ihtiyaca göre sürekli
güncelle ştirilmektedir

p

0,830 0,414

Kalite kontrol faaliyeti üretim
sonras ı nda değil üretim sürecinin
içinde (üretim devam ederken)
gerçekle ştirilmektedir

Tepe ve üst yöneticiler her yerde
kaliteye birinci önceli ği verdiklerini ve
her çal ışan için ilk hedef haline
getirmelerini söylemektedirler.

t

1,635

0,113

0,507

0,616

0,928 0,361

Orta kademe
yönetim
Üst yönetim

15

4,00

1,06

Orta kademe
yönetim

15

3,86

1,12

Üst yönetim

15

2,00

1,25

Orta kademe
yönetim

15

2,86

1,45

Üst yönetim

15

3,86

1,12

Orta kademe
yöneti m

15

3,60

1,40

0,333 0,742

0,092
1,746

0,574 0,571
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Kalite kavram ını sürekli olarak
gündemde tutan ve herkes taraf ından
bilinen bir kalite slogan ımız vard ır.

Üst yönetim

15

3,93

1,27

Orta kademe
yönetim

15

3,73

1,27

Günlük işlerin yoğunluğu nedeniyle
mevcut sistemi ve ürünleri iyile ştirici
fikirlerin üretilmesinde ve uygulamaya
konmas ında sıkıntı çekilmektedir.

Üst yönetim

15

3,40

0,98

Orta kademe
yönetim

15

3,26

1,43

Mevcut ürünlerde iyile ştirmeyi içeren
fikirler en k ı sa zamanda
değerlendirilmektedir.

Üst yönetim.

15

3,60

1,18

Orta kademe
yönetim

15

3,26

1,16

Sürekli iyileştirme ile artan teknolojik
yatırımlar sonucunda bana ihtiyaç
duyulmayacağı gerekçesi ile i şimi
kaybetme korkusu yaşıyorum.

Üst yönetim

15

1,86

1,18

Orta kademe
yönetim

15

2,00

1,25 13 '299

Kalitede sürekli iyile ştirme
yapabilmek için gerekli kaynaklar
(zaman, eğitim, para) sağlanmaktad ır.

Üst yönetim

15

3,53

1,24

Orta kademe
yönetim

15

3,60

0,894
0,135
1,45
,

0,428 0,672

0,296 0,769

0,778 0,443

a

0,767

Üst yönetim

15

3,80

1,52

Orta kademe
yönetim

15

3,73

1,27

pe
cy

()Içme alet ve cihazlar ı nın düzenli
olarak bakımı ve kalibrasyonu
yapı lmaktad ır.

0,130 0,898

"Kalite kontrol faaliyeti üretim sonras ında değil üretim sürecinin içinde
(üretim devam ederken) gerçekle ştirilmektedir" yarg ısına üst yöneticiler (4,66)
ortalama ile "tamamen" seviyesinde kat ılırken, orta kademe yöneticiler ise (4,06)
ortalama ile "büyük ölçüde" seviyesinde kat ı lm ışlard ır. Ayrıca "Mevcut
ürünlerde iyileştirmeyi içeren fikirler en k ısa zamanda de ğerlendirilmektedir"
yargısına üst yöneticiler (3,60) ortalama ile "büyük ölçüde" seviyesinde
katı lırken, orta kademe yöneticiler (3,26) ile "orta" düzeyde görü ş
bildirmişlerdir.
Üst ve orta kademe yöneticilerinin "kalite yarg ıları"na ili şkin görü şlerinin
fakl ı l ığına yönelik t-esti analiz sonuçlar ının çok anlaml ı ve aç ıklay ıcı bir tak ım
sonuçlar vermemesinin nedeni yani üst yöneticilerle orta kademe yöneticiler
aras ında yap ısal olarak fazla bir farkl ıl ığın olmamasın ın nedenleri
değerlendirildiğinde; öncelikle bu iki yönetim kademesinin TKY uygulayan bir
iş letmede ortak de ğer yarg ıların ı kabullen ınelerinden kaynaklanmaktad ır.
TKY'ye yönelik bu de ğer yarg ı larının süreç içerisinde gerçekle şeceği ve bunun
uygulanan sistemin bir yenili ği olduğu aç ıktır. Ancak göz ard ı edilmemesi
gereken önemli bir nokta da ara şt ırmaya kat ı lan işletmelerin tümünün TKY
konusunda uzunca bir süreden beri çal ışmakta olu şları d ır. Bu süreç doğal olarak
ortak değer yargıları ve ortak bak ış aç ı larını ortaya ç ıkartm ış olabilir. Yönetim
piramidinin her kademesinde yer alan yöneticilerin TKY'nin içsel ba ğlıl ık
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ilişkilerine göre bu şekilde tavır göstermeleri sistemin i ş lemekte olduğunun bir
göstergesidir. Tablo 3'de elde edilen bulgular da bu görü şü destekler niteliktedir.

Yöneticilerin teknoloji yönetimi yarg ılarına ilişkin görüşleri
İşletmelerdeki yöneticilerin teknoloji yönetimi yarg ı larına ilişkin
değerlendirmeleri incelenmektedir. Böylece teknoloji yönetimine yöneticilerin
bakış açılarının tespit edilmesi amaçlanmaktad ır. Ayr ıca üst ve orta kademe
yöneticilerin teknoloji yönetimi yarg ı larına ili şkin bakış aç ı larındaki farklarda
değerlendirilmektedir.

Tablo 6. Yöneticilerin teknoloji yönetimi yarg ı larına ilişkin görü şlerinin
dağılımı

Hiç

Çok az

Büyük
ölçüde

Orta

f

a

Yargılar

%

f

%

f%

f%

Tamamen
f%

1

3,3

3

10

6

20

12 40

8

26,7

işletmelerde,
teknolojik deği şim ile
ilgili kararlar yönetim
kurullarında
almmaktad ır.

2

6,7

2

6,7

4

13,3

16 53,3

6

20

Teknoloji yönetimi
konusunda
işletmelerin planlar ı
bulunmamaktad ır.

1

3,3

8

26,7

6

20

9

30

6

20

Sektörde faaliyette
bulunan di ğer
işletmelerle
kıyasland ığı nda,
iş letmenizin
teknolojisi rekabet
avantaj ı
sağlamaktad ı r.

-

-

4

13,3

3

10

15 50

8

26,7

pe
cy

Son yıllarda imalat
sektöründe elde edilen
başarının sırrı,
teknolojinin yakından
takip edilmesidir.
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İşletmeler
müşterilerinin
isteklerine en uygun
cevab ı veren
teknolojileri
kullanmaktad ırlar

16,7

8

26,7

4

13,3

10 33,3

3

10

İşletmeler Teknoloji
Yönetimi konusunda
danışmanl ık hizmeti
veren kurulu ş lardan
yararlanmamaktad ırlar.

-

11 36,7

2

6,7

11 36,7

6

20

İş letmeler, teknolojik
yenilik yapmay ı , en
temel rekabet silah ı
olarak görmektedirler.

10

6

4

13,3

12 40

5

16,7

6,7

13,3

1

3,3

2

6,7

26,7

2

6,7

8

26,7

5

16,7

1

33

5

20

i şletmelerin
bütçelerinden Ar-Ge
için ay ırdıgı pay, 6
4
ı rd ıgı fonksiylar
paya oranla daha
fazlad ır.

a

3

4

İşletmeler, teknoloji ile
ilgili kararlar ında
çevreye zarar
6
verebilecek unsurlar ı
dikkate almaktad ırlar.

20

8

19 63,3

2

cy

13,3

pe

12 40

Teknolojik yenilik ile
ilgili kararlar,
çal ışanlar üzerinde
3
çeşitli olumsuz etkilere
neden olmaktad ı r.

10

13 43,3

Tablo 6'da ara ştırmaya kat ı lanları n "teknoloji yönetimi" yarg ı lar ı na
ili şkin görüşleri verilmektedir. Buna göre "sektörde faaliyette bulunan di ğer
işletmelerle k ıyasland ıgında, i ş letmenizin teknolojisi rekabet avantaj ı
sağlamaktad ır" %76,7, "i ş letmelerde, teknolojik de ğiş im ile ilgili kararlar
yönetim kurullar ında al ınmaktad ır" %73,3 ve "son y ıllarda imalat sektöründe
elde edilen başarın ın s ı rrı, teknolojinin yak ından takip edilmelidir " %66,7 ile
"büyük ölçüde" ve "tamamen" düzeyinde görü ş belirtmi şlerdir. Buna kar şı l ık
"işletmelerin bütçelerinden Ar-Ge için ay ırd ıgı pay, diğer fonksiyonlara ay ı rd ıgı
paya oranla daha fazlad ır" %76,6, "i ş letmeler, teknoloji ile ilgili kararlar ı nda
çevreye zarar verebilecek unsurlar ı dikkate almaktad ırlar" %60 ve "teknolojik
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yenilik ile ilgili kararlar, çal ışanlar üzerinde çe şitli olumsuz etkilere neden
olmaktadır" %53,3 yarg ıları yöneticiler tarafından "çok az" ve "hiç" düzeyinde
değerlendirilmiştir.
Araştırma evrenini olu şturan işletmelere bak ı ldığında imalat sektöründe
elde ettikleri başarının sırrın ı teknolojinin yakından takip edilmesi ile ilgili gören
yöneticiler önemli bir ço ğunluğu oluşturmaktad ırlar (%66,7). Böyle bir görü ş
işletmeler tarafından sektörde faaliyette bulunan di ğer iş letmelerle
kıyasland ığında kendi işletmelerinin teknolojik rekabet avantajlar ın ı n daha fazla
oldugu görüşüyle desteklenmektedir (%76,7). I şletmelerin müşterilerinin
isteklerine en uygun cevab ı veren teknolojileri kullanmalar ı onlar ın teknolojik
yenilik yapmay ı ve teknolojiyi bir rekabet unsuru olarak görmelerini
sağlamaktadır (%56,7). Ancak teknolojik yenilikle ilgili olarak al ınan kararlar ın
çal ışanlar üzerinde çe şitli olumsuz etkilerinin oldu ğu da kabul edilmektedir
(%71). Teknoloji yönetimi planl ı bir şekilde yürütülmek zorundad ır. Tablo 5'de
bu planlaman ın %50 oran ında gerçekle ştirilebildi ği görülmektedir. Bunun
işletmelerin teknoloji yönetimi için ay ıracağı kaynaklarla doğrudan ili şkili
olduğu ve bu alanda yap ılacak çal ışmaların ek bir yük getirece ği göz önüne
alındığında daha aç ık değerlendirmeler yap ı labilir.
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Bu sonuçlar do ğrultusunda yöneticilerin büyük ço ğunluğu teknolojiyi
rekabette büyük bir faktör olarak görmekte ve teknolojik de ğişikliklerin takip
edilmeye çal ışı ldığı ifade etmektedirler. Ayr ıca Tablo 5'de teknoloji
politikalarına yön veren bölümlerde üst yönetim %66,7'lik oranla ilk s ırada yer
almaktadır. Tablo 5'de da "i ş letmelerde, teknolojik de ğişim ile ilgili kararlar
yönetim kurullar ında alınmaktad ır" yarg ısı %73,3 oranla "büyük ölçüde" ve
"tamamen" olarak de ğerlendirilmektedir. İki cevap aras ındaki benzer oranlar
anlaml ı bulunmakta ve dikkat çekmektedir.

pe

Tablo 7'de yöneticilerin "teknoloji yönetimi yarg ı lama" ilişkin görü ş leri
verilmektedir. Tablo 7 incelendi ğinde en yüksek ortalamaya sahip faktörlerin
"sektörde faaliyette bulunan di ğer i ş letmelerle k ıyasland ığı nda, i şletmenizin
teknolojisi rekabet avantaj ı sağlamaktad ır" (3,9), "son y ı llarda imalat sektöründe
elde edilen başarının s ırrı, teknolojinin yakından takip edilmesidir" (3,76) ve
"iş letmelerde, teknolojik de ğişim ile ilgili kararlar yönetim kurullar ı nda
al ınmaktad ır" (3,73) olduğu görülmektedir. Üç ortalama "oldukça" seviyesinde
yer almaktad ır. Buna karşılık "i şletmelerin bütçelerinden Ar-Ge için ay ırd ığı
pay, diğer fonksiyonlara ay ırd ığı paya oranla daha fazlad ır" (2,3), "i şletmeler,
teknoloji ile ilgili kararlar ında çevreye zarar verebilecek unsurlar ı dikkate
almaktad ırlar" (2,6) ve "teknolojik yenilik ile ilgili kararlar, çal ışanlar üzerinde
çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktad ı r" (2,6) d ı r. Üç ortalamada "çok az"
seviyesindedir.
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Tablo 7. Yöneticilerin teknoloji yönetimi yarg ılarına ilişkin görüşlerinin
dağılım ı ortalamas ı ve standart sapmas ı

N

X

Ss

Son yıllarda imalat Sektöründe elde edilen ba şarının sırrı ,
teknolojinin yakından takip edilmesidir.

30

3,76

1,07

işletmelerde, teknolojik de ği şim ile ilgili kararlar yönetim
kurullarında al ınmaktad ır.

30

3,73

1,08

Teknoloji yönetimi konusunda i ş letmelerin planları
bulunmamaktad ır.

30

3,36

1,19

Sektörde faaliyette bulunan di ğer i şletmelerle kıyasland ığı nda,
işletmenizin teknolojisi rekabet avantaj ı sağlamaktad ır.

30

3,90

0,96

İşletmeler mü şterilerinin isteklerine en uygun cevab ı veren
teknolojileri kullanmaktad ırlar

30

2,93

1,31

İş letmeler Teknoloji Yönetimi konusunda dan ışmanl ı k hizmeti
veren kurulu şlardan yararlanmamaktad ı rlar.

30

3,40

1,19

İşletmeler, teknolojik yenilik yapmay ı , en temel rekabet silah ı
olarak görmektedirler.

30

3,30

1,27

Işletmelerin bütçelerinden Ar-Ge için ay ı rdığı pay, diğer
fonksiyonlara ay ırdığı paya oranla daha fazlad ır.

30

2,30

0,99

İşletmeler, teknoloji ile ilgili kararlar ı nda çevreye zarar
verebilecek unsurlar ı dikkate almaktad ı rlar.

30

2,60

1,27

Teknolojik yenilik ile ilgili kararlar, çal ışanlar üzerinde çe şitli
olumsuz etkilere neden olmaktad ır.

30

2,60

1,00
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Teknoloji Yönetimi Yarg ıları

Bu sonuçlar do ğrultusunda i ş letmelerin teknolojiyi rekabette önemli bir
faktör olarak gördükleri, ba şarı larında teknolojiyi yak ından takip etmelerinin
büyük etkisi olduğu ifade edilebilir. Fakat teknoloji yönetimi genelinde
yöneticilerin bak ış aç ısı değerlendirildi ğ inde iş letmelerin eksik yönlerinin oldu ğu
görülmektedir. Özellikle Ar-Ge'ye ayr ılan pay ı n düşük olmas ı , teknoloji
yönetimi konusunda profesyonel destek al ı nmamas ı ve planlar ının olmamas ı
iş letmelerin teknolojik geli şmelerden yüksek derecede faydalanmalar ın ı
engelleyici faktörler olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Ayr ıca i şletmelerde yeterli çevre
bilincinin oluşmadığı dikkat çekici bir durum olarak ifade edilebilir.
Tablo 8'de üst ve orta kademe yöneticilerin "teknoloji yönetimi
yarg ı larına" ilişkin görüşleri verilmektedir. Tablo 7 incelendi ğinde "Son y ıllarda
imalat sektöründe elde edilen ba şarının s ırrı, teknolojinin yak ından takip
edilmesidir" yarg ısı üst yöneticiler tarafından (2,86) ortalama ile "orta"
seviyesinde kat ıl ı rken, orta kademe yöneticiler (1,93) ortalama ile "çok az"
seviyesinde kat ı lm ış lardır.
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Tablo 8. Üst ve Orta Kademe Yöneticilerin teknoloji yönetimi yarg ılarına
ilişkin görü şlerinin farkl ılığına yönelik ba ğının t-testi analizi sonuçlar ı

Teknoloji Yönetimi Yarg ıları

Yönetim
Kademeleri

N

X

Son yı llarda imalat Sektöründe elde Üst yönetim
edilen başarının sırrı, teknolojinin Orta kademe
yakından takip edilmesidir
yönetim

15

2,53

1,18

15

1,93

0,88

işletmelerde, teknolojik deği şim ile Üst yönetim
ilgili kararlar yönetim kurullarında Orta kademe
al ınmaktad ır.
yönetim

15

2,13

0,91

15

2,40

1,24

konusunda Üst yönetim
Planları Orta kademe
yönetim

15

2,46

1,12

15

2,80

1,26

Sektörde faaliyette bulunan diğer Üst yönetim
i şletmelerle
kıyaslandığında,
rekabet Orta kademe
işletmenizin
teknolojisi
yönetim
avantaj ı sağlamaktad ır.

15

2,61

1,05

1,60

0,50

İşletmeler müşterilerinin isteklerine Üst yönetim
en uygun cevab ı veren teknolojileri Orta kademe
kullanmaktad ırlar
yönetim

15

3,20

1,37

15

2,93

1,27

İşletmeler
Teknoloji
Yönetimi Üst yönetim
konusunda dan ışmanl ık hizmeti veren Orta kademe
kurulu şlardan yararlanmamaktad ırlar. yönetim

15

2,80

1,26

15

2,40

1,12

İşletmeler,
teknolojik
yenilik Üst yönetim
yapmay ı, en temel rekabet silah ı Orta kademe
olarak görmektedirler.
yönetim

15

2,86

1,35

15

2,46

1,18

işletmelerin bütçelerinden Ar-Ge için Üst yönetim
ayırdıgı pay, di ğer fonksiyonlara Orta kademe
ayırdığı paya oranla daha fazlad ır.
yönetim

15

3,80

0,67

15

3,60

1,24

teknoloji
ile
ilgili Üst yönetim
İşletmeler,
kararlar ında çevreye zarar verebilecek Orta kademe
unsurları dikkate almaktad ırlar.
yönetim

15

3,20

1,42

15

3,60

1,12

Teknolojik yenilik ile ilgili kararlar, Üst yönetim.
çal ışanlar üzerinde çe şitli olumsuz Orta kademe
etkilere neden olm aktad ır.
yönetim

15

3,20

1,14

15

3,60

0,82

p

1,570

0,128

-0,762 0,452
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-0,669 0,509
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Teknoloji
yönetimi
işletmelerin
bulunmamaktad ır.

Ss

3,307

,003

0,550

0,587

0,917

0,367

0,860

0,397

0,548

0,588

-0,855 0,400

-1,095 0,283
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"Teknoloji yönetimi konusunda i ş letmelerin planlar ı bulunmamaktad ır"
yargısı üst yöneticiler tarafından (2,46) ortalama ile "çok az" seviyesinde
katı lırken, orta kademe yöneticiler (2,80) ortalama ile "orta" seviyesinde,
"Sektörde faaliyette bulunan di ğer işletmelerle kıyasland ığı nda, i şletmenizin
teknolojisi rekabet avantaj ı sağlamaktadır" yarg ısı üst yöneticiler tarafından
(2,61) ortalama ile "orta" seviyesinde kat ılırken, orta kademe yöneticiler (1,60)
ortalama ile "hiç" seviyesinde ve "i şletmeler, teknolojik yenilik yapmay ı, en
temel rekabet silah ı olarak görmektedirler" yarg ısı üst yöneticiler tarafından
(2,86) ortalama ile "orta" seviyesinde kat ı lırken, orta kademe yöneticiler (2,46)
ortalama ile "çok az" seviyesinde kat ılmışlardır.

SONUÇ
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Üst ve orta kademe yöneticilerinin teknoloji yönetimi yarg ı larına ilişkin
görüşlerinin farl ılığı na ilişkin t-testi analizi sonuçlar ı değerlendirildi ğinde bir
ayrımlaşmanın çok ağırlıkl ı olmasa da ortaya ç ıkt ığı görülmektedir. Bunun
çeşitli nedenleri olabilir. Ancak öncelikle göz önünde tutulmas ı gereken nokta
üst düzey yöneticilerinin yönetim tarz ı ve usullerini belirleyerek orta kademe
yöneticilerine aktarmalar ıyla ilgilidir. Her ne kadar teknoloji yönetiminde tüm
yönetim kademeleri karar alma süreçlerine kat ı lsalar da orta ve alt kademe
yöneticileri fiilen bu kararlar ın uygulanmas ın ı gerçekle ştirmektedirler.
Dolayısıyla fiili yönetim sürecinde kar şı laşılan güçlüklerin çözülmesi yeni tarz
ve usullerin öneriler şeklinde üst yönetime iletilmesi gibi problemlerin
çözümlenmesi bu yönetim gruplar ı tarafından gerçekle ştirilmektedir. Yetki ve
sorumluluk ili şkileri, iletiş im, karar paylaşım ı, bilgi paylaşımı gibi noktalarda
oluşabilecek olan sorunlar yine bu gruptaki yöneticiler taraf ından çözümlenmek
zorundad ır. Bu gruplaşman ı n nedeni yukar ıda sözü edilenler olabilir.
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Küreselleşen bir dünya da teknolojik de ğişim ve gelişme, d ış ticaretteki
yoğunluk ve rekabet, üretimde uygun teknoloji seçimi hatta şirketleşme tipleri ve
ortaklaşa rekabet yöntemlerinin geli ştirilmesinin önemi her geçen gün daha da
artmaktad ır. Bu çerçevede ülke ekonomilerinin üretim gücünün art ırı lmasında ve
rekabet edebilir seviyeye getirilmesinde önemli rol oynayan teknolojinin, rekabet
gücü bağlam ında incelenmesi önem arz etmektedir.
Günümüzde mü şteri, neyi, ne zaman, ne şekilde ve nas ı l istediğini üretici
ve satıcıya söyleyen bir güç durumuna gelmi ş ve şimdi kendi özel ihtiyaçlar ının
tatminine yönelik olarak tasarlanm ış mal ve hizmetleri talep etmekte ve bunlar ı
kendileri sağlayan kaliteli ürünleri yönelmektedir (220). Benzer ürünler piyasada
rekabet şartlarında müşteri karşısına ç ıkmakta ve fiyat, sat ış öncesi ve sonras ı
hizmetlerin yan ında kalite ön plana ç ıkm ış bulunmaktadır. Üretilen ürünlerde
istenilen özellikleri gerçekle ştirmek için yap ı lan bütün çal ışmalar TKY
anlayışı n ı yerleştirmeye yönelik olmakta, böylece yüksek kalite ve dü şük maliyet
düşüncesinin ortaya ç ıktığı TKY oldukça önem kazanmaktad ır.
Araştırmanın sonucunda a şağıdaki yarg ı lara varılm ıştı r;
• işletmelerde büyük oranda teknoloji yönetimi uygulamalar ının TKY
uygulamalarını kolaylaşt ırdığı nı, olumlu etkilediğini göstermektedir. Bu
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durum teknolojideki ilerlemeyle birlikte, mevcut teknolojiden yüksek
düzeyde yararlan ılmasında TKY felsefeyi do ğrultusunda bir yönetim
anlayışının sergilenmesi gereklili ğini ortaya koymaktad ır.
İşletmelerin teknoloji politikalar ı ile ilgili stratejilerinin belirlenmesinde üst
yönetimin önemli oranda etkin rol oynamas ı, yöneticilerin liderlik
becerilerinin önemini art ırıc ı bir etki olu şturmaktad ır. Bu da TKY
anlay ışının ana ilkelerinden üst yönetimin kat ılım faktörüyle paralellik
göstermektedir.

•

İşletmelerin TKY anlay ışı çerçevesinde olu şturulmas ı gereken kalite
anlayışlarının önemli oranda yerle ştiği görülmektedir. Bu da kalite, kalite
kontrol, sürekli geli şme anlayışlarına ili şkin temel felsefenin önemli ölçüde
kabullenildiğini göstermektedir.

•

Kalite ile ilgili yargılarda yer alan "sürekli iyile ştirme ile artan teknolojik
yat ırımlar sonucunda bana ihtiyaç duyulmayaca ğı gerekçesi ile i ş imi
kaybetme korkusu yaşıyorum" yargıs ına büyük oranda olumsuz cevap
verilmesi dikkat çekmektedir.

•

işletmelerde teknolojik de ği şikliğin temel nedenleri aras ı nda müşteri
tercihlerindeki de ğişikliğin önemli oranda dikkate al ınmas ı, TKY
ilkelerinden mü şteri odakl ı bir anlay ışı n olduğunu göstermektedir. Ayr ıca
uluslararas ı rekabetin de önemli oranda teknolojik de ğişikliği etkilemesi,
işletmelerin uluslararas ı pazara aç ık politikalar ı olduğunu göstermektedir.

•

işletmelerin teknoloji yönetimi konusunda planlar ı nın önemli oranda
olmamas ı, ülkenin ekonomik yap ı sındaki k ırılganl ığına, i şletmelerin
büyüklüklerinin küçük ve orta ölçekli olmas ı ndan dolay ı fınansal güçlerine
ve pazar paylarına bağl ı bir sonuç olarak de ğerlendirilebilir.
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üçüncü sektör
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DÜNYA TURİZMİNDEKİ
GELIŞMELER I ŞIĞINDA
TURISTIK ÜRÜN
ALGILAMASINDAKİ
DEĞİŞİMLERİN INCELENMESI

ÖZET

cy

Cevdet AVCIKURT* İ brahim GÖNEN**

Günümüzde dünya ekonomisi küreselle şme yönünde de ğişimler
yaşamaktadır.Bununla birlikte küreselle şme sürecinde beklenebilece ği gibi
uluslar aras ı turizmin yönü de değişmektedir.Ayn ı zamanda bu turistik
destinasyonlar, turist profılleri ve turistik ürün deği şimlerini de etki lemektedir.

pe

Bu yüzden, turist güdüleri ve turistik ürün motiflerinin incelenmesi
gerekmektedir. Bu ülke ekonomileri için önemlidir.Bu nedenle bu çal ışmada;
❖ Uluslar aras ı turizmde küresel de ğişimler,
❖ Uluslar aras ı turizmin yönü,

❖ Küresel düzeyde ve Türkiye'de turistik ürün alg ı lamaları ,
•:* Turist profı linde ve turist motivasyonlar ındaki değişimler, incelenmektedir.
Bu çal ışma ayn ı zamanda, küresel düzeyde rekabet, şans ını art ırmak için
öneriler getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Ekonomisindeki Küresel De ğişimler, Turistik
Ürünler, Turist Profili„Turist Motivasyonu.

* Bal ıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmecili ği ve Otelcilik Y.O. (Doç.Dr.)
**Bal ıkesir Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. Turizm İş let. ve Otelcilik (Doktora Ö ğrencisi.)
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THE STUDY OF ALTERATIONS ON THE TOURISTIC
PRODUCT PERCEPTIONS IN THE WORLD TOURISM
ABSTRACT
To day world economy have been changing to globalization.
Meanwhile in globalization period as is to be expected, It is changing the
direction of international tourism. Additionaly it is affect to change of touristic
destinations, tourist profile and tourism products. Therefore it is necessary to
examine of tourist motivations and touristic product motives.
This is important for the economy of countries. Thus the study puts
forward in what way in tourism;
❖ Globalization trends in international tourism,
İnternational tourism directions,
The perceptions of touristic products in the global level and in Turkey,

a

❖ The alterations of tourist profiles and tourist motivations.
The study also the implications to increase the change of competition
during globalization as well.
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Key Words: Globalization Trends in Tourisnı Economy, Touristic Productc,
Tourist Profile, Tourist Motivation.

G İRİŞ

Dünya ekonomisi çok h ızl ı değişmekte ve ulusal ekonomileri derinden
etkileyecek dinamikleri harekete geçirmektedir. Birçok ülke, önümüzdeki
yı llarda bu değişimlerin etki ve sonuçlar ın ın neler olabilece ğ ini tam olarak
kestirememektedirler. Ancak ister geli şmiş olsun ister geli şmekte olan ülkeler
olsun, küreselle şme ep,ilimlerini yakalay ıp bunun üzerine ç ıkabilen
ekonoırdlerin bu iş i başaramayanlara kıyasla daha hızl ı büyüyecekleri ve dünya
liginin üst kümesinde kalacaklar ı öngörülmektedir. (TOS İAD,1998: 33).
Bu doğrultuda küresel düzeyde ya şanan değişimlere paralel olarak,
ülkelerin turizm politika ve planlamalar ında yeniden yap ı lanmalara gitmeleri ve
özellikle turizmi ekonomilerinde lokomotif sektör olarak gören az geli şmiş ve
geli şmekte olan ülkelerin, global turistik ürün alg ı lamalarında ve tüketici
davran ış larında gözlemlenen de ğişim egilimlerini çok iyi tahlil etmeleri ve
gerekli düzenlemeleri acilen yapmalar ı gerekmektedir.
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Destinasyon seçimi ve rezervasyon süreçlerinde elektronik teknoloji (CDRom atlas ı, internet, web siteleri vb.) gittikçe artan bir önem kazanacakt ır,
Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme artarak devam edecek,
deneyimli turist grubu büyüyecektir,
Turist tercihleri kutupla şacak, yenilik ve çe şitlilik talebi artacak, konfor ve
macera motifleri a ğırlıkl ı olacakt ı r. Ürün geli ştirmede 3 S'nin, yani denizkum-güneşin (sun-sand-sea) yerini 3 E (exciting-educational-entertainment)
heyecan-e ğlence-eğitim, temel unsurlar ının almas ı beklenmektedir,
Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunmas ı evrensel sistemlere ba ğlanacak,
kal ıcı ve dengeli bir turizm geli şimi için tüketicilerin sürdürdü ğü
kampanyaların etkisi artacakt ır,
Ortalama insan ömrünün artmas ına paralel emeklilik süresi uzayacak, tatile
daha çok zaman ayr ılacaktır,

a

Bekar ve çocuksuz çiftler ile üçüncü ya ş denilen 65+ yaş grubunun dünya
nüfusu içerisinde a ğırl ık kazanmas ı ve seyahate ve e ğlenceye daha fazla
kaynak ayı rmaları beklenmektedir.
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Ortalama çal ışma süreleri k ısalmakta, tatile ayr ı lan süreler artmaktad ır,
Geleneksel destinasyonlar Asyal ı turistlerin ak ınına uğrayacakt ır.
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1.2. Global Düzeyde Turistik Ürün Olgusundaki De ğişimler

"Turizm pazarlama karmas ı elemanların ın özünü olu şturan turistik ürün,
turistin seyahati boyunca yararland ığı konaklama, yeme-içme, ula ştırma,
eğlence ve di ğer birçok hizmetlerin bile şimidir."(Haeloğlu,1991:39).
"Dolay ı sıyla turistik ürünü olu şturan öğelerin baş lıcalan, ulaşım, konaklama,
olarak
yeme-içme, e ğlence, al ışveriş, çevre gezileri
siralanmaktad ır."(Ahipaşaoğlu,1997:73).
Günümüzde turistler, kitle turizmine kat ı lmak yerine alternatif turizm
seçeneklerinde yer almay ı tercih etmektedirler. Ispanya'da yap ı lan "Gelece ğin
Turisti" anketinin ara ştırma sonuçlar ına göre gelece ğin turisti olacak ki ş ilerin
kitle turizmine kat ı lmak yerine alternatif turizmi tercih edecekleri
görülmektedir. Bunlar çevreye duyarl ı , kültürel ve yerel motiflere önem veren
ve gittikleri mekanlarda do ğall ık arayan ki şiler olacaklard ır. Farkl ı beklentiler
ile turizm olay ına kat ı lacak olan bu ki ş ilerin ihtiyaçlar ın ı karşılayacak olan
turistik ürünlerin nitelikleri de do ğal olarak farkl ı olacakt ır. Dolay ıs ıyla bu
beklentileri karşı layabilmek amac ıyla yeni stratejilerin geli ştirilmesi önemli
olmaktad ır."(Tekeli,2000:307).
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Bilindiği gibi fiyat rekabeti turizmde talebi belirleyici en önemli
unsurlardand ır. Talebi etkileyen ekonomik a ğı rl ıkl ı faktörlerin ba şı nda hiç
ku şkusuz sunulan hizmetin rakip ülkelerdeki benzer hizmete k ıyasla göreli fiyat ı
gelmektedir. Sonuçta, turizmde kar şılaştırmalı üstünlüğe sahip olmak, hizmeti
göreli olarak daha ucuz ve kaliteli satmakla ortaya ç ıkacaktır. Örneğ in, Avrupa
Birliği ülkeleri, coğrafi olarak en yak ın ve Türkiye'nin daha iyi bildi ği bir Pazar
olma özelliğindedir. Bölgedeki, İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Akdeniz
çanağında yer alan güçlü rakipler ve gelecekte güçlenmesi olas ı olan Tunus,
Cezayir, M ısır gibi ülkeler nedeniyle fiyat rekabeti önemli olmaktad ır. Bu
bakımdan, son alıc ıya yans ıyan fıyatın rakiplerin fiyatlar ına oranla makul
düzeyde olu şmasını sağlayacak önlemler önem kazanmaktad ır. Ancak ucuz ülke
imaj ının bedeli kalitesizlik olmamal ıdır. (Özdipçiner,2000:193).

1. 3. Turist Profilindeki Değiş imler

a

Sanayi toplumundaki do ğal ve sosyal çevresi belirlenen turistin
karakteristi ğini şu şekilde özetleyebiliriz.(Özdemir,1998:169).
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Günümüz turisti; zorunlu ihtiyaçlar ını karşılamış olan,
Bir miktar art ı gelire ve y ılın bazı dönemlerinde bo ş zamana sahip bulunan,
Bazı yükümlülükleri ve yasakları olan bir çevrenin etkisinde kalan,

-
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Çeşitli baskılar ve etkiler alt ında yaşayan,
Doğa ile ilişkileri kopart ılan,

Özgürce seçti ği işlerden çok, kabul ettirilmi ş alanlarda bulunmak zorunda
bırakılan,

-

Çeş itli ve çelişkili dürtülerle kar şı karşıya kalan,
Yeterli say ıda ulaşım araçlar ına sahip bulunan,
Kendisini di ğer bireylerle bir araya getiren toplumda ya şamak ve toplumun
taklit özelliklerini kabul etmek zorunda olan,

-

Giderek artan say ıda ve nitelikte ulusal, uluslar aras ı ve kıtalar aras ı turistik
talebin içinde bulunan biridir.

Turizmin öznesi insand ır. Dolayısıyla turizm, insan ın etkilenmesiyle
doğrudan ilişkilidir. Her şeyin hazır olduğunu turistik altyap ı ve üst yapının,
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Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin seyahat güdüleri ve tercihleri üzerine yap ılan
araşt ırmalardan al ınan bazı tablolar de ğişimlerin izlenebilmesi aç ısından iyi
birer örnek olu şturmaktadır.
Tablol: 1980'li yıllarda Turistlerin Türkiye'yi Tercihinde Etkili Olan
Güdüler
Güdüler
Kaç ış — değişiklik
Güneş-deniz-kum/Do ğa
Egzotik ülke arayışı
Folklor çekicili ği
Özgürlük
Diğer nedenler

% Dağıl ım
38
27
10
10
6
9

a

Kaynak: Dogan Ya şar Ayhan,(1990), Türkiye'nin Tan ıtı lma Sorunlar ı, Bodrum, 1990.
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1980'li yıllarda Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin seyahat tercihlerinde
kaç ış ve değişiklik ilk sırada yer al ırken,1990'l ı yı llarda tatil ve dinlenme amac ı
ön plana geçmiştir. "1999 y ıl ında yapı lan, konuyla ilgili bir ba şka çal ışmada
Yabanc ı turistlerin seyahat için Türkiye'yi tercih sebepleri a şağıdaki gibi yer
almaktad ır.(Demirtaş,2000:287).
Tablo2: 1990'l ı Yıllarda Turistlerin Türkiye'ye Seyahat Etme Amaçlar ı

Seyahatin Amac ı
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Tatil ve Dinlenme

Oran (%)
22.9

Tarihi ve kültürel de ğerler

20.5

Coğrafi yak ınlık ve tabii de ğerler

12.6

Toplantı ve konferans

12.4

Aktif spor

6.7

iş/öğrenim

6.6

Al ışveriş

5.9

Sağlık turizmi

5.2

Yakı n ziyareti

4.5

Diğer sebepler

2.7

Toplam

100.0

Kaynak: Burhanettin Zengin, (1999), Turizm Cografyas ı , SAÜ Bas ı mevi, Sakarya, s.99.
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Dünya turizminin en büyük arz ve talepçisi olan AB ülkeleri ve AB
ülkeleri d ışındaki Avrupa ülkeleri harcama ve talep aç ısından Türkiye turizmini
yönlendirmektedir. Bu ülkelerden turisti çekebilmeyi etkileyen faktörler ise
aşağıdaki s ırada yer almaktad ır.

Tablo3:Türkiye'ye Turistik Seyahati Etkileyen Faktörler

Oran (%)

Turistik Seyahati Etkileyen Faktörler
Fiyat

%25

Türk halkını tan ıma

%20
•

Kültürel etkinlikler

%15
%19

Ucuz al ışveriş

%16

Kaliteli ürünler

%3

Türkiye mutfağı

%2
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Türkiye merak ı

Kaynak: D İE.(2000). Devlet istatistik Enstitüsü, Istatistikler 2000.

Yukarıdaki tablodan da anla şı lacağı gibi günümüzde yabanc ı turistlerin
Türkiye'yi tercihlerinde fıyat ın ucuz olmas ı birinci etken konumuna gelmi ştir.
Türk halk ın ı tan ıma, Türkiye merak ı , ucuz al ış veri ş ve kültürel etkinlikler
turistlerin ülkemize gelmesini etkileyen di ğer hususlard ı r. (Er,2000:369-370).
Bir ülkenin sahip oldu ğu kültürel faktörler içinde gelenekler, örf ve adet,
gastronomi, tarih, müzik ve resim, din, mimari özellikler, el sanatlar ı, giyim
sayı labilmekte ve genelde seyahat güdüleri de ğerlendirilirken kültürel kaynak
zenginli ğinin temel seyahat nedenini olu şturdu ğu varsay ı lmaktad ır.
(Berber,Ünüvar,2000:316).
Oysa verilen tablolarda görüldü ğü gibi 1980'li yı llarda Türkiye'yi ziyaret
eden turistlerin seyahat güdüleri içinde kaç ış güdüsü ön plana geçmekteyken,
zamanla s ı ralama deği şmiştir. Buna kar şı n yap ı lan tan ıtma faaliyetlerinde uzun
süre turistik güdülerle ilgili yap ı lan araştırma verileriyle çeli şen tan ı tma
faaliyetleri yürütülmü ştür. Bu yüzden tan ıtına aktivitelerinin de dönemsel olarak
yap ı lacak seyahat güdüsü ara ştı rmalar ı doğrultusunda nelerin ön plana
ç ı kar ı lacağı çok iyi değerlendirilerek yap ı lmas ı gerekmektedir.
Yap ı lan araştırmalar, bir mü şteri kazanmak için harcanan miktar ın,
mevcut ıııü şteriyi korumak için harcanan daha yüksek oldu ğunu göstermektedir.
Bir ürünü deneyip bir daha dönmeyen mü şterilerin kârl ı l ığa, Pazar pay ı na ve
73
Say ı: 145
teııımuz-ağustos-eylül 2004

KAYNAKÇA
AHİPAŞAOĞLU, H.Suavi. (1997), Seyahat i şletmelerinde Tur Planlamas ı —Yönetimi ve
Rehberliğin Meslek Olarak Seçilmesinin Nedenleri Üzerine Bir Uygulama, Ankara,
Varol Matbaas ı .
AVC1KURT, Cevdet. (1995), Turizmde Tan ıtma ve Sat ış Geliştirme, Bal ıkesir.
BERBER, Şakir, Şafak Ünüvar. (2000), "Dünya Turizminde Geli şme Eğilimleri
içerisinde Kültür Turizminin Yeri: Konya İ li Örneği," I.Ulusal Türkiye Turizmi
Sempozyumu Tebliğ Kitapc ığı, İzmir, 2-3 Kas ım 2000.
ÇAKICI, Kemal Birdir, A.Celil. (2000), "Türkiye'ye Gelen Turistlerin Tekrar Dönme
Egilimlerinin Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi," I.Ulusal Türkiye Turizmi
Sempozyumu Teblig Kitapc ığı, İzmir, 2-3 Kas ım 2000.
DEBBAGE, Keith G. (2001), Tourism 2000, Annals of Tourism Research, Vol.28, No.4,
DEMİRTAŞ, Nihat. (2000), "Üçüncü Yaş Turizminin Termal Turizme Yönlendirilmesi,"
I.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Tebliğ Kitapc ığı, İzmir, 2-3 Kas ım 2000.

a

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (2001), DPT'nin 40 Y ıl ı,Turizm Özel Ihtisas
Komisyonu Raporu, Sekizinci Be ş Y ı ll ı k Kalkınma Plan ı , Yay ın no:DPT:2589-Ö İK:601.

cy

ER, Fevzi. (2000), "Turistik Arz ile D ış Turizm Talebi Aras ındaki İ lişkiler," I.Ulusal
Türkiye Turizmi Sempozyumu Tebliğ Kitapc ığı, İzmir, 2-3 Kas ım 2000.
HACIOĞLU, Necdet. (1991), Turizm Pazarlamas ı, Bursa, Uludağ Üniversitesi Bas ım ı .
LEE, Youn-Taek, Dae-Kwan Kim, Chulwon Kim. (2001), Tourism in the APEC Region,
Annals of Tourism Research, Vol.28, No.4.
LİTVİN, Stephan W., Donald J.Maclaurin. (2001)," Consumer Attitude and Behavior,"
Annals of Tourism Research, Vol.28, No.3.

pe

MANİ SALI, Erol, Şükrü Yarcan. (1987), Türk Turizm Endüstrisi Ara ştırması ,
Ankara,T.C. Turizm Bankas ı A. Ş. İnceleme/Araştı rma Dizisi:2.
NEYİŞÇİ, Tuncay. (2000), "Ekoturizm Bak ış Aç ısıyla Türk Turizminin
Değerlendirilmesi," I.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Tebli ğ Kitapc ığı , İzmir, 2-3
Kası m 2000.
ÖZDEMİR, Mehmet. (1998)," Turizme Fiske Ta ş ları," Anatolia Dergisi, Ankara, s.169.
ÖZD İPÇİNER, Nuray. (2000), "Türkiye'ye Gelen Turist Profilindeki De ği şmeler,"
I.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Tebliğ Kitapc ığı , Izmir, 2-3 Kas ı m 2000.
TEKELI, Hasan. (2000)," Küresel E ğilimler Ülkemizin Turizm Pazarlamas ı n ı Olumsuz
Etkilemektedir," I.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Tebli ğ Kitapc ığı, İzmir, 2-3
Kası m 2000.
TÜSİAD.(1998), Türkiye'de Yeni Bir Ekonomik ve Ticari Diplomas ı Stratejisine Doğru,
Türk Sanayicileri ve i şadamları Derneği Yayın ı, Ajans Medya Reklamc ı l ı k A. Ş .
Wİ SE, Brian. (1987)," Uluslar aras ı Turizm'de Ko şutluklar," Türk Turizm Endüstrisi
Araştı rması, Ankara, T.C. Turizm Bankas ı A. Ş ., İnceleme/Ara ştı rma Dizisi:2.

76

Say ı: 145
temmuz-a ğustos-eylül 2004

OOPERAT İ FÇ İ Lİ K

HEDEF PROGRAMLAMASI İLE
TÜRKİYE BANKACILIK
SEKTÖRÜNDE FİNANSAL
PLANLAMA UYGULAMASI

a

Murat ATAN' - Derviş BOZTOSUN2
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ÖZET

Çok amaçl ı karar vermede hedef programlama, birbirinden etkilenen
amaçlara ili şkin agırl ıkların ve önceliklerin belli ko şullar altında optimize
edilmesidir. Verilen, çoklu zıt amaçlar, planlama probleminin çözümü, karar
mercilerinin kararlar ına ve tercihlerine ba ğl ıdır.
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Bu çal ışmada, çok amaçl ı karar vermede hedef programlama, Türkiye
Bankac ılık sektörü içinde faaliyet gösteren üç farkl ı sermaye yap ısına sahip
ticaret bankas ının 2002 veriler' kullan ılarak uygulanm ıştır.

Anahtar Kelimeler : Hedef Programlama, Finansal Planlama, Bankac ı lık, Rasyo
Analizi

THE FINANCIAL PLANNING APPLICATION IN TURKISH
BANKING SECTOR WITH THE GOAL PROGRAMMING
ABSTRACT:
Having specified decision targeted program can be optimize on the
certain conditions relating too conditions and priorities of the aim. The giyen

2

Öğr.Gör. Dr., Gazi Üni. , iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi , Ekonometri Bölümü.
Araş. Gör., Gazi Üni. , Sosyal Bilimler Enstitüsü , İş letme Bölümü.
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Yönetim kalitesini ölçmede kullan ılan rasyolar :

YNTİ —

YNT2

Vergi Öncesi Kar / Zarar
Toplam Aktifler

= Dönem Net Kar / Zarar
Özkaynaklar
Toplam Aktifler
Personel Say ısı

YNT4 =

Vergi Öncesi Kar / Zarar
Personel Say ıs ı

YNT5 =

Vergi Öncesi Kar / Zarar
Şube Sayısı

a

YN T3 =
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• Karldtk : Bankalar ın aktiflerinin ve özkaynaklar ın ı n ne kadar verimli
kullan ıldığını ifade eden rasyodur. Ayr ıca fon ve kredi yönetimindeki ba şarıyı da
içerir (Öçal ve Çolak, 1999 : 179).

Karlılığı ölçmede kullan ılan rasyolar :
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Net Dönem Kar / Zarar
KAR , —
' Ortalama Toplam Aktifler
KAR 3 -

Faiz Dışı Gelirler
Faiz Dışı Giderler

KAR O -

Kredilerden Al ınan Faizler
(Faiz Gelirleri + Faiz D ışı Gelirler)

KAR 5 -

( Faiz Gelirleri — Faiz Giderleri

Toplam Gelirler

• Likidite Yeterliligi : Likidite oranlar ı genel olarak k ısa vadeli borç
ödeme gücünü ve kaynaklar ın likit olarak elde tutulan k ısmını gösterir. Likidite
fon taleplerinin kar şılanabilme yetene ği olup fmansal kurumlar ı n yaşaması için
zorunludur (Tevfik, 1997 : 239).
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Likidite Yeterlili ğini ölçmede kullan ılan rasyolar :
Likit Aktifler
LKTİ =
` Toplam Aktifler
LKT2 =

Likit Aktifler
(Mevduat + Mevduat D ışı Kaynaklar )

LKT3 =

Likit Aktifler
Ödenmiş Sermaye

2. ÇOK AMAÇLI KARAR VERMEDE HEDEF PROGRAMLAMA
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Tek amaçl ı optimizasyon tekniklerinin en önemli varsay ımlarından biri
çözüme kavu şturulacak sistemin tek bir probleminin bulundu ğu ve bunun bir
amaç fonksiyonu biçiminde ifade edilerek optimuma ula ştırı lması gerekti ğidir.
Finansal planlamada birbiriyle e şanl ı değişen, birbiriyle çeli şen veya birbirinden
etkilenen birden fazla hedef olabilir ve bunlar ın tümünü birden optimize edecek
bir çözüm kümesi istenebilir. Çok amaçl ı karar modellerinde, birbiriyle çeli şen
birden çok amaç belirli ko şullar alt ında optimize edilmeye çal ışı lır. Çok amaçl ı
kantitatif karar verme teknikleri birbirleriyle çeli şen hedefler aras ından en
uzlaşık çözümü sağlayabilmek için geliştirilmiştir. Çözümde yan ıtlanmas ı
gereken en önemli sorun en iyinin ne oldu ğudur. Bu sorunun cevab ı çözüm
için kullanılan tekniğin yapısı ile ilgilidir. Bir kısım teknikler oldukça tarafs ız ve
basittir. Bu tür tekniklerin çözümü için de karar verici önemli bir rol oynar
çal ışmada kullan ılan hedef programlamas ı tekni ği karar vericiye çok az bir rol
veren kantitatif bir yöntemdir (Atan, 1998 : 30).

2.1. HEDEF PROGRAMLAMA

Hedef programlamas ı tekniği ile problem çözümünden bir maksimum ya
da minimum sonuç elde edilmez. Bu teknik ile amaçlar ile belirlenen hedeflerden
sapmalar minimize edilmeye çal ışı lır. Bu teknik ile bir optimum çözüm yerine
birçok amac ı sağlamaya çal ışan en uzlaşık çözüm elde edilmeye çal ışı l ır.
Çözümde bir amaç sa ğlanmaya çal ışılırken di ğer amaçtan uzaklaşı labilecektir.
Bu nedenle optimum bir çözüm yerine karar verici için en uzla şık çözüm
kümeleri bulunur.
Hedef programlama modelini formüle etmek için, öncelikle karar verici
probleme dahil edilen her amaç için istenilen de ğerleri seçer. Daha sonra bu
istenilen amaç de ğerlerinden pozitif veya negatif sapman ın göreceli önemine
karar verir. Son olarak onun önceliklerini yans ıtan bu sapmalar ın verdiği
değerleri aç ıklar (Sealey, 1978 : 24 ).
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Hedef programlama modeli ile uygun bir çözüm bulunabilmesi için
bazı temel varsay ımların sağlanması gereklidir. Bunlar;
1.
Doğrusallık Varsay ım ı : Bu varsayım girdiler ile ç ıkt ı lar
aras ında
ayn ı
yönlü
bir
ilişkinin olduğunu gösterir. Girdiler
artarken/azal ırken ayn ı oranda ç ıktılarda artar/azal ır.
2.
Toplanabilirlik Varsayım ı : Çeşitli faaliyetler tarafı ndan
kullan ılan kaynaklar ın toplam kullan ımı ve elde edilen toplam katk ı, her
bir faaliyet tarafından ayrı ayrı kullanılan kaynaklar ın toplam ı ve bunlar ın
ayrı ayrı yaratt ıkları katkıların toplam ına eşittir.
3.
Sınırlılık Varsay ım ı : Amaç, s ınırl ı kaynakların optimal
dağıt ımını sağlamaktır. Problemin çözümünde kullan ı lacak olan kaynaklar
sonludur. Bu nedenle probleme giren kaynaklar k ısıtlan ır.
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4.
Negatif Olmama Varsay ım ı : Hedef programlama yöntemi,
ancak modelde
kullanı lan değişkenler pozitif de ğerler ald ığı zaman
kullanılabilir. Modeldeki tüm değişkenler yani karar ve sapma
değişkenlerinin değerleri s ıfır veya s ıfırdan büyük olmal ıdır. Hedef
programlama modelinde yer alan bir de ğişken negatif de ğer al ı rsa bu
değişkeni ancak negatif olmayan iki de ğişkenin fark ı olarak yaz ıl ır. Çözümde
bu farkın oluşturduğu yeni değişken kullan ı l ır. Çözüm sonucunda bulunan
değer yerine konularak de ğişkenin orjinal değeri bulunur.
5.
Amaçlara Öncelik Verilmesi Varsay ım ı : Hedef programlama
modelinde daha önce bahsedildi ği gibi her bir amaca veya amaç grubuna
belli bir öncelik verilir. İ lk amaç P, ile gösterilir. Daha sonraki amaçlar da
sırasıyla P2 , P3 .....K öncelikleri ile tan ımlan ır (Ignizio, 1976 : 5).
Kurulacak olan bir hedef programlamas ı modeli yukar ıda belirtilen bu
varsay ımlar' sağlamal ıdır.
Hedef programlamas ı modelinde amaç fonksiyonu, karar vericinin
istekleri, sınırl ı kaynaklar ve kontrol de ğişkenleri üzerine konulan herhangi bir
k ısıtlama koşulları göz önünde bulundurularak olu şturulur. Amaç fonksiyonu
birkaç grup alt ında toplanabilir. Bunlar birinci grup amaçlar, ikinci grup amaçlar
ve üçüncü grup amaçlard ır.
Birinci grup amaçlar : Kar' ın maksimizasyonu, maliyetin
minimizasyonu, at ıl kapasitenin minimizasyonu, fazla mesai veya üretim
zaman ın ın minimizasyonu, riskin minimizasyonu, hatal ı üretimin
minimizasyonu, kapasite kullan ımın ın maksimizasyonu ve üretim s ırasında
kullanılmayan hammaddenin minimizasyonudur.
İkinci grup amaçlar : Sınırl ı malzeme (hammadde), s ınırlı işgücü, s ınırl ı
bütçe (finans) ve s ın ırl ı zamand ır. Tüm bu amaçlar eldeki kaynaklar ın optimal
şekilde kullan ı lmas ın ı sağlayacak biçimdedir.
Üçüncü grup amaçlar : Değişkenlerin negatif olmamas ı ve değişkenlerin
üzerine konulan baz ı kısıtlamalard ır (Ignizio, 1976 : 22-23).
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Yukarıdaki gruplarda belirtildi ği gibi belirlenen amaç fonksiyonlarını
modele dahil ederken çözümü etkilemeyece ği düşünülen amaçlar elenebilir ve
birleştirilmesi olanakl ı olan amaçlar birle ştirilebilir.
Hedef programlamas ında belirlenen amaçlar ın incelenen probleme uygun
olması için bazı özellikleri taşıması gereklidir. Bu özellikler:
1.

Amaçlar problemi tüm yönleriyle kapsamal ı,

2.

Analizi yapılabilmeye uygun olmal ı ,

3.

Problem içerisinde yaln ızca bir kez kullan ılmal ı ,

4.

Planlama sürecini basitle ştirmek amacıyla bölünebilir olmal ı,

Daha önce aç ıklanan şekilde düzenlenen amaç fonksiyonlar ı
5.
mümkün olduğunca az olmalıdır.
Amaç fonksiyonlar ı, karar değişkenlerinin matematiksel bir fonksiyonu
olarak gösterilebilir. Hedef programlamas ı modelinde amaç (hedef) fonksiyonu
Gi şeklinde ifade edilir.
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G, =f,(5?) , 5(=(X I ,X 2 „X„)

(1)

Bu formülasyonda, f,(5?) i' inci amaca ili şkin karar de ğişkenlerinin bir
fonksiyonudur. Modelde bütün amaç fonksiyonlar ına ait bir sağ taraf de ğeri
vard ır. O halde i' inci amaç fonksiyonunun matematiksel gösterimi;

bi

(2)

şeklindedir. Bu formülasyonda ;

5c :

Karar de ğişkenleri vektörünü,

: i' inci amaç fonksiyonuna ait sağ taraf değeri veya f, (5C) 'in sağlanmas ı
gereken hedef de ğerini gösterir.
(2)' den görüleceği üzere amaç fonksiyonu, amaç fonksiyonuna ait sa ğ
taraf bi değerinden küçük eşit (5), eşit (=) veya büyük e şit olabilir (Ignizio,
1976 : 23 -24).
Hedef programlamas ı modelinde, herhangi bir amaç fonksiyonu için
pozitif ve negatif sapma de ğişkenleri vard ır. Bir başka deyişle erişimüstü ve
erişimaltı olarak adland ırılan bu değişkenler s ıras ıyla Pi ve ni ile gösterilir.

X karar değişkenlerinin herhangi bir vektörü için ni değeri, b, den negatif
bir sapmay ı temsil ederken, Pi değeri pozitif bir sapmay ı temsil eder. Herhangi
bir hedef için Pi ya da ni ' den herhangi biri, ya da her ikisi, sonucun uygun
olabilmesi için s ıfıra e şit olmak zorundadır.
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Hedef programlama modelinde her bir amaç fonksiyonu,
fi (TO+n i —P; = b i

i=1,.....,m

(3)

biçiminde gösterilir.

(3) nolu e şitlikteki gibi amaç fonksiyonunun, arzu edilen duruma göre
erişim fonksiyonunda yer alacak sapma de ğişkenlerinin durumu (4) nolu e şitlik
ile gösterilmiştir.

HEDEF
a)

SÜREÇ

(5) k b i = n i

ni 'in minimizasyonu

('ye e şit ya da daha fazla )
b) fi () = b i

n + P;

n i P 'in minimizasyonu

(4)
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(bi ' ye eşit )

c)

(3) S b i = n i

P 'in minimizasyonu

( bi ' ye eşit ya da daha az )

Bütün hedefler için f, (X) ve b, aras ındaki ilişkiyi yans ıtan süreç
saptandıktan sonraki ad ım tüm hedefleri kendi öncelikleri ile (P,,
birleştirmektir. Metotta belirlenen her bir hedefe ula şı lması gerektiğinden,
hedeflerden olan sapmalar ın minimizasyonu istenir. Bu durumda eri şim
fonksiyonu aşağıdaki şekli alır.

mınz = {p,

(n, d, P2 Eh 2 (11 ,

Pk

Eh k (n, P)1}

(5)

Bu eşitlikte,

4( n , p) : 1 öncelik düzeyinde, sapma de ğişkenlerinin do ğrusal bir fonksiyonu,
ıı

: Negatif bir sapma vektörü,

p : Pozitif bir sapma vektörü,
k : Amaç fonksiyonuna ili şkin öncelik düzeylerinin say ısı ve
: Amaç fonksiyonu sayısıd ır.
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Burada (k 5. m) dir. Yani önceliklerin say ısı, amaç fonksiyonu
sayısından küçük ya da e şittir (lgnizio, 1976 : 30 -34).
Tüm bu açıklamalardan faydalanarak genel bir hedef programlama
modeli aşağıdaki gibi yazılabilir.

f; (X)+n ; —P; =b ;

i = 1,2 ,

g i ())+n i —Pi =b i

j = 1,2,...,1 olmak şartıyla,

,m

MinZ={Pi h i (n l ,p 1 ),P2 h 2 (n 2 ,p 2 ),••••,Pk hk(n k ,Pk)}
n ; ,P; ,n i ,p i
(6)

O
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şeklinde oluşturulabilir. Bu formülasyonda,

: Karar ( kontrol ) de ğişkenleri vektörü,

m

fi (()

: Amaç fonksiyonlar ı nın sayısı,
: i'inci amaç fonksiyonu,

1

: Kaynak k ısıt say ısı ,

b;

: i'inci amaç fonksiyonu için karar verici

tarafından belirlenmi ş hedefi,

bi

n;

Pi
ni

Pi
hk (nk Pk

: j'inci k ıs ıtın sağ taraf de ğeri,
: i'inci hedeften negatif sapma de ğerini,
: i'inci hedeften pozitif sapma de ğerini,
: j'nci kaynaktan negatif sapma de ğerini,
: j'inci kaynaktan pozitif sapma de ğerini,
: Sapma değişkenlerinin do ğrusal bir

fonksiyonu,
P;

: i'inci hedef için karar verici taraf ından
belirlenmi ş önceliği gösterir (Markland,
1983: 319).
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3. HEDEF PROGRAMLAMANIN TÜRKIYE'DEKI BANKACILIK
SISTEMINE UYGULANMASI
Hedef programlamas ını n uygulama alanlar ından biri finansal sistemdir.
Bu çal ışmada finansal sistemin temelini olu şturan bankac ılık sektörü hedef
programlaman ın uygulanacağı alan olacakt ır.
Hedef programlaman ın sonuçlar ın ı karşı laştırmak ve ne kadar etkili
olacağını araştırmak için Türkiye bankac ı lık sektöründe faaliyet gösteren ve
sermaye yap ılarına göre s ınıfland ırı lan üç farkl ı ticaret bankas ı ele al ı nm ıştır.
Bu üç farkl ı ticaret bankas ı :
1.

Kamusal Sermayeli : TC. Ziraat Bankas ı A. Ş.

2.

Özel Sermayeli : Akbank T.A. Ş.

3.

Yabanc ı Sermayeli : HSBC Bank A. Ş. 'dir.
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Bu ayrımın yap ılmasın ın sebebi bankalar ın sermaye yap ıların ın
birbirinden farkl ı olmas ıdır. Amaç, CAMEL tekni ğinde yer alan rasyolarda
sermaye farkl ılığının etkisinin olup olmad ığını görmektir.
Kamusal sermaye ile kurulan TC. Ziraat Bankas ı A. Ş .'nin seçilme nedeni,
kamusal sermayeli olan bankalardan en büyü ğü olmas ı ve kamusal sermayeli
olan bankaların konsolide bütçesinde bu bankan ın ağırlığı n ı n daha fazla
olmas ı dır.
Akbank T.A. Ş .'in seçilme nedeni ise; Akbank T.A. Ş . özel sermayeli
bankalar aras ında önde gelenlerden biridir ve en yüksek karl ılığa sahip olan ıdır.
HSBC Bank A. Ş.'nin seçilme nedeni ise; Türkiye'de faaliyet gösteren
yabanc ı sermayeli bankalar ın konsolide bütçesinde en büyük paya sahiptir ve
Türkiye'de en çok şube sayısına sahip olan yabanc ı sermayen baıı kad ır.

4. AKBANK T.A.Ş. MODELININ OLUŞTURULMASI

Modelin be ş hedefi vard ır. Bu hedefler CAMEL tekni ğini oluşturan be ş
kriterin maksimizasyonudur. Modelin birinci hedefi sermaye yeterlili ğiniıı
maksimizasyonu, ikinci hedefi aktif kalitesinin maksimizasyonu, üçüncü hedefi
yönetim kalitesinin maksimizasyonu, dördüncü hedefi karl ılığı n maksimizasyonu
ve be ş inci hedefi likidite yeterlili ğinin maksimizasyonudur. Incelenen
TC. Ziraaat Bankas ı A. Ş . ve HSBC Bank A. Ş . modelleri de ayn ı beş hedefe göre
çözülmüştür. Modellerin birbirlerinden fark ı, modellerin olu şturulmas ı sıras ında
kullanı lan değişkenlerin rasyo de ğerlerinin farkl ı olmas ıd ır. Bu say ısal değerler
2002 Bankalar ım ız Yı llığı ndan elde edilmi ştir.
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4.1.AKBANK T.A.Ş. MODELIN HEDEF PROGRAMLAMASI
MODELI Ş EKLINE DÖNÜ ŞTÜRÜLMESI
AKBANK T.A. Ş. için olu şturulmuş olan Hedef programlama modelinin
Lindo bilgisayar program ına aktar ılan modeli aşağı daki gibi olu şturulmu ştur.
Modelin ;
Amaç Fonksiyonu,
5

Min Zi =

-P;

K ısıtlayıcı Koşullar,
0.110 SY 1 + 0.114 SY2 + 0.072SY 3 + 6.323 SY 4 + 4.050SY 5 + n, P, = 1.947
-

0.126 AK, + 0.027 AK2 + 0.547 AK3 + 0.519AK4 + 0.519AK5 + n2 - P2 = 0.346
0.016 YNT1 + 0.038 YNT2 + 1615.47 YNT3 + 26.496 YNT4 + 526.99 YNT5 + n3 - P3 = 3.086
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0.004 KAR I + 1.377 KAR, + 1.679 KAR 3 + 0.057 KARO + 0.206 KAR> + n, - P4 = 0.647
0.698 LKT ■ + 0.439 LKT2 + 11.841 LKT 3 + 0.784 LKT4 + 0.043 LKT5 + ns - P5 = 511.455
AK, YNT, KARz LKT, O

n,

>O

i=1,

5

i = 1 ,,,,, 5

şeklinde tan ı mlanabilir.

4. MODELLERIN ÇÖZÜM TABLOLARI

Tablo 1. Akbank T.A. Ş. Modelinin Çözüm Tablosu
Min N1 - PI

Min N2 - P2

Min N3 - P3

Min N4 - P4

Min N5 - PS

Tüm Amaçlar

1. Adı m

2. Adı m

3. Adı m

4. Ad ıın

5. Adım

6. Adıın

Zi

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

SY,

8.293233

8.293233

8.293233

8.293233

8.293233

8.293233

SY2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

SY3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

SY,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

SY5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK2

O . 000000

O . 000000

O . 000000

0. 000000

0.000000

0.000000

AK3

0. 000000

0. 000000

0.000000

0.000000

O .000000

0.000000

A K4

0.000000

0.000000

O .000000

0.000000

0.000000

0. 000000

AK5

0.727627

0.727627

0.727627

0.727627

0.727627

0.727627
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YNT,

10412.93

10412.93

10412.93

10412.93

10412.93

104 I 2.93

Y NT2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Y NT,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

YNT4

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

YNT5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR,

23.96429

23.96429

23.96429

23.96429

23.96429

23.96429

KAR,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

LKT,

4.210692

4.210692

4.210692

4.210692

4.210692

4.210692

LKT 2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

LKT5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

P1
P2
P3
P4
P5
N1
N2
N3
N4
N5
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LKT,
LKT,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Tablo 2. HSBC Bank A. Ş. Modelinin Çözüm Tablosu
Miii NI P1

Miii N2 - P2

Min N3 - P3

Miii N4 - P4

Min N5 - P5

Tüm Amaçlar

1. Ad ı m

2. Adım

3. Adı m

4. Ad ı m

5. Adı m

6 Ad ı m

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

SY,

5.763949

5.763949

5.763949

5.763949

5.763949

5.763949

SY,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

SY,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

SY4

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

SY5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Zi
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AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK5

0.329596

0.329596

0.329596

0.329596

0.329596

0.329596

YNT,

13874.11

13874.11

13874.11

13874.11

13874.11

13874.11

YNT,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

YNT3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

YNT,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

YNT5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

972.9999

972.9999

972.9999

972.9999

972.9999

972.9999

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR;

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR 5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

LKT,

4.116173

4.116173

LKT,

0.000000

0.000000

LKT5

0.000000

0.000000

LKT,

0.000000

LKT5

0.000000

a

KAR,
KAR,

4.116173

4.116173

4.116173

- 0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

cy

4.116173

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

PI

0.000000

P2

0.000000

P3

0.000000

pe

0.000000

P4

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

P5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

NI

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N4

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Tablo 3. TC. Ziraat Bankas ı A. Ş. Modelinin Çözüm Tablosu
Min NI P1

Min N2 - P2

MIII N3 - P3

Min N4 - P4

M in N5 - P5

Tüm Amaçlar

1. Adım

2. Adı m

3. Ad ı m

4. Adım

5. Adı m

6. Adı m

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Z = 0.0000

Zi
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S Y,

17.70000

17.70000

17.70000

17.70000

17.70000

17.70000

S Y,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

S Y3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

S Y,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

S Y5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

AK,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2.746032

2.746032

2.746032

2.746032

2.746032

2.746032

192.8750

192.8750

192.8750

192.8750

192.8750

192.8750

YNT2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

YNT 3

O• 000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Y NT,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Y NT5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR,

161.7500

161.7500

161.7500

161.7500

161.7500

161.7500

KAR,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

KAR5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

LKT,

732.7435

732.7435

732.7435

732.7435

732.7435

732.7435

LKT2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

LKT3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
0.000000

pe

cy
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AK;
YNT,

LKT,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

LKT5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

P1

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

P2
P3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

P5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

NI

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N2

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N3

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N4

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

N5

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

P4
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5. ÇÖZÜM SONUÇLARININ YORUMLANMASI VE ÖNERILER
Bankalar beş hedefi de gerçekleştirmiştir. Çözüm sonuçlar ında rasyolar ın
belirlenmesinde SY I , SY2 , SY3 , SY4 , SY5 , AKI , AK2 , AK3 , AK4 , AK5 ,
YNT I , YNT2 , YNT3 , YNT4 , YNT5 , KAR İ , KAR2 , KAR3 KAR4 KAR5 ,
LKT I , LKT , LKT 3 , LKT4 , LKT5 rasyoları kullan ılmamaktadır. Modelin
çözümü sonucunda kullan ılması gereken rasyolar ise

SY, =

Özkaynak
AK
Toplam Pasifler

YNT, =

Takipteki Krediler
Toplam Krediler

Vergi Öncesi Kar / Zarar
Toplam Aktifler

KAR , —

Likit Aktifler
LKT , —
'
Toplam
Aktifler

Net Dönem Kar / Zarar

Ortalama Toplam Aktifler

dir.

a

ve

—

cy

Üç banka içinde be ş hedef sağlanmıştır ve bu hedeflerden sapmalar
minimize edilmiştir. Belirlenen hedeflerde herhangi bir pozitif veya negatif
sapma söz konusu değildir.
Uygulama sonuçlar ına göre, Sermaye yeterlili ğinin belirlenmesinde,

Özkaynak

SY, —
'
Toplam

Pasifler

pe

kullanılmıştı r. Amaç üç banka içinde sektör ortalamas ının üstünde ç ıkmas ıdır.
Bunun için Akbank T.A. Ş. 8.293233 , HSBC Bank A. Ş . 5.763949 ve TC.
Ziraat Bankas ı A.Ş . 17.700 değerlerini almal ıdır. Bulunan bu sonuçlara göre her
üç banka hem kendi sermaye yap ı larına göre banka grubunun ortalamas ından
hem de genel sektör ortalamas ından yukar ı da bir çözüm değeri almışlardır.

Aktif kalitesinin belirlenmesinde

AK s =

Takipteki
Toplam

Krediler
Krediler

kullanılm ıştır. Bankalar ın kamu oyuna aç ıklad ıkları bilançolarla
bağı ms ız şirketleri tarafından denetlenmi ş bilançolarındaki takipli kredilerde
ortaya ç ıkan farkl ı l ıklarda bu durumun göstergelerinden birisidir. Modelin
çözümünde Akbank T.A. Ş. için 0.727627 , HSBC Bank A. Ş. için 0.329596 ve
TC. Ziraat Bankas ı A. Ş. için 2.746032 değerlerini almal ı dı r.
rasyosu

Çözüm sonucunda yönetim kalitesi ile ilgili

YN _ Vergi Öncesi Kar/ Zarar
ToplamAktifler
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rasyosu kullan ılmıştır. Buna göre Akbank T.A. Ş. için 10412.93 , HSBC Bank
A. Ş. için 13874.11 ve TC. Ziraat Bankas ı A. Ş . için 192.875 olmal ıdır.
Karl ı lık rasyosunda

KAR , =

Net Dönem Kar / Zarar
Ortalama Toplam Aktifler

kullan ılmıştır.

Aktif karl ılığı, bankalar ın aktiflerinin ne kadar verimli kullan ıld ığını gösterir.
Bu nedenle ortalama aktiflerin dikkate al ınmas ı daha yerindedir. Çözüm
sonucuna göre Akbank T.A. Ş. için 23.96429, HSBC Bank A. Ş . için 972.9999 ve
TC. Ziraat Bankas ı A. Ş . için 161.75 değerleri olmal ıdır.
Likidite Yeterlili ğinde ise

LKT = Likit Aktifler
Toplam Aktifler

kullanı lmıştır.

pe

cy
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Bu oran, bankaların hem aktif kalitesi hem de likiditesi ile ilgili bir durum
belirtti ği için kullan ılmalıdır. Bu oran ı n yüksek olmas ı aktiflerin sabit varl ık ve
iştirak gibi donuk varl ıklara harcanmad ığını gösterdiği gibi, bankanın paras ı en
yüksek verim sağlayan yat ırımlara yönlendirilebileceğini de gösterir. Akbank
T.A. Ş . için 4.210692 , HSBC Bank A. Ş. için 4.116173 ve TC. Ziraat Bankas ı
A. Ş . için 732.7435 değerleri olmal ıdır. Likidite yeterlili ği en yüksek olan banka
TC. Ziraat Bankas ı A.Ş .'dir.
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üçüncü sektör

OOPERATIFÇILIK

DEMOKRASİ TARTIŞMALARI
ÇERÇEVESINDE
İL ÖZEL YÖNETİMLERİNDE
VALİNİN KONUMU

ÖZET:

cy

a

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim AYDINLI — Y ılmaz AYDIN

pe

İ l özel yönetimleri, Türkiye'de il olarak adland ırılan co ğrafi s ın ırlar
içinde, yerel nitelikli kamu hizmetlerini yürütmekte yükümlü olarak anayasada
yer alan üç yerel yönetim biriminden biridir. Valinin, il genel yönetiminin de
başı olması, çoğu zaman il özel yönetimlerinin, il genel yönetimiyle
karıştırılmasına yada genel yönetim içinde merkezi yönetimin bir birimi gibi
algılanmasına sebebiyet vermektedir.
Dünyadaki geli şmelere paralel olarak il özel yönetimlerinin yeniden
yapı lanması ve valinin konumuyla ilgili olarak idari ve akademik çevrelerden
yeni model teklifleri ileri sürülmektedir. Valinin seçimle i şbaşına gelmesi ve il
başkanl ığı modeli bunlar aras ında yer almaktad ır. Ku şkusuz bu önerilere de
çeş itli eleştiriler yöneltilmektedir. Ancak Avrupa Birli ği uyum sürecinde, Türk
Kamu yönetiminin yeniden yap ılanması ele alın ırken, il özel yönetimlerinde
valinin konumu, demokrasinin temel prensipleri ve Avrupa Yerel Yönetim
Özerklik Şartı anlayışı çerçevesinde, Türkiye'nin üniter yap ı sı zedelenmeden ve
geleneksel yap ı dikkate al ınarak yeniden şekjllendirilnıelidir.
Anahtar Kelimeler : Demokrasi, il özel yönetimi, yerel yönetim, vali,
özerklik
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ABSTRACT:
Private Province Administrations, inside the geographic frontiers which
are named "province" in Turkey, are one of the three local government units.
These units take place in the constitution as a responsible for executing local
qualified public services. The council which is elected from the general part of
the province, the committee which is elected by this council, and the governor
who is appointed by the central government, are the members of the Private
Province Administration.
As a parallel with the developments in the world, managerial and
academic area give some model suggestions for the reconstruction of the Private
Province Administrations and the position of the governor. Employin ğ the
governor by the election and the model of province presidency are some of
these. Doubtless these suggestions are also criticised. But in the adaptation
progress of European Union, there can be a revision with the governor position
in the private government, basic characteristic of democracy and European local
government autonomy, but this revision must not damage our basic contruction
and traditional construction.

cy

I. Giriş

a

Keywords : Democracy, Private Province Adn ıiıı istrations, local
goverment, governor, autonomy

Türkiye'de il özel yönetimleri anayasal bir kurulu ş olarak yerel yönetim
birimleri aras ında yer almakta ve il olarak adland ırılan coğrafi bölgede, yerelin
yerel ortak gereksinmelerini kar şı lamaya yönelik hizmetler sunmaktad ır. Karar
organlar ı seçimle oluşmasına rağmen yürütme organ ı merkezi yönetimin atad ığı
bir üst düzey yönetici olan validir.

pe

Valinin özel yönetimin ba şı ve yürütme organ ı olması, merkezi
yönetimin il özel yönetimi üzerindeki vesayet yetkisini güçlendirmekte, yerel
demokrasi ve özerkli ği olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle Türk yönetim
sistemi iççinde il özel yönetimleri ve valinin konumu s ıkça tart ışı lmakta, mevcut
durum yoğun eleştiriler çekmektedir.
Küreselleşme süreci ve yeni liberal politikalar ın da yaygınlık
kazanmas ıyla birlikte dünyadaki artan e ğilim demokrasinin okulu olarak kabul
edilen yerel yönetimlerin geli ştirilmesi ve güçlendirilmesi yönündedir. Bu
evrensel geli şmenin dışında kal ınamayacağı na göre, il özel yönetimlerinin ve bu
arada valilik kurumunun yeniden yap ılandırılmas ı bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktad ır.
Araşt ırma, kapsam itibariyle yerel demokrasi-özerklik tart ışmaları
bağlamında il özel yönetimleri ve valilik kurumunu irdelemekte, bu birimlerin
Türkiye özelinde yeniden yap ı land ırılması nda yap ı lan çal ışmaları, karşı laşı lan
güçlükleri ve ulaşı lan sonuçlar ı incelemeye çal ışmaktad ır. Çal ışma daha çok
kuramsal boyutlu bir ara ştırmay ı kapsamakta olup, bir mülki idare amirinin
uygulamada ya şadığı durumu yansıtması aç ıs ından önem taşımaktad ır.
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Demokrasi Kavram ına ilişkin Kuramsal Tartış malar
Demokrasi kavram ı genel anlamda hukuken iktidar olma yetkisinin halk
elinde bulunmas ı ; halk tarafından hükümet edilmesi ya da halk ın kendini
yönetecekleri kendi iradesiyle seçmesi demektir (Özkalp, 2001, s.252).
Demokrasi kavram ının ayrıntı lı tammlanmasına, ne olup olmad ığına geçilmeden
önce, yap ı lan tan ımlamaların ne derecede sa ğlıklı ve gerçekçi olduklar ın ın
bilinmesi gerekir. Eğer yap ı lan demokrasi tan ımı koşula bağl ı keyfi bir
demokrasi anlay ışım içeriyorsa, burada öznel bir de ğerlendirme söz konusudur
ve yap ı lan tan ım tart ışmaya aç ıktır. Diğer bir demokrasi tan ı m ı ise daha çok
sözlüksel bir yap ıya oturtularak ortaya konulmakta ve üzerinde ortak bir
uzlaşma sağlamaktad ır. Satrori'ye göre, sözlüksel ve ko şula bağl ı tan ımlar
birbirinden farkl ılık gösterebilir. Sözlüksel tan ı m normatif nitelikte de ğilken
(örneğin, normatif tan ımda demokrasi terimi, " belirli biçimde
kullanılmalıdır" şeklinde ifade edilmektedir), ko şula bağl ı tan ım, sözcü ğün nas ı l
anlaşılması veya anlaşılmaması gerekti ğini ifade etmekte ve düzenleyici
nitelikte olmaktad ır (Sartori, 199.6, s.280). Demokrasi tan ımlamalarında önemli
olan, düşüncede oluşturulmaya çal ışı lan demokrasi fikrinden çok, demokrasinin
kuramsal olarak ne anlama geldi ğidir.
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Modern siyasal demokrasi, yönetenlerin yapt ıklarından dolay ı , seçilmiş
temsilcilerin rekabeti ve i şbirliği yoluyla, dolayl ı olarak hareket eden
vatandaş lar tarafından kamusal alanda sorumlu tutulduklar ı bir yönetim
biçimidir (Diamond ve Plattner, 1995, s.68). Demokrasi sorunu ço ğunluk
egemenliği olarak de ğerlendirilse bile, demokrasinin dinamik unsuru ve
düzeneğini ayakta tutacak olan şey, az ınlık haklar ına saygı ve güvencedir
(Sartori, 1996, s.359). Ça ğdaş demokrasiler, s ınırl ı çoğunluk yönetimine, seçim
usullerine ve iktidar ın temsil yoluyla devredilmesine dayan ırlar (Sartori, a.g.e.,
s.32). Demokrasinin temel unsurlar ı ise sıras ıyla konsessus, kat ıl ım, eri şim,
duyarl ılık, çoğunluk yönetimi, parlamentonun egemenli ği, parti hükümeti,
çoğulculuk, federalizm, başkanl ık sistemi, kuvvetler ayr ı lığı olarak alt ba ş l ıklar
halinde incelenebilir (Diamond ve Plattner, 1995, s.76). Ifade edilen demokrasi
tanımlarından ve demokrasi ile ilgili aç ıklamalardan anlaşı lacağı üzere,
demokrasi olgusu belli noktalarda odaklanmakta, dü şünsel farkl ı lığın! bu
noktalar üzerine kurmaktad ır. Bu noktalar ın en önemlilerinden biri,
demokrasinin s ınırl ı çoğunluk yönetimine dayanan bir halk iktidar ı olduğu
yönündeki aç ıklamad ır. Buradaki s ın ırl ı çoğunluk, demokrasi anlay ışı
çerçevesinde az ınlık hakların ı da korumakta ve az ı nlığı n bir gün çoğunluk
yerine geçerek siyasal iktidar ı devralacağı yönünde kendini ifade etmektedir.
Demokraside halk, seçimler yoluyla temsili iktidar ı oluşturmakta ve
oluşan bu iktidar, siyasal yap ıyı meydana getirmektedir. Yani halk bir anlamda
hem iktidar olmakta, hem de iktidar ın kurallar ına tabi olan toplumsal yap ı da yer
almaktad ı r. Burada dikkat edilmesi gereken şey halkı n seçimler yoluyla
belirledi ği siyasal iktidarın denetimden ç ıkmas ı ve siyasal iktidar ın bir süre
sonra halkın egemenliği denilen düşüncenin d ışı na taşarak kendi mevcut
egemenli ğini halka rağmen ilan etmesidir. Bu aç ıdan halkın iktidarı deyimi
demokrasi tart ışmaları içerisinde yeniden sorgulanmas ı gereken bir kavram
olmuştur.
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Bir ülkede yapılan seçimlerin demokratik olarak kabul edilmesi için
seçimlerin sadece teknik olarak 'özgür' olmas ı yeterli de ğildir. Bunun yan ında
partilere eşit koşullarda rekabet imkan ı verilmesi, serbestçe örgütlenebilme,
seçimlerden önce kampanya faaliyetlerinin yürütülebilmesi, seçimlerde
süreklilik ve de ğişik seçim bölgelerindeki adaylar ın birbirleriyle temas
sağlayabilmeleri gibi etkenler de gerekmektedir (Dursun, 2001, s.90). Sartori bu
noktada, t ıpkı seçmensiz temsilin fazla bir anlam ı olmadığı gibi, serbest bir
tercih olmaks ızın yapılan seçimden de temsili bir hükümetin ortaya
ç ıkamayacağın ı, çıksa bile bunun, halk ın düzenli aral ıklarla egemenli ğini terk
etmesinden başka bir şey olamayacağın ı belirtmektedir (Sartori, 1996, s.32).
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Demokrasi tart ışmalarında, demokrasinin hangi düzlem üzerinde yer
ald ığı görüşü daha çok Marksistler taraf ından dile getirilmektedir. Buna göre bir
ülkedeki mevcut demokrasi anlay ışı, o ülkenin toplumsal yap ısından, üretim
ilişkilerinden, beslendi ği düşünsel felsefeden soyutlanamaz. Demokrasi
anlayışını belirleyen en önemli ölçütlerden biri, ülke içerisinde egemen olan
ekonomik sistem ve onun zihinsel alt yap ıs ıdır. Her ekonomik sistem kendi
felsefesini, kendi insan tipini olu şturabilece ği gibi, kendi demokrasi anlay ışını
da meydana getirebilecektir. Marksistlere göre, mülkiyet ve üretim ili şkilerini
sorgulamayan, s ınırl ı çoğunluk iktidarı söylemiyle kendi başat ideolojisi
çerçevesinde hareket eden demokrasi, halk ın iktidarından çok ideolojinin
iktidarı olacakt ır.
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Marksistlerin vurgu yapt ığı konulardan biri de, demokraside siyasal
bilinç ve kültürün oynadığı roldür. Bu çerçevede Lane'ye göre, siyasal bilinç
düzeyi düşük insanların politik konular üzerinde kontrol ve etkileri daha azd ı r,
kamusal politikalar toplumda daha çok yüksek statü ve gelir düzeyinde ki
insanlar tarafından yap ılmaktadır, düşük statüdeki insanlar ın politik deneyimleri
az olduğundan politika ile ilgili konularda kendilerini rahats ız
hissetmemektedirler ve bu insanlar, karma şık konularda daha az kapasiteye
sahip olduklar ından bu konular ile az ilgilenmektedir (Özkalp, 2001, s.253).
Lane'nin saptamalar ında, toplumsal statünün bireyin içinde bulundu ğu
siyasal bilinci varedece ği ortaya konulmaktad ı r. Marksist görü şe göre,
toplumsal statüyü belirleyen en önemli olgu da ki şinin gelir düzeyidir.
Dolayısıyla Marksist görüşe göre, gelir da ğı t ımını sorgulamadan yap ı lan bir
seçimin toplumsal e şitliği zedeleyelebilece ği ve adaletsiz olacağı ifade
edilmektedir.
Dolay ısıyla Marksistler, kapitalist ili şkiler bağlam ında yap ılacak bir
seçimin tart ışmal ı ve temsilde adaleti sa ğlamada kuşkulu olacağını savunarak,
demokrasi anlayışının toplumdaki ekonomik alt yap ıdan soyutlanamayacağın ı
ifade etmektedirler.
II. Liberal Yaklaşımlarla Yerel Yönetimler-Demokrasi ili şkisi
Yerel yönetimler ve demokrasi ili şkisi, tarihsel olarak tart ışı lan önemli
konulardan biri olmuştur. Süreç içinde yerel yönetim kurumu, yap ı land ırılmas ı,
demokratikle şme süreci içinde bu kurumlar ın oynayacağı roller ele al ınm ış ve
çoğu zaman yerel yönetimlere kat ılım ile demokrasi aras ında birebir bağ
97
Sayı: 145
temmuz-a ğustos-eylül 2004

kurulmuştur. Bu çerçevede genel olarak, yerel yönetimler üzerinde dü şünsel
egemenliği bulunduran liberal felsefe bu çal ışmanın ana temas ını
oluşturmaktad ır.
Liberalizm genel olarak bir serbestle ştirme-özgürle ştirme felsefesini
içinde barındıran bireyden hareket eden bir ideoloji olarak ortaya ç ıkmaktad ır.
Liberalizm, sözcük olarak İspanyolca'dan İngilizce'ye geçmi ş ve 19. yüzy ı l ın
başlarında siyasal terminolojiye girmeye ba ş lam ıştır. Zamanla kullan ımı
yaygınlaşan kavram, dü şünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve serbest ticareti
savunanları niteleyen bir etiket haline gelmi ştir (Yayla, 1992, s.191).
Devletin ekonomiye müdahalesinin en alt düzeye indirilmesini savunan
liberalizm; serbest piyasaya ko şulsuz destek verilmesini öngörmekte ve siyasal
ve ekonomik yönleriyle bireyci bir yaklaşımı temsil etmektedir ( Şaylan, 1994,
s.23). Liberalizmde, devletin bizzat giri şimci olarak piyasada bulunmas ı ve
ekonomiye düzenleyici yönlendirici olarak müdahale etmesi benimsenmemekle
birlikte, devletin tamamen etkisiz kalmas ı da savunulmamakta, piyasan ın
yozlaşması ya da piyasa başarısızl ıklarını önlemeye yönelik düzenlemelerde
devletin müdahalesi me şru görülmektedir (Aksoy, 1995, s.160).
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Dolayısıyla, liberalizmin dört temel unsurunun var oldu ğu söylenebilir.
Bunlar: Bireycilik, özgürlük, kendili ğinden doğan düzen ve piyasa ekonomisi,
hukukun egemenliği ve s ınırl ı devlettir. Ekonomiden siyasete, hukuktan kültüre
hemen hemen her konuda kendine yer bulan liberal anlay ış, yerel yönetimler
üzerinde de dü şünsel bir egemenlik olarak varl ığı n ı ilan etmi ş ve genellikle
yerel yönetimler üzerine yap ılan tartışmalar genellikle liberal bir dü şünce ekseni
içinde geli şmiştir. Liberal yakla şıma göre, yerel yönetimler yerel halk tarafından
seçilmiş kişilerce yönetilen, bir tüzelki şiliği olan, bağımsız ya da özerk bir
konumu ve kendisine ait bir maliyesi bulunan yönetsel kurum olarak tan ımlanır
(Güler, 1998, s.8). Yap ı lan tan ım kimi değişimlere rağmen günümüzde liberal
çevrelerce hala geçerlili ğini korumakta ve yerel yönetimler üzerine yakla şımlar
genellikle bu noktadan hareket ederek yap ılmaktad ır.
Yerel yönetim kurumunun liberal kavramsalla ştırılması, esas olarak John
Stuart Mill tarafından ortaya konulmu ştur. Mill'in ç ıkış noktas ını insan ın
özgürlüğünü ve ilerlemesini engelleyen "merkezile ştirilmiş güç" ve zekan ın
sınırlarının saptanmas ı kaygısı olmuştur. Önerdiği çözüm, etkinlik ve verimlili ği
bozmamak koşuluyla, gücü olabildi ğince çevreye yayma, buna kar şılık bilgiyi
olanakların elverdiği kadar merkezde toplamak ve oradan yaymakt ır.
Mill, güç ve yetkilerin dağıtılmas ını, bunların nas ı l paylaşılacağını ve
yerel yönetim örgütlenmesine neden gereksinme duyulduğunu belirtmi ştir.
Liberal yerel yönetim kuram ı genellikle bu görüş ler üzerine temellenmi ştir.
Yerel yönetimlerin hizmet sunmalar ındaki etkinlik konusu, Mill'in kuram ında
temel sorun olmu ştur. Mill'in savlarında yerel özgürlük konusu ise, genel olarak
bireysel özgürlük sorunlar ından ayrı tutulmuş, ancak yeterli bir biçimde
tan ımlanmamıştır.
Daha sonraki liberaller de yerel özgürlük deyiminin içini doldurmaya
çalışm ışlardır. Bu çerçevede Yeni liberal dü şünür olan Hayek, yerel yönetimi
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serbest piyasan ın siyasal dengi saym ış, onu özel sektörden sonra " en iyi
çözüm" olarak ifade etmiştir. Yerel yönetimi hizmet sunan bir i şletme durumuna
indirgeyen bu görüş, kamusal bir kurum olan yerel yönetimi piyasaya
yaklaştırmaktadır (Güler, 1992, s.16).
Liberalizm, yerel yönetim konusuna, genellikle yerel yönetimlerin
demokrasinin temeli, be şiği olarak yaklaşmakta ve bu sav ını genel olarak üç
noktaya dayanarak aç ıklamaya çal ışmaktadır. Birincisi ölçek sorunudur. Buna
göre; yerel yönetimler demokrasinin be şiğidir, çünkü yerel yönetimler, ölçeği
küçük olmas ı nedeniyle yerel halk ın doğrudan kendi kendisini yönetmesine
daha elveri şlidir. Bu anlayış öznel bir değerlendirme ışığında eleştiriye aç ık olan
bir noktadır. Güler bu düşünceye şu temelde karşı çıkmıştır: "Bir gerçeklik
olarak kabul edilen bu say ,asl ında ilk izlenimden do ğan bir beklentidir.Oysa
kapitalist toplumda,ne kadar küçük olursa olsun hiçbir yerle şme biriminde
normatif bir 'yerel halk' kavram ıyla kucaklanacak bir nesnel gerçeklik yoktur.
Medeni haklar bakımından eşit bir yerel halk,üretim ili şkilerindeki konumları
farklı insanlardan olu şan 'yerel halk' kar şısında etkisizdir.Bu nedenle 'ölçe ği
nedeniyle demokrasinin temeli olarak yerel yönetim' say ı yalnızca iyi niyetli bir
beklentidir (Güler, 1998, s.2).
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İkincisi, eğitim düşüncesidir. Bu anlay ışa göre yerel yönetimler
demokrasinin temelidir çünkü, ülkenin en ücra kö şelerinde bulunan halk, temsili
demokrasi ile yönetime getirdikleri ki şileri görebilmekte, bu durumda onlar için
siyasal yaşama katılma ve buradan hareket ederek temsili demokrasinin
kurallarını yaşayarak öğrenme fikri doğmaktadır.
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Üçüncüsü, yerel yönetimlerin demokrasinin be şiği olduğu düşüncesidir.
Buna göre, Bat ı Avrupa demokrasilerinin ba ş langıcı on ikinci yüzy ıla kadar
uzanmakta ve bu demokrasiler bu anlamda zengin bir yerel yönetim deneyimine
sahip olmaktad ırlar. Ancak, geli şmiş batıl ı ülkelerde yerel yönetimlerin alt ı
yüzyıllık bir geçmi şi bulunurken, azgeli şmiş ülkelerde ve bu arada Türkiye'de
sadece yaklaşık 160 yıllık bir mazi söz konusudur (Güler, 1998, s.2-3)
Yeni liberal görü şler de yerel yönetimlere kuramlar ında önemli bir yer
ayırm ıştır. Yeni liberal politikalar, ana tema olarak devlet müdahalecili ğinin
özgürlükleri kısıtladığını ve merkeziyetçi bir yap ının ortaya ç ıktığını öne
sürerek, devletin hedeflerinin ve etkinlik alan ının mutlaka sınırlandırılmas ı
gerektiğini savunmaktad ırlar. Bu s ınırlama, ekonomik ve siyasal özgürlü ğe
ulaşmada en önemli araçlardan biri olarak görülmektedir (Yayman, 2000).
Böylece yeni liberal politikalar ın yerel yönetimlere bak ışı da büyük ölçüde ki şi
özgürlüğü, çoğulculuk, merkezi yönetimin s ınırlandırılması gibi kavramlar
etrafında şekillenmektedir. Bu çerçevede yeni liberal dü şünürlerden olan
Nozick, özellikle ekonomik özgürlükle bireysel özgürlük aras ındaki ilişkiyi
vurgulamış (Gray, 1986, s.41), Hayek de eserlerinde, ekonomik etkinliklerin
merkezi yönetimin denetimine tabi tutulmas ının verimliliği önleyeceğini
belirterek, ağı rlıklı olarak "özgürlük" kavram ına vurgu yapm ıştır (Hayek, 1999,
s.5).
1970'li yıllarda refah devleti anlay ışın ın artan bir biçimde sorgulanmas ı,
kamunun küçültülmesi sorunu da beraberinde getirmi ştir. Bu çerçevede merkezi
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ve yerel yönetimler, "giri şimcilik, müşteri, projecilik, rekabet, kendi kendine
yeterli olma, kar ve ba şarı" gibi piyasa temelli yeni de ğerler etrafı nda
yap ı landırı lmaya başlanmıştır. Böylelikle kamu yarar ına dayanan kültürel
ortamdan, birey ve gruplar ın ç ıkarlarını n temel al ındığı giri şimci bir sürece
geçilmiştir.
Bu süreç içinde küçültülen ve daralt ı lan kamu hizmeti anlay ışıyla, bir
yandan rasyonel bir kamu yönetimi tan ımının öğeleri ortaya konmakta, bir
yandan da işletmecilik anlayışına göre örgütlenen ya da bu anlay ışı temsil eden
özel sektör devreye sokulmaktad ır. Kamu iktisadi te şebbüslerinin h ızla
özelleştirilmesi bu anlay ışın en somut göstergelerinden birini olu şturmaktad ır.
Bu kuruluşlar, satış yoluyla ve h ızla elden ç ıkarılarak özelleştirilmekte,
korunması gerekenler ise piyasa sistemine göre yeniden örgütlendirilmektedir.
Dolay ısıyla, liberal anlay ış yerel yönetimleri daha çok özgürlük ve
demokrasinin i ş lerliği aç ısından ele almaktad ır.
III. Yerel Yönetimler-Demokrasi ili şkisinin Sosyo-Politik Sistem
içerisindeki Yeri
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Yerel yönetimler, ülkelerin içinde bulunduklar ı siyasal ve ulusal
koşullara göre farkl ı biçimlerde yapıland ırı lmaktad ı r. Örneğin, İtalya'da "il
başkanlığı" adı altında bir yerel yönetim kurumu benimsenmi şken, Türkiye de il
özel yönetimleri bu işlevi yerine getirmektedir. Italya'daki il ba şkan ının seçimle
iş başına geldiği, Türkiye'de ise il özel yönetimlerinin ba şında atanm ış bir
mülkü amir olan valinin bulundu ğu gerekçesiyle Italya'daki sistemin göreceli
olarak Türkiye'dekine göre daha demokratik oldu ğu düşünülebilir. Burada yerel
yönetimler konusu, seçilmi şler-atanm ışlar tart ışmasına sokulabilir. Bu ise öze
ilişkin olmayan, geleneksel ifadeyle şekil koşullarına indirgenen bir yakla şım
olacaktır. Burada demokrasi fikri hem kuramsal, hem felsefı düzlemde ele
al ınmalı ve işlerliği itibariyle de yerel yönetimler üzerinde ki uygulan ışı yeniden
düzenlenmelidir.
Niçin demokrasi sorusu Sartori taraf ından, vatanda ş ların keyfi ve
kişiselleşmiş iktidara karşı korunması biçiminde yanıtını bulmakta, bu amaca
hizmet etti ği sürece demokrasinin etkin olaca ğı ifade edilmektedir (Sartori,
1996, s.466). Peki demokrasi bu amaca hizmet etmezse, örne ğin insanlar siyasal
tercihlerini zorunlu kald ıklarından ya da kötünün iyisi diye siyasal bak ış
açılarından yola ç ıkarak yaparlarsa ne olacakt ır? Korku, burada totaliter bir
yapıya bürünmese de, gelece ğin belirsizli ği itibariyle farkl ı bir yüzle ortaya
çıkmaktad ır. Keyfi ve s ınırsız iktidara kar şı korunmak, siyasal özgürlü ğün
sağlanmas ıyla gerçekleşebilir. Siyasal özgürlük, yani özgür vatandaş olabilme,
vatandaşın daha az iktidar ın, kolayca onu yutabilecek potansiyeli olan daha
büyük iktidar kar şısında ayakta kalmas ını sağlayabilecek ko şulların
oluşturulmas ına bağlıdır (Dursun, 2001, s.107). Dolay ısıyla, yerel yönetimler
üzerindeki tart ışmalarda s ıkışıp kal ınan seçilmiş atanm ış tartışması bu durumda
sığ bir tartışma olarak ortaya ç ıkmaktad ır.
Demokrasinin uygulama alan ı olarak ortaya ç ıkan bir aksakl ıkta,
çözümün siyasal özgürlükte oldu ğu fikrinin ortaya konulduktan sonra siyasal
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özgürlük ve kültür tart ışmasının yaşanmasıdır. Siyasal demokrasiyi destekleyen
siyasal kültür, siyasal rekabete olanak veren bir ortamda olu şur. Bununla
birlikte, siyasal rekabetçi bir sisteme geçilmeden önce varolan kültür ö ğeleri
rekabetin başlamasından sonra kültürün içeri ğini etkilerler ve biçimlendirirler
(Kalaycıoğlu, Sarıbay, 451).
Eğer demokrasi işlemiyorsa, halk kendi r ızas ıyla yönetilmemeyi
yeğleyebilir. Di ğer bir ifadeyle siyasal bir tercihte bulunma ızdırab ına
katlamamayı arzulayabilir. İşte burada bir paradoks söz konusudur: Demokrasi
rızayı, rıza ise me şruluğu gerektirmektedir. Fakat etkinlik r ızaya kurban
edilebilir. Seçimle gelen liderler, ne kadar gerekli ve ak ıllıca da olsa, çoğu kez
halkın istemediği ve beğenmediği politikalar ı izlemekte isteksiz davran ırlar
(Diamond ve Plattner, 1995, s.129).
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Dolayısıyla, yerel yönetimler ile demokrasi aras ında kurulacak ba ğ
şekilsel bir seçim fikrinden ziyade, demokrasinin hangi ko şullarda etkinlik
kazanabileceği üzerine oturtulmal ıdır. Kaldı ki seçim sistemleri, seçime
katılacak partilere sa ğlanan fırsat eşitliği, ülkenin sosyo-kültürel şartlarından
kaynaklanan aşiret -cemaat bilinci, yap ı lan bir seçimin de meşruluğunu
gölgelemektedir. Demokrasi ile yerel yönetimler aras ında kurulmaya çal ışı lan
ilişki, kolaycı bir yolla biçimsel bir alana kayd ırılmak istenmekte, yerel
yönetimlere dair sorunlar bu çerçevede göz ard ı edilmektedir.
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Türk yerel yönetim sistemi belediye, köy ve il özel yönetimleri olmak
üzere üçlü bir ayr ıma tabi tutulmakla birlikte, burada ara ştırma konusu olan il
özel yönetimleri ve valilik kurumu üzerinde durulacakt ır.
IV. İl Özel Yönetimleri ve Valilik
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İ l özel yönetimi, Türkiye'de yerel nitelikli kamu hizmetlerini yürütmekte
yükümlü belediye ve köy yönetimleriyle birlikte anayasada yer alan üç yerel
yönetim biriminden biridir. Belediye ve köylerin faaliyetleri, kendi yerle şim
merkezi ile s ınırl ı olmasına karşın il özel yönetimleri "il" denilen co ğrafyada
faaliyet göstermekte ve il s ınırları içindeki bütün bölgeyi kapsamaktad ır. Bir
yerleşim biriminin kanunla il statüsüne kavu şturulmas ıyla birlikte il özel
yönetimlerinin kurulma şart ı gerçekleşmiş olmaktadır. Bu bakımdan merkezi
yönetimin taşra te şkilatı olan il ile yerel yönetim birimi olan il özel
yönetimlerinin faaliyet alan ı ayn ıdır. Bu ortak özellikleri sebebiyle ço ğu zaman
il genel yönetimi ile il özel yönetimi birbirine kar ıştırı lmakta, ya da il özel
yönetimleri merkezi yönetimin bir birimi gibi alg ı lanmaktad ır. Bunun en önemli
nedenlerinden biri il genel yönetiminin başı olan valinin ayn ı zamanda il özel
yönetiminin de yürütme organ ı olmas ıdır.
İl özel yönetimlerinin tüzel ki şiliğe sahip bir yerel yönetim birimi olarak
kuruluşu ilk defa 1913 tarihli geçici bir kanunla ( İdare-i umumiye-i vilayet
kanun-u muvakkati) olmuştur. 1987 yılında yap ı lan 3360 sayılı kanun
değişikliği ile bu günkü şeklini alm ıştır.
İl özel yönetimlerinin il genel meclisi, il daimi encümeni ve vali olmak
üzere üç organ ı vardır. Vali, il özel yönetiminin yürütme organ ıdır. Bu sıfatla il
genel meclisinin ve il daimi encümenin ald ığı kararları yürütür. Vali il genel
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meclisine sunulacak olan bütçe ve çal ışma programlar ını, il genel meclisi ve
encümenin gündemini hazırlar. Özel yönetim bütçesinin ita amiridir,
harcamaları yapar. Valinin çal ışmaları, il genel meclisi ve il daimi encümeni
tarafından denetlenir.
Çalışmanın ana temas ını oluşturmas ı açısından özel yönetiminin ba şı
olarak valinin daha detayl ı olarak incelenmesi gerekmektedir.

A. Türk Yönetim Sistemi İçinde Valinin Yeri
1. İl Genel Yönetimi ve Vali
Vali, yetki geni şliği çerçevesinde il genel yönetiminin ba şına merkezi
yönetim tarafından atanan ve merkezin ta şradaki önemli yetkilere sahip
temsilcisidir.
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Osmanlı Eyalet Sisteminde beyler beyi, eyalet beyi gibi adlarla nitelenen
vali, İdare- İ Umumiye- İ Vilayet Nizamnamesinden sonra bu ad ı almıştır.
Cumhuriyet döneminde kurulan vilayetler valiler taraf ından yönetilmi şlerdir.
5442 sayılı İl idaresi Kanunu, il genel yönetimini ve valilerin yetki ve
görevlerini düzenlemektedir.
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Vali ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayr ı ayrı her bakan ın
temsilcisi ve bunlar ın yöııetsel ve siyasal yürütme organ ıdır. İlin genel
idaresinden her bakana kar şı sorumludur. Vali ilin her yönden genel idare ve
genel gidişini düzenlemek ve denetlemekle yetkilidir. Vali mü şterek kararname
olarak bilinen bakanlar kurulu karar ı ve Cumhurba şkan ı nın onay ı ile atanır.
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Valiler istisnai memur statüsündedir. Mevzuat aç ıs ından valilerin
atanmas ı hakkında başka bir düzenleme olmamas ına karşın teamülde valiler
mülki idare amirleri s ınıfından kaymakam, vali yard ımc ısı ve mülkiye
müfetti şleri aras ından atanmaktad ır.

2. İl Özel Yönetiminin Ba şı Olarak Vali

İ l genel yönetiminin başı olan vali, ayn ı zamanda anayasal bir yerel
yönetim birimi olan il özel yönetiminin de ba şı ve yürütme organ ıd ır. Vali hem
merkezi yönetimin bir yetkili ajan ı, hem de bir yerel yönetim biriminin ba şı
olarak ikili bir konuma sahiptir. Valinin merkezi yönetimin il örgütünün de ba şı
olmas ı, onun bu idare üstündeki otorite ve nüfuzunu daha da art ırmaktad ır
(Coşkun, 1999: 104). Bu pozisyondaki bir merkezi yönetim ajan ının özerk bir
yerel yönetim birimi olan il özel yönetiminin ba şında olmas ın ı çok ağı r bir
vesayet şekli sayan görüşler gittikçe artmaktad ır. Bu durum özellikle yerel
demokrasi aç ıs ından eleştirilmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin yeniden
yap ılanmas ı ile ilgili çal ışma ve raporlarda valilerin seçimle i ş başına gelmesi ya
da özel idarelerin yürütme organ ı sıfatları nın sona erdirilerek, il özel
yönetimlerinin başının seçimle doğrudan halk tarafından ya da meclis içinden
seçilmesini öneren görü şler bulunmaktad ır (Gönül, 1990, s.60). İ l yönetim
modelinin al ınd ığı Fransa'da 1982 y ılında yap ı lan de ğişiklikle valilerin konumu
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sadece il genel yönetimi ile s ınırlandırılmış, il özel yönetiminin başının, genel
meclis içinden seçilmesi yöntemi benimsenmi ştir. Buna karşılık, valilerin yerel
yönetimler üzerinde vesayet yetkileri sürdürülmü ştür (Özer, 1989, s.84).
Merkezi yönetim aç ısından özel yönetimlerin ba şı olan valilerin
atanmasında pratik bazı yararların olduğu da kabul edilmektedir. Vali, il genel
meclisi ve il daimi encümenindeki üyeler sayesinde ilin sorunlar ını,
potansiyelini, halkın tfflep ve şikayetlerini ö ğrenme ve bunların çözümlenmesi
konusunda fırsat ve iffikanlar elde etmektedir. İl özel yönetiminin imkanlar ının
yetersiz kalmas ı durilmnnda, vali, merkezi yönetimin il kuruluşlarını devreye
sokmakta; böylece merkezi yönetimin, yerel temsilcilerle ve dolay ısıyla halkla
daha yakın ilişki kurmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlamaktadır. Bu
bakımdan il özel yönetimleri, valinin pozisyonunu güçlendiren ve etkinli ğini
artıran bir modeldir (Eryılmaz, 1997, s.133).
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Merkezi yönetimin il kuruluşlarının yetersiz olduğu durumlarda da özel
idare bir takviye güç olarak devreye girmektedir. Özellikle köy hizmetleri özel
yönetimlerinden büyük destek görmektedir.

V. Merkeziyetci Bürokratik Kültür ve Valilik
-
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Türkiye'de, temelde bürokratik, otoriter bir kültür söz konusudur.
Osmanlı döneminden miras olarak al ınan bu kültürde, "Devletin bekas ına"
birinci derecede önem verildi ği ve kamu işlerinde "hikmet-i hükümet" esas
sayıldığı için, bürokrasinin ayr ıcalıklı bir konumu vard ır. Bürokratik seçkinler,
devletin ç ıkarlarını, aynı zamanda toplumun da ç ıkarı saymaktad ırlar.
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Bu kültür ortam ı içinde devlet, insanlar ın kendisinden korktuğu ve
geleceklerini onda arad ıkları bir kollektif ayg ıt olarak ortaya ç ıkmaktadır.
Ayrıca bu anlay ışta, "nimet" ve " ihsan" kap ısı olarak kabul edilen devletin,
toplum tarafından bir "baba" olarak alg ılanması eğilimi de hakimdir. Bu durum
ise devlete, toplum nezdinde bir me şruluk kazand ırmaktadır (Erdoğan, 1998,
s.319).
Osmanlı Devletinden günümüze, siyasal ve yönetsel otoritenin birli ğini
bütünlüğünü korumak ve güçendirmek yönünde hakim bir görü ş ve uygulama
söz konusudur. Bu nedenle merkez, kendisine kar şı aykırı düşünce ve görü şler
ile "muhalefete", temelde güvenlik gibi kayg ılarla pek hoş bakmamış ; merkezin
siyasal gücünü zedeleyece ği ve yerel muhalif güçleri ortaya ç ıkartacağı
endişesiyle özerk yerel yönetimlerin geli şmesine uygun ortamlar
oluşturmamıştır. Yerel yönetimler, halk ın temsil edildiği ve yönetime kat ı ldığı
birer yönetim birimi olarak de ğil de, merkezi yönetimin birer şubesi (dairesi)
olarak düşünülmüştür (Eryılmaz, 1997, s.32). Bu çerçevede Tanzimatç ı
bürokratlar ın yerel özerklik ve yerel demokrasiyi yerle ştirmek gibi bir sorunlar ı
olmamış, sadece eyalet idaresinin ıslahı, gelirlerinin artt ırılması ve tutarl ı bir
yönetimin yerle şmesini sağlamak gibi hedefleri söz konusu olmu ştur.
Tanzimatç ı devlet adam ı için, devlet hayat ında, geniş grupların siyasal
katılımını sağlayan bir sistemden çok, devlete sad ık, çok kazan ıp, çok vergi
veren bir tebaanın varl ığı önem taşımaktad ır (Ortayl ı, 1979, s.287).
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Cumhuriyet idaresi, bu gelenekten etkilenerek merkeziyetçi ve otoriter
yönetim anlayışın' devam ettirmekte sak ınca görmemi ş, tersine, merkeziyetçi ve
bürokratik kültürü, reformlar ın yerleşmesi açısından kaç ınılmaz bir yöntem
olarak benimsemiştir. Bu süreçte merkezi yönetim tarafından merkezde
oluşturulan önemli kararlar ve politikalar, atama yoluyla gelen memurlar
(özellikle vali ve kaymakamlar) arac ı lığı ile ülkenin en ücra kö şesine kadar
ulaştırılmış ve uygulanmıştır.
Cumhuriyetin ilk yı llarında il özel yönetimlerinin alan ına giren görev ve
yetkiler, zamanla merkezi yönetimin kurdu ğu teşkilatların eline geçmi ş, merkezi
yönetim, atadığı valisiyle denetim ve gözetim alt ında tuttu ğu özel yönetimlerin
i şlevsiz kalmas ına seyirci kalm ıştır. Bu, bir yönüyle merkezi yönetimin valisine
olan güvensizliğini de ortaya koymaktad ır.
Valiler de zaman zaman a şırı merkeziyetçilikten yak ınmakta, merkezi
yönetimin ağır aksak ve hantal yap ısıyla sorunların çözülemeyece ğini ifade
etmektedirler. Yaz ıcıoğlu, valilerin seçimle gelmesi önerisini kolayc ı l ık ve
fantazi olarak yorumlamaktad ır (Yazıc ıoğlu, 1985, s.15).
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Günümüzde de valinin konumunda değişiklik olmam ış, devletin
taşradaki üst düzey bir yöneticisi olan vali, bir yerel yönetim kurumu olan il
özel yönetiminin ba şı ve bir vesayet makam ı olma özelliğini sürdürmüştür.
Valinin il genel meclisi kararları üzerinde onama yetkisi, il daimi encümen
kararlar ını bir kez daha görü şmek üzere geri çevirmesi bu organlarda
görüşülecek konular ı büyük ölçüde kendisinin belirlemesi gibi önemli yetkiler,
il özel yönetimlerinin demokratik ve özerk yerel yönetim birimi olma özelli ğini
zedeledi ği gibi, merkeziyetçi vesayeti de tescillemektedir. Vesayet makam ı ile
yürütme yetkisi, valinin şahs ında toplanm ıştır. Bu durum vesayet
mekanizmas ının, merkeziyetçi siyasal sistemin temel kurumlar ı ndan biri
olmas ından kaynaklanmaktad ır. Bu nedenle idari vesayet, uygulamada "siyasal
vesayete" dönü şebilmektedir (Ery ılmaz, 1997, s.105).

VI. Yerel Demokrasi ve Valilik

A. İ l Özel Yönetimlerinde Valinin Konumu Demokrasi İ le Ba ğdaşı r

m ı?

Bir ülkede demokrasinin sa ğl ıkl ı iş leyip i şlemediginin en önemli
göstergelerinden biri, özerk, güçlü ve demokratik yerel yönetimlerin varl ığıdır
(Yalç ındağ, 1992, s.5). Türkiye'de bu anlamda özerk, demokratik yerel yönetim
geleneğinin olduğunu söylemek güçtür. Ülkemizde yerel yönetimler 19. yy
reform hareketleri çerçevesinde Tanzimatç ı bürokratlar ın merkezin gücünü ve
otoritesini yeniden olu şturmak amac ıyla geliştirdikleri ve biraz da Avrupa'n ın
etkisiyle olu şan, daha çok taşrayı kontrol alt ı nda tutmay ı hedefleyen bir nitelik
taşımaktad ır.
Demokrasinin gerçekle şmesinde tek bir egemen güce a ğırl ık ve öncelik
tan ıyan görü şler, kuramsal tart ışmalarda da görüldü ğü gibi eleştirilmektedir.
Teorik olarak, yerel demokrasi, kat ı lımın öne ç ıkarı lmas ı ve yerel unsurlara
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önem verilmesi halinde kurulabilir ve sürdürülebilir. Ço ğunlukla yerel
yönetimler, merkezi yönetime oranla daha yo ğun bir biçimde demokratikle şme
ve katılımın yaşama geçirildiği alanlard ır. Bu, yerel yönetimlerin yurtta şlar için
ortak bir eylem alan ı oluşturmaları, gereksinme ve önceliklerin belirlenmesinde
ortak biçimde katılmayı sağlamaları ve tüm çözümlerde ortak karar ı öne
çıkarmalar ı ile olanaklı olmaktadır (Çiftçi, 1989, s.11). Yerel yönetimler
arac ılığıyla etkin bir demokratik katılımın uygulanmasıyla birlikte, hemşehriler,
kendilerini doğrudan ilgilendiren işlerin yürütülmesine kat ı labilmekte ve
seçtikleri temsilcilerden hesap sorabilmektedirler. Bu yönüyle kat ıl ım, "halkın
kendi kendisini yönetmesi" olarak ifade edilen demokrasi dü şüncesinin de
temelini oluşturmaktad ır (King, 1995, s.240).
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Bu çerçeve içinde de ğerlendirildiğinde, il genel meclisi ve il daimi
encümenin seçim yoluyla, yürütme organ ı olan valinin ise atama yoluyla göreve
gelmesi yoğun tartışmalara yol açmaktad ır. Anayasa aç ısından bir sakınca
doğurmayan bu durum yerel demokrasi aç ısından bir eksiklik olarak kabul
edilmektedir. Çünkü Anayasa, yerel yönetimlerin karar organlar ının seçimle
geleceğini belirtmiş, yürütme organ ı için bir düzenleme yapmam ıştır. Oysa
Avrupa Birliği ülkelerinde, yürütme organ ının atama ile göreve geldi ği bir
yönetim tarzı düşünülmemekte ve bu tarz bir yönetim anlay ışı genellikle
yadırganmaktadır.
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Karar alma sürecine ve di ğer faaliyetlere halk kat ılımının en yüksek
olduğu birimler yerel yönetimler olmas ı gerekirken, mevzuat ve uygulamada il
özel yönetimlerine halk kat ılımını n yeterli düzeyde oldu ğunu söylemek güçtür.
Bu konuda en önemli engellerden birisi, halkta il özel yönetimlerinin bir yerel
yönetim oldu ğu bilincinin henüz yerle şmemi ş olması, diğeri ise bu kat ı lım ı
sağlayacak mekanizmalar ın yeterince geli ştirilememiş olmasıdır. Valinin
konumu da burada katılımı engelleyici bir unsur olarak ortaya ç ıkmaktad ır.
Daha önce de belirtildi ği gibi il özel yönetimleri valinin konumu nedeniyle
merkezi yönetimin bir şubesi olarak görülmü ş, ildeki genel hizmetleri
desteklemesi beklenmi ştir. Burada ise kat ılımdan çok, talep ve beklentiler
önemli yer tutmaktad ır.
Yerel yönetim organlar ının salt seçimle olu şacagının öngörülmesi,
kurumlara demokratik nitelik katmaya yetmez. Biçimsel ko şulların ötesinde,
gerçek bir halk kat ılımın ın sağlanması , çoğunluk ilkesi ve önderlerinin hem
dan ışmaya önem vermeleri, hem de seçmene hesap verme sorumlulu ğu
duymaları yerel ölçekte de geçerli de ğerlerdir (Kele ş, 1998, s.55). Nitekim
yönetim çevresini ilgilendiren kararlar ın hangi kişi/ki ş ilerce al ınması
gerekece ğine dair düşünce ve tart ışmalar günümüzde önemini yitirmi ş,
kararlar ın bütün verilerle de ğerlendirilerek, ayr ıca yerel halk ın katı lım ı ve
iradesine önem verilerek olu şturulup olu şturulmadığı konuları ağırl ık
kazanm ıştır (Pıtırl ı, 2000).
Valilerin, iyimser bir yaklaşımla dan ışmaya önem verebileceklerini
söylemek muhtemelse de, siyasal olarak seçmene kar şı sorumlulu ğunun ve
hesap verme zorunlulu ğunun oldu ğunu söylemek güçtür. Seçmen valiye kar şı
hoşnutsuzluğunu siyasal mekanizmalar ı çalıştırmak suretiyle, belli dönemlerde
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yenilenen seçimlerde de ğil, merkezi yönetim nezdinde dile getirerek
göstermektedir.
Halkın geniş boyutlarda örgütlenerek yönetime kat ıldığı toplumlarda
devlet, memurların denetiminden ç ıkarak halka yak ınlaşmaya baş lar. Özel
yönetimlerin halkla yakla şması, yönetişimci bir anlayış içinde daha iyi hizmet
verir bir duruma gelmesi için, merkezi yönetimin atad ığı memurların
denetiminden ç ıkarılması gerekir. Bunun yolu ise, seçimle i ş başına gelen
yöneticilerin artt ırılmas ı ve siyasetin bürokrasinin önüne ç ıkanlmasıchr.

B. Demokratik Özerk Yerel Yönetimlerde Atanm ış Başkan
Türkiye'nin de kabul etti ği "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"nın
başlangıç bölümlerinde, yerel yönetimlerin demokratik rejimin ve kat ılımc ı
anlayışın temel kurulu şlarından biri olduğu vurgulanmakta (Zengin, 1994,
s.195) ve bu kurulu şların daha fazla yetki ve sorumlulukla donat ılmaları, hür
seçimle gelmi ş karar organlar ına sahip olmalar ı gibi konular öngörülmektedir
(Pıtırl ı, 2000, s.37).
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Bu açıdan bakıldığında il özel yönetimlerinin yeterince demokratik ve
özerk yap ılara sahip olmad ığı görülmektedir. Merkezi yönetim taraf ından atanan
valinin il özel idareleri üzerindeki a ğır vesayet yetkisi, hukuldlik denetiminde"
öte, yerindelik, hatta siyasal denetime kaym ıştır. Bilindiği gibi il daimi
encümeninin ald ığı kararlar ı vali, toplum yarar ı ve genel amaçlar aç ı sından geri
çevirip bir kez daha görü şülmesini isteyebilmektedir. Yine il genel meclisinin
alm ış olduğu kararlar valinin onay ı ile yürürlü ğe girmektedir.
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İçiş leri Bakanl ığı tarafından başlatı lan, İ çişleri Hizmet ve Te şkilatı
Yeniden Düzenleme Projesi ( İç-Düzen) kapsam ında hazırlanan il özel
yönetimleri ile ilgili raporda, valinin il özel yönetimlerinin yürütme organ ı ve
temsil makam ı olmas ı, özerklik anlay ışına ters düşse de, ara ştırma yap ılan
illerin hepsinde hem valiler ve hem de genel meclis üyelerinin tümünün,
ittifakla valinin bu günkü statüsünün devam etmesi gerekti ğini ifade ettiklerini
belirtilmi ştir (İç Düzen Genel Raporu).
Ulusal düzeyde parlâmentosunu seçen ve bu parlamentodan yürütme
organı çıkaran bir toplumun il düzeyinde kendi seçti ği meclisinin yürütme
organ ını belirleme hakk ının olmas ı gerekir. Ülkeyi yönetme yetkisi verilen
politikac ılara il düzeyinde güvenmemek çeli şkili bir tutum olur. Bugünkü
konumuyla valinin il özel yönetimi üzerinde çok geni ş bir vesayet yetkisinin
olmasına karşılık, halkın seçtiği meclisin valiyi denetleme yetkisi
bulunmamaktad ır (ES İAD, 1993, s.30).
İ l özel yönetimleri seçimle i ş başına gelen bir başkandan mahrum oldu ğu
için, daha çok merkezin politika ve talimatlar ı n ı uygulamakta, özgür politika
geliştirememektedir. Bu konuda biraz daha özerk olan belediyeler, merkeze
karşı muhalif tavır takını p politika üretebilirken, il özel yönetimleri parlamento,
siyasal partiler ve kamu oyunda bir bask ı unsuru olamamaktad ır. Bu da büyük
ölçüde il özel yönetiminin başı olan valinin konumundan kaynaklanmaktad ır
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VII. il Özel Yönetimlerinde Valinin Konumuna ili şkin Yeni
Yaklaşımlar
Günümüzde il özel yönetiminin yeniden yap ılanması,
bilimsel
çevrelerce kaç ınılmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ancak bu
yapılanmanm nas ıl olacağı konusunda farkl ı yaklaşımlar vardır (Ertabak, 1998,
s.311). Bu yakla şımlar aras ında il özel yönetimlerinin kald ırılarak görevlerinin
merkezi yönetime verilmesi, ilçe özel yönetimlerinin kurulmas ı (Yalçındağ,
1997), valinin seçimle i ş başına gelmesi (ES İAD, 1993) ve il başkanlığı
(Ertabak, 1998, s.311) gibi öneriler bulunmaktad ır. Çal ışmanın sinirliliği
bakımından son iki öneri üzerinde durmak yararl ı görülmektedir.
A. Valinin Seçimle İş Başına Gelmesi
İl özel idaresinin ba şında merkezi yönetimin temsilcisi, atanm ış bir
valinin bulunmas ı; yerel demokrasi ve özerklik aç ısından savunulmas ı güç bir
durum doğurmaktad ır. Özerk yerel yönetimler, kendilerini temsil edecek ba şkan
ya da valilerini, kendileri seçmedikleri sürece, bu günkü statüsü ile vali, sisteme
gittikçe yabanc ılaşan, yad ırganan ve koltu ğunda "iğreti" oturan "konuk
yönetici" görünümünde kalacaktır (Gönül, 1990, s.61).
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Bazı çevreler valinin doğrudan halk tarafından seçilmesini önermektedir.
Seçimle göreve gelecek yöneticinin hiyerar şik bir üstünün bulunmamas ı,
başkasından emir almamas ı, doğrudan seçmene karşı sorumluluk taşıması ve
kendi program ını uygulaması gerekir. Dolayısıyla, il genel ve özel idaresi
ayrımı ortadan kald ırılıp, valinin il yönetiminin başı olmas ı savunulmaktad ır.
Halbuki bugünkü haliyle vali, merkezi yönetimin ta şra görevlisi olarak içi şleri
bakanlığına bağlı ve hükümetin politikas ın ı yürütmekle yükümlüdür.
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Eğer vali merkezi idarenin ildeki temsilcisi ve memuru olmaktan ç ıkıp,
yalnızca il özel idaresinin ba şı olarak görev yapacaksa, seçimle i ş başına
gelmesi uygun görülebilir. Bu takdirde ilin genel yönetimi ortadan kalkar, ildeki
merkezi yönetim kurulu şları doğrudan merkezle ili şkilendirilir ve il ölçeğinde
kimi hizmetlerin yürütülmesinde il özel idaresi daha etkili hale gelir. Böyle bir
konumda vali, devletin temsilcisi olarak da misyonunu yürütebilir. Nitekim
yerel yönetim birimi olan köy idaresinin ba şı olan muhtar, ayn ı zamanda
devletin de temsilcisidir. Çünkü, genel yönetim kurulu şları gibi, yerel yönetim
birimleri de devletin birer parças ıdır.
Ancak, bu durumda, devletin ideolojik aç ıdan sorunlu olarak gördü ğü
siyasal partilerin, yerel yönetimlerde iktidar olma, yetki ve kaynaklar ı kullanma
endi şesi de gündeme gelmektedir. Böyle bir endi şe karşısında, il gibi büyük
ölçekli bir alan ı yöneten valinin, "makbul görülmeyenler" aras ından seçilebilme
tehlikesine kar şı , atama mekanizmas ı, güvenli bir yol olarak çal ıştırılmaktad ır.
Dolayısıyla, genelde mülkiye kökenli idareciler, mevcut idari yap ı ve
hizmet gerekleri aç ısından, hafıfletilmiş bir vesayet ile birlikte, valinin bugünkü
statüsünün korunmas ı gerekti ğine inanmaktad ırlar (Başsoy, 1995, s.50).
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B. İl Başkanlığı Modeli
İ l özel yönetimlerinin yeniden yap ılanmas ı tartışmalarında baz ı
çevrelerce ileri sürülen bir ba şka yaklaşım ise il başkanlığı modelidir (Ertabak,
1998, s.312).
Bu modele göre, valinin il özel idaresi ile olan ili şkisi tümüyle
kesilmekte, merkezi yönetimin ta şra temsilcisi olarak görevini sürdürmesi
öngörülmektedir. Bu durumda il özel idaresinin yürütme organ ı, ya doğrudan
yerel halk tarafından, ya da il genel meclisince belirlenebilecektir. İl başkan ı
olarak da nitelendirilebilen bu makam, il özel idaresini temsil edecek ve il genel
meclisinin ald ığı kararlar ı yürütmekle sorumlu olacakt ır.
Bu şekilde oluşan sistemde, il genel meclisi, bir yerel (il) parlamento
kimliğine bürünecek, encümen ve ba şkan da, meclisten güven oyu alarak, yine
meclisin denetimi alt ında çal ışacaktır.
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İl başkanlığı sistemi bugün İtalya'da uygulanmaktad ır. Yerinden yönetim
ilkesine uygun olarak yönetilen özerk il yönetiminin başında bulunan il başkan ı
(presidente della provincia), o ilde ikamet eden vatanda şlar tarafindan 5 y ı lda
bir doğrudan seçimle i şbaşına getirilmektedir. İl başkan ı , ilin yönetiminde
tamamen özerk olup herhangi bir üst makama kar şı sorumluluğu
bulunmamaktad ır. Buna karşı l ık başkan, il yerel yönetiminde hizmetlerin yerine
getirilmesinden, bağl ı birimlerin yöneticilerinin atanmas ından ve il encümeni ile
yerel yönetim sorumlular ı ve hükümet temsilcileri aras ında eşgüdüm sağlamakla
sorumludur. İtalya'da il başkanının yan ı sıra her ilde hükümet tarafından atanan
bir vali (prefetto) de bulunmaktad ır. Vali içi şlerine karşı sorumlu olup kamu
düzeninin korunmas ı, emniyet te şkilatının sevk ve idaresi, kamu kurulu ş ları
aras ında koordinasyon, sivil savunma ve kamu güvenli ği gibi konulardan
sorumludur ( Şanal, 2000, s.109).
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İ l genel meclisinin yetki ve etkinli ğinin artt ırılarak serbestçe karar
alabilecek bir organ haline dönü ştürülmesi, çağı n koşulları gereği zorunlu
olmakla birlikte, yasama gücüne de sahip bir parlamentoya dönü ştürülmesi, baz ı
çevrelerce ulus-devletin güvenli ği aç ısından tehlikeli görülerek ele ştirilmektedir.
Türkiye'nin özellikle son 15-20 y ı ld ır karşı laşt ığı sorunlar göz önünde
bulundurulursa, bu ele ştirilerdeki gerçeklik pay ı anlaşı labilir olmaktad ır. Fakat
daha çok güvenli ğe ilişkin bu tür görü ş ve kaygı ların kapsam ın ı n geni şletilmesi
ve yerel yönetimleri daha etkin hale getirmeye yönelik giri ş imlerin de bu
kapsaına al ınmas ı, güvenlik kayg ısı nın paranoid bir duruma dönü ştürme riskini
içermekte ve ele ştirilmektedir (P ıtırl ı, 2000, s.37).
Böyle olmakla birlikte, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle ilgili
yap ılacak düzenlemelerde, yerel demokrasi-özerklik anlay ışıyla, üniter devlet
yap ıs ının korunmas ı gerekliliğinin, ülkenin özgül koşulları çerçevesinde
dengelenmesi gerekmektedir.
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SONUÇ
Demokratikle şme süreci içinde yerel yönetimler vazgeçilmez
kurumlard ır. Yerel yönetimler öncelikle halk ın gereksinimlerinin ve yerel
sorunların çözüme kavu şturulmasında vazgeçilmez bir misyon
yüklenmektedirler. Küreselle şme süreci içinde bu kurumlar, öncelikle
özerkleştirilmekte, daha sonra yerel hizmetlerin piyasaya aç ılmas ı çerçevesinde
piyasa odaklı hale getirilmektedirler. Bu ba ğlamda yerel düzeyde kamu, sivil
toplum kuruluşları ve bireylerin birlikte yönetimini içeren "yöneti şim" anlayışı ,
yerel demokrasi konusunda daha çok yeni liberal politikalar ın varmaya çal ıştığı
noktayı ifade etmektedir.
Yerel yönetimler üzerinde etkin bir demokratik mekanizman ı n
kurulması, halkın aktif olarak kat ılımını ve etkin bir hesap verme anlay ışın ı
içeren bir yönetim sistemiyle sağlanabilir. Bu bağlamda yerele dair sorunlar ın
çözümünde ve yerelin istedi ği yönetim-politika anlay ışında; geleneksel,
soyutlanmış, apolitikleşmiş insan tipinden; kat ılımc ı ve denetleyen insan tipine
geçişle, arzulanan bir yerel demokrasi anlay ışı gerçekle şebilecektir.
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Yerel yönetimler denince akla ço ğu kez belediyeler gelmekle birlikte, il
özel yönetimleri de sistem içinde tarihsel konumu aç ı s ından önemli bir yer
tutmaktad ır. Bu kurulu şların etkin hale getirilmesi ve bu idareler kurulurken
oluşturulan yap ı ve ruha kavu şturulması durumunda, pek çok zorluk ve
tıkanm ışlık aşılacaktı r (Dursun, 2003). Bu çerçevede il özel yönetimlerinin
yeniden yap ıland ırılmasında, yerel demokrasi ve etkinlik aç ısından çok yararlar
söz konusudur. Bu kurulu şların başında olan valinin durumu, Türk yönetim
sisteminde, s ıklıkla tartışılmaktad ır.
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Valinin merkezi yönetimle olan ba ğını n güçlü olması ve il genel
yönetiminin başı olarak üstlendi ği görev ve yetkilerin daha belirgin olarak ön
plana ç ıkması, demokratik ve özerk bir yerel yönetim birimi olmas ı gereken il
özel yönetimlerini ikinci plana itmekte ve bu birimlerin demokratik
özerkliklerini zedelemektedir. Valinin bu ikil konumu, daha çok Osmanl ı
yönetim geleneğinden kaynaklanan bir durumdur.
Böyle olmakla birlikte, yerel demokrasi ve özerklik anlay ışı içerisinde
valilerin il özel yönetimlerinin ba şı olarak kalmalar ı savunulabilecek bir durum
olmamaktadır. Valinin bugünkü konumu, halk kat ıl ı mı ve denetimini büyük
ölçüde engellemektedir. Dolay ısıyla atanm ış bir valinin bir yerel yönetim
biriminin başında olması yönetim tarihimize, geleneklerimize ve üniter
yapımıza uygun bulunsa bile, demokratiklik ve özerlik aç ısından arzulanabilir
bir durum değildir.
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Bu çal ışma, 1961-2001 periyodunda Irak tar ımındaki yıllık ortalama
verimlilik art ışları ve teknik değişim oran ını Cobb-Douglas Üretim
Fonksiyonunu kullanılarak analiz etmektedir. Analizde Ridge Regresyon tahmin
tekniği takip edilmiştir. Elde edilen sonuca göre y ı llık ortalama verimlilik art ışı
yüzde -1.4 ile 4.00 aras ında değişmiştir. Üretim art ışında en etkin faktörler
gübre, traktör, sulama ve i ş hayvanı sayısıdır. Teknik değişim oran ı yüzde —0.30
ile 1.63 aras ında bulunmuştur. incelenen yı llar aras ında teknik değişim oran ı
düşük olmasına rağmen kaynaklar efektif bir şekilde kullanı ldığı zaman ilerde
daha yüksek oranlara ula şma potansiyeli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Veriınlilik, Teknik De ğişim, Büyüme oran ı ve Ridge
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EVALUATION OF IRAQI AGRICULTURE BY
PRODUCTIVITY AND TECHNICAL CHANGE
PERSPECTIVE
ABSTRACT
This study analyıes the productivity growth and technical change in Iraqi
agriculture for 1961-2001 period using Cobb-Douglas production function.
Ridge regression estimating technique was followed. The results indicated that
the annual output growth rates ranged from -1.40% to 4.00%. Farm output
growth was mainly due to the use of fertilizer, tractors, irrigation, and work
animals. Technical change growth rates ranged from -0.30% to 1.63%.
Although the change has been low, there is a potential to achieve higher growth
rates in agricultural production in the future if resources are used eff ıciently.

Key Words: Productivity, Technical Change, Growth Rate, Ridge
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Regression.

IRAK TARIMININ VERİMLİLİK VE TEKNIK DEĞIŞIM
AÇISINDAN DEĞ ERLENDIRILMESI
1. Giriş

Asya kıtasının güney bat ıs ında bulunan, do ğudan İran, güneyden Kuveyt,
Suudi Arabistan ve Basra Körfezi, bat ıdan Ürdün ve Suriye ve kuzeyden
Türkiye tarafından çevrelenen 435.052 km'lik alana ve 23.584.000 ki şilik
nüfusa sahip bir ülke olan Irak, 1932 y ılında bağıms ızlığını İngiltere'den ald ı.
Kişi başına yıllık gelir 2.000 dolar olarak ifade edilmektedir (lraq, 2003).
Ülkenin kuzeydoğusu Türkiye ile s ınır olup El-cezire diye bilinmektedir.
Irakın en yüksek iki noktas ı Hac ı İbrahim ve Halgurd Dağı olarak geçmektedir.
Dicle ve F ırat nehirleri aras ında kalan alan ülkenin en verimli topra ğı olarak
bilinmektedir. Ülkenin güneydoğusunda, basra körfezine do ğru batakl ıklara
göllere ve sulak alanlara rastlanmaktad ır. Fıratın batısı çöl bölgesi olup Suriye
Çölüne kadar uzanmaktad ır. Irak' ın en önemli olan iki nehri Fırat ve Dicle olup
Türkiyeden doğmaktadırlar. Tarımda kullanılan sulama suyunun büyük bir
bölümünü bu iki nehir sağlamakta olup, ülkenin en verimli alanlar ı bu nehirlerin
geçtiği bölgelerde bulunmaktad ır. Irak topraklar ın ın %50'si tarıma elveri şli
olmasına rağmen, ancak % 13'lük k ısmı işlenmektedir. Ba şlıca tarımsal ürünleri
buğday, arpa, pirinç, incir, elma, zeytin, hurma, üzüm, armut, portakal ve nar
olup bunun yan ında balıkçılık endüstrisi, tekstil, sigara, ve az da olsa g ıda
işleme sanayisi geli şmiştir (Iraq, 1997 ve Iraq, 1998).
Irak, oldukça farkl ılık gösteren s ıcaklık derecelerinin oldu ğu bir iklime
sahiptir. Ülkenin güneyinde yazlar ı çok s ıcak ve özellikle yüksek bölgelerde
kışları çok soğuk olmaktad ır. Kuzey bölgesinin da ğlık kesimlerinde yazlari
sıcakl ık derecesi ve nem oran ı güneye nazaran biraz daha dü şük olabilmektedir.
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Yağişlar, ülkenin kuzey do ğusunda daha çok olup genellikle ekim ve may ıs
ayları aras ında yoğunluk kazanmaktad ır. Çöl alanlar hemen hemen hiç ya ğış
almamaktad ırlar.
Irak' ın temel mineral kaynağı petrol ve do ğal gazdır. Bunun yan ında
küçük çapta kömür yataklari, alç ı taşı, tuz ve sülfüre rastlanmaktad ır. Ekonomik
açıdan, İranla 1980'lerde yap ılan savaş ve 1991 'deki körfez sava şı ülkeyi
oldukça sekteye u ğratmıştır. Diğer taraftan 2003 y ı l ının yaz aylar ındaki savaşla
ülkenin yönetimi darmadağın olmuş ve henüz istikrar sa ğlanamam ıstır. Daha
sonra 2003 yılının mart ay ından itibaren de Amerikan ve İngiliz ordularının
işgaline uğramış, Ülkede tam bir felaket ve kaos hüküm sürmektedir.
Irak tarım', hem yapısal ve hem de politik aç ıdan bir çok faktörden
olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Tar ım işletmeleri küçük ve da ğı lmış
durumda olup çoğunlukla aile i şgücüne dayanmaktad ır. Ülkenin ulusal temel
amac ı zaman içerisinde de ğişiklikler göstermekle beraber şöylece özetlenebilir:
1) yeterli miktardaki besin ve g ıdaları mümkün olan en düşük masrafla elde
etmek, 2) üretimi ve verimlili ği artırmak, 3) kendi kendine yeterlili ği sağlamak
4) kırsal alanlar ı kalkındırmak.
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Diğer OECD ülkelerinin tersine, Irak tar ımında temel amaç üretimi
artırmak ve büyüyen yerel g ıda pazarının ürün ihtiyac ını karşı lamakt ır.
Ekonomik aç ıdan, verimli bir yerel üretim bir taraftan g ıda ihtiyac ını karşı larken
diğer taraftan da dünya fiyatlar ıyla karşılaştırıldığında nispeten daha hesapl ı bir
tüketim söz konusu olmaktad ır.
Topraksızlık ve buna bağlı olarak ortaya ç ıkan yoksulluk Irak
üreticilerinin bir özelli ği olagelmiştir. Geçmi şten al ışı lagelmi ş bir yapı
içerisinde tarımsal araziler küçük ve ba ğıms ız çiftçiler tarafından i şlenmektedir.
Bu durum bu gün dahi devam etmektedir. topraks ız fakir köylüler köy toplumu
içerisinde ekonomik aç ıdan önemsiz bir kategoride yer almaktad ırlar. Piyasan ın
geçici işçiler için olan talebi de yetersiz olmaktad ır. Çoğunlukla mevsimsel i şçi
talebi söz konusu olmaktad ır. Genellikle üretimde bulunanlar küçük çapl ı aile
isgücüne dayalı çiftçiler ile pamuk üreten büyük çapl ı çiftçiler olup ancak geçici
işçilere ihtiyaç duymaktad ırlar.
Irak' ın toplam arazi miktar ı sabit olup art ırmak mümkün olmad ığından,
yapılacak tek şey girdi verimliliğini, üretimi ve birim alana elde edilen ürün
miktarını art ırmaktır. Bu durumda gerekli olan optimum girdi miktar ının üretim
girdileri kombinasyonu içerisinde kullan ılması, beklenen verimlili ği ve pozitif
teknik değişimi sağlayacaktır.
Hem bugün ve hem de gelecekteki g ıda ihtiyac ını karşı lamak ve
ekonomisine katk ıda bulunmak için, ülkenin tar ımsal üretim potansiyelinin
artırılması gerekir. Bu çal ışmanın temel amac ı ülkenin 1960'lardan bugüne
kadar olan tar ımsal üretiminde verimlili ği ve teknik de ğişimi araştırmaktır.
Buna ilaveten, daha yüksek verimlilik ve teknik degi şme oranlarının elde
edilmesi için gereken tavsiyeler yap ılacaktır.
Bu çalışmada Solow'un (1957) büyüme modelinde kulland ığı
geliştirilmiş Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ve en küçük kareler yönteminde
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meydana gelme ihtimali yüksek olan çoklu ba ğımlılık probleminden dolayı
Ridge Regresyon analizi kullanılacaktır.
2. Literatür Taramas ı

Verimlilik ve teknik değişimin bilinmesi başlıca iki temel sebepten
dolayı önemlidir. Birincisi bir zaman periyodundaki veya bölgedeki durum bir
başka period veya bölge ile kar şılaştırılabilinir. İkincisi ise verimlilik ve teknik
değişime neden olan faktörler irdelenebilir. Her iki durumda da verimlilik ve
teknik değişim politika amac ı için de kullanılabilir.
Daha önceki çal ışmalar verimlilik ve teknik değişime sebep olan bir çok
faktörü hem tar ımda ve hem de tarım dışı alanlarda ara ştırmışlardır.
Başarır ve Esengün (2003) "Avrupa Birli ğine Uyum Sürecinde Türkiye
Pamuk Üretiminde Teknik Değişim ve Verimlilik" isimli çal ışmalarında pamuk
üretimindeki yıllık verimlilik artış oranının yüzde 2.53, teknik de ğişim artış
oranının ise yüzde 14 olduğunu ve bunun makina, arazi ve i şgücünün
kullanımından kaynakland ığını belirtmişlerdir.
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Suer (1995) ingilteredeki g ıda, içecek ve tütün endüstrisinin verimlilik ve
teknik değişim sürecini 1955-1981 periyodu için incelemi ştir. Translog masraf
fonksiyonunu kullanan Suer, teknik de ğişim oranındaki artışın girdi
miktarlarının artırılması sonucu oldugunu ve enerji ile sermayenin tamamlay ıcı
faktörler oldu ğunu bulmuştur.
Fare-Rolf, Grosskopf, ve Lee (1995) Taywan' ın tekstil endüstrisi üzerine
yaptıkları çalışmada, verimlilikteki art ışın temel sebebinin teknik de ğişimden
kaynaklandığını ifade etmişlerdir.
Fare-Rolf, Grosskopf, Norris and Zhang (1994) sanayile şmiş 17 OECD
ülkelerindeki verimlilik art ışı, teknik değişim ve randımanı parametrik olmayan
programlama yöntemini kullanarak ara ştırmışlardır. En yüksek verimlilik
artışına Japonyanın sahip olduğunu ve Amerikan ın ortalamanın biraz üzerine
çıktığını, her iki ülkede de art ışın temel sebebinin teknik de ğişimden
kaynakland ığını ifade etmişlerdir.
Japonya ve Amerikadaki verimlilik ve ekonomik büyüme isimli
çalışmasında, Jorgenson (1988) 1960-1979 dönemindeki ekonomik büyüme
oranının Japonyada %10-11 Amerikada ise % 4.3 oldu ğunu hesaplam ışlardır.
Daha sonraki petrol krizi nedeniyle bu oranlar ın sırasıyla %2.8 ve %3.8'e
gerilediğini ifade etmişlerdir.
1986 yılında ingilterede 1950-1978 periyodundaki ekonomik art ış ve
teknik değişimi 2-faktör vintage modelini kullanarak bulmaya çal ışan McIntosh
(1986), girdi çıktı katsayılarından hareketle teknik geli şme ve sermaye
birikiminin verimlilikte daha etkin oldu ğunu ve daha kaliteli girdi ve
teknolojinin üretimde kullan ılmasi gerektiğini ifade etmi ştir.
Wong (1987) "Çin ve Hindistanda Tar ımsal Verimlilik: Bir Kar şılaştırma
Analizi", isimli ara ştırmasında diğer az geli şmiş ülkeler gibi teknik de ğişimden
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elde edilmesi gereken art ışların girdilerin yaln ış kombinasyonu sonucu
kaybolduğunu ifade etmiştir.
Sovyetler birli ği tarımındaki verimliliği de Elizabeth Clayton (1980)
incelemiştir. Artışı sağlayan temel faktörlerin arazi ve i şgücündeki yatırım ile
hayvan sermayesinin azalt ılmasından kaynaklandığını ifade etmiştir.

3. Matematiksel Model ve Metod
Toplam faktör verimliliği (TFV) üretimde kullan ılan bütün girdilerin
ortalama verimi olarak ifade edilebilir. K ısacas ı üretimde elde edilen verimin
kullanılan girdilerin indeksine oran ıdır. Diğer taraftan, üretim miktar ındaki
artışın kullanılan girdiye oran ı verimlilik artışı olarak ifade edilebilir. Teknik
değişim üretim fonksiyonunun zamanla kaymas ı olarak ifade edilebilir. O
halde, elde edilen ürün ile üretimde kullan ı lan faktörler ve teknik de ğişim
aras ındaki ilişki şoyle gösterilebilir;

(1)

Y = f (X i ,t)

pe
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Fonksiyonel yapıya göre, üretim girdileri sabit tutularak elde edilen ürün
artışından teknik degi şim hesaplanabilir. Eğer Formül 1 'in zamana göre (t yada
teknik değişim faktörü) türevi al ınırsa teknik değişim şoyle ifade edilebilir

T (X i ,t) =

aln f (X i ,t)

at

(2)

Formüle gore teknik de ğiş imin üretim fonksiyonunu etkilediği
gorülmektedir. Ayn ı zamanda, zaman geçtikçe üretim fonksiyonunun temel
yapıs ı muhafaza edilmektedir.
Temelde iki tür teknik de ğişim söz konusudur. Bunlardan ilki, Birleşik
Teknik De ğişim (Embodied Technical Change) olup üretimde kullanilan
girdilerin miktarının ve kalitesinin art ırılması ile elde edilir. İkincisi ise
Ayr ıştırılan Teknik De ğişim (Disembodied Technical Change) 'clir ki, bu da
üretimde kullanılan girdilerin miktar veya kalitesini art ırmak yerine bunlar ın bir
arada kullanma becerisinin (kombinasyonunun) geli ştirilmesi sonucu meydana
gelen üretim art ışıdır. Bu çal ışmada Ayrıştırılan teknik değişim kullan ılmıştır.
Üretimde kullanılan faktörleri üretilen ürüne ba ğlayan fonksiyonel yap ı
parametrik yolla aç ıklanabilir. Teknik de ğişimin hesaplanmas ında kullanı lan iki
metod söz konusudur. Bunlardan birisi birincil yakla şım diye de adlandırı lan
üretim fonksiyonunun tahmin edilmesini içeren metodtur. İkincil yaklaşim
olarak adland ırılan ikinci yol ise masraf fonksiyonunun tahmin edilmesini içerir.
Bu çalışmada birincil yakla şım kullanılmıştır.
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir.

Y = f (X ,) =

(3)
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Formüldeki Y elde edilen toplam üretimi, X i ise üretimde kullanılan
girdileri simgeler. Chambers (1988) tarafindan yaz ıldığı gibi modele teknik
değişim etkisi (t) eklendiği zaman yeni e şitlik şoyle yazılabilir.

Y = f (X i ) = AX i a t

(4)

Formül 4 ayrıştırılan teknik değiş imi içermektedir.
Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu, teknik de ğişimin hesaplanmas ında
ilk defa Solow (Solow, 1957) kullanmış ve geli ştirmiştir. Eğer 4. eşitliğin
sırasıyla zamana göre türevi al ınıp büyüme oranı formunda logaritmik olarak
yazılıp elemanları yeniden düzenlenirse 5. e şitlik elde edilebilir.

alnY dlnY

at

-

dt

alnY dlnX i
a ln X i dt

(5)

5. eşitlikteki

alnY
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at

= Ayrıştırılan teknik de ğişim oranını,

içerisinde

ürün

elastikiyetlerini, ve

miktarındaki

din X.
dt

artış

oranın I,

dlnY
dt

Zaman

aln Y
= Girdi/çekti
aln X

= Zaman içerisinde üretimde kullan ılan

girdilerdeki artış oranını ifade etmektedir.

Bu çal ışmada bağımlı değişkeni (üretilen ürün miktar ı) etkileyen altı tane
bağımsız değişken (ekim alan ı, işgücü, makina, tohum, gübre ve ilaç) söz
konusudur. Veriler FAO'nun (Food and Agricultural Organization) (2004) web
sayfasından derlenmiştir. Üretim fonksiyonunda, üretim miktar ı, anı lan altı tane
bağımsız değişkenin fonksiyonu olarak verilmi ştir. Verimlilik ve teknik de ğişim
yukarıda gösterilen üretim fonksiyonu kullan ılarak hesaplanm ıştır.

4. Bulgular

Bu çalışmada kullan ılan veriler 1961 ve 2001 y ıllarını kapsamaktad ır.
1961 y ılı baz alınmış ve veriler 100'e e şitlenmiştir (indexlenmiştir). Diğer yıllar
ise artış ve azal ış durumlarına göre baz y ı l esas al ı narak hesaplanm ışlard ır. Irak
tarımı için verilerin ortalamas ı, standard sapmas ı, minimum ve maximum
değerleri Tabo 1 ' de verilmi ştir. Verilerin ortalamas ına bakıld ığında, gübre ve
traktör kullanımında büyük art ışlar olmas ına karşın, kullanılan iş hayvanı ve işçi
sayısında azalma olmu ştur. Gübre en yüksek standard sapma de ğerine sahip
olmasına karşın, arazi en küçük de ğere sahiptir. Bu durum gübre kullan ım
miktarında yıldan yıla büyük değişiklikler olmas ına karşın arazi kullan ım
miktarında kayda değer değişikliklerin olmadığını göstermektedir.
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Tablo 1. Üretim Faktörlerine Ait İstatistiki Parametre De ğerleri
DEĞİŞKENLER

Ortalama

Std.
Sapma

Min.
Değer

Max. Değer

ÜRETİM

162.22

34.59

98.20

235.07

HAYVAN

54.54

29.04

15.70

101.56

ARAZİ

106.16

3.38

100.00

114.66

SULAMA

174.41

72.98

100.00

282.00

TRAKTÖR

858.26

508.54

100.00

1803.00

7660.00

7408.00

94.59

21027.00

IŞGÜCÜ

81.43

22.50

51.17

113.82

TOHUM

102.32

23.97

61.47

183.25

GÜBRE
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Yapı lan regresyon analizinin sonuclar ı Tablo 2.'de verilmi ştir. Sonuçlara
gore HAYVAN de ğişkeninin ÜRETİM üzerindeki etkisi incelenen birinci
period (1961-1970) d ışında negatif olmu ştur. Bu durum, üretim faaliyetinde
kullanılan hayvan say ısının yıldan yıla azalt ı larak traktör ile ikame edilmesi ile
ifade edilebilir. ARAZ İ ve TRAKTÖR değişkenlerinin etkilerinin ikinci (19711980) ve üçüncü (1991-2001) periyodlarda negatif olmas ı ise yetmi şli yıllardaki
petrol krizi ve doksanl ı yıllar ve sonras ındaki körfez sava şı ve sürekli
ambargoların olumsuz etkileri ile ifade edilebilinir.

Tablo 2. Modelin Çözümüyle Elde Edilen Beta Degerleri
DEĞİŞ KENLER
S. KATSAYI

19611970

19711780

19811990

19912001

-0.500

8.025

4.530

4.398

HAYVAN

0.055

-0.007

-0.547

-0.274

ARAZİ

0.076

-0.959

0.037

-1.133

SULAMA

0.500

0.792

0.064

0.001

TRAKTÖR

0.030

-0.115

0.065

-0.159

GÜBRE

0.240

-0.038

0.023

0.274

I ŞGÜCÜ

0.550

-0.192

0.070

1.260

TOHUM

-0.127

-0.114

0.285

0.154
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SULAMA değişkeninin etkisi pozitif olmakla beraber periyoddan
periyoda azalan bir seyir izlemi ştir.GÜBRE ve I ŞGÜCÜ değişkenlerinin
etklileri petrol krizinden sonraki dönemlerde genellikle pozitif omas ına karşın,
TOHUM'un etkisi ancak son y ıllarda kulan ılan kaliteli tohumlar sayesinde
pozitif olmuştur. Tablo 2. dikkatle incelendi ğinde değişkenlerin üretim art ışı
üzerindeki etkilerinin genellikle 1971-1980 ve 1991-2001 periyodlar ında negatif
olduğu görülmektedir. Beklendi ği gibi, hem petrol krizi ve hem de körfez sava şı
Irak' ın tarımsal üretimi üzerinde olumsuz etkilerde bulunmu ştur.

4. 1. Artış Oranları

a

Irak tar ımı ndaki üretim verimlili ğinin artışın ı daha iyi incelemek için
zaman içerisindeki 10 yıllık artış oranları hesaplanm ış ve Tablo 3.'te verilmi ştir.
Üretim miktar ındaki en yüksek art ış oran ı %4 ile ilk 10 y ıl içerisinde
gerçekleşmiştir. Bu art ış, tarımsal üretimde makinala şma ve gübre kullan ımının
başlamas ı ile aç ıklanabilir. Diğer taraftan ülkenin gayri safi milli has ılası
içerisinde tarımın pay ı büyük olduğundan, ülke üretimi art ırmak ve kendi
kendine yeterli duruma gelebilmek için gayret sarfetmi ştir.

Tablo 3. Üretim ve Üretim Faktörlerinin Y ıll ık Artış Oranları
19611970

19912001

1971-1780

1981-1990

0.040

0.009

0.034

-0.014

HAYVAN

0.000

-0.090

-0.025

-0.042

ARAZI

0.002

0.005

0.002

0.003

0.018

0.018

0.065

0.000

ÜRETIM

pe

SULAMA
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DEĞİŞKENLER

TRAKTÖR

0.163

0.035

0.035

0.055

GÜBRE

0.282

0.178

0.133

0.061

IŞGÜCÜ

0.014

-0.035

-0.036

-0.011

TOHUM

-0.015

0.003

0.047

-0.041

İkinci 10 yıllık dönemde ortaya ç ıkan dünya petrol krizi Irak tar ımını da
etkilemiştir. Irak en çok petrol ihraç eden ülkelerden biri olmas ına rağmen;
gerek kriz ve gerekse Iran ile olan sava ştan büyük ölçüde etkilenmi ş ve tarı msal
üretimindeki art ış oranı %0.9'a gerilemi ştir. İkinci dönemi takip eden üçüncü
dönemde hem petrol krizinin ve hem de Irak- İran savaşının sona ermesinin
Irak' ın tarımsal üretimi üzerinde olumlu etkileri olmu ştur. Bu dönemde tar ımsal
üretimdeki artış oranı %3.4 olarak gerçekle şmiştir.
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İncelenen zaman içerisinde Irak' ın tarımsal üretiminin en çok etkilendi ği
dönem son 11 yılı içerisine alan 1991-2001 yılları aras ıdır. Bu dönemin başında
meydana gelen körfez krizi ve sonraki y ıllarda uygulanan ağır ambargolarla
hem ekonomi ve hem de tar ımsal üretim büyük ölçüde negatif yönde
etkilenmi ştir. Bu dönemde tar ımsal üretimdeki art ış oran ı negatif (-%1.4)
olmuştur. En son 2003 teki Amerika ve ingilterenin sald ırısı sonucu ülke
yönetimi darmada ğın edilmiş ve henüz bir istikrar sağlanamam ıştır.
İncelenen dönem içerisinde hayvan say ısı ve i şgücü d ışındaki diğer
üretim faktörlerinde ortalama art ış oranları genellikle pozitif olarak
gerçekle şmiştir

4. 2. Verimliliği Artıran Faktörler ve Teknik De ğişim

cy
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Verimliliği artıran faktörlere ait veriler teknik de ğişim modelinin son
eleman ı kullan ılarak hesaplanm ışt ır. Başka bir deyi şle girdilerin y ıllar
içerisindeki art ış oranlarının, marjinal fiziki üretim de ğerleri ile ağırl ıkların ın
al ınmas ı ile elde edilmiştir. Irak tar ım ı içerisinde verimlilik art ışında etkinlik
derecesi en yüksek olan girdi b ıirinci dönemde gübre (6.76), ikinci dönemde
Sulama (1.45), üçüncü dönemde i ş hayvan ı (1.39) ve son dönemde tekrar gübre
(1.67) olmuştur. Diğer taraftan kullan ılan arazi miktar ında y ı llar itibariyle pek
değişiklik olmadığından, etkinlik derecesi önemsenmeyecek derecede dü şük
ç ıkmıştır.

Tablo 4. Üretim Faktörlerinin Etkinlik Dereceleri ve Teknik De ğişim
DEĞİŞKENLER

1961-1970

1971-1780

1981-1990

0.001

0.063

1.389

1.159

0.018

0.000

0.007

0.000

SULAMA

0.923

1.453

0.416

0.000

TRAKTÖR

0.489

0.000

0.230

0.000

GÜBRE

6.763

0.000

0.300

1.669

IŞGÜCÜ

0.792

0.678

0.000

0.000

TOHUM

0.196

0.000

1.332

0.000

-0.299

1.634

1.004

0.878

HAYVAN

pe

ARAZİ

TEK. DEĞIŞIM

1991-2001

Teknik değişim oranlar ı, index numara oranı yaklaşımına bağlı olarak
tahmin edilen y ıll ık üretim ve girdilerin art ış oranlarından hesaplanm ıştı r.
Hesaplanan teknik değişim oranları Tablo 4.'te verilmi ştir. Irak tarımındaki
teknik değişim oranı, 1961-1970 yıllarını kapsayan dönemde üreticilerin bilgi
seviyesinin dü şük olmas ından dolay ı negatif ç ıkmıştır. Birinci dönemi takip
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eden 1971-1980 y ılları arasında teknik değişim %l.63'lük bir oranla incelenen
dönemler içerisinde en yüksek seviyesine ç ıkmıştır. En son iki donemde ise
(1981-1990 ve 1991-2001) de ğişimdeki art ış pozitif olmakla beraber azal ışa
geçmiştir. Bu durum teknoloji ve bilginin ülkeye yeterince transfer olmad ığının
göstergesi olarak ifade edilebilir. Petrol krizleri, d ış dünyaya yeterince aç ık
olamama ve birbirini takip eden sava şlar teknik değişimdeki azal ışın temel
nedenleri olarak gösterilebilinir.

5. Sonuç ve Öneriler
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İncelen zaman içerisinde, Irak hükümeti bir taraftan merkezi planlama ile
uğraşırken bir taraftan da endüstri üretimi ve d ış ticareti yönetme ğe çal ışmıştır.
Küçük müteşşebisler tar ımı da içine alan küçük çaptaki endüsti ve hizmetlerle
uğraşmışlard ır. Irak ekonomisi çoğunlukla petrole ve petrolün ihracat ına bağımlı
olagelmiştir. 1980'lerde 8 y ıllık iran-Irak savaşı sonucunda Irak büyük bir
finansman problemi içerisine dü şmüş olup d ışa çok fazla miktarda borçlanm ış
ve borçlarının ödenmesi tarihlerini sürekli ertelemeye çal ışmıştır. 1988'de petrol
boru hatlarının tamir edilmesi ve savaşta zarar gören tesisat ın onarılmas ı sonucu
Irak' ın petrol ihracatı yeniden artm ıştır. Fakat bu dönemdeki tar ımsal gelişim
pek olmamıştır. Bu dönemdeki sanayi sektörü dahi, devlet taraf ından
desteklenmesine rağmen finansman problemi yaşamıştır. 1990'daki körfez
savaşı ile beraber uluslararas ı ekonomik ambargo sonucu ülkenin ekonomisi
oldukça kötüye gitmi ştir. 1993 ve 1994'te ya şama standard ı oldukça
kötüleşmiştir. Birleşmiş milletlerin liderli ğindeki ambargo neticesinde ihracat ve
ithalat azalm ış, malların fiyatlar ı önceki dönemlerden reel olarak daha fazla
artmıştır. Devletin savunmaya daha fazla önem vermesi sonucu yoksulluk daha
da artmıştır. Bu durumun sonucu olarak, di ğer sektörlerle beraber tar ım sektörü
de olumsuz etkilenmi ştir.

pe

Bu çal ışman ın temel amac ı, Irak' ın tarımsal üretimindeki verimlilik ve
teknik değişimi incelemekti. Bazı yıllarda devletin tar ıma yönelik olumlu
politikalari, üretim art ışına oldukça katk ı sağlam ışt ır. Tarımda makinalaşmaya
gidilmesi, üretimi art ırmış aynı zamanda işgücünün bir kısmını atıl bırakmıştır.
Yıllar itibariyle üretimde kullan ılan işgücünün de kalitesinin artt ığı
görülmektedir. At ı l kalan işgücüne tarımdan başka alanlarda istihdam olana ğı
sağlanması hem ülke ekonomisine katkıda bulunacak ve hem de tar ım
üzerindeki fazla nüfusu azaltm ış olacaktır.
Irakta, özellikle sava şlar nedeniyle, savunmaya daha fazla önem
verildiğinden tarıma yeteri kadar önem verilmemi ştir. Uygulanan ambargolar
yaln ızca ihracat ve ithalat ı azaltmakla kalmamış aynı zamanda ülkeye bilgi ve
teknoloji transferini azaltm ıştır.

6. Gelecekte Neler Yapılabilir?
Tarımsal üretimin Irak' ın gayri safi milli has ı lası içerisindeki pay ı
büyüktür. Üretimde kullan ılan arazi s ınırl ı olduğundan yapılacak şey girdilerin
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verimlili ğini, üretimi ve birim alana verimi art ırmaktır. Bu çal ışmanın
sonucunda teknik de ğişimin çok düşük olduğu görülmüştür. Bu oran ı art ırmak
için girdilerin etkinliğini artıracak teknikler bulmak, ve bunlar ın optimal bir
şekilde kullanılmasına rehberlik etmek ve onlar ı düzenli bir kombinasyon
içerisinde kullanmak gerekmektedir. Bu çal ışmada, 2003 yılındaki savaş ve
yönetim değişikliği öncesi durum incelenmi ştir. Savaş sonrasında tarımsal
üretimde meydana gelecek olan de ğişikliklerin araştırılıp sonuçlarının bu
çal ışma ile karşılaştırılması ileride yap ılacak olan çal ışmalara b ırakılmıştır.
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1- Dergiye gelen eserlerin bas ımı öncesinde HAKEM görüşü alınır. Yayın Kuruluna
gönderilen yaz ı ların dergide yay ınlanabilmesi için Yay ın Kurulunca belirlenen yay ın
kurallar ına uygun görülmesi ve Hakem Heyeti taraf ı ndan kabul edilmesi gerekir.
Yayınlanması uygun görülmeyen yaz ılar hakıında yazar ına / ya7arlar ına bilgi verilir.
2- Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisinde dünyada ve Türkiye'de Kooperatifçilik,
Tarım, Yönetim, Ekonomi, İşletme, Sosyo-Kültürel vb. konularda yaz ı lara yer
verilecektir.
3- Yazılar 15 daktilo sayfas ını geçmeyen, sayfan ın bir yüzüne anla şı l ır bir dille yaz ı lmış
olmal ıd ır. Türkçe kar şı l ığı olmayan teknik ve yabanc ı dildeki terimlerin parentez içindeki
kısa aç ıklamas ı yapı lmal ıdır.
4- Makalelerde Türkçe ve Yabanc ı dilde uygun "anahtar kelimeler" bulunmal ıd ı r.
5- Çeviri yaz ı lar yayına kabul edilmemektedir.
6- Dergimizde yay ınlanan yaz ı lar sadece yazarların görü şlerini taşır. Kurumumuz için
bağlayıcı husus taşımaz.
7- Tarafimıza gelen yaz ı ların yayınlanı p yay ı nlanmamas ına ve dergimizde nas ı l yer
alacağı na Yay ın Kurulumuz karar verir.
8- Dergide yay ınlanan yazı lara telif ücreti ödenmez. Yazar t6elif ücreti almayaca ğı na
dair ibranameyi, yay ı nlanmas ını istediği yazı ile birlikte Kuruma gönderir.
9- Şekil ve grafik numaras ı ve ismi altına, tablo numaras ı ve ismi ise üzerine, var ise
kaynağı altına yazılmalıdır.

TEKNIK ÖZELL İKLER

pe

a) Makaleler Microsoft Word Program ında yazı lmal ıdı r.
b) Makaleyle birlikte, yazar ın (yazarlar ın) ad ın ı, ünvan ı n ı, çal ıştığı kurumu, aç ık
adresini, kolay ula şı labilecek i ş ve cep telefonlar ını , e-posta adreslerini; birden fazla
yazarl ı makalelerde her bir yazar ın makaleye katk ı payların ı belirten bir kapak yaz ısı
yollanmal ıdır.
c) Makale başlığının altı nda yazar ın adı ünvans ız olarak yer almal ı , dipnot
numaralarından önce (*) ile ilk sayfan ın altı nda yazar ı n ünvan ı ve çal ıştığı kurum
belirtilmelidir.
d) Makale sonunda yazar soyadlar ına göre alfabetik olarak s ıralanm ış bir kaynakça yer
almal ıdır.
e) Makale ile birlikte; Türkçe ve İngilizce başl ık, Türkçe ve İngilizce 3-5 anahtar
kelime, 80-100 kelime Türkçe ve İngilizce özet verilmelidir.
t) Makale aşağıda belirtilen özelliklerde 4 kopya olarak ve bir disketle birlikte
yollanmal ıd ı r.
g) At ı flar, metin içinde (Ar ıcı, 1988, s...) şeklinde verilmelidir.
! Derginin boyutlar ı 16x24 cm.'dir. Bu çerçevede sayfa Marjlar ı A4 sayfada;
Üst: 4,5 cm., Alt:5 ,8 cm., Sol 5 cm., Sa ğ :4,5 cm., Üst Bilgi : 3 cm., Alt Bilgi: 1,25 cm.
olarak ayarlanmal ıdır.
** Metin: Times New Roman, Metin Times New Roman, Tur, 10 pt., 1 sat ır aral ıklı, iki
yana dayal ı .
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