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"Gerçek dünya soyut modelden çok

farklrdır.,.

Hadiselelt ve siyaseti woruıılarken böyle bir
ınodelin anlamlı" ve anlamsrz unsurlarını,n nas11 bağdaş t 1r llacağ].nı bulmak iktisat sanat1n:.n esas konusunu teski1 eder."
P.A. Samuelson, Ll6conor.ıicue I, s. 391,8.bas-

kr,

1971.

Bütün ülkelerde ve re_j inılerde tarlm sektörü iilke ekonomisini
sevk ve idare edenlerin öniine cözürnü oldukça güç meseleler koy naktadır. Bu meyanda ziraat eko noınistlerinin gittikçe artan mesguliyetlerinden birisini de nuh telif üretim daIlarınrn iilkenin

i,ilke için tesbit edilen bir
hedef, ülkenin alt birimleri o1an
biilgeler arasrnda öyle taksim e -

ve bu dağrlımın ye cut
niden diizenlenmesi ve bövlece ü'].ke kaynaklarrnrn en iyi sekild,,
değe r lend ir i lme s i meseles i teski1
etmektedir. BÜtÜn bu çabalarrn esas amac1 tarlm sektöriiniin ikti sadi büyümeye ahenkle katllmas1 -

yurnluluğun sağlanmas1 iizerinde

fark1:-

bölgeleri arasındaki

mer,-

dağ].1]-m1

dır.

t

Ülkede üretim f aal iye t ind e
bulunanlarrn saylsı, arz, ta leo
arasında kendiliğinrlen bir dengenin teessüsü imk6nsız gibi olduğu
için hiikümetler bu dengenin kuru1abilmesi arnac ryl a tarlrn sektijriine gittikce artan miidahalelerde
bulunınak durumı.ında kalabilmekte dirler. Basarlya ulaşılabilmesi
de bir ölçüde bu m(idahalelerin
bütün ülkeyi kapsarnasrna bağlı
kalmaktadlr.

dilmelidir ki; bölgeler ne kabi 1ivetlerinin, oot ans iyel ler inin
dısrnda zorlans:.n, ne de biribir1eriyle ve plan hedefleriyle ilgisiz bir iiretim yapı.s1 ortaya
çıksın. İşte biitün mesele bu u top 1anrnak t ad 1r

,

Ancak konu son derece komp 1eks bir ın:ıhiyet arzetmektedir .
Zira iilkeclel<i biitiin bölge ve bö1-

iklerdc rniinıkiin üretim dallarının, aktif niifrıs ve nüfus hare
k e t 1ı:r in in, farklı üretim teknik1erinin ve ınaliyetlerinin, kı. s ı. t1avlcl faktörlerin, hatta diğer
s cktij r 1c r in ve rakİp ülkelerdekİ
nıııhteme1 gelisrnelerin bile dikkate alınmiısını gerekt ireb i 1ir.
gc,c

Böyle bir »roblemin bir çrrprda çiiziilmesi miimkiin değildir
Ayrrca konrr ihmal edilemeyecek
kaclar da iinem arzetmektedir. Şu
halde konuya adrm adım yaklaşııak
ve her defasrnda rnuayyen bir kes43

rini çözerek

sonuca ulaşmağa ça-

lışmak mecburİyeti
tad 1r

hasıl

o1mak

-

.

Konu

ile ilgili

olarak ya-

prlan çalışmalar 1iteratürde ba-

zan tar ].ms al ürünlerİn
o tlmum
1oka1 ızasyonu, yer 1e şlm]' , baz an
tellmda bölgelerarası. rekabet ,
bazan da bö lge ler ararı veya bö 1ese1 lanlama ve a ro raınlaına
Anc ak

a kul1an:.ln:.ştı.r denilebilir. Bu bakrmdan burada da bu ifadeler arasında bir m5na tefriki yaprl ayn1

mayacakt].r.

Günümüzde

iktisadi o1ayla -

r:"n mateınatik tahlilinde bİr araç o1arak modellerden faydala -

nı.lmaktadlr ki çok kompleks bir
gerçeğin kolaylrkla
ifadesini
sağlamak amacıyla gelistirilen
soyut ve basitleştirilmis şeına 1ardır deni].ebil-ir. Üç boyuta
kadar bir ifadenin grafik veya

şekille, basit olarak gtjsteri1 mesİ mümkiindür. Çok boyutlu o 1aylar da bugün ınatrİs tablola rryla ifade edilebilınektedir ki
1inear programlaına tekniği ile
çözüm yol1arı araştı.rllmaktadlr.
tsteİ basitleştirilınis, is-

terse 1inear prograınlamaya daya-

nan kompleks

ma

bir

ınodel o1suıdai-

gerçeklestirilmek istenen bir

f onks i onu vardrr.Amac fonkıyonu ülkenin tümünü kapsayan
milli plan hedefine nas:.1 varı1ması gerektiğini belirtir. Söy le ki: üretim ınaliyetinin asga -

ama
s

riye indirilmesi, bölgeler ara srnda aktif zirai niifusun homo gen dağrtllması, üre t ic i ler in
ortalama gelirlerinin arttı.rl1
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-

ması veya sektijrler arasr gelir
dengesinin sağlanmasr gibi. . .
Amaç fonksiyonu bö lgeler
itibariyle takibedilecek tarr.m
rıolitikasınrn amacr o1arak ta
anlaşrlabilir. Bilahare modelin
basit veya kompleks olusuna göre diğer değiskenler, srnrrla yı-cı faktörler v.b. modelde yer
alrr.

Planlamanın başarılı olmasr ve ülke için yanrltı,cr so nuçlara varrlmanıası için ülke -

nin

biilgelere ayrılmasr
Her homogen bölg9 tabii şartlara itibariyle taıı
bir benzerlik arzeden sahalarr
içine alır. Ancak hemen işaret
etmek gerekir ki homogenl iği
homogen

g erekmektedir.

tesbit edici unsur sadece tabii
şartlar değildir. Beşeri f ak tör-

1er, mekanizasyon derecesi riiretim dallar:-nrn mevcut dağı 1ı,mı
gibi hususlar da dikkate alına-

bilir. Fakat dahi1 edilen her
k:-riter bölgeleri kendi arala rında da bölgeciklere aylrma
zorunluluğunu doğuracaktı.r ki
bu da çiizümü bir kat daha karmasrk hale getirebilir.
Bölgeleraras1 planlana
amacryla gelistirilen bir ıno delde birim o1arak büyükçe bir
bölgenin ele alınısı siiphesiz
kolaylrk sağlavlc1 bir husustur.
Ancak farklr isletme tioleri
mevcutsa -(mesela: aynl bölgede
eok küçük ve cok büyük isletrıeler bulunuyorsa isletrıelerin nüfus kesafetleri de farklılık arzedecektir ve bu i s 1e tme 1er in
optimum çözümleri de farklr iiretim dallarrna yer vermeyi ge rekt irir. Halbuki biriır olarak

bölge ele alındlğandan ortalarna
nüfus kesafetine göre her iki
işletme tipinin de uygulayarna çözüm yoluna gidilrıesi gibi bir yanlışlığa diiş ül eb i 1ir-) en önemlileri için
işletıne tiplerine göre de bir
ayı r:.nı yaprlabilir.

yacakları bir

Şu veya bu şekilde ]-ölge 1erİn ve isletme tİplerinin ayrrımı vaorlabilir. Her hnlu
k6rda modeli fazla karmaşrk ha1e getirmeden sonuca varmağa
çalrşrlına1:.drr. Ayr r rında dikkate allnan her kıriter
modeli
bİr kat daha karrnaşrk hale ge tirir, arıa sonunda aynı nisbette bir iyileştirıne sağlanarıaya-

bilir.

Bölgeler arası planlama aınacryla en detavlr arastırmalar
Arner ika Birles ik Devletlerinde
yapllnlşt:-r. İlk araştrrrnalar
lü,(l Clen ı azla urctLm r,oIgeSr 1çin ve sadece buğdayda üretim
fazlalrğı.nr gİdermek amacryla
hangi biilgelerde ne kadar üre tilınesi gerektiğini tesbit icin
yaP]-lmlstlr. Verimler ve mali yetlerle ilgili verilerin tesbitini müteakip linear Drogram1ama tekniği ile optimum çözii -

mün ne o1acağı araş

t

]-

r r 1ml ş t 1r .

Bu çok krsmi denebilecek araş t:,rma dahi gerekl i vcrilerin
toplanmas1 ve karşrlasr 1acak diğer giiçliikler konusunda meselenin karrnasrkllğ].n1 ortava koy-

mustur. Bilahare yeni arastrr malara girisilerek biilqe ve ii rün sayrsr arttlrılmls, her bii1ge için farklr toprak karakterler i ve münavebe irık1nlarr,nak1iye masraflarr.... dikkate a'].lnarak 1000 den fazla denkleııi
ve onbinlere veren değiskenleri

kapsayan programlar gelistirilmiştir. Her defasında ııodele yeni değişkenler dahi1 edilrnekte ve daha
tatıııinkar bir sonuca varılmava ça-

11sllmaktadlr.

Bu konuda detay1]- calrsn:ala-

rrn yaprldrğr dirg1 6i. iilke de
İsveçtir. Amerikan model inden mülhem olarak geJ,istirilen modeller
vine 1inear programlama t ekniğine
dayanmaktadrr. Amerikaya nazarar.
cok daha az savıda bölge ve iiriin
iizerinde çalı sılarak muavyen miktarlarr geçmernek kaydryle muhte lif iiriinle_rin nalivctler asgarive

ve iiretici gelirleri azarnive çrkacak sekilde t ii 1ge 1er aras:.nda
on t imlım dağ1l1sln1 gerçeklestirme
amacr esas allnlılstlr.

Fransa'da da bölgeler aras ı
planlama çalrsrnalarının voğun o 1arak devam ettiği görülnektedir.
Ancak bu ülkede çalrsmalar yuka rrda bahsedilenlerden fark1:. bİr
modelle başlarnrstrr. Amaç yine ü1ke için tesbit edilen iiretİm he -

deflerine rnuhtelif bölgeler iti bariyle nası1 ul as ı lab i 1ec eğ inin

arastlrllmasldır. Gelistirilen ınode1 ilerde daha teferruatlı incelenecek olan b6lge potansive1 eğrilerinin tesbiti yoluvla iiret im
gerc ekl es t irilrnesini
basitlestirilmis bir nıo-

hedeflerinin
s ağ

1ay an

deldir.

Bu konuda misaller coğaltı.
r. Ancak konunun kaosamr
dısına ç:.kmanak icin daha ileri
lab i 1i

g

id i lmevec ekt

ir

-

.

Ne tiir bir ınode1 üzerinde ça1rşrlırsa çalı.sı.lsın rneselenin en

zahmetli, masraflı ve hatta en basit bir modelle dahi calrsmayr imkinsrz hale sokabilen safhası- ge45

rekli verilerin toplanrnasrdrr .
Toplanacak

veriler

modele

dahi1 edilecek değİşken s ayı. s 1na, bölge ve bölgecik ayı'rlmı na, işletme tiplerinin çesitli1iğine. . . bağlı o1acaktrr,En basit bir ınodelle çalı.şıld.rğr takdirde dahi her bölge veya böl gecik için ve her işletme tipini içine alacak şekilde muhte 1if üretim dallarrnrn verimleri,
işgüeü ve çekigücü i s tekler i, üretim İnaliyetleri farklı teknik
seviyelere göre tesbit ed ilııes i
söz konusudur. Bunların her bİrİnİn nası1 tesbit edİleceği üzerinde durulmayacakt ı r. Ancak

1er üzerinde çalısııayı gerektirnektedir.

ır ki vapılan her baişleııi bazı kolaylrk-

rken bazı mahzurları
de eetirecektir.
j]

ve ü].kenin
varlığı ka-

İ

planda her
r üretim heiyat s is temi
üretim de-

veri

toplama işleminin de ta}rlı.
araşt:.rmalarl, zamanl, kal ifiye
elemanr ve mali yükü gerektir diği ortadadlr. Sadece veri toplama gilclüğii sebebiyledir ki bu
zamana kadar pek az iilkede bu
mahİyette çalışmalara başlana bilmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen konuya henüz el atılmamış ülkeler için çok basit bir
modelle ve az sayıda arastı.rlcı
İle olsun çalrşılmağa başlaııoasrnın ilerde mesele mecburen ele alrnmak durumunda kalınca heo
verilerin toplanrnası, hem de konunun vüs'ati hakkında tecriibe
sahibi eleınanların bulunup ülke
§artlailna uygun yeni mödelle rin geliştirilmesi yönünden faydasını izaha gerek yoktur.

II.

üretici

baakt tt
seKl t-

. üretlD oalivetini
indirrek,

asgar1-

BAstTLEsTlRtLMt s MoDE-

LtN TANITILMASI

Sayrlan bu güçliikler
tatbİk kabiliyeti olan ve muayven nisbette de maksada hizmet
edebilen basitleştirilmiş rnode146

nda iire t ic i
düzeye ge-

bu

politika

m hedef

lerine

bolgeler1

mu-

1tı' -

arr 1abi leceRid

ir.

Diğer bir ifadeyle plan hedefle-

rinin

8ercek

1e s t

irilmesi

Burava kadaı: j 1eı,,i siirülen
miitalaalardan sonra iııs:itlccti rilıniş ınodel in esasrnr ter:]ıj.1 eden bölge potansiyeli .,c ])otan s iye1 efrilerı mefhunla:,r iiz,,
rindc duru'ı:b i ] ir.

icin

bölgelerin hangi iirünlerden ne
rniktarlarda ürctmesi gerektiği nin tesbitıdir.
Planlaııa yapılırken karşr laşılacıl< diğcr önemli bir mese]-e de nası1 bir fiyat sisteminin
esas alınacağıdır. İdeı1 olarak
planda kabu1 edilen İiyatların iiretın hedeflerıne tclıabii1 edcn
ve arz- t iı lap dengcsini sağlavan
f iva'ı ].arıı csit o1nıasıdrı:. Ancali
özcllik'i.o hasi-t l,ir nioılcllc bıı

Muavvcn iiretim sistemlne sahip bir bölge d;işiineliıı ve işlenen arazinin birinıine ı]iiscn ak tif zirai niifusu, birir,ı alandan
sağ1anaıı ı.,(-.r im1e r:ı' dİl:],atıı ala ] rrn: l)ij ıgt:<le clde edİl.]Iı ortr]lam;ılarlı <.n ba:ıiırılı iirı.: j.c ilcrin
eldc ct:tjili sııni clar {.iıı,srlıısi:rrrlır ve ş;ıyo,: 1,,iitün i; ,t.tİ,,İ Lc i in cn bıı,:i,,ı-:L T r se, .,tı,iıı , c; i: l:ik'[orı düı ı,_i:liir, e ]ıyr)]. 11i;1gcdc iiı,cı im hıcıninin öı ,Ii ii1(,iidc ırtt rılıbilece6i
ınevda 'sto
g-^ii
iı,r çıl:ar^
her ı,
l:ısa -

tirıiı s aİ{lnnam;rv:lc alr t 1r. Stı
halJı,ı hesaplar daİııı hatalı fi,
},at ]_a]: 1 a ııapı i| mıl< .'l ı, r,tımıınclad ır ki
brı ,lıı sonrrt:]a],:ııı ai:urr cclilendeıı
f aı_,!:1ı. o1rnlılıı.ıı vo'[ açnbili;:" Blı
l,Crr(!, a ]','ı,ciidi-) n]e todı,n tclıl,,i_d i
l:. sıı.ıııla ,,c;,,irlcıı (1iiııii 1ccck i- i 1, "
ı.lyt|m

1',,1-iı-iılc \ıap1

nas1

,st rr,,,
bi,-1..si i ,r im. s vle o
1€
gı!_!g
eii::iye
ıilr,,,cıi ek ir.
sc,,i),cl.cr,ini

ijrctim
dcğeri

g

t

_
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İ:

a"ln
,n

"i:l

_b
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A mevclıt durııın (biilgo ortalaması.)

(Ekili arazinin b iriııine diisen
]

Burada akla gelen husus ;
biitiin bölgelcrde aynı- niifus kesefeı:i için bövle bir ürctim art:.q1 sar]l anl rs a c1<le edilecelı
t:opl.am ii,,ctim lıacmi.ııin i lıt iyaç
dııyıılandan fazla o1acağıdrr 1ıi
bu da istenmeyen lıir <lurumlıır .
Arz ve talep dengesini sağlanak
ıçl.n 1s: ılücünün nrodülitlVı tesın1

Sg(ıcıı l(csatct1

i

sgücii

miktarı.)

dii şiinül erneyc c eğ inc gö rc işçi savi,ı.]:-nln(la lıiı: a,ıa]].tmıııa g idere'l< <1c,ı;le sığl:ııımasrnın
(lıha tıygıtn o1ı.aİ',, il.tıİ siiriilchi,1 ;r. Fiı.:a: "1. ç,lc,lı l-ıc., titlgc
it,in zirai niiiıısrın ne 6'l ciidc a::altr'lm.ısr ı..-.,jiti.li hi'| incinc melıtedİr. Bu balırmdan isgticü entansİtesİnc bağlr o 1arali Bölge

diişiirınek

4,7

potansiye1

gereklidir.

Potansiye1

I

l

eğr i

ler

inin

cesbiti

eğrilerinin tes-

biti için başlangıçta her bölgede ancak belirli sayrda üretim
dalı üzerinde çalı ş ı 1ab i 1eceği

miktarlarda üretim yapılması ge rektiği basit olarak grafiklerle

belirlenebilir.

Bir ınisa1

olmak üzere ve ta-

rıın politikas:.n:.n
1acağr konusunda

amac:.n:'n

ne o-

çesitli alterna-

ve her nüfus kesafetinin muayyen
bır üretim sistemine tekabü1 ettiği kabul edilir. Bilah4re mevcut İşletme tİplerİnde her teknik seviye için ne miktar verim
sağlanabileceği tesbit ed i 1ir. En

girmeden konuyu grafik o1arak göstermeye çallşalrm:.a2 ge1işmiş bir ülkede bulunulduğu ve
aktif tarıın nüfusunun bir veri olarak karş ımı.za çıktığı,diğer bir
ifadeyle bölgelerde işgücü faz 1a1ığr bulunduğu far zed i lmekted ir .

rilerinin tesisi için iyi bir
başlangrç o1abilir. Eğriler teorik o1arak kesiksizdir. Gerektiği takdirde küçük birer 1ineer
prograınlama ile tesbit edilebi lir. Ancak devamlr bir eğri teskili için veri bulınak güç o1duğu

Bu dururıda ınemleket bünye
sinde tarrm sektöründen sağlanan
toplam üretim değerinin ( katına
değer) ınaks imum o].ması.na çalı.sı1-

s onuçl arınr.n esas alınmasr potansiyel eğ-

başarılı işletmelerin

hallerde koordinat ekseni üze
rindeki noktalar bulutunun en üst
noktalarrnın bir1eştirilmesiyle
grafik ç iz il eb i 1ir.
Buraya kadar ifade edilen lerden çıkarılan iki esas basit-

leştirıne işlemi şudur:

oldukça büyük zirai bö 1geler üzerinde durulınaktadlr,

. daha öneınli olarak ta her
ürün tek tek değil toplam üretim
hacmi (değer olarak) esas al:-n naktadlr.
İşte böylece ülkenin bütiin
bölgeleri için üretim fonks iyonlarrn:.n (potansiye1

eğr i 1er

inin)

tesbit edildiği kabu1 ed i lirs e
ve plan hedefleri iJ.e tarrm po1i t ikas ı.nın amacı da bilindiğine
göre bölgeler itibariyle
nüfus
kesafetlerini dikkate alarak ne
48

tiflere

rnası, diğer bir ifadeyle
tarlm
sektörünün diğer sektörlerden satın aldrklarınrn ve ithal edilen
tarımsal üretim malları değerinin

minimum olmas:.na çalışllmas:-- ki
aynı zamanda çok işgücü ve az sermayeye dayalr tekniklerin beniın senmesi demektir- amaç olarak ile-

Bu ifade tarlmsal
isgücünün katına değerinin veya üreticilerin ortalama gel irl er inin
maks imuma (arttırılııasr) ç ıkarı 1ınası anlamrna gelir. Şu halde her
bölge için potansiye1 eğr i 1er in in
yanısı.ra aynı. grafik üzerinde aktif zirai nüfusa tekabül eden marjinal gelir eğrisinin de çizilmesi gerekmektedir. -üretici baş ına
ortalama gelirin maks imuma çıkma-

ri sürülebilir.

sı onlarrn ınarj inal gelirlerinin
eşit olmasını gerektirir-

Kolaylık sağlamasl baklm:.n dan söz konusu ülkenin üç bölge den meydana geldiği kabul edilirse durum ne olacak t rr?
Bunu

aşağldaki şekilde

bir

graf

ikle

göstermek mümkündür

:

Toplam ürün
de

eri

(U)

J--.--.l

--t-(J

E

l

_.--1'

lr
o

ti
$

I

l\

{

|..-

\ı
,ıLj._L:-:-jı_

Cörüldüğü üzere apsis eks eni
üzerİnde nüfus kesafetleri, ordinat ekseni iizerinde de toplam iiretim değeriyle rıarj ina1 gelir(me-

sela: aktif zirai nüfustaki 1000
kişilik bir artlşın toplam gelire
ilavesi) değerleri gösterilmistir.
gelir
Grafik üzerinde marj inal
eğrilerinin azal:-ş bölgesinde ve

her üçiinüde kesecek şekilde her hangi bir yatay doğrd çizilir
Yatay doğru üzerinde o1mak üzere
marJina1 gelirler eşittir. Bu kesisme noktalarrnrn herbirisi i1gili potansiyel eğrileri üzerinde
muayyen miktarlarda üretime tekabü1 ederler. Planda tesbit edilene uygun bir üretirn seviyesinde
erisİlinceye kadar bu doğru aşa ğı-ya veya yukarlya kayd:-rı 1ır.

.

ı s gucu

ı- kesaf etİ

Ampirik olarak bu grafik çiiğinde potansiye1 eğrileri
konveks şeklinde ve grafik iize rİndeki en üst noktalarrn bİrleşz

i

1d

tirilrnesiyle ıneydana gelrnis krrık
hatlarla gösterilecektir ki marjinal gelir eğrisi de soldan sağa
doğru inen bir merdiven görüniimü
Vcrir. Potans ive1 eğrilerinin son
klsmı- yatay olarak son bulur. Zira faydalanllabilir İşgücii miktar1 artarsa el fazla işgiictine ih-

tİyaç gij s t eren iiretİm sisterninin
uygulanınasına devaın edilip f azla
isgiicü kullanılrnaz.

49

Toplam
üret iın
değer
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i

Marj ina

gelir

l_____-

lsgucu ı(esatet1
ls gllnı 1/ h a
(s aat)

III.

METoDUN TENKİDi

Böyle

bir metodun uv -

gulanabi lıne s inin, bütün ülkevi
kapsayan bölgeler arası bir pla nrn ancak üreticilerin, Üölgele -

rin insiyatiflerini ortadan kal dlran otoriter bir idare ile rıünkün o1abileceği akla ge leb i 1ir
Ancak gerekli verilerin t op lanmasından, planrn yapılmasrna kadar
devamlı o1arak üreticilerle, ma -

halli idarecilerle tartlşılarak,
onaylarr alrnarak hareket edildigi için, keza hazırlanan plan icra merc i incC emredic i deği1 yo1
gösterici o]-arak ta ele al:.nabi 1eceği için büyük bir esnekliğe
sahip o1acaktır. Kaldıki haz ı rlanan plan aynen tatbik
edilınese
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ıılmasr gerekenin ne o 1atahlİlİne irnkan verd iğ i
her zaınan faydalıdrr.

Basİtleştirilınis

ınode1 şüp-

hesİz konunun bütün detaylarlnl

kapsayan bir lineer programlaman:.n sonuçları kadar tatmİnkar
bilgi vermeyecektir. Ancak lineer
planlamanın henüz tatbik iınkanı

hİç araştırma ya bir ülke için çok fayda1ı bilgilerin sağlanmaslna ve de
opt imuınd, oldukça yakın sonuçla rrn alrnabilmesine imkan sağla yabileceği için üzerinde duru1 nağa değer. Bilahare gittikçe arbulunmayan ve

pılmamrş

tan sayı.da değiskeni plana dahil
ederek geliştirme imkanr da vardrı

Konunun başlangrcı.nda

bö 1ge

İfadesİnİn ne anlam taş:.dığ1 be1irtilmisti, Her bölge için bir
plan yap:.lacağına göre sonuçla -

rrn sıhhati bölgelerin homogen 1iği ile orant111 olacaktır. Cok
hornogen bölge veya alt bölge a vı.rlmına gidilmesi de p lan 1arna
ve bölgeler arasr koordinasyon
İslerinİ giiçleştİrecektİr.
Her bölge bünyesinde farkl r
isletme tiplerinin bulunması- da

planlamayr

güç 1e

şt

irmekt

ed i

r. Ta-

biat şartlar1 bakrıırndan çok hornogen bİr bi5lgede dahİ büyüklük,
ürün deseni, teknik seviye ba krmlarrndan farklı işletme tip 1er i bulunnıaktadrr. Bilindiği üzere potansiye1 eğrileri metodunda aktif nüfus kesafeti takibe -

ilecek üretiın sisteminin yöniinii
tayin edici bir önemi haizdir. Bu
hakrmdan isletme tİplerİnİn a yırdedilrnesi ge rekmekted ir , faka t
bunun sınırı ne olacaktrr? Baş langlçta her bölgede en hİkim isd

1etme tiplerine göre
1a yetinilebilir.
Bu konuda

nokta da potans

bir

ayrrrın-

diğer önemli tir

iyel eğrilerinin

isinde ayırdedilen her islettipi için farklr i§ entansi tesine sahip yeterli sayıda isletme bulunamaınas ıd:.r. Bu durum
potansiye1 eğrilerinin çoğu za,
man en terpol asyonlarla ve hatta
ıniirnkün potansiyelin bile altrnda
tesbitine yo1 açab i 1i r.
tes
me

Mode 1iıniz in en bariz basil:irme isleminin sadece iiretim
değerlerini esas alrp, her iiriin
için avrr bir miktar tesbiti ya-

1eş t

prlmaması olduğu

belirtilrnisti

Bu durumda planda i5ngöriilen üretiın değerinin ve her ürüniin ıniktarlar:.nı.n aynı anda gercekleş mes i nası.1 sağl anab i lec ekt i r?
Bunu sağlamak iizere

satlr -

1arında ürünleri, siitunlarrnda
da bölgelerİ gösteren bir rab],o
hazrrlanır ve her kutucuk içine
mevcut durumdan hareketle iirün lerin ınuht e 1if bölgelere tekabül

miktarları yaz ı ır. Toplamhem ürünler için ve hem de
bi; l ge için gerçeklesmis olmas:.
1azrmdrr. Bu esitliği sağlanak
için de her kutucukta arttlr11 ması. gereken iirünler + , azal tılması gerekenler de - olarak
isaretlenir.
eden

J.

ların

Ancak bu hedeflerin gerçeklesmesi için bir de denge fiyatı
siiz konusudur. Daha iince de te mas edildiği iizere f iya t 1ar ın
tesbiti ve muhtemel fiyat değİ sikliklerinin iirünlerin arz]- ü zerinde ne yönde etki edecekle rinin tesbiti oldukca güç ve ü zerinde ayrı, bir konu o1arak durulacak kadar da geniştir.
Ancak geçrnis

istatistikler,

Kutucuklarln

i s are t 1enmes

tecrübeler yukarıdaki ayarlama larrn kaba ölçüler içinde de o1sa sağlanabilmesi için bir hareket noktasl olabilirler.

in-

de çok fazla artırma yaprlması
gereken yerlerde iki veya iiç tane + isaretinin, keza önemli
ölçiide azaltmaya gidilecek yer lerde de birkaç tane - İsare tinin konmas:. ayarlama islemini
daha kolay yapmağa yarayabilir .
Bilahare fiyatlar ve rnik tar 1ar
yaparak
iizerinde değişiklikler
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istenen çözüme ulaşllmaya çalrş111r.
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