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THE TURKİ SH CO-OPERATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul Uni-
versity in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of 
1934 amended its Statutes inconforrhance with the conditions prevailing at that 
date. 

The Society changed its name into the «Turkish Co-operative Association» in 
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or 
Associations. 

The General As'sernbly of the Association convened on 30 th May, 1964 and 
resolved that in the light of its 33 years of exprience and in accordance with 
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 
should be re-written. The new Statutes drawn up accordir ı gly were reviewed and 
adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June, 1965. 

The Government declurer it as an association serving public interest in 1946. 
The subject with which the Association is concerned, is theoretical and practical 
::o-operative work. Its object is to propagate co-operat" ,.ve  ideas in theorectical and 
practical fields, to promote the co-operative spk it and  ideas,  and to support 
activities in this direction. 

In order to achieve the objectives outline.1 ia its Statu tes, the Association 
engages in the following activities 

a. Conduct or cause to be conducted resez rch en the subject of co-operative 
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to 
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publi3h them. 

b. Prepare or cause to be prepared standai d states for the various types of 
co-operatives. 

c. Make contacts nationally or internationally among all types of public and 
private agencies, organizations, associations and persons on the subjects related 
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on 
these subjects either directly or on request. 

d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals and 
general co-operative conventions. 

e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions 
in different parts of the country on the subject of co-operatives. 

f. Join as member those international organization and associations whose 
objects are similar to its own. 

er. Set up a library in the headquarters of the Association, closely co ıı nected 
tvith the co-operative movement concept, legislation and application and com-
posed of books, periodicals and brouchures in Turkish and foreing languages. 

h. Participate in the conventions of international co-operative organizations, 
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish 
co-operative movement cornmonly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co- 
operative movement is widely diffused, that it develops and takes root, that it 
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 
movement are instituted in the universities, acadernies, schools and that institutes 
spezializing in the co-operaive movement are founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives 
act as guide to them in every respect, and at the resquest of the member co-
operatives in solving their management problems. 
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KOOPERATİ FLERİN VERGI MUAFLIĞ I NEŞ RIYATI ÜZERINE 

Nurettin HAZAR 

Gerekli mevzuat' ç ıkarmak, kooperatiflerin kurulu ş larını  ko-
laylaş tırmak, te şkilâtlanmalarma ve ust kurulu ş larının te ş kiline 
yardımcı  olmak, kurulu ş  sermayesi tahsis etmek, onlar ın finans-
manı  için gerekli kurumlar ı  vücuda getirmek, elveri ş li ş artlar-
la krediler sağ lamak ve kooperatif ürünlerinin gerekli fiyat ı  
bulması  ve pazarlanmas ı  için destekte bulunmak gibi tedbirler 
yan ında, Devletçe Kooperatiflerin geli şmesini sağ lıyacak çare-
lerden birisi de onlara «Vergi muafl ığı » tanımaktad ır. 

Vergi muaflığı nın yukarıda say ılan tedbirlerden en önemli-
lerinden birisi olduğu muhakkakt ır. Meselenin önemini kavra-
yan Türk Kooperatifçilik Kurumu, çal ış malarında bu konuya 
lEly ık olduğu yeri vermiş tir. Nitekim, 1950 tarihli III. Kooperatif-
çilik Kongresinde Selahâttin SOZER İ 'nin «Vergi Mevzuat!» (1) 
ve 1970 yı lında yap ı lan VII. Kooperatifçilik Kongresinde Muslih 
FER'in «Kooperatiflerde Muafiyetler» (2) ba ş lıklı  değ erli tebli ğ -
leri sunulmu ş tur. 

Bundan başka, Kurumumuzun çe ş itli zamanlarda tertip et-
tiğ i seminer ve konferanslar ın proğramlarında kooperatiflerde 
vergi ve muafiyetler konusu i ş lenmiş tir. 

Çeş itli vergi kanunları  karşı sında kooperatiflerin durumu 
nedir? Kooperatifler vergilerden hangisine tabidir, istisna edil-
diğ i veya muaf olduğu vergiler hangisidir? Ayr ı  bir ihtisas is-
tiyen vergiler konusunda, mevzuat ın ve özellikle vergi nisbetle-
rinin s ık - s ık değ işmesi sebebiyle bilgilerimizin zaman - zaman 
tazelenmesi lüzumu aç ıktır. 

Tüketim Kooperatifleri ba ş ta olmak üzere, her neviden koo-
peratiflerimizin ayd ınlatılması  ve uygulama ile ilgili i ş lemlere 
ışı k tutulmas ı  bakımmdan, en yetkili bir a ğı zdan bir konferans 

(1) S. SC)ZERtnin «Vergi Muafiyeti. tebli ğ i Karinca nin 169 uncu Ocak 1951 
nushasında yayınlanmış tır. 

(2) M. FER'in «Kooperatiflerde Muafiyetler» tebli ğ i, «1163 Sayı lı  Koopera-
tifler Kanununun Uygulanmas ında Kooperatiflerin Durumu ve Sorun-
ları • adlı  1971 basımlı  VII. Kongre kitabında çıkmış tır. 
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sunmayı  uygun bulan Kurumumuz, bu iş i 16 Mart 1982 tarihin-

de gerçekle ş tirmiş tir. Büyük ilgi toplayan «Kooperatiflerin Ver-
gilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı» başlığı nı  taşı yan bu konfe-

rans, Kurumumuz Üyesi, de ğ erli Maliyeci Ş aban ERKILET tara-

fından Ankara'da Türk - İş  Toplant ı  Salonunda verilmi ş tir. Kon-
feranstan hemen sonra, kooperatiflerin bütün vergi meseleleri-
nin — vergi kanunlar ı  teker teker ele al ınmak suretiyle -- us-

talıkla incelenen konferans metni bast ırılarak kooperatiflerimi-
zin ve kooperatifçilerimizin istifades ıne sunulmuş tur (3). Kitap, 
bu alandaki y ılm ilk yay ını  olmuş tur. 

Daha önce Kooperatiflere uygulanacak vergiler ve vergi mu-
afl ıkları , öteki konularla birlikte, birkaç eserde daha i ş lenmiş -
tir. Bunlar ın belli baş lıları  şunlard ı r : 

Ş ehbender ERG İN ve Yılmaz ULUSOY'un <.Anonim Ş irket-
lerle Mukayeseli Kooperatif Te şekküller ve Örnek Anasüzle şme-
ler». (4) 

Ertan ALGAN' ın «Kooperatiflerde Gelir Gider Farklar ı  Da-
ğı tım ve Kapatma Esasları  ve Vergi». (5) 

Gene Y ı lmaz ULUSOY'un «Kooperatif Te ş ekküller». (6) 
Bu kere elimize ula şan bir eserden konunun ba şka bir ilim 

adam ı  tarafından daha i ş lenerek kitap haline getirildi ğ ini isğ -
ronmekteyiz. Adana Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Ö ğ re-
tim Üyelerinden Prof. Dr. Mükremin ALTINTA Ş ' ın imzasını  ta-
şı yan eserin ad ı , «Kooperatif İş letmelerde Vergi Muhasebesi» 
dir. (7) Unvamndan da anla şı laca ğı  gibi, kitapta yaln ız vergiler 
aç ısından kooperatiflerin durumu ele al ınmamış , aynı  zamanda 
kay ı t ve muhasebe usulleri de anlat ılmış tır. 

Ş aban ERKİLET ve Prof. Dr. Mük ı  emin ALTINTAŞ ' ın büyük 
ihtiyac ı  karşı layan kitaplar ının, Kooperatifçilerimiz için her za-
man başvurulacak, masalanm ızdan eksik edilrniyecek el kitap-
ları  olduğuna şüphe yoktur. 

Kooperatifçi selâmlar ım ızlal.. 

(3) Ş . ERKİLET, «Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı », 
Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ını  47, Ergün Matbaası , Ankara - 1982. 
Fiyatı  150,— TL. 

(4) Ankara, Tisa Matbaac ı lık Sanayii, 1970. 
(5) Ş ark Matbaas ı , Ankara - 1976. 
(8) Ankara, Tisa Matbaac ı l ık Sanayii. Bas ı ldığı  tarih yaz ı lı  değ ildir. 
(7) Prof. Dr. M. ALTINTAŞ , «Kooperatif İş letmelerde Vergi Muhasebesi», 

Çakmak Ofset Matbaac ı lık ve Ambalaj Sanayii, Adana - Temmuz 1980, 
İkinci bask ı . Kitabın üzerinde fiyat ı  kayı tlı  değ ildir. 
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ABOUT THE PUPL İCATİONS ON THE 
COOPERATİVES' TAX IMMUNITY 

By Nurettin HAZAR 

About the Publications on the Cooperatives' Tax Immunity 
In addition to the precautions like putting the necessary 

legislation, making easy the establishment of cooperatives, to 
assist their organization and the foundation of the upper orga-
nizations, to assign the establishment capital, ta const ıtute the 
institutions necessary for their finance, assur ıng credits in 
attractive conditions and supporting for having appropriate 
prices and marketing of the cooperative products, «tax ımmunı ty» 
must be provided by the state as one of the means to assure the 
development of the cooperatives. 

It's certain that tax immunity is one of the most importants 
of the mentioned precautipns. Having comprehended the 
importance of the question, Turkish Cooperative Association had 
giyen the place for this subject in it's activities. Even as, the 
papers of SeUhattin SÖZER İ 's on «Tax Legislation» (1) in the III. 
Cooperative Congre in 1950 and Muslih FER's on «Immunities 
in Copparatives» (2) in the VII. Cooperative Congre in 1970 had 
submitted. 

Moreover, the title of taxes and immunities in the coopera-
tives had investigated in the seminars and conferences organized 
by TCA. 

What is the situation of the cooperatives in the different tax 
laws? Which one of the taxes applicates to the cooperatives or 
which taxes are excepted from them? In the subject of the taxes, 
requiring a diffrent expert, because of the often changes in the 
legislation and particularly the rates of taxes, the necessity of 
the occasionally renew of our knowledges is clear. 

(1) S. SÖZERİ 's Paper on «Tax Immun ı ty» published in the 169. issue of 
KARINCA in January 1951 

(2) M. FER's paper on «Immunities in Cooperatives» pub:ished in the VII. 
Congre Book «1163 Sayı lı  Kooperatifler Kanununun U ygulmas ında 

Kooperatiflerin Durumu ve Sorunlar ı» in 1971. 
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Organization of a conference, by the purpose of carrying 
out the application procedures and to inform the cooperatives 
especially consumption cooperatives, by the partic ıpation of an 
authority, is decided and achieved on Marc 16 th, 1982 by TCA, 
The conference called «The Taxation of the Cooperatives and 
Tax Problems» was presented by Ş aban ERKILET, our member, 
in Türk - İş  Meeting Hall in Ankara. Just af ter the conference, 
the issue which investigates the all tax problems - helding the 
tax laws one by one — has been published as the first publication 
of this year. (3) 

Beforehand, with the other laws, the taxes applicat ıng the 
cooperatives and tax immunities had been investigated in several 
publications. The most well — knowns o fthese are : 

«Anonim Ş irketlerde Mukayeseli Kooperatif Te şekküller ve 
Örnek Anasözle şmeler» by Ş ehbender ERGIN and Y ılmaz 
ULUSOY. (4) 

«Kooperatiflerde Gelir Gider Farklar ı  Dağı t ım ve Kapatma 
Esaslar ı  ve Vergi» by Ertan ALGAN. (5) ı  

and «Kooperatif Te şekküller» by Yılmaz Ulusoy. (6) 

This time we have learned that this subject was investigated 
and published by a social scientist, Prof. Dr. Mükerrem ALTIN-
TAŞ , instructor at Adana iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi. 
The name of the book is «Kooperatif I ş letmelerde Vergi Muha-
sebesi». (7) Not only the situation of the cooperatives by the 
viewpoint of the taxes, but also the procedures of registration 
and accounting was stated in this book. 

It's certain that, the books of Ş aban ERK İLET and Prof. Dr. 
Mükremin ALTINTAŞ  will respond the needs of cooperative 
members and will be kept under the hand. 

With our cooperative regards. 

(3) Ş . ERKILET, «Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı », 
Turkish Cooperative Association Publication 47, Ergün Matbaas ı , Ankara 
1982. 

(4) Ankara, Tisa Printing Industry, 1970 
(5) Ankara, Ş ark Matbaas ı , 1976 
(6) Ankara Tisa Printing Industry, No date. 
(7) Prof Dr. M. ALTINTA Ş , «Kooperatif I ş letmelerde Vergi Muhasebesi., 

Çakmak Offset Printing and Packing Industry, Adana, 1980. 
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ULUSLARARASI KOOPERATIF KURULU ŞLARIN 
AMAÇLARI FONKS İYONLARI VE TÜRKIYE 

YÖNÜNDEN ÖNEMI 

Doç. Dr. Ha şmet Ba ş ar * 

ÖZET 

Kooperatifçilik alan ında uluslararas ı  düzeyde i ş birliğ i ve 
koordinasyon sağ lamak için yap ılan çalış malar 19. yüzy ılda baş -
lamış  ve günümüze de ğ in önemli a şamalar geçirerek sürüp gel-
miş tir. Kuş kusuz, bu konuda en önemli görev Uluslararas ı  Koope-
ratif Örgütü'üne (ICA) ye dü ş mektedir. Geçmi ş  dönemler göz-
önüne al ındığı nda ICA'n ın ba ş arılı  çalış malar yaptığı  özellikle 
gelişmekte olan ülkelere yönelik e ğ itim programlar ın ı  haz ırlama 
yönünden büyük gayretler sarfetti ğ i belirtilmelidir. 

Son çeyrek yüzy ılda kurulan uluslararas ı  kooperatif kurulu ş -
lar ise üretim, sat ış  ve finans, kredi ve da ğı tım alanlar ında daha 
çok ki ş iye ucuz maliyetli ve kaliteli hizmette bulunabilmek için 
büyük ölçekli örgütlenmeye ve yat ır ımlara yönelmi ş lerdir. Bun-
lardan EURO — COOP, tüketim kooperatifçili ğ inde COGECA ta-
rımsal kooperatifçilik, INTER — COOP toptan al ım, sat ım ve 
üretimde, INGEBA bankac ı lık ve finansman konular ında büyük 
baş ar ılar elde etmi ş lerdir. İ skandinav ülkelerine özgü modeller 
ise zamanla dikey ve yatay entegrasyon a şamalar ın ı  tamamla-
mayı  hedef alm ış lar ve kooperatiflerin birçok piyasada. paylarm 
büyük bir bölümünü ellerine geçirmesini sa ğ lamış lardı r. 

Türkiye de kooperatifler sözü edilen geli ş melerin uzandığı n-
da kalmış , piyasalardaki de ğ iş iklikliğ i gerektiğ i gibi değ erlendi-
rememiş tir. Özellikle ihracata yönelik çal ış malar yapan koopera-
tiflerimizin sözü edilen uluslararas ı  kooperat ıflerle ili şki kurma-
s ı  ve ticari potansiyellerini geli ş tirmesi ülkemiz yönünden de 
yararl ı  olacakt ır. 
* Bursa Üniversitesi Iktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi. 
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Doç. Dr. Haşmet BAŞAR 

GIRI Ş  

Uluslararas ı  düzeydeki kooperatif kurulu ş ların ın ba şı nda 
19. Ağustos 1905 de kurulan ve günümüze de ğ in geliş ip güçlenen 
Uluslararas ı  Kooperatif Örgütü (ICA- İnternational Co-operati-
ve Alliame) gelir. Kooperatif literatüründe k ısaca ICA olarak 
geçen örgütün kurulmas ındaki ana amaç 1844 yı l ında ba ş layan 
Rochdale kooperatifçiliğ inin birçok ülkede farkl ı  biçimde yorum 
lanmas ını  önlemek ve ortak ilkelerin kararla ş tırı lmas ını  sağ la-
makt ır. Sözü geçen ilkelerin günümüze de ğ in farklı  sosy o —
ekonomik ortamlara göre değerlendirilmesinde ve uygulamas ı n-
da ICA büyük rol oynam ış  ve Birle şmiş  Milletlerin en büyük yan 
kuruluş u ünvan ını  kazanm ış t ır. Nitekim istatistikler, ICA'in 70 
ülkeden 156 Organizasyon yolu ile 683 bin kooperatife ve onlar ın 
ilişkide bulunduğu 363 milyon ortağa hizmet ettiğ ini göstermek- 

tedir. 
ICA'in karar organ ı  her dört y ı lda bir toplanan Genel kurul-

dur. Üye ülkelerden ve organizasyonlardan gelen delegeler bir 
başkan ve iki başkan yard ımc ı sı nın yanısıra 222 üyeden oluşan 
Merkez Komitesini seçerler. Merkez Komite ise kendi aras ın-
aan 13 üyeyi İcra Komitesine atar. Ba şkan bir deyimle İcra Ko -, 
mitesi Baş kan ve iki yard ımcıs ı  ile beraber 16 üyeden oluşur.. İc-
ra Komitesi ise ICA'in tüm i ş lerinden so ıumlu olan ve tam gün 
çal ış an Genel Müdürü Sekreteri belirler, 

Merkezi Londra'da bulunan Genel Merkezde 6 Ş ube bulun-
maktad ır. Bunlar Tar ım, Tüketim, Eğ itim, Araş tırma ve Basın 
iş lerine bakmaktad ırlar. Ayrıca Kütüphane hizmetlerinin yan ısı -
ra kad ın ve gençlik kollar ında çal ış maların sürdürülmesi için ay-
rıca uzmanlar çal ış tırılmaktad ır. 
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ULUSLARARASI KOOP. KURULU ŞLARIN AMAÇLAR' 	9 

ICA özellikle geli şmekte olan ülkelere hizmet götürebilmek 
için üç ülkede şubeler açm ış t ır. Bunlar Asya k ı tas ına hizmet ve-
ren Yeni Delhi (Hindistan'da) Afrika k ı tas ında çal ış malar ya-
pan Moshi (Tanzanya) 'da ve Abidjan (Fildi ş i sahilleridir.) 

Ayrı ca Ek listede gösterildiğ i gibi ICA Birle şmiş  Milletlere 
bağ lı  diğ er kurulu ş ların yan ı s ıra bağı ms ız çal ış an uluslararas ı  
örgütlerle de ili ş kisini sürdürmekte ve kooperatifçilikle ilgili ça-
lış malarda bir tür beyin görevini yapmaktad ır. Sözü edilen ku-
ruluş lar ı  genel olarak üç ayr ı  gurupta toplamak olas ı dı r. 

Bunlar Birle şmiş  Milletlere bağ l ı  FAO, ILO, UNCTAD, ve 
UNİDO'nun yan ı s ıra özellikle geli şmiş  ülkelerin ve geli ş mekte 
olan ülkelerin olu ş turdukları  örgütlerdir. Geli ş miş  ülkelerdeki 
örgütler k ı saca COPAC. COGECA. EUROCOOP, INGEBA, IFAP 
IOCU, INTERCOOP, ICPA, ICHDA, WOCCU, ICIF, NAF—OK (*) 
dir. Geli şmekte olan ülkelere ise özellikle OCASSA, IDACA, 
ACCU. ACDB, ICTE, LATİCİ  ve COLAC' ın yard ımcı  olmaya ça-
lış tığı  anla şı lmaktad ır. 

ICA ayr ıca geli şmekte olan ülkelerin e ğ itim sorunlar ının 
çözümüne yard ımc ı  olabilmek için uluslararas ı  düzeyde hizmet 
veren iki birim olu ş turmuş tur. Bunlardan AGITCOOP özellikle 
sözü edilen ülkelerdeki e ğ iticilerin eğ itimi ile me ş gul olurken, 
CEMAS eğ itim araçlar ının ve yay ın organlarmm geli ş tirilmesi 
için yoğun bir çaba göstermektedir. 

Türkiye için baz ı  kooperatif kurulu ş ların önemi diğerlerin-
den ku şkusuz daha fazlad ır. Bu kurulu ş ların amaçlar ında çalış -
malarda ve elde ettikleri sonuçlardan baz ı  dersler ç ıkartmak, ge-
rektiğ inde yaptıkları  iş lemlere kat ı lmak ülkemiz yönünden bü-
yük önem ta şı maktad ır. Bu nedenle belli ba ş lı  kooperatif kuru-
luş ların amaçlarını  ve geliş melerini k ısaca ele almak istiyoruz. 

EUROCOOP 

EURO — COOP (European Association of Consumer Co-
operatives) ortak pazar ülkelerindeki tüketim kooperatiflerini 
bir çat ı  alt ında toplamak ve ortak yat ırımlara yöneltmek ama-
cıyla 1963 yı lında kurulmuş tur. Merkezi Brükselde bulunan EURO 
COOP, 19 milyon kooperatif orta ğı n ı  temsil etmekte ve koope-
ratiflerin sahip olduğu 30.000' den fazla sat ış  merkezinin verimli 
çalış mas ından ve kooperatif ortak ve personelini ç ıkarların ı , or-
tak pazar düzeyinde korulmakla yükümlüdür. Eurocoop büyük 

(*1 Ksaltmalarm ingilizce ve Türkçe kar ş iliklari Ekte gösterilmiş tir, 
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ölçekli yat ırımları  desteklemektedir. (1) Bu nedenle Dordmun'da 
kurulan çikolata fabrikas ının Alman Kooperatiflerinin yan ısıra 
diğ er üye ülkelerdeki kooperatiflerin de gereksinimlerini kar-
şı layacak ölçekte üretime geçmesini sa ğ lamış tır. Ancak daha 
sonra kurulan Intercoop'un ticari i ş lemlere ve üretime dönük 
çallış malar yapmas ı  sonucu Eurocoop daha çok kooperatiflerin 
yasal, ve bürokratik sorunlar ına eğ ilmek zorunluluğunu duymu-
tur. 

Ortak Pazar ülkelerindeki tüketim kooperatifleri birlikleri 
ve toptan al ım örgütleri Eurocoop'un birinci derece üyesi olabi-
lirler, Kooperatifler için üretim yapan kurulu ş lar ise ikinci üye-
liğe kabul edebilirlerse de genel kurallarda tek oy kullanma 
hakkma sahiptirler. Buna kar şı n asil üyelere ağı rlıklı  oy hakkı  
tan ınmış tır. Örneğ in İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'n ın al-
tı , Danimarka ve Hollanda'n ın dört oy hakkı  vard ır. Eurocoop'un 
çalış malarından genel kurulun seçti ğ i ve herbiri ay ıı  ülkeyi tem-
sil eden 7 kiş ilik yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu-
nun belirlediğ i plan ve proğ ramların uygulamas ından ise genel 
sekreter ve ona ba ğ lı  uzmanlar gurubu sorumludur. (2) 

INTER — COOP 

ICA'nm 1969 da toplanan kongresi «Perakende Da ğı tım Ko-
mitesinin» (Committee for Retail Distribution), «Toptan Al ım iş -
leri komitesi» ile (Committee for Cooperative Wholesale-C.C.W) 
birle ş tirilmesine, kooperatiflerin uluslararas ı  ticaretteki etkin-
liklerinin art ırılmas ına bu amaçla yeni bir örgütün kurulmas ına 
karar verilmi ş tir. Yap ı lan çal ış malar sonucu 4. Ekim 1971 de The 
Internatational Organisation For Consumer Co — operative Dis-
tribution Trade  (INTER — COOP) kurulmu ş tur. (3) Yeni 
örgütün merkezinin önce Hamburg olmas ı  kabul edilmiş se de da-
ha sonra al ınan bir kararla merkez 1974 yı lında Kopenhag'a ta-
ş mmış tır. INTERCOOP'un belli ba ş lı  amaçlarını  şöyle s ıralamak 
mümkündür. 

— Kooperatiflerin çal ış tıkları  konularda ara ş tırmalar yap-
mak, 

— Dünya ticareti hakk ında bilgi toplamak ve bu konuda bil-
gi alış veriş ini gerçekle ş tirmek. 

(1) Information on Eurocoop, Brussels 1979. 
(2) Rules of Eurocoop Brussels 1978. 
(3) International Co-operative Alliance 24 .th Congress Hamburg 1969. 
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— Üye ülkelerin kooperatiflerin çal ış ma alanlarını  üretim 
ve satış  düzeylerini belirlemek bir ülkede üretilmeyen mal ın baş -
ka bir ülkeden al ımmı  sağ lamak. 

— Üye ülkelerin kat ıldığı  büyük ölçekli yat ırımlara giriş erek 
birim maliyeti dü şürmek ve bunun yararlar ını  ortaklara yans ı t-
mak. 

INTERCOOP kurulu şundan bu yana geçen süre içinde Av-
rupa dışı ndaki ülkeleri de kooperatifleri de bünyesinde kabul e-
derek (Örne ğ in Japonya, İsrail) üye sayı sını  28'e çıkarmış tır. Bu 
arada üye ülkeler için gerekli malları  toptan alarak % 15'e va-
ran maliyet indirimini gerçekle ş tirdiği belirtilmektedir. Ayr ıca 
İskandinav ülkelerinin ayn ı  amaçlarla uzun süre önce kurmu ş  
oldukları  Nordisk Andelsforbund (NAF) ve Uzak Do ğu Asya ül-
kelerinin kurduğu «The International Co--operative Trading 
Organisation» (ICTO) ile işbirliğ ine giderek ölçe ğ i daha da bü-
yütme yönüne gitmi ş tir. INTERCOOP'un yapt ığı  önemli çalış -
malardan biri de üye ülkelerdeki kooperatiflerin üretim ve tekno 
loji kulanma düzeylerini gözden geçirmesi onlar için büyük öl-
çeğe dayanan plan ve projeler haz ırlamas ı  ve gerektiğ inde baz ı  
iş letmeleri kapatma önerisinde bulunmas ıdır. Intercoop y ıllık ti-
caret hacmini geli ş tirerek 1980 yı lında 500 milyon doları  aş tığı  
belirtilmektedir. 

COGECA 

COGECA (General Committee for Agicultural Co—opera-
tion in the E.E.C. Ortak Pazar ülkelerin Tar ımsal Kooperatifler 
Örgütü) 1959 y ı lında üye ülkelerin üst düzeydeki kooperatif ör-
gütleri taraf ından kurulmuş tur. Ve 1 Ocak 1973 ten itibaren İn-
giltere, Danimarka, Irlanda'n ın kat ılmasıyla üye say ı sını  dokuza 
ç ıkarmış tır. Merkezi Bürükselde bulunan (4) COGECA'n ın ana 
amaçları  şöyle sıralanabilir. 

— Ortak Pazar ülkelerindeki tar ımsal kooperatiflerin yö-
netim, örgütlenme, ve sosyo — ekonomik sorunlar ıyla ilgili ara ş -. 

tırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, 
Ortak Pazar ülkelerindeki tar ımsal üreticilerin kurmu ş  ol-

dukları  diğer örgütlerde, örne ğ in COPA - Çiftçiler, CEJA - Genç 
Çiftçiler Birliğ i ile üreticilerin ç ıkarları  için işbirliğ i yapmak. 

— Tükiticiyi korumak ve üreticinin gelirlerini art ırmak ama-
c ıyla Eurocoop ve UGAL (Tüketim Mallar ı  Toptan Alım Gurubu) 

(4) COGECA, Twenth Year Of Action, Brussels 1979. 

pe
cy

a



12 
	

Doç. Dr. Haşmet BAŞAR 

ile yak ın ilişkide bulunmak ve ortak stratejiler pUnlar haz ırla-
mak, 

Ortak Pazar bünyesinde ç ıkacak yasalar ın tarımsal koopera-
tifçiliğ i destekleyici ve geliş tirici olmas ına özen göstermek, Bu 
amaçla ilgili konularda ihtisas komisyonlar ı  oluş turmak, 

COGECA'n ın belirtilen amaçlar ı  üye ülkelerin temsicilerin-
den kat ıldığı  genel kurulda seçilen bir ba şkanın sorumluluğu al-
tındaki genel sekreter ve ekonomi, hukuk, vergi, e ğ itim, ve staj 
konularında çalış an uzmanlar gurubu taraf ından gerçekle ş tirilir. 
Ayr ıca çe ş itli tarım kollarında örneğ in tahıl sebze, meyve, et 
ve süt ürünleri, tavuk ve yumurta, bal ıkçı lık, ş arapc ı lık, patetes, 
yüksek verimli tohumlar, tarımsal araç ve gereç v. b, konular ında 
özel komiteler kurulmu ş tur. (5) 

INGEBA 

Uluslararas ı  Kooperatifler Bankas ı  (International Genessensc-
haftbank INGEBA) İkinci Dünya Sava şı ndan sonra Amerika 
Birle ş ik Devletlerindeki kooperatif örgütlerin Avrupa'daki ben-
zer kurulu ş lara yapaca ğı  finansal yard ım ı  tek elden yönlendir-
mek için çalış maya baş lamış tır. Ancak önerilen yard ım ın gerçek-
leşmemesi karşı sında 1956 y ı lında Isveç Kooperatifler Birli ğ i ye-
ni bir bankan ın kurulmas ı  için önderlik etmiş tir. Yap ılan çalış ma-
larsonucu, diğer bat ı  Avrupa ülkelerindeki kooperatif bankala-
rımn ve finansal kurulu ş lar ının da katkı sıyla merkezi Isviçre'de 
(Besal'de) bulunan Uluslararas ı  Kooperatifler Bankas ı  kurul-
muş tur. Daha sonraki y ıllarda bankac ı lığı n hemen her kolunda 
çalış malar yapmaya ba ş layan INGEBA'n ın ana sözle şmesi değ iş -
tirilmiş  ülkelerin temsilcisi niteli ğ indeki üst kurulu ş lara kolayca 
ortak olma olana ğı  verilmiş  ve paylarm belli bankalar ın ya da fi-
nansal kuruluş ların elinde toplanmas ı  önlenmiş tir. (6) Günümüz-
de INGEBA'n ın 23 ülkede 211 kooperatif bankas ı  ve 49'u koopera-
tif üst kuruluşu olmak üzere 50 orta ğı  varsa da bunlardan en 
güçlüsü bankaya büyük ölçüde kaynak sa ğ layan ve en fazla tica-
ri iliş kide bulunan Alman I şçi Bankas ıdır. (Bank für Gemeinwir-
tsohaft) 

Bankanın çalış malarından genel kurul tarafından seçilen 19 
kiş ilik danış ma kurulu ile 11 kiş ilik yönetim kurulu sorumludur. 
(5) COGECA, The Agricultural Co-operation in the European Economic 

Community Brussels 1974. s .8-12. 
(13) International Co-operative Alliance Twenty-fourth Congress Report of 

the INGEBA, Hamburg 1989 s. 83. 
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INGEBA özellikle 1973 ten bu yana Dünya Bankas ı  ile iliş -
kilerini geliş tirmiş  ve bu bankan ın kooperatif kurulu ş lara aça-
cağı  kredilerde kooperatif uzmanlar ımn önerilerini gözönüne al-
masını  sağ lamış tır. Böylece INGEBA, kredi için müracaat eden 
kuruluş lar ın yat ırım amaçlar ını  incelemekte harcamalar ın top- . 
lum kalkınmas ına yapaca ğı  katk ıyı  değerlendirmekte, ölçek du-
rumunu araş tırmakta ve finansal yard ımların kalk ınmayı  hız-
landıracak biçimde gerçekle şmesi için çaba göstermektedir. 

ICPA 

ICPA (International Co operative Petroleum Association) 
Uluslararas ı  Kooperatifler Petrol Örgütü, Isveç kooperatiflerinin 
çok uluslu petrol ş irketlerine kar şı  1947'de baş latmış  olduğu sa-
va şı m sonucu ortaya ç ıkmış  daha sonra uluslararas ı  bir nitelik 
kazanm ış tır. Amac ı  kooperatiflerin gereksinim duydu ğu petro-
lü doğ rudan doğ ru üretici ülkelerden almak, kendi rafinerilerin-
de iş leyerek ucuza mal etmektir. Bu amaçla 1969 yı lından bu 
yana Sri Lanka da, Hollanda'da Burma'da petrol rafinerileri aç-
mış  ve 1975 te de petrol arama i ş lemleri için kooperatif, ilkeleri 
doğ rultusunda çalış an bir ş irkete ortak olmu ş tur. Günümüzde 
24 ülkeden 37 kooperatif örgüt ICPA üyeli ğ ine kabul edilmiş  ve 
önemli yararlar sağ lamış lardı r. 

NAF 

NAF (Nordı sk Andelsforbund) Isveç, No ıveç ve Danimarka' 
daki tüketim kooperatifleri birlikleri taraf ından 1917 y ı lında 
kurulmuş  ve üretimde toptan alunda ve ithalâtta büyük ölçekten 
yararlanmas ı  birim maliyeti düşürmeyi ön plana alm ış tır. Daha 
sonra Izlanda ve Finlandiya'n ın kat ı lmas ıyla güçlenen NAF, 1924 
yılında uluslararas ı  bir kurulu ş  haline dönü ş türülmek istenmi ş -
se de İskandinav ülkeleri dışı ndaki ülkelerin gereken ilgiyi gös-
termemesi sonucu sözü edilen giri ş imden vazgeçilmi ş tir. Bu pasif 
süreç 1971 y ı lında Intercoop'un kurulu şuna dek sürüp gitmi ş tir. 
NAF İ skandinav ülkelerindeki tüketim kooperatiflerinin ihtiyaç 
duyduğu malların % 40' ından fazlas ın ı  ithal etmekte, hatta za-
man zaman diğ er ülkelerdeki kooperatiflerin ad ına da alım Yap-
makta ve ölçe ğ i daha da büyütmektedir. NAF' ın çalış malarını  
destekleyen kurulu ş ların ba şı nda gelen ISVEÇ kooperatifler Bir-
liğ i (K.F.) Uluslararas ı  ş irketlerle rekabete .  giriş miş  margarin ve 
deterjan da olduğu gibi daha ucuz fakat daha kaliteli mallan 
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piyasaya sürme ba ş arısını  göstermiş  daha sonra mal çe ş idini ge-
niş letmiş  ve tüm İskandinav ülkelerindeki tüketim mallar ı  piya-
sas ının % 60' ını  eline geçirmi ş tir K.F aynı  baş arıyı  endüstri sek-
töründe de tekrarlam ış , elektrik süpürgesi, diki ş  makinas ı , buz 
dolab ı , fırın gibi dayan ıklı  ev aletlerini rakip firmalardan % 3o'a 
varan bir oranda ucuza satma olana ğı nı  elde etmiş tir. (7) 

Ancak İskandinav ülkelerindeki kooperatiflerin birlikte ha-
reket ederek geli ş tirdikleri ve üne kavu ş turduklar ı  en önemli 
kuruluş  Petrol Tüketicileri Örgütüdür. (O.K.) 1947 yı l ında Isveç, 
Norveç, Danimarka'daki Kooperatiflerin ortakla şa kurduğu 
O.K. çok uluslu petrol ş irketleriyle büyük bir sava şma girişmiş , 
halkın da desteğ ini kazanarak sahip oldu ğu petrol rafinerileri-
nin say ısını  art ırmış  ve piyasadaki pay ını  sürekli yükselterek 
İskandinav ülkelerine ithal edilen ve tüketilen petrolün % 60'-
ın ı  karşı lama a ş amasına gelmiş tir. 

Türkiye'de bir yandan iç pazarda tüketicilerin ihtiyaçlar ı -
nı  karşı lama öte yandan i ş lenmiş  tarımsal ürünlerin yurt d ışı n-
da pazarlamas ı  için büyük gayretler sarfedilmektedir. Koopera-
tiflerin her iki alanda da ba ş arı lı  çalış malar yapabilmesi için 
öncelikle koordinasyonun sağ lanmas ı , üretim, iş leme, pazarla-
ma zincirinin kurulmas ı  zorunludur. Bu nedenle özellikle Bat ı  
Avrupa ülkelerindeki geli şmelerin değ erlendirilmesinde bu ül-
kelerdeki üst düzey kooperatiflerle ve onlar ın olu ş turdukları  
uluslararas ı  kurulu ş larla ticari ili ş kilere giri ş ilmesi zararl ı  sonuç-
lar verecektir. Belirtilen yönde yap ılacak giri ş imler özellikle gü-
nümüze de ğ in aktif pazarlama politikas ı  güdemeyen kendini 
yurtdışı nda gerektiğ i gibi tan ıtamayan kooperatif kurulu ş lar 
için yeni bir dinamizmin kayna ğı  olabilir, onlara uluslararas ı  
düzeydeki kooperatif örgütlerin pazarlama çal ış maları ndan ya - 
rarlanmak f ırsat ını , verebilir diş  satış larda ve döviz girdilerinde 
artış lar sağ layarak kooperatif ortaklar ın ın gelir düzeyine olum-
lu yönde katkıda bulunma olanağmı  sağ layabilir . 

(7) International Cooperative Alliance Twenty-fifth Congress, Secretariat 
Paper: Multinational Corporations and the International Cooperative 
Movement Warshow 1972 s. 189. 
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(International Co — operative Anlama) 
ICA 

BIRLEŞMIŞ  MILLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR 

FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation) 
Birleşmiş  Milletler Gıda ve Tarım örgütü 

ILO (United Nations International Labour Organisation) 
Uluslararas ı  Çalış ma Örgütü 

UNCTAD (United Nations Committee for Trade and 
İndustry 
Birleşmiş  Milletler Ticaret ve Endüstri Komitesi 

UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organisation 
Birleşmiş  Milletler Endüstriyel Kalkmma Örgütü 

Gelişmiş  Ülkelerdeki Kooperatifle ıi Kapsayan 

BAĞ IMSIZ KURULUŞ LAR 

COPAC (Joint Committee for the Promotion of Aid to 
Co — operatives — Kooperatifçili ğ in geliş tirilmesi 
için yard ım sağ layan Müş tereken Komite) 

COGECA (La Comite, G&IOrale de la Cooperation Agricole 
dela Communite Economique Europ ıenne Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Tarımsal Kooperatifler Ö ı  
8-ütü) 

EUROCOOP (European Association of Consumer Co — opera-
tives) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Tüketim Koopera-
tifler Örgütü 

INTERCOOP (International Genossenschaftbank) 
Uluslararas ı  Kooperatifler Bankas ı ) 

IFAP (International Federation of Agricultural Producers) 
Ululararasr Tar ımsal "Oreticiler Federasyonu) 

IOCU (International Organisation of Consumers, Union 
Uluslararas ı  Tüketiciler Birlikleri Orgütü) 

ICPA (International Co — operative Petroleul Association 
Uluslararas ı  Kooperatifler Petrol Örgütü) 
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1CHDA (International Co — operative Housing Development 
Association — Uluslararas ı  Konut Kooperatifleri Ör-
gütü) 

WOCCU (World Counol of Credit Unions -- Dünya Kredi 
Kooperatifleri Birliğ i Konseyi) 

ICIF (International Co — operative İnsuarence Federation 
Uluslararas ı  Sigorta Kooperatifleri Federasyonu )_ 

NAF — OK (Hordisk Andelsforbund İskandinav Ülkeleri 
Kooperatifler Toptan Al ım Örgütü) 

AGITCOOP (Advisory Group on the International Training of 
of Co operatives — Uluslararas ı  Kooperatif 

Eğ itimi Danış ma Gurubu) 

CEMAS (Co — operative Education Meterial Service —
Kooperatifler E ğ itim Hizmetleri Merkezi) 

GELIŞ MEKTE OLAN İ .)LKELERDEK İ  KOOPERATIFLERI 
KAPSAYAN BAĞ IMSIZ KURULUŞ LAR. 

ACOSSA (The African Co — operatives Saving and Credit 
Association Afrika Ülkeleri Tasarruf ve Kredi Kooperatif-
leri Birliğ i) 

IDACA (Institute for Development of Agricultural 
Co — operation in Asia — Asya ülkeleri Tar ımsal Koo-

peratifçiliğ i Geliş tirme Enst. 

ACCU (Asian Confederation of Credit Unions — Asya ülkeleri 
Kredi Kooperatifleri Federasyonu) 

ACDB (Asian Co — operative Development Bank — Asya ül-
keleri Kooperatifleri Kalk ınma Bankas ı ) 

1CTE (International Co — operative Trading Organisation —
Kooperatifler Ticaret Örgütü) 

LATICI (Latin American Technical Institute for Co ---- opera-
tive Integration Latin Amerika Ülkeleri Kooperatifler 
Dayan ış ma Ens ) 

COLAC (Latin American Confederation of Credit Unions Latin 
Amerika Kredi Birlikleri Konfederasyonu.) 
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I.C.A. (Uluslararas ı  Kooperatif Örgütü) 
ÜYE ÖRGÜTLER 

70 Ülkeden 156 Organizasyon ve 363 Milyon ortak 

Yard ımcı  Komiteler 	KONGRE (4 Yılda bir toplan ı r.) 
Tarım 
Bankac ılık 
Tüketim 
Ticaret 
Balıkçılık 
Konut 
Sigorta 
Kad ın Kooperatifçiler 
Özyönetim Kooperatifler 

Sürekli Çalış ma 
Guruplar ı  
Kütüphaneler 
Eğ itim 
Bas ın 
Araş t ırma 
Turizm 

Merkez Komite 
222 üye 

icra Komitesi 
16 üye 

(Başkan ve 2 yard ımıcısı  Dahil) 

Bölge Kuruluşu 
Asya K ıtas ı  
Yeni Delhi 

 

Genel Merkez 

Genel Müdür 

Genel Sekreter 

 

Bölge Kuruluşu 
Afrika K ıtası  
Moshi — Tanzanya 
Abidjan — Fildiş i Sahili 

  

Tarım 
Kredi ve Finans 
Gelişmekte olan ülkeler 
Eğ itim 
Araş tırma 
Yayın ve Halkla İ lişkiler 
Kad ınlar Kolu 

Birleşmiş  Milletler Temsilciliğ i -4 
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DÜNYADAK İ  KOOPERATİFLERİN SAYISI VE ORTAK ADEDI 

Koopera 

tif sayı - 

81 

yüzde 

Ortak 

Say ısı  
yüzde 

Tarım 	255.501 37.38 Tarım 68.105.121 18.78 

Tüketim 	69.048 10.10 Tüketim 132.547.144 36.55 

Kredi 	198.811 29.09 Kredi 123.087.436 33.94 

Balıkç ı lık 17.241 2.53 Balıkç ı lı l 2.111.202 0.58 

Konut 	60.654 8.88 Konut 14.950.590 4.12 

Endüstri 	46.438 6.79 Endüstri 6.027.634 1.66 

Diğ er 	35.763 5.23 Diğ er 15.823.644 4.37 

Total 	683.456 100.00. % Total 362.652.77f 100.00 

ICA BAĞ LI ÜLKELERDEKI KOOPERATIF ORTAKLARININ 
SAYILARI 

AFRIKA ASIA 

Botswana 76.221 Bangladesh 4.499 875 Bulgaristan 2, 33.855 

Kibrıs 230.312 Çekoslavakya 4.416.260 

Gambia 8.939 Hindistan 65.658.321 Danimarka 1.472.134 

Gana e80.002 Endonezya 8.492.197 Finlandiya 2070.625 

Iran 2.935.726 Fransa 1'1 .889.390 

Kenya 1.137.497 Irak 531.156 Alman Dem. 

Mauritius 31.031 İsrail 678 815 Cum. 4389.847 

Japonya 17.551.759 Fedr. Almanya 7.201.875 

Nijerya 302.500 Ürdün 30.091 Yunanistan 713.570 

Kore 2.135.392 Macaristan 4.542.194 

Tanzanya 640.463 Malaysiya 1.732.620 Islanda 42.604 

Uganda 980.076 Pakistan 1760.448 Irlanda - 

Zambiya 95.528 Philippinler 414.p8. Italya 5.215.381 

Singapor 63.377 Hollanda 482 

Sri Lanka 3.946.787 Norveç 1.189.113 

AMERIKA Tayland 1.456.837 Polonya 12.101,555 

Arjantin 5.587.408 Portekiz 642.533 

Kanada 10.998.729 Romanya 14.976.693 

Ş ili 358 556 Isveç 4.301.982 

Colombia 152.871 
OKYANUSYA İsviçre 1.015.866 

Guyana 29.085 Australie 4022.098 Türkiye 5.553.865 

Porto-Riko 326.542 Fiş i 30.440 Ingiltere 10.565.406 
Uruguay 149.326 AVRUPA 

A.B.D. 58.344,538 Avusturya 2.938.632 U S S R 62.200.000 

Belçika 2.662.242 Yugoslavya 1.506.000 
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OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF INTERNATIONAL 
CO — OPERATIVE ORGANIZATIONS AND THEIR 

IMPORTANCE FOR TURKEY 

By : Assoc. Prof. Dr. Ha şmet BAŞ ER 

The work aiming at establishing an international collaboration 
in the field of co - operation was started in the nineteenth century 
and has reached our day after having undergone a serien of 
radical changes. By far the most important and significant 
co - operative association operating at the international level is 
unwavering support to the development of the co • opera Us/e 
movement and its design and implementation of training 
programmes geared to the specific needs of the developing 
countries. 

As for the international co - operative organizations established 
during the last quarter of century, it would be appropriate to 
state that they have turned their attention to a large - scale 
structuration in order to cffer low - cost and high - quality 
service to an ever - growing number of persons in the fields of 
production, sales, financing, distribution and loans. Among such 
organizations which have registered remarkable success are 
the EURO — COOP in the consumer co operation, the COGECA 
in the agricultural, the INTER - COOP in the wholesale purchas-
ing, sale and production and the INGEBA in the banking and 
financing fields, while the models adopted in the Scandinavian 
countries aim at completing their vertical and horizontal integ-
ration prosessus with a view to seize themselves a large portion 
of the market share It may be stated that they have indeed been 
successful in this field. 

The Turkish co - operatives, however, have remained rather aloof 
to all these develcpments and failed to properly evaluate the 
changes in the market. We feel that an effort of dehibernation in 
those working particularly in the field of export trade will yield 
significant advantages for developing their trade potential 
through linkage to these international organizations. 
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BILGISAYAR KULLANIMI VE KOOPERATİFLER 
ÖZET 

Ass. Kuvvet LORDOĞ LU 

Bir sistem arac ı  olarak bilgisayarlar ın günümüzdeki önemi 
yadsmamaz. Ancak, bilgisayar sadece kullan ım açıs ından önem 
taşı yan teknik bir olgu de ğ ildir. 

Özellikle Türkiye ve benezeri az geli şmiş  ülkeler bu teknolo-
jik üstünlükten yararlanmay ı  fazla gecikmeden ba ş latabilmelidir. 
Bilgisayarın kullan ımına iliş kin değerlendirmeler, etkinlik ve so-
runların çözümünde karşı n= ç ıkmaktad ır. 

Bizce sorunları  çözümlemenin bir yolu da durum değerlen-
dirmesini iyi yapabilmekle sa ğ lanabilir. Kuşkusuz farkl ı  koşullar-
da ortaya ç ıkan değerlerle ana kütleye ili şkin genellemeler hatal ı  
sonuçlar verecektir. Bununla beraber kullan ım ve sonuçlar ına 
ilişkin yeni veriler genel yap ı  hakkında fikir verici olabilir. 

Öte yandan, bu yetenekli arac ın kullanılması  sadece tekno-
lojik gelişme paralelinde ortaya ç ıkan çağdaş  bir olanak değ ildir. 
Belki bir süre daha bilgisayarlar prestij sa ğ layıcı  özellilderini az 
gelişmiş  ülkelerde koruyacaldard ır. Ancak, bu sürecin kullan ım 
imUnlarm ın artmas ı  ve toplumun tüm kesimlerinde yayg ınlaş -
mas ı  ile ortadan kalkabilece ğ i söylenebilir. 

Ülkemiz açıs ından sayıları  giderek artan kooperatiflerin ve 
üst organlarının bilgi iş lem ve araçlar ına daha uzun süre yabanc ı  
kalmas ı  en az ından denetim imklar ımn iyi kullamlamamas ı  
gibi sakıncaları  beraberinde getirecektir. 
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BILGISAYAR KULLANIMI VE KOOPERATIFLER (*) 

Giriş  

Bilgi iş lem Sistemlerinin bir aracı  olarak bilgisayarlar gü-
nümüzde giderek artan ölçülerde kullan ılmaktad ır. Bilgisayar 
kullan ım ı  ise sadece bu arac ı  kullanan i ş letmeler aç ı sı ndan de-
ğerlendirilecek teknik bir olay olarak görülmektedir. Gerçek-
ten kullan ım beraberinde kapasite, mali olanaklar ve çal ış anlar 
olmak üzere temelde farkl ı  sorunları  da getirmektedir. 

Türkiye bu yeni say ılabilecek teknik olanakları  tanımaya 
ve bir ölçüde yararlanmaya fazla gecikmeden başhyabilıniş tir. 
Bununla beraber ülkeye giren bilgisayar say ısındaki artış a bakıp; 

 salt bu açıdan değerlendirmeye girmemek gerekir. Bizce esas 
sorun bilgisayar kullammındaki etkinlik ve alman sonuçlardan 
yararlanma ölçüsünde belirmektedir. 

Bilgisayar kullan ımına iliş kin değerlendirmeler ülkemizdeki 
yapıyı  belirliyeceğ i için ayrı  bir önem taşı maktadır. Bu özet ça-
lış ma içerisinde bilgisayarların kullan ımına bağ lı  sayısal açık-
lamalar verilerek, genel yap ı  hakkında fikir edinilmesine ça-
lışı lmış tır. Bu amaçla ileride kooperatiflerce yap ılacak çalış ma-
lara kullan ım etkinliğ i aç ısından bir yarar sağ laması  dileğ imiz-
dir. 

Araş tırma Ağustos 1981 de Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bi-
limler Fakültesince haz ırlanmış  olup 68 farklı  değ işken! kapsamakta-
dır. Burada sadece bilgisayara ilişkin sonuçlar ele alınmış tır. 
Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Asistan ı . 

al 
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ASs. Kuvvet LORDOGLU 

A — Ülkemizde Bilgisayar Say ısı  ve Kulanım Alanları  

Uluslararas ı  normal uygun ilk bilgisayar 1960 yı lında Kara-

yolları  tarafından hizmete konmuş tur. Kamu kurulu ş larının 

öncülüğünü yapt ığı  ilk bilgisayarlar hızla diğer kesimlerde de 

görülmeye ba ş lamış t ır. Kullan ılan bilgisayar y ıllar içerisinde 

aş ağı da tablodan izlenen geli şmeyi göstermiş tir. 

Tablo 1 

1970 67 
1971 78 
1972 82 
1975 111 
1976 122 
1979 238 
1980 290 

Kullan ılan Bilgisayar Say ıs ındaki Gelişme 

Bilgisayar say ıs ında görülen gelişme A.B.D. ya da Japonya-
daki bilgisayar say ıs ı  ile kıyaslandığı nda çok küçük ölçülerde-
dir. Örneğ in sadece 1975 yı l ında A.B.D. de 150.000 Japonya'da 
35.000 orta ve büyük boy bilgisayar bulunmaktayd ı . Gerçekten 
kullanımın bu ölçüde geniş lediğ i ve yay ı ldığı  bilgisayarlar ı  gün-
lük yaşantın ın ayrılmaz bir parças ı  haline getirmi ş tir. 

1980 yı lı  itibariyle ülkemizde faaliyette bulunan 290 civar ın-
da orta ve büyük çapta bilgisayar bulunmaktad ır. (1) Birbirlerin-
den oldukça farkl ı  kesimlerde kullan ılan bu bilgisayarlar ın esas 
çalış ma alan ını  batı 'da olduğ u gibi bizde ticari faaliyetler olu ş -
turmaktad ır. Teknik özellikleri a ğı rlık taşı yan veya yönetime 
karar vermede kolayl ık sağ lay ıcı  uygulamalar henüz bilgisayar-
larda yeterince kullan ılmamaktadır. 

Ülkemizde Bilgisayara uygulanan i ş leri önceliğ e göre sıra-
larsak ticari gayeli i şyerin ilk planda olduğu görülür. (2) 

(1) 32 Kybte ana bellek hacminin üzerindeki bilgisayarlar ve orta büyük 
olarak değerlendirilmiş tir. 

(2) Sıralama 1981 A ğustos ayında 138 Bilgi iş lem Merkezinde gerçekle ş ti-
rilen anket sonuçlar ından derlenmiş tir. 
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1. Ücret ve ikramiye bordrolar ı  
2. Muhasebe denenen 

3. Faturalama ve sat ış  analizleri 

4. Stoklama i ş lerinin takibi 

5. Mevduat hesaplar ının takibi 
6. Maliye muhasebesi 
7. Senetler ve demirba ş  hesaplar ı  
8. Mali planlama bütçe 
9. Mühendislik hesaplamalan 

10. Üretim Planlamas ı . NETWORK—PERT analizleri. 

B — Kullanım Açısından İ lk Farkl ılık, Kamu—Özel Kesim 
Ayrım ı  

Ülkemizde bilgisayarların kullanım aç ısından ilk önemli fark-
lı lığı  kesimler aras ında gerçeklemektedir. Özellikle kullan ım a-
maçlar ın ın kullanılan bilgisayarlar ın niteliklerinin farkl ı  olması  
böyle bir ayrımı  ortaya ç ıkarmaktad ır. 

Devlet Planlama Te şkilat ınca 1977 ve 1978 yıllarında uygu-
lanan ve 151 bilgi iş lem merkezini kapsıyan ara ş tırma raporuna 
göre kamu kesimde çal ış an bilgisayarlar örnek al ınan kütlenin 
%42'sini özel kesimde çal ış an bilgisayarlar % 58'ini olu ş turmak-
tadır. Kamu kesiminin göreli olarak daha dü şük paya sahip olma-
sı  aslında sadece sahip olunan bilgisayarlar gerek ana bellek ha-
cimleri gerekse ödenen kira tutarlar ı  özel kesim oranla daha 
büyük bir pay almaktad ır. 

Bellek 	ANA BELLEK (KBYTE) KIRA (TL) 
Kesimler 
	

ORT. 	 ORT. 

	

Kamu 
	

132 
	

1.290.000 

	

Özel 
	

53 
	

1.001.000 

Bellek Hacimi ve Ödenen Kiralara Göre Kamu—Özel Kesim 
Ayrımı  

Sonuçta kamu kesiminde çal ış an bilgisayarların özel kesi-
me göre say ıca az fakat kira ve kullan ılan bilgisayar büyüklük-
leri açısından daha geniş  bir yer aldığı  görülmektedir. 
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Ana bellek hacminin ortals ma olarak 132 Kbyte olarak be 
lirlenmesinde askeri amaçla kullan ılan geniş  hacimli bilgisayar-
larm rolü bulunmaktad ır. Kamu kurulu ş larında kulan ılan bilgi-
sayarlar daha çok ticari ve yönetsel a ğı rlık ta şı yan iş lerde faali-
yet göstermektedir. Buna ra ğmen Üniversiteler bilgisayar kul-
lanan kamu kurulu ş ları  içerisinde ara ş t ırma ve eğ itime yönelik 
bilgisayar kullanan kurulu ş lar olmaktad ır. 

Kullanım ın diğer bir cephesi özel kesim i ş letmeleri aç ısın-
dan ortaya ç ıkmaktad ır. Kamu kesimini özel kesimden ay ı -
ran en önemli farkl ı l ık kullan ım amaçlarının hemen tümünde 
hizmete yönelik i ş lerden oluş muş tur. Eğ itim ve ara ş tırmaya yö-
nelik iş lerin kı sa dönemde maliyetinin yüksek olmas ı  bu tür uy-
gulamalar ı  çok sm ırlamaktad ır. Öte yandan bigisayarlarm i ş let-
mode kâr maksimizasyonunu sağ l ıyacak biçimde kullan ılmas ı  
özel kesim felsefesine de yatk ın olmaktad ır. 

C — Bilgisayar Kullammmda Mali Seçim 

Kullan ım ın ba şı nda ortaya ç ıkan ve sonuçta mali bünyeyi 
de etkileyecek bir çözüm yolunun sa ğ lanmas ı  gerekli olmakta-
d ır. Genelde kira yada sat ın alma yöntemlerinden, birinin seçimi 
sorunu farkl ı  biçimlerde çözümliyecektir. Ku şkusuz iş letme özel 
liklerine olduğu kadar ülkenin genel ekonomi politikas ına bağ lı  
bulunan seçim biçimi kullan ılmaktad ır. Baz ı  istisnalar ı  gözard ı  
edersek gerek Bat ı 'da gerekse ülkemizde bilgisayar kullan ım ında 
kiralama en yayg ın mali seçim yöntemidir. Sadece kullan ım ı  özel 
amaçl ı  ya da askeri kuruluş larda bir ölçüde sat ınalma yöntemi 
seçilmektedir. 

DPT'nin yaptığı  anket sonuçlar ına göre 53 kamu kuruluşu-
nun % 40' ı  (21 kurulu ş ) kiralamay ı  % 60' ı  da sat ın alma yönte-
mini seçmiş lerdir. Özel i ş letmelerde kiralama % 74 sat ınalma 
% 25 olarak belirlenmi ş tir. (3) Öte yanran taraf ımızdan gerçek-
leş tirilen ve 149 bilgisayar ı  kaps ıyan araş tırmada kiralama % 84 
sat ın alma % 15 bir dağı lım içerisindedir. Bu sonuçlar ın önceki 
araşt ırmalarla bir paralellik gösterdi ğ i anla şı lmış tı r. 

D — KULLANIM SAATLERINE GÖRE BILGISAYARLAR 

Kullanım aç ıs ından bilgisayarlar ın değ erlendirilmesi büyük 
ölçüde zaman unsuru dikkate al ınarak yap ı lmaktad ır. Bununla 

(3) DPT, .Türkiye'de Bilgisayar Kullan ım Anket Sonuçları  1973., SPD araş -
tırma şubesi, 1980, s: 85. 
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beraber sadece bilgisayar kullan ım zaman ın ı  ele alarak, kulla-
nı = etkinliğ ini belirlemek yan ı ltıcı  olabilir. Buna ra ğmen bilgi 
iş lem arac ı  olan bilgisayarlann kullan ım sürelerinin analizi, et= 
kinliğ in ölçülmesinde baz ı  ipuçlannı  verecek Lir. Ürne ğ in; aynı  
iş  yapma gücündeki iki bilgisayardan birinin ayl ık kullan ım saati 
75 diğ erinin ise 225 saat olsun. Bu durumda ikinci bilgisayar ın bi-
rim başı na iş  maliyeti diğerine oranla kabaca üç kat daha dü şük 
olacakt ı r. 

Yap ılan anket ile 138 bilgi iş lem merkezinde uygulamalar ın 
niteliğ ine ve miktarına bak ı lmaks ızın ayda ortalama kaç saat 
çalışı ldığı  değ erlendirilmiş tir. Al ınan cevaplar ın % 49'unun, bil-
gisayarlann 150 ile 250 saa taras ında kullan ı ldığ m göstermekte-
dir. Tabo III de kullanm saatleri dilimlerine göre bilgisayara sa-
hip iş letmelerin yüzdeleri görülmektedir. 

Tablo III 

Kullanım Saatleri Iş letme Sayısı  

0-50 6 4.6 
51-75 5 3.6 
76-100 12 9.2 

101-125 15 11.5 
126-150 16 12.5 
151-200 43 32.8 
201-250 21 16.2 
251300 5 3.8 
300 	+ 8 6.2 
Cevap yok 7 

Farklı  kulamm saatlerine göre i ş letmelerin dağı lımı  

En çok tekrarlanan kullan ım saati 150-250 aras ında gerçek; 
leşmektedir. Buna göre ülkemizde kullan ılan bilgisayarlann ço-
ğunluğu normal mesai saatleri içerisinde çal ış maktadır, diyebili-
riz. Gerçekten ayl ık mesai saatleri yakla şı k 200 saat civar ındadır. 
Bu aç ıdan ülkemizdeki bilgisaylarlar ın (150-250) saat aras ı  kul-
lan ım ı  oldukça dü şük bir seviyededir. Bilgisaylarlar herhangi bir 
arıza olmadığı  ölçüde, günde 24 saat çal ış abilecek teknik olanak-
lara sahip bulunmaktad ır. Kullanıcı larm farkl ı  çalış ma düzenle- 
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rine uyabilmesi ayn ı  bilgisayar potansiyelinden daha fazla i ş  ya-

pabilmeyi ya da diğer bir deyi ş le daha az bilgisayar' ayn ı  iş  
üretmek için kullan ılmas ı  sağ lanacakt ır. Örneğ in günlük 12 sa-

atlik çalış ma ile en az 300 saatlik kullan ım olanağı  ortaya ç ıka-

cakt ır. Öte yandan bilgisayar ın kullan ım sürelerini artt ıracak 

biçimde vardiyeli çal ış ma düzeni, örnek al ınan 138 bilgi i ş lem 

merkezinin % 79'unda uygulanmamakta sadece B İM'lerin % 20'si 
vardiye düzeninde çal ış maktad ır. Buna kar şı lık bilgi iş lem mer-
kezlerinin % 60' ında fazla mesai yap ılmaktad ır. Bu aç ıdan ay-
l ık kullanım saatleri ile kar şı laş t ırıldığı nda bilgisayarların 

ölçülerde dü şük kapasite ile çal ış tırıldığı  ortaya ç ıkmaktadır. 

E— KULLANICILAR AÇISINDAN BILGISAYAR 
MODELLERI 

Bilgisayarlar süratli ve yetenekli bir bilgi i ş leme arac ı  oldu-
ğ una değ inmiş tik. Ancak teknolojik geli şmenin paralelinde farkl ı  
yapımcı lar birbirlerine göre çe ş itli üstünlükleri olan bilgisayarlar 
geliş tirmektedirler. Günümüzde de bu geli şme büyük bir h ızla de-
vam etmektedir. Uluslararas ı  pazarlarda birbirleri ile k ıyas ıya 
bir rekabet içinde olan bilgisayar yap ımcı s ı  firmalar, pazardan 
daha fazla pay alabilmek için farkl ı  üstünlükleri bulunan model-
leri ortaya ç ıkarmaktad ırlar. Güç, maliye ve verimlilikleri farkl ı  
bilgisayarlar ın model ve cinslerine göre ülke içerisinde da ğı lı -ı  
mında bu farkl ı lığı  açıklamaktad ır. 

Kullan ıc ılar, bilgisayar seçiminde genellikle farkl ı  yap ımcı -
ların model ve cinslerinin değerlendirmeye tabi tutarlar. Seçim-
deki önemli kıstaslardan biri maliyet verim oran ı  olmaktadır. Bu-
nunla beraber yap ımcı  firmalar bilgisayarlar ın biribirlerine olan 
farkl ı  üstünlüklerini pazarlama esnas ında kulland ıkları  görül-
mektedir. Bu değerlemeye göre kullan ı cılar aç ı sından maliyet -
verim analizleri seçimi belirleyen önemli bir k ıstas olmakla bir-
likte yap ımcı  kuruluşun seçim öncesi ve sonras ı  sağ ladığı  «hiz-
metler» (4) değ erlendirmeyi kuvvetle etkilemektedir. 

Örnek olarak ald ığı m ız 138 bilgi iş lem merkezinde kullan ılan 
bilgisayar modelleri yap ımcılarına göre da ğı lımı  aş ağı daki tab- 

(4) Seçimden önce bilgisayar' tan ı tı cı  kurs, seminer, staj, gezi ve benzeri 
düzenlemeler, seçimden sonra kullan ı c ıların, eğ itimi, ücretsiz yay ınla-
rın izlenebilmesi ve yap ılan seçimden vazgeçmeme için her türlü ta-
nıtım etkinliğ inin sağ lanması  sayılabilir. 
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lo IV de görülmektedir. Geli şmiş  ülkelerde olduğu gibi IBM paza-
rın büyük bölümünü elinde tutmaktad ır. 

TABLO IV 

Yap ımcı  Firma 

  

Bim 

 

Dağı lım 

63.2 
13.0 
4.0 

12.5 
1.8 
1.7 
0.8 
0.8 
0.8 

100 

IBM 
BURROUGHS 
UNIVAC 
NCR 
DIGICO 
HONEYWELL 
G—AUTOMATION 
DIĞER 
Yanıt Yok 

 

86 
18 
8 

17 
4 
2 
1 
1 
1 

 

   

138 

 

Yapımc ı  Firmalara göre Bilgi i şlem Merkezleri Dağı lımı  

IBM dışı ndaki bilgisayar yap ımcılarının büyük bir etkinlik-
leri bulunmamaktad ır. Gerçekten dünyadaki bilgisayar yap ımcı -
lar= sayısı  100 üzerinde olmas ına rağmen uluslararas ı  piyasa-
larda söz sahibi olanlar ın say ı sı  ancak 25 kadard ır. Cenel yap ım-
c ılara oranla bu say ının azlığı  ilginç bir geli şmedir. İş letme ku-
ruluşunu izleyen sürede ortaya ç ıkan teknik ve yönetsel sorun-
ların çözümünde kullan ılan bilgisayar yap ımc ıları  uluslararas ı  
pazarda pay sahibi olabilmektedir. Baz ı  yap ımcı  kuruluş lar hiz-
met esnas ında ortaya ç ıkabilecek sorunlar ın çözümünde yeterli 
olmadıkları  için sadece sat ış  anlaşması  yapmaktad ırlar. Bu şe-
kilde kiralama ile üstlenilen bak ım. ve  onarım giderlerind'en ka-
çını lmış  olmaktad ırlar. 

Dikkatle izlenirse pazarda etkinli ğ i olan kuruluş lar kirala-
ma ve sat ış  anlaşmasın ı  birlikte yapabilen ölçekte kurulu ş lardır. 

F — BİLGİ SAYAR İŞ LETMES İNDE ÜCRETLER 

Bilgi iş lem kesiminde çalış anların ücretlerinin yüksek oldu-
ğu ş eklinde yaygın bir kan ı  bulunmaktad ır. Gerçekten bu kesim-
de ücretler ortalama seviyesinin üzerinde bulunmaktad ır. 

Yetişmiş  eleman azl ığı  ve teknik nitelik ta şı yan iş lerin daha 
yüksek ücret alabilmesi, ücretlerindeki yüksekli ğ i kısmi olarak 
açıklayan baz ı  etkenler olmaktad ır. 
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An. KuvVet LORDOGLU 

Genellikle bilgi iş lem merkezlerinde i ş letim bölümü; Sistem 
iş letmesini, delgi i ş letmeni ve kayıt kabul i ş leri ile ilgili yard ımcı  
elemanlarından oluşmaktad ır. Giren ve ç ıkan iş lerin düzenlen-
mesi iş leme hazır hale getirilip bilgisayara uygulamas ı  ve sonuç-
larının ilgili yerlere da ğı tımı  bu bölüm çalış anlannca gerçekle ş -
tirilir. 1981 y ılı  içerisinde yapt ığı mız bir anket sonucunda i ş letim 
bölümünde çal ış anların aldıkları  ücretler ve bilgi ış lem merkez 
lerine göre da ğı hmları  Tablo V de izlenmektedir. 

TABLO V 

Ücret 	Dağı lım ı  
.(Bin TL) 

iş letmen % 	Delgi İş  
letmeni 

% K. Kabul clo % 

100-200 5 3.6 10 7.3 21 5 
200-300 14 10.1 21 15.0 8 5.8 
300--400 15 10.9 17 12.4 8 5.8 
400-500 22 15.9 17 12.4 3 2.2 
500-600 13 9.4 19 14.0 15 10.9 
600-700 22 15.9 12 8.8 2 1.5 
700--800 6 4.3 1 0.7 3 2.2 
800-900 5 3.6 1 0.7 1.5 
900-1006 1 0.7 — 

1000-1250 2 1.4 ---., ...... 
1250--1500 ■•■■ 

Yanıt yok 33 22.5 39 28.2 94 es 

Farklı  Ücret Gruplar ı  içerisinde iş letim Bölüniii Çal ış anları -
nın Dağı lımı  

Bilgi Iş lem Merkezlerinde i şletim bölümünde çal ış anların 
aldıkları  ücret dağı lımları  tablodan görüldüğü gibi yıllık 300:- 
700 bin TL arasında değ işmektedir. 

1981 yılı  içerisinde SSK'ca saptanan ortalama-  ücret tavan 
ve tabanı  aylık 9750-20250 TL. dir. Bu hesaplamaya göre y ıllık 
ücretler ortalama 160-320 biri TL aras ında, değ eşmektedir. Şu 
halde sadece i ş letim bölümünde çal ış anların aldıkları  ücret or-
talama Limitlerin üzerindedir. Bu konuda yap ılan bir ücret araş -
tırması  ile BİM'lerde çal ış an iş letim personelinin ağı rlıklı  ortala-
ma ücretleri aş ağı daki biçimde oduğu anlaşı lmaktadır. 
(5) Kuvvet Lordoklu, .ücretler ve Bilgi I şlem Çallşanlart;, iktisadi ve Ses.: 

yal Bilimler Dergisi, C: II Say ı  2, BURSA, 1981, s: 139. 
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Kira Tutan 

TABLO VII 

Sayı  
1000---2000 9 
2000-4000 25 
4000---6000 19 
6000-8000 18 
8000-10000 9 

10000-15000 16 
15000--20000 5 
20000-30000 3 
30000 3 

8 

18 
8 

14 
5 
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TABLO VI 

Ağı rlık Ort. (TL) 
BİM Personeli 
	

Ücret (YILLIK) 

Kayıt Kabul Eleman 502.857 
Sistem İş letmeni 426.262 
belgi İş letmeni 483.953 

İş letinı  Bölümü Çalış anlarına ilişkin Ortalama Ücretler 

G — BİLGİ SAYAR KİRA VE SATINALMA BEDELLERI 

13ilgisayarlar ın kullanış  biçimleri ile ilgili amklamalanmız-
da ba ş lıca iki finansman yönetimi a ğı rlık ta şı dığı nı  belirlemiş tik. 
Ülkemizde de kullan ılan bilgisayarlarm büyük çoğunluğu kira 
yöntemi ile çaliş tınlmaktad ır. 

Kullanım aç ısından ödenen bedel, maliyetleri etkileyen en 
önemli faktör olmaktadır. Bilgi iş lem Merkezlerinde kullan ı lan 
bilgisayarlar için ödenen kira bedeli en fazla da ğı lım ı  2000-4000 
$ ay olarak belirlenmiş tir. Sözü edilen toplam M. bilgisayar ın 
% 53'ü 1000-6000 $ aylık kira ödemektedir. 

Saim alma bedellerine göre yap ılan değerlemede, bilgisayar-
ların % 30'una 7-10 milyon TL arası  bir bedel ödendi ğ i anlaşı l-
maktadır. 

111 	 100 

Kiralama dilimlerine göre kullanan İş letme Sayısı  
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Ülkemizdeki Kira ve Sat ın alma bedellerinin incelenmesi, 
Kullan ılan bilgisayarlar ın küçük ve orta boyutlu oldu ğunu gös-
termektedir. Gerçekten kullan ım alanlar ı  ve iş letme ölçekleri göz-
önüne al ındığı nda büyük boy ve merkezi bilgisayarlar ın yaygın 
kullan ılmadığı  anla şı lmaktad ır. 

Bununla beraber mevcut kapasitenin etkin biçimde de ğ er-
lendirilmesi ba ş ta kullan ım süreleri olmak üzere verimsiz bir 
kullan ım ı  ortaya ç ıkarmaktad ır. Yap ılan ara ş tırma ve sözlü 
açıklamalarda kira bedellerinin artmas ı  ile mevcut kapasitenin 
kullanı lması  aras ında çok yak ın bir ilişki bulunmaktad ır. 

Kuşkusuz diğer bir sorun bilgisayar al ımı  esnas ındaki kira 
ya da sat ın alma tercihlerinde ortaya ç ıkmaktad ır. Bilindiğ i gibi 
ortalama 40 — 45 aylık kira bilgisayann sat ın alma bedeline e- 

olmaktad ır. Bu aç ıdan uzun süre ayn ı  bilgisayarın kira ile 
kullan ı lmas ı  maliyeti artt ırı cı  bir etken olmaktad ır. Diğer yan-
dan yap ı lacak değ erlendirmenin uzun vadeli bir perspektif için-
de gözönüne al ınması  gerekli olmaktad ı r. 

SONUÇ : 

Bu kısa çalış mada içerisinde bilgisayarlar ın kullan ımlarını , 
baz ı  esaslardan hareketle ele alma ğa gayret ettik. Gerek tekno-
lojileri gerekse uygulama alanlar ı , kullanmaya aday kurulu ş lar ı  
büyük öçüde etkilemektedir. 

Bilgi iş lem arac ı  olarak bilgisayarlar teknolojik geli şme 
paralelinde kullan ım alanlar ında giderek yayg ınlaş maktad ır. 
Bilgisayarlı  çalış ma düzenlerinin art ık her iş letmede görülmesi 
sadece «çağdaş  neknolojik olanaklardan yararlanmak için» biçi-
minde aç ıklanmamaktad ır. 

Bilgisayarlar özellikle kalk ınan ülkeler için, bir süre daha 
prestij sağ layı cı  etken olarak kalacakt ır. Ancak bilgisayarlar ın 
giderek artan etkinliğ i ve yaygın biçimde kullan ımı  baş langıç-
taki pek akı lcı  olmıyan yöntemleri dış ar ıda b ırakacakt ır. Radyo 
ve TV için ilk yı llarda duyulan aşı rı  ilginin yerini daha ak ı lcı  
kullanıma bırakmas ı  gibi bilgisayarlarda toplumun her kat ında 
ve hemen hemen her i ş  için kullanılabilecektir. 
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Kullanmaya aday olabilecek kurulu ş lar aras ında en yakın 

sırada kooperatifler bulunmaktad ır. Zira gerek kooperatif say ısı  
gerekse ortak say ıları  incelendiğ inde bilgi iş lem teknolojisinden 
yararlanmada oldukça fazla bir gecikme görülmektedir. Gerçek-
ten Tarım Kredi, Tar ım satış  ve Pancar Kooperatiflerinin say ısı  
3696 ya ulaşmış , üye say ısı  ise 3 milyon kiş inin üzerinde bulun-
maktad ır. 

Bu ölçüde geni ş  kullanım olanağı nın bulunmas ına rağmen 
kooperatiflerimizde bilgisayardan yararlan ılmamaktad ır. Oysa 
batı  ülkelerinde bilgisayar end ıistrisindeki teknik geli şmeler sa-
nayi iş letmelerinde olduğu gibi kooperatiflerde de uygulanmak-
tad ır. K ısaca ortaklarm ın ç ıkarlarını  korumak amac ıyla kuru-
lan kooperatiflerin di ğer kuruluş larda olduğu gibi etkin biçimde 
ve üyelerin denetimine yard ımcı  biçimde kullan ılmalıdır. Özel-
likle; Personel uygulamalar, (Bordro, SSK kesintileri di ğer öde-
meler) Muhasebe (Kooperatif muhasebesi, risturn da ğı tımı , Bi-
lançol Sat ış  ve Pazarlama tahminleri (Uzun dönemli ölçeklerin 
gerçekle şmesi vs) Ortakl ık hesaplarının tutulmas ı  (Borç-alacak 
hesaplar ı  Kredi Limitleri) gibi farkl ı  alanlarda kullanma imkâ-
nı  ortaya ç ıkacakt ır. 

Özetlersek Bilgisayarlar art ık şu kesim için yada bu iş letme 
için uygundur, denmemektedir. Günümüz bilgisayarlar ı  her iş -
letme yada kurulu ş  için uyarlanabilme özellikleri ta şı maktad ır. 
Şu halde bigisayarın kooperatiflerde kullan ı lma yada kullaml-
mama, tart ış mas ı  hiç aç ılmadan hangi biçimde daha verim-
li kullanabiliriz biçimde sorular ı  yanı tlamam ız gerekmektedir. pe
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COMPUTERIZATION AND CO — OPERATIVES 

By Dt. Kuvvet LORDOĞ LU 

As a system tool, the importance of the computer equipment in 
our day cannot be minimized. However, the computer is not 
merely a technical phenornenon entailing a certain significance 
solely from the utilization viewpoint. 
In fact, it is strongly suggested in many circles that developing 
countries like Turkey should initiate efforts aiming at the 
utilization of this technological innovation without delay. This is 
particularly important when we consider the multitude of 
problems which the computers are capable to solve in a fast and 
efficient manner. 

We feel that the road to the solution of these problems lies in a 
sound and conscientious situation analysis. It cannot be denied 
that erroneous results may arise form the generalizations made 
on the intermediate masses on the basis of values obtained under 
different sets of conditions, although the new data on the 
utilization and conclusions are likely to give us food for thought 
on the overall structure. 

On the other hand, the use of this new and highly capable 
instrument is not solely a modern potential developed through 
technological innovation. For some time to come, the computers 
may retain their prestigious positions in the developing countries. 
Yet, the acquisition of computers as a status sysmbol by 
enterprises may be expected to disappear gradually as its 
utilization in all strata of the society and its capabilities are 
better understood by those intending to put them in everyday 
USO. 

Any further disinterestedness displayed by the co operative 
societies and their apex orgbnizat ıons toward computers and 
computerization will not fail to entail serious consequencies with 
respect to the establishment of an efficient management 
supervision on the operations. 
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DESTEKLEME ALIMLARI 
VE 

TARIM SATIŞ  KOOPERATIFLERI BIRLIKLERI 

Ş evki EMİNKAHYAGİL 

GIRIŞ  . 

Türkiye Cumhuriyeti kurulu şundan bu yana kalk ınma ve 
sanayileşme çabalarm ın yan ı sıra, tar ım sektörünün ekonomi-
mizdeki ağı rlığı  önemini halen muhafaza etmektedir. Tar ım sek-
törünün, sanayi ve hizmetler sektörleriyle bir bütün olu ş turacak 
şekilde dengeli ve uyumlu olarak geli ş tirilmesi, kalkmmam ızda 
tarım ın iş levini gereğince yerine getirmesinde gereklidir. 

Bugün ülkemiz tar ım ürünleri ve besin maddeleri ithal et-
memekte, aksine ihracat ının yakla şı k yüzde 60'n ı  tarım ürün-
leri ile sağ lamaktad ır. 

Tarım sektörü, halen aktif nüfusumuzun yüzde 60' ına iş  ola-
nağı  sağ ladığı  gibi, diğ er sektörlere i şgücü aktarım ı  yapmakta-
dır. 

Tarım sektörünün yurt ekonomisindeki yerini ve önemini 
GSYİH ve GSMH içindeki payları  ile inceleyebiliriz. 
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Tablo : 1 — GSYİH ve GSMH'n ın Sektörel Dağı l ım ı  

(1981 Fiyatlar ıyla - Milyar TL.) 

Sektörler 1981 1982 

Tarım 1.374,9 1.417,5 
Sanayi 1.632,6 1.732,7 
Hizmetler 3.004,4 3.121,6 
GSYİH (Faktör 
Fiyatlarıyla) 6.011,9 6.271,8 
GSMH 6.623,0 6.914,4 

Kaynak ; 1982 Program ı  

Tablo 2 — Sektörlerin GSY İH içindeki Paylar ı  

(Cari Fiyatlarla) 

Sektörler 1978 1979 1980 1981 (1) 1982 (2) 

Tarım 25,3 23,1 22,6 22,9 22,6 
Sanayi 23,0 23,8 25,3 27,1 27,6 
Hizmetler 51,7 53,1 52,1 50,0 49,8 
GSYİH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : 1982 Programı  
1 — Tahmin 
2 — Program 

Tablo 2'de görüldüğü gibi GSYİH'nın 1978'de 25,3'nü yara-
tan tar ım sektörü, 1981 y ı lında yüzde 22,9'nu ve 1982'de ise yüz-
de 22,6's ını  ya ıatacakt ır. Tarım sektörünün y ıllar itibariyle 
GSYİH içindeki pay ında azalma görülmektedir, ancak, bu azal-
maya rağmen tar ı m sektörü üretiminde 1981 yılında yüzde 1,9 
dolay ında art ış  olmuş tur. Tar ım sektörünün GSYİH içindeki 
payının azalmas ı  sanayile şmemize bir gösterge te şkil etmekte-
dir. Tar ım ın önemi azalmamakta, sanayiye sa ğ ladığı  ham mad-
de ve yaratt ığı  kaynakların sanayiye aktar ı lması  ile sanayile ş -
mede ve h ızlı  kalkınmamızda etkin rol oynamaktad ır. 
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Yukar ıda belirtilen nedenlerle tar ım sektörüne kalk ınmada 
gereken önemin verilmesi günümüzde art ık kaç ın ılmaz bir zo-
runluluktur. Tarımın kalkınması  ve sorunlar ına çözüm bulun-
mas ı , günümüzde aıt ık ekonomik ve sosyal geli şmenin ve den-
geli bir büyümenin sa ğ lanabilmesi için gerekli görülmektedir. 
Tarım sektöründe görülen sorunlar ın azalt ı lması  için tar ımsal 
destekleme politikaları  dünyada birçok devlet taraf ından çe ş itli 
seviyelerde uygulanmaktad ır. 

BÖLÜM I 

TARIMSAL DESTEKLEME 

A. Tarım kesiminde Desteklemenin Gere ğ i : 

Tarımda üretim büyük ölçüde tabiat ş artlarm ın ve biyolojik 
dönemlerin etkisi alt ındad ır. Bunlara bağ lı  olarak, tarımsal üre-
tim, tarım ürünleri fiyatlar ı  ve tarımsal gelirlerde önemli belir-
sizlikler, dalgalanmalar ve risk unsuru hakim bulunmaktad ıı . 
Teknolojik geli şmeler, zirai mücadele, tar ımsal girdilerin yay-
gın ve etkin kullan ımının yan ında üreticinin üretimini ayarla-
ması  çoğu zaman kendi elinde de ğ ildir. Bu nedenlerle tar ım sek-
töründe üretici gelirlerinde istikrar ın sağ lanmas ı  ve tarım ürün-
lerinin üretiminin yönlendirilebilmesi amaçlar ıyla tar ımda dev-
let desteğ i gerekliliğ ini ve önemini korumaktad ır. 

B. Desteklemenin Amaçlar ı  : 
ülkemizde planl ı  kalkınma dönemine geçiş  ile birlikte des-

tekleme politikas ı  amaçlarına aç ıklık getirilmi ş  ve diğer ekono-
mik politikalar ile uyumlulu ğu sağ lanmaya çal ışı lmış tır. 

Planlı  dönemde destekleme politikas ı  amaçlarını  ş öyle özet-
lemek mümkündür. 

1. Ekilebilir arazinin özelliklerine iç ve d ış  talebe uygun bir 
üretim içinde verimliliğ in art ırı lmasına yard ımcı  olmak, 

2. Tarımsal fiyat ve gelirlerde istikrar ı  korumak, 
3. Pazarlama kolayl ıkları  sağ lamak. 

Temel pilitikalar bunlar olmakla beraber ülkemiz destekle-
me politikasında sağ lanmaya çal ış an diğer amaçlar ise ş öylece 
sıralanabilir. 
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4. Nisbi fiyat avantajlar ı  sağ lananrak; üretimi talebi kar şı -
lamayan, benzer alanlarda ekilebilen tek y ıllık ve genellikle iç 
tüketime yönelik tarla bitkilerinin üretimini yönlendirmek, ta-
rımsal üretimi art ırmak, 

5. Ürünlerin rasyonel ekim alanlar ı  içinde üretilmesini sağ -
lamak ve üretimde arz fazlalarma ve olu ş abilecek gereksiz stok-
lara meydan vermemek, 

6. Ihracat ürünlerinde kaliteli ürün lehine fiyat farkl ı laş -
tırmalanna giderek ürünlerin dünya pazarlar ında rekabet im-
kanları/ı l korumak. 

C. Tarımın Desteklemesinde Kullan ı labilecek Müdahale 
Araçları  

Günümüzde hemen tüm ülkelerde tar ım kesimi değ iş en ö-
nemde ve değ iş ik araçlarla devlet taraf ından desteklenmektedir. 

Piyasa mekanizmas ına dayal ı  ekonomilerde üretici ve tüketici 
aras ındaki dialog fiyatlar arac ı lığı  ile sağ lanmaktad ır. Piyasaya 
sunulan ürün miktar ı  piyasada oluş acak fiyat üzerinde genellikle 
etkili olmaktad ır: Özellikle miktar intibak ın ın kısa dönemde dü-
ş ük olduğu tarım sektöründe fiyat değ işmeleri çok yüksektir. Ta-
rım sektörü fiyat esnekliğ inin düş ük olmas ı  nedeniyle bu üretim 
dal ında gerek iç piyasada gerekse uluslararas ı  piyasalarda fiyat 
dalgalanmalan ile fazlaca karşı laşı lmaktadır. 

Ekonomi literatüründe «Örümcek A ğı  Teorimi» ya da 
«Cobweb Teoremi» tar ım ürünleri piyasalar ında ortaya ç ıkan 
üretim ve fiyat dalgalanmalar ını  aç ıklamam ıza olanank vermek-
tedir. 

Cobweb teoremi, üretimin ve talebin zaman içerisinde ayn ı  
anda birbirine e ş it clmamas ından yola ç ıkmaktad ır. Üretimin 
düşük olduğu dönemde ürünün fiyat ının yüksek olmas ı  üreticiyi 
bir sonraki y ı lın üretimini art ırmaya yöneltmektedir. Üretimin 
artmas ı  ise fiyat ın düşmesine yol açmaktad ır. Bu durum ise bir 
sonraki y ıl o ürünün üretim alanlar ını n daralmasma ve fiyat ın 
yeniden yükselmesine sebep olmaktad ır. Bu durumun her y ıl tek-
rarlanmas ı3arımsal ürünlerde miktar intibak ının fiyata göre 
tesbiti, fiyat ve üretim dalgalanmalann ı  gerektirmekte ve çiftçi 
gelirlerinde istikrars ızlığı n baş lıca nedeni olmaktad ır. 
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Başka bir deyiş le tarım kesiminin diğer kesimler kar şı s ında-
ki pazarl ık gücü, arzm ayarlanmas ının belirsizliğe ve diğer ke-
simlere oranla güç olmas ı  dolay ıs ı  ile, s ınırlıdır. 

Tarım kesiminde güzlenen bu özellik ba ş ta da belirtildi ğ i 
gibi tarımı  desteklemeyi ve himayeyi getirmekte ve bunun için 
destekleme araçlar ından yararlan ılmaktad ır. 

Tarmsal destekleme araçlar ını  iki baş lık altında toplaya-
biliriz. 

1. Fiyat Yolu ile Destekleme, 
2. Fiyat Dışı  Destekleme, 
1. Fiyat Yolu ile Destekleme 

Devletin tar ım kesiminde oluş an fiyatlara müdahalesi üç ana 
baş lıkta toplanabilir. 

a) Sübvansiyonlar 
b) Alım programlar ı  
c) Destekleme fiyat ının saptanmas ı . 
a) Sübvansiyon yönetimi daha çok tüketiciyi korumay ı  

amaçlar. Devletin, üreticiden ürününü yüksek fiyatla al ıp, tüke-
ticiye ucuz satmas ı  sübvansiyon yöntemidir. Ancak, fiyat sübvan-
siyonu sorunun uzun dönemli çözümünü gerçekle ştiremez. K ı -
sa dönemde tarım kesiminin gelirini art ırır. 

b) Alım programları  yönetiminde ise devlet piyasaya gire-
rek talep seviyesinin üzerindeki üretimi sat ın alarak arz fazlas ı-
nı  stoklar ve piyasada ürünün fiyat ının yükselmesine dolayl ı  o-
larak yardımcı  olur. Alim programlar ı  yönetiminde üretici gelir-
leri korunurken, konunun esas ı  olan üretimin yönlendirilmesine 
gereken önem verilmemi ş  olmaktad ır. Aynı  zamanda devletin e-
linde ürün stoklar ı  kalmakta ve finansman gerekier ı  artmak-
tadır. 

c) Destekleme fiyat ının saptanması  
Fiyat saptama yolu ile müdahalesinin ana amaçlar ı ; ürün-

lerin arz miktar ını  kontrol etmek ve yönlendirmek, üretimi özen 
dirmek, yeni bir ürün veya ürün türünün üretimini yerle ş tirmek, 
üreticinin_ gelir istikrarm ı  korumakt ır. Burada desteklemeye. ko-
nu • olacak ürünler önceden belirlenir, ürünlere uygulanacak fi-
yat piyasada olu ş abilecek fiyattan farkl ı  bir fiyattır ve genellikle 
yüksektir. 
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Bu uygulamanın temel sak ıncaları , genellikle Devletin elin-
de desteklemeye konu ürünlerde stok birikimi olmas ı  ve destek-
leme fininsman ı  için önemli ölçüde kaynak ay ırma zorunluluğu-
dur. 

Ayrıca tüketici yönünden de yüksek bir fiyatla kar şı lama ve 
zarara uğ rama söz konusudur. 

aa) Bugün dünya'da çe ş itli fiyat saptama kriterleri uygu-
lanmaktad ır. Bu kriterlerin ba ş lıcalar ı  ş unlard ır : 

i) Parite kriterlerin (Endekslerin kullan ıldığı  yöntem) : Parite 
kriterinde çiftçilerin ürettikleri mallar ın fiyatlar ı  ile sat ın ala-
cakları  mal ve hizmetlere ödeyecekleri fiyat aras ında ilişki ku-
rulmaktad ır. Çiftçinin belli bir baz y ı lına göre sat ınalma gücü 
korunmaya çal ışı lır. Parite kritleri ile fiyat tesbit edilirken fiyat 
endekslerinden yararlan ı l ır. Ancak, parite kriteri ile fiyat tesbit-
lerinde yöntem sorunlar ı  ile karşı laşı lmaktad ır. Birincisi, baz y ı lı  
olarak seçilen y ı l ın üreticiler aç ı sından iyi bir y ı l olup olmadığı -
dır. Baz yı l iyi bir yıl ise yöneticiler desteklenir, kötü bir y ıl ise 
üretici kötü durumunu korur. İkinci yöntem sorunu ise kullam-
lacak endeksin hangi mal guruplar ın ı  kapsamas ı  gerektiğ idir. 

ii) Üretim maliyeti kriteri : Bu kriter, birim ürünün elde 
edilmesinde yap ı lan masraflar ın yerine belli bir kâr oran ı  ko-
nularak fiyat ın saptanmas ıd ır. Üretim maliyetleri kriterinde, ma-
liyetlerin hesaplanmas ında aile emeğ inin pay ı  ve hangi tip iş let 
menin esas al ınacağı  sorunlar ı  vard ır. Verimli bir iş letmedeki 
üretim maliyetleri birim alanda dü ş ük olmaktad ır. Fiyat tesbitin-
de ortalama maliyetler esas al ınmakla birlikte, ortalama mali-
yetlerinde s ıhhatinden süphe etmek gerekmektedir. 

ili) Tarımsal gelir kriteri : Tar ım kesiminin toplam gelir 
istikrar ın' koruman ın amaçlandığı  bu kriterde toplam sat ış  ha-
sılatmdan, toplam üretim maliyetleri indirilerek tar ımın net ge-
lirine ula şı lır. Ancak, farkl ı  alanlarda değ iş ik iş letme biçim ve 
büyüklükleri nedeniyle ülke çap ında tarımsal gelir hesaplanmas ı , 
tek tek üreticiler ve ürün baz ında gelir kayıplarma yol açabil-
mektedir 

iv) Ürünleraras ı  parite kriteri : Fiyat saptan ırken çe ş itli 
tarımsal ürünlerin birbirleri ile gelir yönünden ili şkilendirilmesi 
ve dolay ısı  ile üretimin bileş iminin iç ve dış  talebe göre yönlendi-
rilmesi amaçlanır. Ürünleraras ı  parite kriteri kaynaklar ın opti- 
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mal biçimde tahsisini sağ layabileceğ i gibi istenilen üretim yap ı-
smın oluş turulabilece,ğ i etkin bir yöntemdir. Ürünleraras ı  parite 
kriteri özellikle ayn ı  alanda ekilebilen tek y ıllık ve genellikle iç 
tüketime konu ürünler aç ı sından tercih edilebilir. Üretimin arz 
ve talebe uygun bir kompozisyonunu elde edebilmek için ürün-
leraras ı  fiyat paritelerinin ekimden önce aç ıklanması  sistemin 
etkinliğ ini art ırmaktad ır. Üretiminin art ırılması  istenen ürünler 
de nisbi fiyat pariteleri avantaj ı  sağ lanarak ürünlerin fiyatlar ı  
saptanır. 

v) Dünya fiyatlar ı  kriteri : Özellikle ihracata konu ürünler-
de devletin elinde a şı rı  stok birikmelerini önlemek ve finansman 
kaynaklarını  etkin kullanabilmek için dünya fiyatlar ının gözö-
nünde tutulmas ı  zorunludur. 

bb) Ülkemizde destekleme fiyat ının saptanmas ı  
Ülkemizde tarım ürünleri fiyatlar ına müdahale uygulama-

sının uzun bir geçmi ş i vard ır. Cumhuriyetimizin ilk y ıllarında bu 
uygulama genellikle tüketiciyi korumaya yönelik olmu ş tur. 

Tarımsal ürün fiyatlar ına ülkemizde tüketiciyi koruma a-
maçlı  müdahalelere Dünya Ekonomik Krizinin Sürdü ğü 1932 yı-
lında Buğday üretiminin desteklenmesi ile ba ş lanılmış tır. 1963 
yı l ına kadar ortalama 6 üründe uygulanan tar ımsal destekleme, 
1970'lerde 14 ve 1980 yılında ise 22 ürüne ulaşmış tır. 1981 ve 1982 
yıllarında destekleme al ımları  kapsam ı  daralt ılmış  (1982 de 15 
ürün) ve bu kapsam ın belirlenmesinde birincil ürünlerin destek-
lenmesi esas al ınmış tır. 

1982 yılında devletçe destekleme fiyat ı  saptanan ürünler 
şunlardır 

ihraç Ürünleri 	 iç Tüketime Yönelik Ürünler (1) 

Pamuk 	 Buğday 
Tütün 	 Arpa 
Fındık 	 Çavdar 
Kuru incir 	 Şekerpancarı  
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 	 Ayçiçiğ i 
Haşhaş  Kapsülü 	 Boya Fasulyesi 

Çay 
Tiftik 
Yapa ğı  

(1) Patates ve Kuru So ğ an destekleme fiyatlar ı  1982 y ılı  başı nda ilan edil-

miş , önemsiz miktarda alım yapılmış tır. 
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Yukarıda say ılan ürünler Kararnameler ile fiyatlar ı  belirle-
nen ürünlerdir. Belirli Kararnamelerin ilgili Bakanl ığ a verdiğ i 
yetkiye dayanarak Bakanl ık taraf ından fiyat ı  tesbit edinlen ürün-
ler de vard ır. Çeltik, m ı s ır ve bakliyat (mercimek, nohut v.b.) 
Hububat Kararnamesinin 4. maddesinin Ticaret Bakanl ığı na ver-
diğ i yetki ile fiyat ı  tesbit edilen ürünlerdir. 

cc) Destekleme kapsam ına girecek ürünler konusunda DPT'- 
ce kabul edilen hususlar ş unlard ır 

— Ürünün ülke düzeyinde büyük ölçüde ekim alan ı  bu-
lunmalı . 

— Ürün üreticiler için yan gelir durumunda olmamal ı . 
Birinci' ürün olmal ı . 

— Spekülasyona elveri ş li ve talebin kar şı lanmas ında 
darboğaz söz konusu olmal ı . 

Ancak geçmi ş  dönemlerde bu hususlara uyulmad ığı  ve eko-
nomi dışı  faktörleri° destekleme kapsam ının 22 ürüne kadar 
ç ıktığı  g'rülmektedir. 

Destekleme kapsam ına al ınan ürünün destekleme fiyat ı  
DPT, Ticaret Bakanl ığı  ve ilgili Bakanl ıkların önerilerine da-
y anılarak saptanmaktad ır. 

dd) Destekleme fiyatlar ının saptanmasmda ülkemizde kul-
lanılan kriterler 

ti-rünleraras ı  parite kriteri özellikle ülke üretim paternini 
talebe ve uzun vadeli hedeflere uy urnlu biçimde geli ş tirme ve ta-
rımsal üretim planlamas ın ı  sağ lamaya yönelik bir kriter olarak 
kullanılmaktad ır. Bu kriter a şı rı  stok birikimlerini ve kaynak is-
rafını  önleyici etkilere sahiptir. Uluslararas ı  piyasa fiyatlar ı  da 
özellikle ihraç ürünlerinde ihracat ın olumsuz etkilenmemesi için 
göz önünde tutulmaktad ır. 

Parite ve maliyetlerin baz al ındığı  kriterlerde de fiyat olu şu-
muna bak ı lmaktad ır. Parite kriteri daha çok üretici gelirlerinin 
istikrar ın' korumaya yöneliktir. Maliyet kriteri ise üretici gelirle-
rinin maliyet art ış larından olumsuz etkilenmesini önleyici bir 
kriterdir. Maliyet kriterinin yan ıltıcı  bir noktas ı , tar ı m girdi fi-
yatların ın bask ı  altında tutulduğu zamanlarda, tüketim mallar ı  
fiyat art ış ları/lin daha h ızlı  olması  ha!inde maliyet kriterine göre 
hesaplanacak fiyat ın üretici gelirlerinde istikrar ı  koruyamaya-
ca ğı dır. 
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Ürünlerin niteliğ ine göre bu kriterlerden bir veya birkaç ı  
daha a ğı rlıklı  olarak kullan ı lmaktad ır. Aynı  zamanda bu kriter-
lerin amaca hizmet edebilmesi için aç ıklanacak fiyatlar ın za-
manlaması  önem arzetmektedir. Özellikle tar ımsal planlama a-
macına yönelik araçlardan biri olarak fiyat kullan ılmak istendi-
ğ inde, ürünleraras ı  parite kriterine göre tespit edilecek fiyatla-
rın ekimden önce aç ıklanmas ı  gerekmektedir. 

Yukarıda aç ıklanan kriterlerin kullan ıldığı _ destekleme fiyat 
politikas ını  ekonomide uygulanan ve izlenen genel fiyat politi-
kaları  ile birlikte incelemek gerekmktdir. Yüksk fiyat politikas ı  
uygulamas ı  herşeyden önce fiyatlar genel düzeyini olumsuz et-
kilemektedir. Şöyle ki, desteklemeye giren ürünlerin fiyatlar ında-
ki yüzde l'lik art ış  toptan eşya fiyatlar ı  endekş ini yüzde 0,42 ora-
nında art ırmaktad ır 

2. Fiyat Dışı  Destekleme : 

Ülkemizde tar ımsal destekleme genellikle «fiyat deste ğ i» o-
larak anla şı lmış  ve uygulanm ış tır. Tarım sektörünün yap ısını  
değ iş tirmeye yönelik, çağdaş  üretim yöntemlerinin ve teknikleri-
nin uygulanabileceğ i bir düzeye eri şmede etkin olabilecek fiyat 
dışı  destekleme araçlar ından yeterince yararlan ı lmamış tır. Oysa-
ki Yı llık Programlarda bu hususa gereken a ğı rlık verilmektedir. 
1982 program ı  tedbirlerinde, «tar ımsal üretimin te şvikinde tar ım-
sal destekleme politikas ı  yan ında ucuz ve yeterli girdi, Kredi gibi 
fiyat dışı  destekleme araçlar ına ağı rlık verilecektir.» hükmü yer 
almaktad ır. 

Fiyat dışı  destekleme araçlar ının daha etkin hale getirilmesi 
maliyetlerin azalt ılmasını  (ucuz girdi, ucuz kredi, vergi muafi-
yetleri), prodüktivitenin art ırılmasını  (eğ itim, teşkilatlanma, tek-
nolojik gelişme imkânlar ı , kontrollü kredi, teknik teçhizat temi-
ni) ve tar ım sektöründe yap ısal değ işmenin sağ lanmasm ı  kolay-
laş tıracakt ır. Aynı  zamanda fiyat d ışı  destekleme araçlar ı  ile ih-
racata konu ürünlerde d ış  piyasalarda rekabet imkanlar ı  mali-
yetlerin dü şürülmesi ile daha olanald ı  hale gelebilecektir. 

1982 yı lında « İkinci ürün» kararnamesi ile; soya, yerf ıstığı , 
susam, mı s ır, ayçiçeğ i, çeltik ve sorgum bitkileri ziraatini ayn ı  
yıl ikinci ürün olarak yapabilecek çiftçilere tohum, bakteri, güb-
re ve kredi temin edilmesi uygulanmas ı  yürürlüğ e konulmuş tur. 
Bu uygulama ile, tar ımda birim alandan daha fazla verim elde 
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edilmesi, üretimin art ırılması  ve çiftçi gelirlerinin yükseltilmesi 
amaçlanmaktad ır. İkinci ürün projesi ülkemiz bitkisel ya ğ  aç ı -
ğı run kapat ılmasında da etkili olacakt ır. 

D. Genel Değerlendirme : 

Destekleme kapsam ındaki ürün sayı sı , destekleme fiyatlar ın-
daki ortalama art ış , TEFE art ışı , ortalama döviz kuru art ış ları  ve 
cari fiyatlarla üreticiye yap ılan ödemelerdeki art ış lar Tablo : 
(3) 'de 1977 — 1982 yılları  için verilmiş tir. 

Tabloda görüldüğü gibi 1980 yı lına kadar destekleme fiyat-
ları  ortalamas ı  bir yı l önceki TEFE ortalama art ışı nı  takip etmek-
tedir. 1980 yı lında, döviz kurunda görülen ani s ıçrama destekle-
me fiyatlar ın ın hızla yükselmesine neden olmu ş  ve yüzde 98,4 se-
viyesinde bir ortalama fiyat art ışı  meydana gelmi ş tir. 1981 ve 
1982 yı llarında destekleme fiyatlar ı  ekonominin genel enflasyon 
düzeyi ile paralellik arzetmektedir. 1981 y ılında destekleme fiyat-
larındaki yüzde 38,1 olan art ış  1982 yı lı nda yüzde 25,9'a inmiş tir. 
Ortalama destekleme fiyat art ış lar ından da görüldü ğü gibi enfa-
lasyonla mücadelede di ğ er fiyat politikalar ı  ile birlikte destekle-
me fiyat politikas ın ın tutarl ılığı  sağ lanmış tır. 

1981 ve 1982 destekleme politikas ının bir ba ş ar ıs ı  da üretim-
de miktar dengelerinin sa ğ lanmış  olmasıdır. Geçmiş  yıllarda gö-
rülen üretim fazlalar ı  (tütün) ve imhalar (çay) olmam ış  ve hiç-
bir üründe arz aç ığı  yarat ılmamış tır. 

Desteklemeye tabi ürünlerin 1975 - 1981 yıllarını  kapsayan 
fiyat, al ım miktarı  ve ödemeler tablo : 4 ve 5'de verilmi ş tir. pe
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TABLO 3 — Destekleme Fiyatlar ındaki Ortalama Artış  Oran ları , TEFE ve Ortalama Döviz Kuru Yıllık Değ işmesi, Cari Fi-
yatlarla Üreticiye Yapılan Ödemelerdeki Art ış  Oranları  Karşı laş tırması . 

Yıllar 

Destekleme 
kapsamındaki 
ürün sayısı  

Destekleme 
fiyatların- 

daki ortala- 
ma artış  

TEFE 
yı llı k 

ortalama 
artışı  

Ortalama 
Döviz 

kuru (4) 

Ortalama 
döviz kuru 
yıllık de- 
ğ lşmesi % 

Üreticiye ya- 
puan ödemeler 
(Cari fiyatlarla) 

Cari fiyatlar- 
la ödemelerde 

a 	% :1,485 

t:: 

tzi 
1.1  

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

17 

21

22 

22 

17 

17 (1) 

11,8 

27,2 

53,5 

98,4 

38,1 

25,9 (2) 

24,1 

52,8 

83,9 

107,2 

36,8 

.. (3) 

17,83 

24,07 

37,81 

76,03

110,24 

12,35 

35,00 

58,25 

102,15 

45,00 

43,70 158,42  

47.584,3 

52.773,4 

72.828,4 

122.884,7 

175.776,0 

— 

10,91 

38,00 

68,73 

43,04 

— 

0 
0 
:"1:$ 

,(1) Patates ve Kuru Soğan destekleme fiyatlar ı  1982 Ocak ayında ilan edilmiş , fakat önemli bir alim olmam ış tır. 	 03 

(2) Şu ana kadar ilan edilmiş  destekleme fiyatlar ı  ortalama sıdır. 	 72 

(3) 1982 yılı  TEFE ortalama art ışı  % 25 civarında tahmin edil mektedir. 

,(4) 1 ABD Doları  karşı lığı  TL 
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E. Dstekleme Ahmlan İle Görevli Kuruluşlar 
Devlet ad ına «desteldeme al ımları  yapmak» üzere görevlendi-

rilen kurulu ş lar; 

1 .Tarım Satış  Kooperatifleri Birlikleri 
2. Kamu Iktisadi Te şebbüsleri 
3. Tekel 

olarak s ıralanabilirler. 

Bu kuruluş lar, destekleme kapsammdaki ürünleri a şağı da 
belirtilen Kanun maddelerine dayanarak sat ın almaktad ırlar. 

1. 2834 Say ılı  TSKB Kanununun 17/c maddesine göre al ım ı  
yapı lan ürünler . 

al Pamuk 
b) Ayçiçeğ i 
c) Fmdık 
d) Çekirdeksiz Kuru Üzüm 
e) Kuru İncir 
f) Yerfıstığı  
g) Soya Fasulyesi 
h) Tiftik 
2. 440 Say ı  Kanuna tabi Kuruluş larca alım ı  yapılan ürünler 
al Hububat : 3491 Say ı lı  TMO Kanunu 2. maddesi 
b) Ş eker. 3747 Sayı lı  Ş eker Kanunu 8. maddesi 
c) Çay : 1497 Sayı lı  Çay Kurumu Kanunu 24. maddesi 
d) Ha ş ha ş  Kapsülü : 3491 Say ı lı  TMO Kanunu 7/ç maddesi 
e) Merinos Yapağı  : 440 Sayılı  Kanun 24. maddesi 
f) Tiftik : 440 Say ılı  Kanun 24. maddesi 
g) Pamuk : 440 Say ılı  Kanun 24. maddesi 
3. Tütün : 196 Say ılı  «Ekici Tütünleri Satış  Piyasalannın 

Desteklemesine Dair «Kanun 1 ve 2. maddeleri. 

BÖLÜM II 

TARIM SATIŞ  KOOPERATIFLERI BIRLIKLERI 

A. GENEL BILGI : 

Ülkemizde Tanm Sat ış  Kooperatiflerinin ilki, 1914 y ılında ku-
rulan ve faaliyete geçen «Kooperatif Ayd ın İncir Müstahsilleri 
Ortaklığı » olmuş tur. 1933 yılmda ise kooperatiflerin ilk Birli ğ i o-
lan «Ayd ın Zirai Satış  Kooperatifi İttihadı» faaliyete geçmi ş tir. 
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TABLO 4 — Tarımsal Ürünlerin Destekleme Fiyatlar ı  

FIYATLAR 	(Krş ./Kg.) 
1974 	1975 	1976 	1977 	1978 1979 1980 1981 1982 1975 1976 1977 1978 

YÜZDE 
1979 

(Yüzde Artış ) 
(Krş ./Kg.) 

ARTI Ş LAR 
1980 	 1981 1982 

1. Buğday (1) 2.12 2.34 2.58 2.86 3.20. 5.03 10.23 18.61 23.00 10,4 10,3 10,9 11,9 57,2 103,4 81,9 23,6 

2. Arpa (1) 1.64 1.76 1.87 1.98 2.69 4.72 8.90 13.88 16.00 7,3 6,3 5,9 35,9 75,5 88,6 56,0 15,3 

3. Çavdar (1) 1.57 1.67 1.77 1.90 2.48 4.71 8.48 12.92 15.50 6,4 6,0 7,3 39,5 89,9 80,0 52,4 20,0 

4. Pamuk 8.00 8.00 10.25 10.75 13.75 (15.50) 25.00 50.00 63.00 78.00 — 28,1 4,8 27,9 (44,2) 81,8 (61,3) 100,0 26,0 23,8 

. Tütün (2) 23.15 31.29 39.13 44.39 50.10 60.91 111.68 138.04 211.11 35,2 25,1 13,4 12,6 21,6 83,4 23,6 . 52,9 

6. Çay 6.25 7.50 8.50 10.00 12.00 14.50 25.00 37.50 41.00 55.00 20,0 13,3 17,6 20,0 20,8 72,4 (158,6) 64 (9,3) 34,1 

7. Ş eker Pancar' 	(1) 41 55 65 68 90 1.42 3.10 4.58 5.65 34,1 18,2 4,6 32,4 57,8 118,3 47,7 23,4 

8. Ayçiçeğ i 3.75 5.50 3.75 6.50 8.50 12.00 (16.00) , 30.00 40.00 50.00 46,7 4,5 13,0 30,8 41,2 (88,2) 150,0 (87,5) 3.3,3 25,0 

9. Fındık (4) 13.50 14.00 14.50 16.50 21.50 (23.00) 37.50 (45.00) 110.00 125.00 150.00 3,7 3,6 13,8 30,3 (39,4) 74,4 (95,6) 193,3 (144,4) 13,6 20,0 

10. Antep Fıstığı  25.00 26.50 — — 55.00 125.00 (150.00) 300.00 — — 6,0 — — — 127,3 (172,7) 140,0 (100,0) — — 

11. Kuru incir 5.50 6.00 7.00 8.00 10.50 (12.50) 22.00 50.00 65.00 78.00 9,1 16,7 14,3 31,3 (56,3) 105,5 (76,0) 127,3 30,0 20,0 

12. Çekirdeksiz Kuru Üzüm 10.00 10.00 10.50 12.00 17.50 (23.50) 40.00 (45.00) 85.00 110.00 132.00 — 5,0 14,3 45,8 (95,8) 128,6 (91,5) 112,5 (88,9) 29,4 20,0 

13. Çekirdekli Kuru "Üzüm 6.50 6.75 7.50 7.75 10.00 20.00 40.00 — — 3,8 11,1 3,3 29,0 100,0 100,0 — 

14. Zeytinyağı  17.50 17.50 18.00 23.00 30.00 — 125.00 — — — 2,9 27,8 30,4 — — — 

15. Tiftik 	(5) 70.00 80.00 115.00 190.00 ,370.00 765.00 800.00 885.00 — 14,3 43,7 65,2 94,7 106,8 4,6 10,6 

16. Yapağı  (6) 50.00 50.00 50.00 55.00 65.00 140.00 291.00 325.00 345.00 — — 10,0 18,2 115,4 107,9 11,7 6,2 

17. Canlı  Hayvan (7) 11.78 15.88 20.46 . 26.19 38.44 58.34 — — — 34,8 28,8 28,0 46,8 51,8 — 

18. Yaş  Koza 60.00 70.00 80.00 100.00 125.00 185.00 800.00 — — 16,7 14,3 25,0 25,0 48,0 332,4 — 

19. Gülçiçeğ i — — 8.00 — 11.00 13.50 30.00 -- — — — — — 22,7 122,2 — 

20. Haşhaş  Kapsülü (8) — — — 23.29 23.49 32.96 37.49 45.00 — — 0,9 40,3 13,7 20,0 

21. Kolza — — — — — 10.00 22.00 34.00 — — — — — — 120,0 54,5 

22. Kırmızı  Mercimek — 9.00 (17.00) 28.00 — — — — — 211,1 (64,7) — 

23. Yer Fıstığı 	(9) — — 18.00 28.00 70.00 70.00 — — 55,6 150,0 

24. Soya Fasülyesi — — — — 40.00 52.00 — — — — 30,0 

25. Patates — — .... — 10.00 — _yı  

26. Kuru Soğ an — — — — — — 15.00 

1) TMO ortalamaları , 1982 tahminidir. 

2) Tekel al ımlara ortalamas ı , 1982 tahminidir. 

3) T. Ş eker Fab. Anonim Ş irketinin oratlama alim fiyat ıchr, 1982 tahminidir. 

4) 50 rand ıman tombul kabuklu fındık fiyatıdır. 
5) Oğ lak fiyatıdır. 
6) 1979 yılına kadar 50 rand ıman, 1979 yı lından itibaren 56 rand ıman 84- 

70 Kalite fiyat ıdır. 
7) Et ve Bal ık Kurumu alımlara ortalamas ıdır. 
8) TMO ortalamas ı dır. 
9) Çerezlik cinsi yerfıstığı  fiyat ıdır. 

1r) Parantez içindeki fiyatlar y ıl içinde uygulanan primli fiyatlardır. 
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Tablo 5 - Tarımsal Ürünlerin Destekleme Alim Miktar ı  ve Üreticiye Yapılan Ödemeler 

Destekleme Alım Miktarı  (000 Ton) 
1975 	1976 	1977 	1978 	1979 1980 1981 1975 

Üreticiye Yapılan Ödemeler (Milyon TL.) 
1976 	1977 	1978 	1979 	1980 1981 

1 - Buğ day 2.472 3.128 3.598 3.200,2 1.644,2 1.653,3 1.058,3 5.794 8.063 10.290 10.235,2 8.262,5 16.910,2 19.610,0 

2 - Arpa 622 398 204 22,6 103,9 710,7 761,7 1.093 747 404 60,0 490,6 6.322,7 10.572,5 

3 - Çavdar 93 61 32 9,1 12,1 10,9 21,5 155 108 61 22,6 56,8 92,7 277,7 

4 - Pamuk 492 509 714 434,9 501 364,9 459,4 3.838 5.125 7.480 6.201,2 12.525 17.811,9 28.644,9 

5 - Tütün 130 135 219 194,7 234,6 163,2 152,4 5.200 5.332,5 9.721 9.754,5 14.289 18.230 21.037,4 

6 - Çay 205 290 385 451 555 476 193,0 1.587 1.785 3.850 5.414 8.048 13.187 7.913,0 

7 - Ş eker Pancar ı  (1) 6.949 9.406 8.995 8.836 8.759,7 6.766 11.165,0 3.799 6.135 6.117 7.943 8.639,9 16.425,7 34.620,6 

8 - Ayçiçeğ i 54,5 292 202 229,7 211,7 327,6 320,3 300 1.679 1.314 1.952 3.359 9.830,8 12.805,9 

9 - Fındık 250 205 184 154,8 134,4 100,8 262,5 3.502 2.972 2.970 3.619,2 6.786,2 10.947,5 32.527,7 

10 - Antep F ıstığı  4,5 - - 0,113 2,73 0,571 - 119 - - 5,7 409,7 171,3 - 

11 - Kuru incir 19,4 1.4 12 9,9 13,1 19,6 24,3 116 98 81 86,9 264,5 835 1.319,3 

12 - Çekirdeksiz K. Üzüm 99,3 72 57 28,7 26,8 30,5 34,3 933 756 712 559,4 1.204 2.594,2 3.798,3 

13 - Çekirdekli K. Üzüm 0,2 43 65 21,2 20,5 13,5 - 1,2 337 ' 	543 212 342,7 594,1 - 

14 - Zeytinyağı  13,8 34 7,3 27 - 39,7 - 241,5 612 170,3 958,5 - 5.094,1 - 

15 - Yapağı -Tiftik 1,5 3,3 2,5 2,3 3,2 4,7 2,6 89 153 215 340,8 865,4 2.385,3 1.224,2 

16 - Canl ı  Hayvan 101 129 154 118,4 113,5 -- - 1.609 2.639 3.627 4.554 6.621,6 - - 

17 - Yaş  Koza 0,965 1 0,286 0,2 0.222 0,510 - 64,3 80 29 25 129,4 407,9 

18 - Gülçiçeğ i - 3,2 - 3,7 4,5 3,3 - - 25,4 - 40,9 58,3 99 - 

19 - Haşhaş  Kapsülü - - 28,2 11,75 13,7 10,2 - _ - 656,3 276,1 452,8 380,4 

20 - Kolza - - - - 8,4 0,161 1,058 - - - - 84 3,542 36,0 

21 - K ırm ı z ı  Mercimek - - - - 0,556 2,4 - - - 8,6 64,3 _ 

22 - Yer F ı stığı  - - 7,1 3,967 5,7 9,6 - - 131,3 107,1 424,7 715,5 

23 - Soya Fasulyesi - - - - - - 7,4 - - - - - 292,6 

24 - Patates - - - - - - ..... - - - - 

25 - Kuru Soğan - - - - - - - - - - - - - 

TOPLAM 28.501,3 36,646,9 47.584,3 52.773,4 72.828,4 122.804,742 175.776,0 

(1) Ş eker Ş irketi 1980 y ılında, 1979 y ılından kalan 9 912,3 (% 79,5) milyon TL. . pancar borcunu ve 1980 y ılı  pancar be 
delinin 6.513,4 (% 31,1) milyon TL.'s ını  toplam 16 425,7 mil- 	yon TL. ödemiş tir. 

1981 yılında ise, 1980 yılından kalan 14.434,5 (% 68,9) milyon TL. pancar borcu ile 1981 y ılı  alımları  bedelinin 

% 39,5'i olan 20.186,1 milyon TL'in. toplam 34.620,6 milyon 	TL. ödemiş tir. 
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Ülkemizde Tar ım Satış  Koope ıatifleri as ıl hüviyetlerini 1935 
yılında uygulamaya konulan 2834 Sayı lı  Tarım Satış  Kooperatif-
leri ve Birlikleri Kanunu ile kazanm ış lar ve bu kanuna göre ku-
rulup faaliyetlerini s'ürdürmektedirler. TSK'nin ana sözle şmele-
rinde ise, kurulu ş ların yap ıları , görevleri, yönetimleri ile ilgili 
esaslar tesbit edilmi ş tir. 2834 say ı lı  yasada günümüze kadar her-
hangibir değ iş iklik yapılmamış  fakat ana sözle şmede değ iş iklik-
ler olmuş tur. 

On çiftçi birle şerek bir Tarım Satış  Kooperatifi, en az üç Ta-
rım Satış  Kooperatifi de birle şerek bir Tar ım Satış  Kooperatifleri 
Birliğ i kurabilirler. 

Bugün ülkemizde 34 adet Birlikten 21 adedi aktif haldedir. 
Faaliyetlerini sürdüren aktif Birliklere 476 adet Tar ım Satış  Koo-
peratifi bağ lı  bulunmaktad ır. 

Tablo 6 	T.S.K. ve Birlikleri İ le Bağı msız T.S.K. 

Birliğe Bağ - 	Bağı msız 
lı  Kooperatif 
	

T.S.K. 	TOPLAM 
Birlik Koop. Ortak Koop. Ortak Koop. Ortak 

Y ıllar Adedi Adedi Sayısı  Adedi Sayısı  Adedi Say ısı  
1978 34 602 458.387 183 10.576 785 469.963 
1979 34 604 496.475 237 10.610 841 507.085 
1980 34 605 516.475 243 18.967 848 535.442 

Faaliyetlerini durdurmu ş  olan 13 adet Birlikten 1 tanesi tas-
fiye halindedir. Birliklere bağ l ı  olmayan 243 adet Tarım Satış  
Kooperatifinden baz ıları  da faaliyetlerini durdurmu ş lardır. 

1937 y ı lından beri ülkemizde Tarım Satış  Kooperatifleri ve 
Birlikleri h ızlı  bir çoğalma göstermi ş lerdir. Özellikle 1968-1969 
yıllarında kurulan Birlikler görevlerini ifa edememi ş ler ve ço-
ğu faaliyetlerini durdurmu ş  durumdadırlar. Ülkemizde Koope-
ratif ve Birliklerin say ılarmm h ızla artmas ı  Kooperatifçili ğ imi-
zin geli şmesine bir gösterge te ş kil etmemektedir. As ıl amaç; Koo-
peratif ve Birliklerin güçlü birimler halinde kurulmas ı , konula-
rının ve yer seçimlerinin iyi yap ılmas ı , sermaye ve yedek akçe-
lerinin (öz kaynaklar ın ın) yeterli olmas ına özen gösterilmesidir. 
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Halen aktif haldeki 21 adet Birlik, ürün konular ı  ve merkez-
leri ş öyle sıralanabilir. 

Birlik Ad ı  
Kuruluş  

Yı lı 	Ürün Konusu Merkezi 

1. Tariş  
a) İncir Birlik 1937 İncir Izmir 
b) Zeytinya ğı  Birlik 1949 Zeytinyağı  Izmir 
c) Üzüm Birlik 1937 Üzüm Izmir 
d) Pamuk Birlik 1949 Pamuk Izmir 

2. Çukobirlik 1940 Pamuk Adana 
3. Fiskobirlik 1938 Fındık Giresun 
4. Antbirllik 1952 Pamuk Antalya 
5. Trakyabirlik 1966 Ayçiçeğ i Edirne 
6. Kozabirlik 1950 Yaş  Kaza Bursa 
7. Tiftikbirlik 1969 Tiftik Ankara 
8. Yerfiskobirlik 1968 Yer Fıstığı  Mersin 
9. Güneydoğ ubirlik 

a) Zeytinyağı  Birlik 
1968 Zeytinyağı  Gaziantep 

b) Üzüm Birlik 1968 Üzüm Gaziantep 
c) Bakliyat 1968 Bakliyat Gaziantep 
d) Fı stık Birlik 1940 Antep Fı stığı  Gaziantep 
e) Kırm ızı  Biber 1968 Kırm ızı  Biber Gaziantep 

10. Taskobirlik 1958 Üzüm Nevş ehir 
11. Gülbirlik 1954 Gül Çiçeğ i Isparta 
12. Kar3deniz Birlik 1978 Ayçiçeğ i Samsun 
13. Marmara Birlik 1954 Zeytin Bursa 
14. Narenciye Birlik 1968 Narenciye Antalya 

B. Tarım Satış  Kooperatifleri Birliklerinin Görevleri : 

2834 sayı lı  yasada TSKB'nin görevleri belirtilmi ş tir. 

a-) Ortaklar ın ürünlerine devaml ı  sürüm imkan ı  ve al ıcı-
lar bulmak. 

b) Gerekirse bu ürünleri i ş lemek ve iş lenmiş  olarak sat ı -
ş lril yapmak. 

c) İç ve dış  arac ılara giden kazanc ı  ortaklara mal etmek. 

d) Piyasayı  düzenlemek ve fiyat dalgalanmalarmm önüne 
geçmek, ürünün de ğer fiyat ına sat ışı nı  gerçekle ş tirmek. 
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e) ürünlerin standartla ş tınlmasmı  sağ lamak. 
f) Ortakların üretimde kullanacaklar ı  gerekli araç ve di-

ğ er girdileri toptan ve ucuz fiyatlarla temin edip ortaklara da,- 
gitmek. 

g) Nihai ürünleri ucuza mal etmek, kalitesini yükseltmek, 
satış  kapasitesini art ırmak ve bu ürünlerin uluslararas ı  piyasa-
larda en iyi fiyatlarla sat ışı nı  sağ lamak. 

Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birliklerinin görevleri incelen-
diğ inde, ana amac ın ortak üreticiden ürünün belli esaslar dai-
resinde teslim almmas ı , gerektiğ inde iş lenmesi ve sat ışı nın. ya-
p ılmasıdır. 

2834 Sayı lı  Yasan ın 17/c maddesi uyannca birliklerin, «Hü-
küm.etço görülecek lüzum üzerine koruma amac ıyla» destekle-
me alunlarmcla bulunmalar ı , birliklere bir görev olarak veril-
miş tir. 

Bu görev; özellikle 1965 yı l ından sonra tar ım ürünlerinin ar-
tan sayı larda destekleme ahmlan kapsam ına dahil edilmesi ne-
ticesinde, ısrarl ı  bir şekilde T.S.K.B.'ne verilmi ş tir. Birliklerin 
destekleme ahmlarmda yoğunluk kazanmalar ı , onların yukarı-
da bahsi geçen ana görevlerini ifa etmedeki ba ş arı sın ı  olumsuz 
etkilemiş tir. Tarım Satış  Kooperatifleri Birliklerinde bugün 
önemli ölçüde Devlet müdahalesi görülmektedir. Devletçe tesbit 
edilmiş  esaslar çerçevesinde çal ış an ve gittikçe kooperatifçilik 
ana amaçlar ından uzakla şan destekleme ahmlan ile görevli bir-
likler ofis haline gelmektedirler. Kooperatifçilik ilkeleri çerçeve-
sinde Urlı lık ve verimlilik esaslar ına göre çal ış ması  gereken bu 
kuruluş lar aksine zararlar ını  devlete yüldeyen kurulu ş lar ol-
muş lardır. 

Destekleme al ımlarm ın özelliğ i gereğ i tarım kesimindeki 
üreticilerin ayr ıma tabi tutulmadan ürünlerin fiyatlar ının tesbi-
ti, kooperatiflere ortak olan üreticilerin de ürünlerinin bu al ım-
lar çerçevesinde kooperatiflerce sat ın al ınmas ı , kooperatiflere 
ortak olman ın avantajlar ını  ortadan kald ırmış tır. 

Devletin destekleme al ımları  görevini kooperatif ve Birlik-
lere vermesi, tar ımsal destekleme amaçlar ını  yerine getirmede 
Birliklere önemli görevler ve sorumluluklar yüklemi ş tir. Birlik-
lerin bu görevi gereğ ince yerine getirebilmeleri onlar ın öz kay-
nak katk ılannın artırılması  ile başarıya ulaş abilecektir. 
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C. Tarım Satış  Kooperatifleri Birliklerinin Finansman Du-
rumları  s 

Birlikler günümüz ko şullarında yeterli sermaye ve öz kayna-
ğ a sahip değ illerdir. Yerine getirdikleri görevler ile uyumlu ol-
mayan bu öz kaynak yetersizli ğ i Kooperatif ve Birlikleri destek-
leme al ımları  finansman ında, diğer faaliyetlerinde ve yat ırım 
harcamalannda yabanc ı  finansman kaynaklar ına ba ğı mlı  hale 
getirmiş tir. Yabanc ı  kaynakların yüksek maliyetli olu ş ları  Bir-
likleri faiz yükü alt ında b ırakmaktad ır. Ayni zamanda yüksek 
taban fiyat uygulamalar ı  neticesinde de birçok birlik bilançola-
rı  zarar göstermektedir. 

1980 yılı  sonu itibariyle Kooperatif ve Birliklerinin ve Ba ğı m-
sız Kooperatiflerin ödenmi ş  sermaye ve yedek akçeleri ş öyledir : 

TABLO : 7 

	

Birliğe Bağ lı 	Bağı msız 
Birliklerin Kooperatiflerin Kooperatiflerin 

	

Yıllar (Milyon TL.) (Milyon TL.) 	(Milyon TL.) TOPLAM 

1978 884,1 369,6 3,7 1.257,4 
1979 1.084,2 627,5 8,1 1.719,8 
1980 888,4 807,3 14,8 1.710,5 

Kaynak : Ziraat Bankas ı , Kooperatifler Müdürlü ğü 
1980 Çalış ma Raporu. 

T.S.K. ve Birliklerinin öz sermayeleri günümüzde yetersiz 
bulunmaktad ır. Bu öz sermayenin büyük bir k ı smı  ise, sabit te-
sislere ve iş tiraklere yat ırı lmış  durumdad ır. Öz sermaye yeter-
sizliğ i Birlikleri destekleme al ımları  finansman ında kamu kay. 
nakli kredilere ba ğı ml ı  hale getirmi ş tir. 

Birliklerin mali yap ılarını  güçlendirmek amac ıyla düzenle-
melere gidilmiş , «Çerçeve Kararname» ile gereken tedbirler al ın-
mış tır. Para ve Kredi Kurulu; ortaklar ın Kooperatiflerine ve Koo-
peratiflerin de ba ğ lı  olduklar ı  Birliklere taahhüt edecekleri ser-
maye oran ve miktarlar ı , ortaklardan tahsil edilecek sermaye 
payları  ve ortak olmayan üreticiden yap ılacak hizmet kar şı lığı  
kesintilerinin al ım bedeline oranlar ını , % 2 - % 6 arasında değ i-
ş en Birliklerin mali yap ı ların ı  güçlendirmeyi amaçlayan ortak 
ve ortak d ışı  üreticilerden yap ılan kesintileri tesbit etmekte-
dir. (1) 
1) «Çerçeve Kararname• 26 Haziran 1982 tarihli ve 17736 sayı lı  Resmi Ga-

zetede 8/4815 say ı lı  Bakanlar Kurulunun 31.5.1982 tarihinde ald ığı  ka-
rardır. 
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Çerçeve Kararname ile getirilen bu düzenlemeler ile Birlik-
lerin öz kaynaklar ının art ırılması  yoluna gidilmi ş  ve destekleme 
alımlarında kamu kaynakl ı  kredilere ba ğı mlı lığı n azalt ılması  
amaçlanm ış tır. 

Ayn ı  kararname ile desteklemesi kurulu ş ların ürün bedel-
lerini ödemede kar şı laş tıkları  s ıkışı klığı  gidermek ve ödemele ı i 
düzenliliğ e kavu ş turmak amaçlar ıyla taksitle ödeme esas ı  geti-
rilmiş tir. Bu esas çerçevesinde Para ve Kredi Kurulu'nun Tebli-
ğ i ile; ürün bedellerinin % 50'si alım anında geri kalan ının 3 eş it 
taksit halinde olmak üzere en geç 6 ay içinde üreticilere öden-
mesi kararla ş tırılmış tır. (2) (Toprak Mahsulleri Ofisinin hubu-
bat al ımlan ve Tekel'in tütün al ımlan taksitlendirme esaslar ı  
dışı nda tutulmuş lardır.) 

T.S.K.B.'nin sat ın ald ıkları  ürünlerin ayl ık yüzde dağı lım 
tablosu incelendi ğ inde görüleceğ i gibi alımlar ın büyük çoğun-
luğu Eylül ve Ekim aylar ı  içinde tamamlanmaktad ır. (Tablo: (8) 

Tablo 8 — T.S.K.B.'nin sat ın Ald ıkları  Desteklemeye Tabi Ürün-
lerin Ayl ık Alım Yüzdeleri (1) 

Aylar 
Kuru 
incir 

Çekir-
deksiz 
Kuru 
Üzüm Pamuk 

Ayçi- 
çeğ i Fındık Soya Tiftik 

Nisan 15 
Mayı s 70 
Haziran — — — — — 10 
Temmuz — — — — — 5 
Ağustos — — 
Eylül 65 75 10 57 31 — 
Ekim 34 18 51 39 44 — — 
Kas ım 1 3 25 3 14 60 — 
Aral ık — 4 10 1 7 40 — 
Ocak — — 3 — 2 — — 
Ş ubat — — 1 2 — — 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 

1) Birliklerin 1981/82 kampanya dönemi ahmlarma göre çıkarı lmış tır 

2) Çerçeve Kararnamede bu hüküm; % 25 al ım anında ve kalanı  3 eş it tak-
sit halinde olmak üzere en geç 6 ay içinde üreticilere ödenir, şeklindeydi. 
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Bu aylar içinde pe ş in ödeme usulünün uygulanmas ı  Birliklerin 
gerekli finansman ı  temin edememelerini ve üreticiye borçlu kal-
malarını  gerektiriyordu. Taksitlendirme esaslar ı  ile çiftçi ürü-
nünün bedelini ne zaman ve hangi oranlarda alaca ğı nı  bilmek-
tedir. 

D 	T.S.K. Birliklerinin T.C. Ziraat Bankas ı  ile ilişkileri : 

2834 Sayı l ı  Yasan ın 18. maddesi, Tarım Sat ış  Kocperatifle-
riyle Birliklerinin banka ve kredi i ş lerinin Ziraat Bankasmca 
yap ı lacağı n ı  belirtmektedir. 

Tablo 9 — Birliklerin T.C. Ziraat Bankas ına olan borçlar ı  

Reeskcnt 	Banka 
Kaynağı 	Kayna ğı 	Toplam 

1982 (1) 62.407,5 47.557,8 109.965,3 

1981 79.012,7 69.265,8 148.278,5 

1980 46.329,9 37.356,1 83.686,0 

1) 31.7.1982 tarihi itibariyle, diğ er y ı llar yılsonu itibariyle verilmiş tir. 

Destekleme ve normal krediler olarak TSK Birliklerinin 31.7. 
1982 tarihi itibariyle, T.C. Ziraat Bankas ına borçları  109,9 mil-
yar TL. civarmdad ır. Bu borcun 47,6 milyar TL. s ı  Ziraat Banka-
sı  kaynaklarına, 62,4 milyar TL. s ı  ise Merkez Bankas ı  kaynak-
larına dayal ı  bulunmaktad ır. Birliklerin 1981 yı lından kalan borç 
bakiyelerinin 30,0 milyar TL. sı  tahkim edilmiş tir. 

1982 yılı  destekleme al ımlarının finansman ı/Ida Birliklerin 
tamam ı  için reeskontabl kredi uygulamas ına devam edilmi ş tir. 
T.C. Merkez Bankas ı  kaynaklar ından doğ rudan yararlanma im-
kanı  sadece TMO ve Tekel için sürdürülmektedir. 

1821 ve 1982 y ı llarında T.C. Merkez. Bankas ı  kaynaklar ının 
doğ rudan kullan ım ının daralt ı lması  ile desteklemeçi kurulu ş la-
rın yüksek faizli reeskontabl kredileri daha rasyonel kullanma-
ları  sağ lanmaya çal ışı lmış t ır. 
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Tarım Satış  Kooperatifleri Birlikleri, T.C. Ziraat Bankas ın-
dan Destekleme ve Normal Krediler kullanmaktad ırlar. 

1 — Destekleme kredileri : 

Destekleme kredileri, kararname ile destekleme kapsam ın-
daki ürünlere verilen T.C. Merkez Bankas ı  kaynaklı  reeskontabl 
kredilerdir. 

Re.eskontabl destekleihe kredilerinin faiz hadleri şu ş ekilde 
tesbit edilmektedir. 

% 16.25 (Merkez Bankas ı  reeskont oran ı ) 
% 0,10 (Aç ılış  Komisyonu, T.C. Merkez Bankas ı  alıyor) 
% 2,45 ( % 15 Gider Vergisi) 
% 18.80 (Kredinin T.C. Ziraat Bankas ına maliyeti) 
% 1,20 (T.C. Ziraat Bankas ı  alıyor) 
% 1,00 (T.C. Ziraat Bankas ı  Emtia Muhafaza ve Muraka-

be Fonuna kesinti) 
% 21.00 Kredinin T.S.K.B'ne maliyeti. 
2 — Normal Krediler : 

Normal krediler ise; rehinli ve i ş letme ortak kredileri, üre-
ticiyi güçlendirme kredileri, tesis kredileri, ihtiyaç ve, levaz ım 
kredileridir. Bu kredilerin faiz hadleri kredi türü ve vadeleri-
ne g5re yüzde 20-22 aras ında değ işmektedir. 

T.C. Ziraat Bankas ının Birliklere al ım kredisi vermesinde 
Banka kaynaklar ına yönelmedeki en önemli güçlüğü, kredilerin 
geri dönüş  riskinin fazlaca olmas ı  ve Birliklerin içinde bulun-
dukları  yap ısal sorunlar ın ı n güvenilirliklerini azaltm ış  olması -
d ır. T.C. Ziraat Bankas ınm T.S.K. ve Birliklerine tahsis etti ğ i 
krediler a şağı da gösterilmiş tir. 

Tab:o 10 — T.C. Ziraat Bankasuun, Birliklere kulland ırdığı  
krediler 

Reeskontabl 
Ortak ve Des- 	Üreticiyi 	Banka 	Teminat 
tekleme Ürünü Güçlendirme Kayna ğı  Mektubu 	Toplam 

1979 40.838 4.500 4.969 355 50.662 

1980 95.920 4.500 5.186 510 106.116 

Kaynak : T.C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Müdürlüğü 
1980 Çalış ma Raporu. 
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1981 yı l ında ise Birliklere 77.397 milyon TL. reeskontabl des-
tekleme ürün kredisi kulland ır ılmış tır. 

E — Personel Politikalar ı  : 
Birlik Genel Müdürlerinin ve kooperatiflerin di ğer yetkili 

personelinin tayinleri Ticaret Bakanl ığı nın yetkisindedir. 2834 
Say ılı  Kanun ile Ticaret Bakanl ığı na verilen yetkiler, geçmi ş te 
Birliklerin yönetici kadrolar ın ın çok s ık değ işmesine ve sonuç-
ta ba şarıs ız yönetime sebep olmu ş tur. 

Kooperatifler ve Birliklerin istihdam yarat ıc ı  birer araç ola-
rak kullan ı lmamalar ı  gerekir. Destekleme ile görevli Birli ğ in 
zararm ın Devlet taraf ından kar şı lanmas ı  sebebiyle istihdamda 
gereksiz kadro ş işkinlikleri görülegelmekte, rasyonel çal ış ma 
kurullarına uyulmamaktad ır. Ayn ı  zamanda ş işkin kadro duru-
muna rağmen, işçilere Toplu İş  Sözle şmeleri ile sa ğ lanan yük-
sek ücretler Birlikleri pahal ı  üretim yapmak zorunda b ı rakmış -
tır. Yüksek maliyetli üretim, iç ve d ış  piyasalarda Birliklerin sa-
tış  rekabet güçlerini k ırmış  ve artan stoklar ı  getirmiş tir. 

F — Yatırımları  
Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri as ı l amaç ve fonksi-

yonları  aç ı smdan değerlendirildiğ inde daha çok «pazarlama yö-
nü» ağı rlık kazanan kurulu ş lardır. Kooperatiflerin, ham madde-
den nihai ürüne doğ ru üretim a ş amalarını  kapsayan sanayi ya-
tırımları  yapmalar ı , genelde kooperatif amaçlar ı  ile bağdaşma-
maktad ır. 

Kooperatif ve Birliklerin ilk maddeyi i ş leyen, sanayi iş let-
mesi vasıflann ı  haiz olmayan, temel tesislerini ve yat ırımlarm ı  
yapmaları  gereklidir. Tesis ve fabrikalar ın hangi aşamaya ka-
dar üretimde bulunaca ğı , kapasitesi, yeri, teknolojisi, iç ve d ış  
talep tahminleri titizlikle tesbit edilmelidir. 

Günümüze gelinceye kadar, Tar ım Satış  Kooperatifleri ve 
Birlikleri önemli yat ırım harcamalar ı  yapm ış lar dağı nık ve yük-
sek maliyetli projelere ba ş lam ış lardır. Bu yat ırımların bir kısmı  
bitirilmiş tir. Bitirilen fabrika ve tesisler beraberinde di ğer bir 
sorunu getirmi ş , Birliklere i ş letmeci kurulu ş  görünümü kazan-
dırmış tır. Bu durum Kooperatif ve Birliklerin Kooperatifçilik 
faaliyetlerinin etkinli ğ ini azalttığı  gibi, yabanc ı sı  oldukları  iş -
letmecilik konular ına yöneltmi ş tir. 
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DESTEKLEME ALIMLARI VE T. S. KOOP. 

G — Genel Değerlendirme ve Al ınması  Gerekli Tedbirler 

Tarım Satış  Kooperatifleri Birlikleri 1960'l ı  yıllardan sonra 
sürekli olarak destekleme al ımlarında Devletçe görevlendi ıilmiş  
olmaları  2834 say ı l ı  Kanunun amaçlad ığı  yönde gelişmelerini ön-
lemiş tir. Devlet ad ına destekleme al ımlarında bulunan Koope-
ratif ve Birlikler önemli görevler yüklenmi ş ler, Devletin sa ğ la-
dığı  finansman olanaklar ıyla görevlerinin gerektirdig ınden faz-
la sanayi iş letmeciliğ ine yönelmiş lerdir. 

Destekleme al ımlarında doğacak olan zarar ın Devlet Hazi-
nesince kar şı lanacak olmas ı  Kooperatif ve Birlik yöneticilerini 
rahatlığ a sevketmi ş ;  alımlarla bağ lant ısız olarak fazla istihdam 
ve ücret ödemeleri gözlenmi ş , tercihleri iyi yap ı lmamış  sanayi 
yat ırımlarına baş lanılmış tır. Bunlarla beraber; al ım faaliyetle-
rinde yap ılan harcamalarda tasarrufa riayet edilmemesi, ve-
rimli çalış madan uzakla şı larak birim mamul için yap ılan iş let-
me giderlerinin h ızla yükselmesi, Birlikleri devaml ı  zarar eder 
duruma getirmi ş  ve Devlet Hazine yüklerini art ırmış tır. 

Bu hususlar gözönünde tutuldu ğunda, Tarım Satış  Koope-
ratifleri ve Birliklerinin gözden geçirilerek Kooperatifçilik esas 
ve ilkelerini yerine getirebilecek kurulu ş lar olmaları  ve ülke 
ekonomisinde görevlerini yapabilmeleri amac ıyla yeniden dü-
zenlenmeleri gereklidir. 

1. Bu çerçevede kooperatif ortaklar ı  açısından; 

a. Kooperatife ortak olman ın avantajlar ı  tesbit edilmeli, 

b. Kooperatif ortaklar ı= kooperatifleri ile ili şkileri kuv-
vetlendirilmeli ve denetimlerini yapabilmeleri sa ğ lanmalıdır. 

2. Aynı  çerçevede ülke ekonomisi aç ı s ından 

a. Kooperatifler ve Birlikler az say ıda güçlü birimler hali-
ne getirilmeli, ba ş arısız ve devaml ı  zarar eden kooperatifler tas-
fiye edilmelidir. 

b. Kooperatiflere destekleme al ımlarında görev verilecek 
ise, etkin ve verimli çal ış malarını  sağ layı c ı  tedbirler al ınmalı , 
kooperatif ortaklar ı= gereken fayday ı  almaları  önlenmemeli-
dir. 

c. Kooperatif ve Birliklerin gerekli sermaye ve yedek akçe-
'erinin art ırılma,sma yönellik gelir getirici tedbirler al ınmalı , Dev-
lete yük olmamalar ı  sağ lanmalıdır. 
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d. Kooperatif ve Biriklerin amaçlar ı  dışı nda sanayi i ş letme-
ciliğ ine yönelik fabrika ve tesisleri konular ına ve yerlerine göre 
ayrı  ş irketler hallinde yeniden düzenlenmelidir. 

e. Personel politikalar ı  tesbit edilmelidir. 

BİBLİYOGRAFAYA 

— Kalkınma Planları  ve Programlar 

— 2834 Sayı lı  Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 

— Hazar Nurettin : «Tar ım Satış  Kooperatiflerimiz ve Mese-
leleri» 1965 

— Doç. Dr. Bulmuş  İsmail : Tar ımda Fiyat Olu şumunda Devlet 
Müdahaleleri» A İTİA Yay ını  1978 

— Türkiye iktisat Kongresi — Tar ım Komisyonu Tebliğ leri 2-7 
Kas ım 1981 İzmir 

— IV Be ş  Yıllık Kalkınma Plan ı  «Devlet Ad ına Yap ılan Destek-
tekleme Al ımları» Özel ihtisas Komisyonu Raporu 

— Kooperatifçilik Dergileri 

— T.C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Müdürlüğü Çalış ma Ra-
porları  
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TARIMSAL MEKANIZASYONDA MAKINA MAL İIYETINI 
DUŞ URME YOLLARI 

o Dr. Celâ1 AÇIKGÖZ ❑ 

Malum olduğu üzere memleketimizde çiftçi ba şı na düş en 
arazi miktar ı  hem az hem de çe ş itli sebeplerle çok küçük par-
çalara bölünmüş  durumdad ır. Bu da her çiftçinin, ekonomik 
ş artlar alt ında modern alet ve makinalara sahip olmas ını  güç-
leş tirmekte ve birçoklar ı  için de imkansızlaş t ırmaktad ır. Çeş itli 
güçlük ve fedakarl ıklarla bir kısım alet ve makinalara sahip 
olan baz ı  çiftçiler de yine ayn ı  sebeplerden dolay ı  önemli dere-
c;.,,de maddi külf etlere katlanrnakta ve mahsul üretim maliye-
tini geniş  ölçüde art ırmaktad ır. Ayrıca yarat ılan at ıl kapasite 
dolayı sıyla lüzumundan fazla say ıda alet ve makinaya ihtiyaç 
duyulmas ı  da neticede memleket ekonomisine zarar vermekte-
dir. İş te çok kısa olarak baz ılarına temas edilen bu sebeplerden 
dolay ı  iş letme ş artlar ına uygun baz ı  tedbirler dü şünülmesi ge-
rekli ve mecburidir. 

Bu tedbirleri de genel olarak iki grupta özetleyebiliriz : 

1 — İş i kira ile yapt ırmak, 

2 — Ortakla şa (müş terek) makina klullanmak veya koor 
rafine şmek. 

1 — Bu alternatiflerden tamamen veya k ı smen hangisinin 
tercih edileceğ i, tabii olarak Bölgede lüzumlu alet ve makina-
ların bulunması  ve ihtiyaç duyuldu ğu zaman kolayca temin 
edilebilmesi imk•anlarma bağ lıdır. Kirayla yap ılmas ı  halinde, 
iş in istediğ imiz zamanda yap ılması  çoğu kere mümkün ol-
mamaktad ır. Bu da gecikme zaman ve ş artla= a ba ğ l ı  olarak 
neticede belirli nisbetlerde mahsul kayb ına sebep olmaktad ır. 
Kira ile iş  yapt ırı lınca, normal çal ış ma şartlar ında hesaplanan 
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masraflara % 10 nisbetinde ekonomik ve teknik riziko pay ı  
eklenmektedir. (1) 

Memleketimizde kirac ı lık hatta müteahhitik derecesinde 
en ileri gidilen ve yayg ınlaşan Ziraat aleti olarak biçer dö ğ erler 
ve bunlara sahip olanlar gösterilebilir. Hububat hasat mevsi-
mine bağ l ı  olarak Çukurova, Ege, Orta Anadolu ve nihayet 
Doğu Anadoluda hasat mevsimini kapatan biçer dö ğer sahip-
leri vardır. 

2 — Müş terek Makina kullanmak : 

Bu konuya girerken, Çe ş itli yönlere çekilmemesi, Değ iş ik 
düşüncelere sahip Okurlar ın kendi düşünceleri istikametinde 
değ erlendirmelerine meyda,n vermemek için, Mü ş terek Makina 
kullanma derken özel mülkiyet hakk ının tamamen mahfuz tu-
tulması  ve bu hakka en geni ş  manas ıyla sayg ılı  olmak kayd ı yla 
bir mü ş terekliğ i kastetti ğ imizi aç ıkça belirtmekta fayda ve za-
ruret görmekteyiz. Tatbikatta muhtelif ş ekillerde müş terek ma-
kina kullanma durum ve imkanlar ı  vardır. Birçok bölge ve köy-
lerde, Çe ş itli sebeplerle baz ı  çiftçilerin elinde bir k ısım ziraat 
alet ve makinaları , baz ılarında da başka alet edevat ın bu-
lunduğu s ık sık görülen durumlard ır. Hapsinde bulunmayan ve 
birbiriyle müş terek kullanmalar ı  mümkün veya zaruri olan alet 
ve makinalar ın, teessüs etmi ş  mahalli örf ve adetlere göre, 
ku]lan ılmaları  suretiyle mekanizasycn ihtiyaçlara k ısmen veya 
tamamen kar şı lanm ış  olabilir. 

Bundan daha ileri bir yol olarak, Makina Birlikleri kurula-
bilir. Birlik Ortaklar ı  teker teker elde edemiyecelkeri veya bu 
imkana sahip olsalar bile maliyet yönünden ekonomik olmaya-
cak alet ve makinalar ı  müş tereken temin ederek Ziraat alet ve 
makine ihtiyaçlarını  karşı layabilirler. Bu suretle alet ve maki-
naların yıl içinde uzun müddet kullan ılmaları  imkan dahiline 
girer. Böylece birim i ş  veya arazi ünitesi ba şı na isabet eden sa-
bit masraflar da önemli ölçüde azalt ılmış  olur. Mesela i ş letilen 
arazi miktar ı  5 hektardan 100 hektara kadar de ğ iş tiğ i ve hek-
tar ba şı na 10 saatlik makina i ş  gücüne ihtiyaç bulunduğu bir 
durumda, bahar saat ba şı na makina sabit masraf ı  2471.— TL. 
ile 124.— TL. aras ında değ işmektedir. Kaza at ni traktör'ün 
1 hektara isabet eden masraf ı  da 24716.— TL. dan 1236.— TL. ya 
(1) Prof. Hamza D İNÇER «Tar ım iş letmelerinde makina kullanma masraf-

ları», s : 57, Ziraat fakültesi, Ankara, Nisan 1976. 
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düşmektedir. Hektar başı na ihtiyaç duyulan Traktör i ş  gücü 
ihtiyacı  artt ıkça bir saatlik Traktör maliyeti de iki rakaml ı  mas-
rafa kadar dü şmektedir. Burada 48 HP, Satın alış  fiatf 1.4 Mil-
yon TL., Hurda değeri yeni fiyat ınm % 10 u, Fa iz oran ı  % 23 
Traktör'ün kullan ılma ömrü 12 y ıl olarak kabul edilmi ş tir. Aynı  
metodla yap ılan hesaplar sonunda, diğer alet ve ekipmanlar ın 
masraflar ı  da;  yıllık kullanma müddetleri artt ıkça; azalaca ğı  
görülecektir (Sabit Masraflar). Bu birlikler Czel veya Tüzel 
kiş i veya kurulu ş larla ayrı  ayrı  veya müş tereken kurulabilir. 
Söz konusu birliklere çe ş itli yol ve usullerle ilgili Resmi kuru-
luş lar da doğ rudan doğruya iş tirak edebilirler veya baz ı  ko-
nularda dış ardan destek ve yard ımcı  olabilirler. Mesela Tamir, 
Bakım, Organizasyonda yard ımcı  olma ve benzeri hizmetlerde 
vazife almalar ı  mümkündür. Mekanizasyonla ilgili konularda 
Eğ itim hizmetlerini yürütebilirler. Bu ve benzer: birçok konu-
larda kamu kurulu ş larının vazgeçilmez ve çok faydal ı  olabile-
ceğ ine inan ıyoruz. Ancak münferit çiftçilerin alet ve makine 
ihtiyaçlarının doğ rudan doğ ruya ve tamamen kamu kurulu ş la-
rı  taraf ından yürütülmesi gibi fikrin zararl ı  ve astar ı  yüzünden 
pahalı  bir hizmet olaca ğı na da inandığı mızı  burada işaret et-
meyi uygun görmekteyiz. 

Memleketimizde, Cumhuriyet döneminde Taransal mekarii-
zasyona geçi ş te İkinci Dünya harbinden önceki y larda kurulan 
ZIRAI KOMBİ NALAR, muhtelif bölgelerde makinu parklar ı  ku, 
rarak toprak i ş leme ve hasat iş lerinde çiftçiye önemli derecede 
yard ımcı  olmuş lar, ve o dönemlerde memleketimizde say ıları  
çok az olan Zirai alet ve ekipmanlar ın Çiftçiler taraf ından be-
nirnsenmesinde önemli derecede rol oynam ış t ır. Keza bir çok 
köylerde bulunan Ka,mu'ya ait selektörler bölgede mü ş terek alet 
kullan ı lmas ının başka bir örneğ ini te şkil etmektedir. 

Müş terek makina kullanmada devaml ılık, Geniş  ölçüde 
yap ı lan masraf dağı lımma, diğer bir ifade ile nimet Külfet ara-
s ında uygun bir münasebet oran ının kurulmas ına bağ lıd ır. Ge-
nellikle masrafları  Ortakların aras ında eş it olarak da ğı tılması  
en kolay yol olarak görülürse de, Bunun de ğ iş ik büyüklükte ve 
değ iş ik miktarda makina i ş ine ihtiyaç gösteren i ş letmelere sa-
hip Ortaklar aras ında bir adaletsizlik doğurabileceğ inden, Ka-
tılan sermaye ve kullanma masraflar ının ayrı  ayrı  hesaplan- 
ması/un hakkaniyete daha uygun olaca ğı  düşünülmektedir. 
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Burada her Ortak katt ığı  sermaye iniktanna ba ğ l ı  olarak 
bir menfaat satl ıyacatmdan, Sermaye katk ısının veya her or-
tağı n iş letmesinde çal ış ma biriminin e ş it olmas ı  pek fazla bir 
önem arzetmemektedir. Bunu bir misalle aç ıklamak gerekirse : 

Kabuller : Traktör bedeli 1.4 Milyon, Traktör'ün Ekonomik 
ömrü 12 yıl (T,) Sermaye faizi (F) % 22. Sermayenin Ortaklar 
aras ında bölünüşü de, 

Birinci Ortak 800.000.— TL. İkinci Ortak 400.000.— TL. 
Üçüncü Ortak 200.000.— TL. ile i ş tirak etmi ş  olsun. 

Burada amortisman satmalma de ğerinin yüzdesi olarak 
0.60 X 22 A 

(100/12 	% 8.3 A, F = 	  – 0.132 A  
100 

a 	f = 0.215 A = % 21,5 A 

Buna göre Orteklann kat ıldıkları  pay durumları  =arı  itibarp 
alındığı nda sermaye kazanc ı  şöyle olacakt ır : 1. Ortak 800.00 
X 0,215 = 172.000 TL., 2. Ortak 400.000 X 0,215 = 86.000.— TL., 
3. Ortak 200.000 X 0.215 = 43.000.— TL. Faalliyet y ı lı  sonunda 
söz konusu traktör'ün masr2,flan ve sa ğ ladığı  gelirler hesap 
edilir. Traktör'ün tüm masraflar ı  (Amcrtisman, Faiz, Akaryak ıt ; 

 Tamir, Bakım V.s.) 400.000 TL. Olsa ve bu masraflara kar şı lık 
Traktör'ün bir çal ış ma döneminde 1. Ortak için 200, 2. Ortak 
için 150, 3. Ortak içinde 50 Un'itel ı k olmak üzere toplam 400 
Ünitelik iş  yapmış  olsun. Bu taktirde her Orta ğa düş ecek mas-
rafı  hesap etmek için evvela 1 ı ini:eye düşen yı llı k masraf; 
400.000 / 400 = 1.000.— TL. / ünite bulunur. Buna göre : 
1. Ortak, 200 X 1000 = 2C0.000.— TL. 2. Ortak 150 X 1000 
= 150.000 — TL. 3. Ortak 50 X 1000 so.oca.— T. masraf yap-
mış  cacakt ır. Gelirle gider aras ındaki fark faaliyet dönemi iti-
bariyle Ortaklar ın borçlu veya ala,.akl ı  olup olmad ığı nı  ortaya 
ç ıkarır. Bu yol kanaat ım ızca Ortaklar için daha realist bir he-
saplama metodu olur. Bu durumda I. Ortak 200.000.— 172.000 
= 28.000.— TL. Borçlu, 2. Ortak 150.000.— 86.000 = 64.000.— TL. 
Borçlu 3. Ortak 50.000.— 43.000 = 7.000.— TL. Borçlu ç ıkmış  olur. 

Traktör, Ortaklann d ışı nda ba şkaları  için kira karşı lığı  ça-
lış arak herhangi bir gelir sa ğ lamış  olsaydı , Bu gelirde 400.000.— 
11.1k masraftan dü ş tükten sonra Ortaklar için yap ılm ış  olan 
toplam 400 üniteye bölünmek suretiyle, ünite ba şı na ç ıkan mas. 
raf bulunacakt ı . Bu durumda ünite ba şı na masraf.' 1000 TL. darı  
daha a ş a ğı  olacak ve netice olarak OL takların kar'a geçmesi de 
mümkün olacakt ı . 
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Mekanizasyonda makinalar ın çalış ma zaman ı  ve kullanı l-
ma durumu esas al ınarak yap ılan bu hesaplamalardan ba şka, 
Altarnatif imkanlar yani ayn ı  işı  yapan fakat değ iş ik metod-
.l3rla çal ış an makinalar ile de ğ iş ik hapasitedeki makinalardau 
hangisinin daha ekonomik olaca ğı  konusu üzerinde de durmak 
gerekir. Mesela Biçer döker mi, Biçer ba ğ lar m ı  yoksa sadece 

makinalar ıyla veya bunlar ın hangi kapasitede olanlar ı  
tercih edilmelidir. Bölgenin i ş  gücü, arazi, tarla ve toprak ka-
rakterleri, Verimlilik durumu ila diğer direkt veya endirekt 
faktörler mesela Tamir, Bak ım vs. gibi unsurlar ın da araş t ırı -
lıp ona göre karar verilmesi gerekir. 

Kaza Traktör'ün Y ılda kaç saat, çal ış ması  icap ettiğ inin 
Lesaplanmas ında a ş ağı daki kat sayılar kullanılarak neticeye 
sidilebilir 
Traktör'ün Beygir 	Emsal ; Asgari Çalış ma müdedti 

gücü HP 	 Saat olarak 
45 10 450 
55 10 550 
58 12 626 
60 12 720 
65 13 845 

Buna göre hangi kapasitede Irak.tör kullanmaya ihtiyaç 
olduğu, Bu çal ış ma Saatleri ile Traktör almay ı  düşünen iş letme-
c.nin tatbik edece ğ i rotasyon plan ı  .s,e yetiş tirilecek nebat çe 
ş 'tleri ile bunlar ın ihtiyaç gösterdi ğ i, makina veya Traktör i ş  
aat ının bilinmesi gerekir. 

Tarım ve Orman Bakanl ığı  Zıraat iş leri genel müdürlüğü 
tarafından HAZIRAN 1979 tarihinde haz ırlanan. Tar ımsal Me-
fre.nizasyon Projeleri Ortak makina kullanma projesinde say-
'a 7) belirtildiğ ine göre ülkemizde Traktörler y ılda ancak 400 
:, e.at çal ışı r. Halbuki ileri memleket ıi3rde bu müddet, Yı lda or-
talama 800 - 1200 saat kadard ır. Traktörlerin ;ab ş ina saatm ıll 
bu rakamlara yükseltilmesi halinde memlekette ihtiyaç duyu-
lan traktör say ı sıda bu oranlara paralel olarak azalm ış  olacak-
tır. Kaza Hububat ekinimin Mibzerle yap ı lmas ı  halinde dekara 
;3'21an tohumda 3 kg.lık bir tasarruf sa ğ lanmasa ve beher kg 
W.,bubat ın değeri yuvarlak olarak 20.— TL. kabul edilse 
120.000.000 Dekar X 3 X 20 = 7.2 milyar tasarruf sa ğ lanm ış  ola-
< .?kt ır. Diker bir ifade ile sadece bu yolla memleket ekonomisi 
1- 14 kadar tasarruf etmi ş  olacaktı r. 
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Baz ı  Bitkilerin üretiminde ihtiyaç duyulan makina i ş  gücü 
miktarı  (Saat) 

Mahsul Çe ş idi 	Verim 
Kg./Da. 

Proje 
alanı  

Dekar 
Tekerrür 

Yı lı  

Makina 
iş  gücü 
ihtiyac ı  

Saat/Da. 

Kuruda Buğday 174 538 4 0.92 
Suluda Buğday 405 115 4 1.00 
Kumda ay çiçeğ i 113 182 4 0.87 
Suluda ay çiçeğ i 165 188 4 0.65 
Suluda Nohut 140 44 3 0.74 
Suluda Kuru Fasulye 147 85 3 1.16 
Suluda Ş . Pancan 5000 401 4 2.69 
Suluda Patates 19,30 129 3 2.17 
Suluda Domates 4200 72 3 2.63 
Kuru Soğan 923 43 3 0.90 
Suluda Salatal ık 2540 13 3 1 89 

Bu neticeler Topraksu taraf ından Orta Sakarya Havzas ın-
da Geyve, Yeniş ehir, İnegöl, BczöT',1k, Söğüt, Osmaneli, Sarıca-
kaya, Eski ş ehir;  Çifteler, Sivr ıhisa t, Kütahya, Alt ınta ş  il ve ilçe-
leriyle bunlara bağ lı  24 köy ve '“karı  Sakarya Havzas ında 2 
, Içe 7 köyde (Tek ürün Kay ı t ve anket) metodu ile istekli çift-
çilerin iş letmelerinde; Topraksu Te şkilatının devaml ı  kontrol-
!an alt ında, tuttukları  kay ıtlara göre tesbit edilmi ş tir. (2) 

Makina kullan ımında Ortaklığı n başka bir ş ekli olan Koo-
peratifle şmeğe gitmek de geçerli yollardan birisidir. Ancak bu 
gün kurulu Kooperatiflerin stat ıl.,ü makina parklarm ın te ş kili-
ne ve rasyonel şekilde kullan ılmasına elverş ili değ ildir. Memle-
ketimizde bu konuda yap ı lmış  bazı  te şebbüsler fikrimizi do ğ ru-
lamaktadır. Elbette bunun sebebini sadece Kooperatifçili ğ e bağ -
lamak mümkün değ ildir. Ancak bp konunun d•tayma burada 
grmiyeceğ iz. 

Makina kullan ı lmas ıfıcla tecrü .;cli baz ı  Devlet kurulu ş ları -
Jun, Yukar ı da bahsedilen Lkirler çt.:rçevesinde kalmak kayd ıy 
!e; Org.anizatörlük yapmak Yol göstermek, E ğ itim, Tamir Ba-
kım, Kredi sağ lamak konular ında destek ve yard ımcı  olunmas ı  
(2) Mehmet Yalç ın, Ziraat Yüksek Mühendisi, Köy I ş leri ve Kooperatifler 

Bakanlığı  Eskiş ehir Bölge Toprak Su Ara ş tırma Enst. Genel Yayın No. 
157, S. 26 Eskiş ehir 1880. 
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kaydı  ile Arazi sahipleri taraf ınJa: ı  Kurulmuş  eya kurulacak 
makina Kooperatifleri veya Makina park ına sahip çok amaçl ı  
Kooperatiflerle de bilhassa küçük arazi sahiplerinin Makina i ş  

ihtiyac ı  karşı lanabilir. Böyle (A-, makinaların yıllık kullan-
ma müddetleri de uzalt ılarak birim zaman ba şı na isabet eden 
sabit masraflar ı  da önemli ölçüde azalt ılmış  olur. 

Maliyet hesaplar ının baş lıca gayesi, muhtelif iktisadi faa-
liyetlerin tanzimi için verilecek kararlara esas te şkil edecek bil-
gileri elde etmektir. Bu bilgilerin önemi kullan ılacaklan mak 
sada ve yere göre de ğ işk. Meselâ herhangi bir alet ve makina 
maliyet hesab ın ın gayesi ve önemi bir müteahhit için ba şka, bir 
çiftçi için daha ba şka olabilir. Bir çiftçi için makina ve aletle-
rin maliyet hesaplar ı ; genellikle çiftçinin zirai faaliyetleri için 
alet ve makinalara bizzat sahip olmas ı , bunların kapasite ve çe-
ş itleri ile çiftliğ in çe ş itli iş lerini kira ile ba ş kalarına yaptırma-
sı , insan gücü ile veya i ş  hayvanları  ile yapt ırmasi gibi 
muhtelif alternatifler aras ında bir karar verebilmesine 
yardımc ı  olması  maksadı  ile yap ı l ır. Kezâ çiftçi yap ılan 
işlerin bir k ısm ı nı  kira ile yapt ırmak bir kı sm ın da iş -
letmede besliyece ğ i kendi iş  hayvanlariyle yapmas ı  vs. gi-
bi çe ş itli alternatiflerden en uygun ve ekonomik olan ını  ancak 
maliyet unsurlarm ı  bildiğ i takdirde seçebilir. Burada gelir ve 
gider hesapları  ile maliyetin hesaplanmas ının birbirinden ayrıl-
masın ın gerektiğ ini belirtmek icabeder. Gelir ve masraflar ın 
toplanmas ı  ne kaydedilmesi, maliyet hesaplar ının yap ıla-
bilmesi için gerekli doneleri temin eder, yoksa onun yeri-
ne geçemez. Beher birim i ş  ünitesinin yap ılma ücreti tespit 
edilmelidir ki ne ölçüde mekanizasyona gidilmesi icabettiğ ine 
karar verilebilsin. Zirai faaliyetlerin ba ş lıca gayesi, tabii olarak 
neticede azami net gelir elde etmektedir. Zirai üretimin önemli 
masraf kalemlerinden olan mekanizasyon konusunda da yuka-
rıda temas edildiğ i üzere, iş letmede makina kullanman ın veya 
ne ölçüde ve hangi i ş lerde makina kullanman ın daha ekonomik 
olacağı na karar verebilmek iiçn mekanizasyon ile ilgili masraf 
kalemlerinin iyice bilinmesi lâz ımdır. 

Maliyet Unsurları  ve Miktarı  . 
Maliyeti te şkil eden, baz ı  masraf kalemleri bir alet ve ekip-

manın satm alınmasını  ilgilendirdiğ i halde, diğer bir kısmı  ma-
lt,jnan ın kullanılmas ı  ile alâkal ıdır. Birinci gruba, makineye ya- 
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tırılan sermaye, bu sermayenin faizi, binalar ın maliyeti, sigorta 
ve varsa herhangi bir vergi masraflar ı  dahildir. Bu masraflar ın 
yı llık miktarları , bir makinamn kullan ılmasına pek fazla ba ğ lı  
değ ildir. Ancak ekip/nam temin edebilme imkânlar ını  ortaya 
koyar ve bunlara genellikle sabit masraflar denir. Ikinci grup 
masraflara tamir, bak ım masrafları , akaryak ıt, ücret ve maa ş -
lar girer. Bu masraflar genel olarak makinenin kullan ı lma 
miktar ile çok s ıkı  al:arkas ı  olduğu için bunlara değ iş ebilen ve-
ya iş letme masrafları  denir. Meselâ bir traktör çal ış madığı  
müddetçe akaryak ıt masraf ı  olmaz. Ancak ücret ve maa ş lar 
yı llık olarak ödendiğ i zaman bu masraflar da sabit masraf ola-
rak düşünülebilir. 

Alet ve Makinaların kullan ılmas ı  ba ş lıca; 
1 — Fiilen kullan ılması  sebebiyle a şı nmas ı , 
2 — Kullan ı lmasa bile zaman içinde çe ş itli sebeplerle mey-

dana gelen aşı nma, 
3 — Tekniğ in durmadan gelişmesi neticesinde konstriksi- 

ycnun eskimesi, diğer bir ifade ile modas ının geçmiş  
olması  veya teknik yaş lanma diyebileceğ imiz üç tah 
dit edici faktörle s ın ırlanmaktad ır. 

İlk iki faktörde fiziki a şı nma mevzubahis olmayıp ekono-
mik bir aşı nmadan bahsedilir Bir memleket veya bölgede ;  ayni 
iş i daha kısa zamanda, daha iyi ve i ş letme masraflar ı  bak ımın-
dan daha ucuza yapabilen bir makina geli ş tirilmiş  ise, eski ma-
kina çok az kullan ı lmış  olsa ve herhangibir anormal tamir ba-
kım masrafına ihtiyaç göstermeye bile iktisadi sebeplerle yeni 
kat edilen makinalarla rekabet edemiyece ğ inden fiziki a şı n-
maya bağ lı  olmaks ız ın ekonomik bakımdan kullan ılması  uygun 
olmıyacakt ır. 

Alet ve makinalar; Yukar ıda izah edilen faktörlerin hangi-
si sebep olursa olsun netice itibariyle geçen zaman içinde her 
sene bir miktar değerinden kaybettiğ i gibi ayr ıca tamir ve ba-
kım masrafına da ihtiyaç gösterecektir. 

Fakat muayyen bir noktadan sonra tamir, masraflar ı  art ık 
ekonomik olmaktan ç ıkar. Eğer yeni alet ve makina temini çe-
ş itli yönleriyle mümkün ise i ş te bu noktaya geldikten sonra 
her sene çok büyük tamir masraflar ı  yaparak onu kullanmağa 
devam etmektense yerine yenisinin al ınması  daha uygun ve 
ekonomik olur. Makinanm eski fiat ı  normal şartlar alt ında ;  ta-
bii olarak yeni fiatr -  dan çok a ş ağı  ve hurda fiat ı  değerindedir. 
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Ancak enflasyon h ızı  çok yüksek olan memleketlerde para de-
ğerinin durmadan düşmesi sebebiyle durum bu şekilde olma-
yabilir Makina ve ekipmanlar ın gerek teknikman ihtiyarlama-
sı  -ve gerekse fiziik olarak y ıpranmas ı , iş letme için önemli bir 
masraf ı  gerektirir. Bu masraflar çe ş itli metodlarla hesap edile-
bilir, makinanm faydal ı  ömrü olarak kabul edilen y ıl sayısına 
bölünerek elde edilir. Y ıpranma masraflar ı ;  makinaların kulla-
nılma müddetlerine göre sabit veya de ğ işebilir masraflar olabi-
leceğ i gibi k ı smen sabit, k ısmen de değ iş ebilir masraflar olarak 
da düş ünülebilir. Sene içinde uzun zaman kullan ı lırsa masraf-
lar değ iş ebilir masraflardan say ı lır. Bazan da y ıpranma mas-
rafın ın br kısmı  teknik yönden bir kısm ı  da kullanılma dolayı -
siyla a şı nmadan ileri gelebilir. 

Makinanın her sene kaybettiği değerine karşı lık, bir fon 
tesis etmek gaydal ı  olur. Fakat bundan, y ıpranma ile amortis-
manm birbirinin ayni olduğu manası  ç ıkarılmamal ıdır. Amor-
tisman ın gayesi yat ırılan sermayenin veya borcun geri öden-
mesidir. Yıpranma pay ının maksadı  ise makina ve ekipman be-
delini, yap ılan işe veya bunların faydal ı  ömürlerine taksim et-
mektir. Y ıpranma değeri hesaplan ırken, yıpranma periodu ve 
tenzil edilen paran ın miktarı  veya kıymeti gibi bir faktörün 
gözönünde tutulmas ı  gerekir. Her sene makina k ıymetinden 
tenzil edilen miktar, genellikle makinan ının fiatma veya onun 
elde edilmesi için gerekli yat ırım değerine e ş it olması  düşünül-

melidir. Bu düşünüş  tarz ı , piyasada para de ğ erinde önemli de-
ğ iş iklikler olmad ıkça doğ rudur. Eğ er makinan ın yıpranma müd-
detince, ciddi enflasyonlar olursa ilk yat ırım miktar ı , hesaplar 
için çok düşük olur. Para değeri azald ıkça yeni makinaların de-
ğ eri artacağı ndan, ilk satın alış  değeri esas al ınarak her sene 
için ayr ılan fon yenisini alma ğa kafi gelmiyecektir. Bu gibi du-
rumlarda mevcut makina y ıpranma pay ı  yenilerinin fiatlarma 
göre tekrar hesaplanmal ıdır. Makina değerinin taksim edilece-
ğ i en iyi esas, onlar ın faydalı  ömürleri müddetince yapt ığı  iş  
miktarıdır. Fakat her zaman bir makinan ın yaptığı  iş i önceden 
kati olarak tahmin etmek zordur. Bu gibi hallerde normal ola-
rak makinan ın faydalı  ömrü esas al ınır. Her iki halde de kati 
bilgi olmasa bile kabule ş ayan bir hesap yap ılabilir. Bugün tat-
bibatta teknik y ıpranma ve yenisini alma fonu tesisi gibi bir 
yriEz gidilmemektedir. Hatta amortisman hesaplan ırken çoğ u 
zaman hurda de ğ eri bile nazara dikkate aimmamaktad ır. Mali 

pe
cy

a



64 
	

Dr. Celal ACIKGC2 

yönden % 20 amortisman hesap edilmektedir. Bundan elbette 
traktörün be ş  sene sonra hurda olaca ğı  manası  çıkarılmamal ı-
dır. Bu gelir vergisi hesab ında mahsul maliyet unsurlar ında kul-
lanı lır. Hiçbir traktörün genel olarak normal şartlar altmda bir 
ziraat iş letmesinde be ş  senede hurdaya ç ıkacağı  düş ünülmez. 

Masraf elemanlar ı  muhtelif düşünce tarzlar ına göre şu ş e-
kilde grupland ırılabilir : (3). 

A — Birinci grupland ırma ş ekline göre: 1 — Sabit masraflar; 
(amortisman, sermaye faizi, muhafaza, sigorta), masraflarm ın 
toplam ı ; 

2 — Değ iş en masraflar (yak ıt, yağ , elektrik, bakım, tamir 
masraflarm ın toplam ı ). 

B — İkinci gruplandırma şekline göre; 

1 — Sabit masraflar (faiz, muhafaza ve sigorta masraflar ı -
nın toplam ı ). 

2 — Ş artlara bağ l ı  değ işen masraflar (Amortisman ve Ta-
mirat masraflarm ın toplam ı ). 

3 — Değ işen masraflar (yakı t, yağ , elektrik ve bak ım mas-
rafları= toplam ı ). 

C — Üçüncü grupland ırma ş ekline göre ;  

1 — Sermaye masraflar ı  (amortisman ve faiz toplam ı ). 

2 — I ş e haz ır bulundurma masraflar ı  (tamirat ve bak ım 
masraf ı  toplam ı ): 

3 — İş letme maddeleri masraflar ı  (yakı t, yağ  ve elektrik ve 
yard ımcı  maddeler masraf toplamlar ı ). 

4 — Genel masraflar (muhafaza ve sigorta masraflar ı  top-
lam ı ). 

Makinaların ömrünü hesap edebilmek için ba şka memle-
ketlerde kazan ı lmış  bilgi ve tecrübeler bir yol gösterici olabilir. 
Ancak, makinan ın ihtiyarlamas ına ve y ıpranmas ı na tesir eden 
şartlar; teknik, ekonomik ve eğ itimin gelişme durumuna göre; 

(3) Prof. Dr. Hamza Dinçer, Ankara Ziraat Fakültesi, Tar ım Iş letmelerinde 
Makina Kullanma masraflar ı , Ankara Nisan 1976, S: 7, Türkiye Zirai 
"Donat= Kurumu Yay ınlara. 
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memleketten memlekete ve zaman zaman de ğ iş ebilir. Bu bak ım-
dan bir memlekette tecrübelerle kazan ılmış  bilgileri, yukarıda-
ki şartlar bak ımından farkl ılık gösteren diğer memleketlerde 
aynen tatbik etmek mümkün olm ıyabilir. Geli şmemiş  memle-
ketlerdeki şartlar, gelişmiş  memleketlere nazaran, makinalar ın 
faydal ı  ömrünü daha çok k ısalt ı cı  mahiyettedir. Makinan ın 
kullan ılması , bakım ve muhafazas ı  hakkında kâfi derecede e ğ i-
tilmemiş  personel, uygun olmayan tarla ve iklim ş artlar ı  ma-
kinelerin ömrünü k ısaltan ba ş l ıca amillerdir. Geişmekte olan 
memleketlerde uygun şartlar henüz tamamiyle temin edileme-
miş tir. 

Gelişmemiş  memleketlerde yenisini almak için sermaye ve-
ya döviz kifayetsizliğ i, el emeğ inin ucuz olmas ı  gibi sebeplerle 
makinalar ın gelişmi ş  memleketler için kabul edilen ihtiyarl ık 
veya y ıpranma müddetinden daha uzun müddet kullan ılması  
düşünülebilir 

Az gelişmiş  memleketlerde yukar ıda izah edilen sebepler 
dolayısiyla traktörün daha k ısa zamanda y ıprandığı  düş ünülürse, 
teknik olarak ihtiyarlamadan dolay ı  değerinin azalma riski 
daha az olduğu; değer azalmas ının daha ziyade y ıpranma ve 
hırpalanmadan ileri geldi ğ i anla şı lır. 

Masraf Elemanlar ının hesaplanmas ı  

Bu yaz ım ızda değ işen masraflara temas edilmiyerek sade-
ce sabit masraflardan ve bunlar ın hesap edilmesi üzerinde du-
rulacakt ır. 

A Sabit masraflar : 

a) Amortisman 
b) Faiz 
c) Muhafaza giderleri 
d) Vergi ve sigorta 

B Değ işen masraflar (kullanmaya ba ğ lı  masraflar) 

a) Tamir ve bakım giderleri 
b) Yakı t ve yağ  giderleri 
c) işçi giderleri 

olmak üzere iki ana ve bir k ısım tali gruplar alt ında 
toplanabilir. 
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A Sabit giderler : 

Aınortisman. 

Yukarıda temas edildi ğ i üzere traktör veya ekipman kul-
lanılsa da kullanılmasa da bu makinalar ın satın alma bedeline 
bağ lı  olan masraflard ır. Genel olarak traktörler için y ıl içinde-
ki kullanma miktarma da ba ğ lı  olarak 12 Yıl kullanma müddeti 
amortisman hesaplarmda esas al ınabilir. Yı llık olarak çal ış ma 
müddeti az olunca amortisman süres. 3-4 sene uzat ı labildiğ i 
gibi çok kullanılması  halinde de kullan ılma ömrü azalabilir. 
Kullanma müddetine bağ lı  olarak amortisman de ğeri makina 
bedelinin yüzdesi cinsinden hesap edilebilir. Meselâ bir traktö- 
rün. faydal ı  ömrü 8 sene kabul edilirse y ıllık amortismau mik 
tarı  sat ın alma değerine göre (A) 100/8 = % 12.5 A, eğ er 12 se-
ne kullan ı lı rsa 100/12 = % 8.3 A olmaktMir. 

Sabit masrafların hesaplanmas ınd3, (4) 

1 — Doğ ru hat metodu 

2 — Azalan denge metodu (Declining Balance Method) 

3 	Yı lların toplam ı  metodu (Sum-of the years-Digits Met- 
hod) gibi metodlar ktı llan ı lır veya sermaye masraf ı  

amortisman ve faiz olarak muhtelif formüllerle birlikte hesap 
edilmesi de mümkündür. 

Ancak biz hesaplanmas ı  basit ve daha pratik olmas ı  bakı -
mından, doğ ru hat metodu ve faizle amortisman ın ayrı  ayrı  he-
saplanmas ı  yolunu tercih ederek hesaplanm ız ı  bu yolla yapa 
cağı z ve hurda de ğer nazari itibara al ınmış tır. Traktörün 12 
yıl çalış acağı  kabul edilerek yı llık masraflar hesap edilmiş tir. 

2 — Faiz masraflar ı  : 

Faiz alet ve makinalar için yat ırılan sermaye üzerin-
den hesaplanan bir gider kalemidir. Bu yat ırım için ödenen 
paran ın öz kaynaktan veya borç olarak al ınması  neticeyi de-
ğ iş tirmez. Tüm sermaye borç olarak al ınmış  gibi kabul edilir. 
Amortizasyon sebebiyle faizlendirilecek sermaye miktar ı  her 
sene azalaca ğı ndan, faiz masraflar ının hesaplanmas ı  için orta-
lama sermayenin bilinmesine ihtiyaç vard ır. Bu sermaye de 
yukarıda izah edildiğ i gibi muhtelif metodlarla hesaplanrnakta- 

(4) Prof. Hamza Dinçer (a, g, e) 
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dır. Genellikle doğru hat metoduyla yap ılan ve hurda değeri 
nazari itibara almmad ığı  taktirde faizlendirilen sermaye, o ma-
kina, için yat ırılan sermayenin yar ısı  üzerinden hesaplamr. 
Hurda değer dikkate al ındığı  taktirde, faize tabi sermaye hur-
da değ erinin yar ısı  kadar daha artar. Ayr ıca faizin faizinin de 
hesaplanmas ı  üzerinde durulabilir. Ancak sürekli olarak maki-
naların üretim sağ ladığı  nazari itibara al ınırsa faizin faizinin 
hesaplanmas ı  üzerinde durulmamas ı  daha uygun olur. 

Ziraat aletlerinde basitle ş tirilmiş  olarak sermayenin % 60 ı  
üzerinden faiz hesaplanmas ı  tavsiye edilmektedir (5). 

3 — Muhafaza masraf ı  : 

Yine makinalarm kullanma derecesine ba ğ lı  olma-
dan, alet ve edaVat ın, hava tesirlerinden korunmas ı  için kulla-
nılan hangar, bina vs. yap ım ı  veya bu maksatla kiralanan ye-
rin kiras ı , muhafaza masraf ı  olarak düşünülür. Bu da genel 
olarak alet ve makinalar ın muhafazas ı  için lüzumlu yer ihtiya-
c ı  ve yerin inşaa bedeli birim fiyatlanndan gidilerek hese pla-
nın Bunda da, bina veya hangarm tesis giderleri, hurda de ğ e-
ri, amortisman ı , tamir ve bak ımı , sigorta ve vergi giderleri dik-
kate al ınır. Bütün bu masraflar dikkate al ı narak yap ılan he-
saplar neticesinde, 1 m2 hangar in şaat tutar ın ın a şağı  yukar ı  
% 10.6 sl, 1 m2 muhafaza giderlerini TL/y ı l olarak verir (5). 

1982 birim fiatlanna göre ortalama olarak hangar ın m2 
maliyeti 5.000,— TL. ve  traktör için 6 m2 yer kabul edilmiş tir. 
Yap ı lan hesaplarda da bu unsurlar esas al ınmış t ır. 

4 — Sigorta ve vergi masraflar ı  : Bu unsurlar genellikle 
zirat alet ve makinalanna tatbik edilmedi ğ i veya nazar' dik-
kate al ınmayacak derecede oldu ğundan hesaplarda nazari dik 
kate almmam ış tır. 

5 — Sürücü giderleri : Sürücüler y ıllık kiraland ıkları  tak-
tirde, sürücü masraflar ının da sabit giderlere al ınmas ı  gerekir. 
Fakat memleketimizdeki genel manada ve büyük bir ekseri-
yetle mal sahiplerinin kendileri traktörlerini kulland ıkları  ve 
iş letmenin tüm iş lerinde çal ış tıkları  için traktörde sürücü ola-
rak çalış tıkları  zaman ın tam olarak tespitinde pratik bakımdan 
birçok zorluklarla kar şı laşı lacağı  düşünülerek, sürücü masraf-
ları  sabit masraflarda nazari itibara almmam ış tı r. 
(5) Topraksu Genel Müdürlü ğü, Türkiye Tarım Alet ve Makinalar ı  Iş letme 

değ eri Rehberi, Ankara, 1981, S : 46. 
(8) Topraksu Genel Md. a, g, e, S : 13. 
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Yıllık sabit masraflar ın hesaplanması  : 

	

B-H 	1.400.000 — 140.000 
I - 1 — A =   – 105.000 TiJy ı l 

	

t 
	

12 yı l 

Bx0.60xp 
2 — h = 	 – 15400.00 TL/Yil 

1200 

5000x6x10.8 
3 — m = 	 = 3.180 TL/Yı l 

100 

Traktörün faydal ı  ömrü 12 y ıl kabul edilmiş tir. Buna göre top-
lam y ıllık sabit masraflar (1+2+3) :-___- 123.580 TI../Y11. 

lI - m e t od : Traktörün ömrü 12 yı l ve y ı lda 1000 saat çal ış mas ı  
halinde sabit masraflar . 

1400 000 — 140 000 
1 — A = 
	 105 TL/h 

12 000 

BX0.60xp 
2 — F 	 – 184.8 TL/h 

100 000 

5000x6x10.8 
3 — m 	 – 3.18 TL/h 

100 000 

Saat ba şı na toplam masraflar : 105 184.8 3.18 = 292.98 TL/h 
olarak hesaplanm ış tır. 

III - yol olarak traktbrün ömrü boyunca 10 000 saat çal ış ması  
halinde beher saat başı na sabit masraflar : 

1 400 000 — 140 000 
1 A 	  – 128 TL/h 

10 000 

144 000x0.60x22 
2 F = 	  – 18.48 TL/h 

100x10 000 
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5000x6x10.6 
3 — m = 	  = 0.32 TL/h, 

100.10 000 

Toplam . 126.00 + 18.48 + 0.32 = 144.80 TL/h. 

Kullan ılan semboller 

A — y ı ll ık amortisman (il), B — Makina sat ınalış  bedeli : 
1 400 OCX) TL. 

H — Hurda değeri (yeni de ğerinin yüzde onu) 140.00, 

F — Yı llı k faiz miktar ı  TL. 

p 	tatbik edilen y ı ll ık faiz oran ı  yüzde 22., t — zamana 
göre kullanma süresi (12 y ıl) 

n — iş  ünitesine göre traktörün kullanma ömrü (h,ha,t) 
10 000 saat. h — saat. ha hektar, 

m — muhafaza giderleri (tl/h, tl/y ıl v.s.) Hp-beygir gücü. 
Bu hesaplarda 48 Hp lik bir traktör al ınmış tır. 

Yukarıda izah edilen esaslar ve kabullere göre bir traktö-
rün yı llık sabit masraflar ı  hesap edilmi ş tir. De ğ iş en masraflar, 
yıl içinde doğ rudan doğ ruya kullanma zaman ına bağ lı  oldu-
ğundan ve kullanma süresi artt ıkça bu masraflar da artaca ğı n-
dan bunlar hesaplamalara al ınmamış tır. Mahsul maliyeti he-
saplar ında elbette de ğ işen masraf olarak kabul edilen unsurla-
rın mahsul cinsi veya hektara sarfiyatlar dikkate al ınarak ca-
ri fiatlara göre hesap edilip sabit masraflara eklenmesi icabe-
der. 

Tarım alet ve makinalar ı  içinde en çok kullamlarn ve baz ı  
özel makinalar hariç tutulursa en pahal ı  olanı  traktör olduğu 
için hesaplamaya belirli bir beygir gücü ve fiattaki traktörle 
baş lanmış tır. Muhtelif fiatlardaki traktör, alet ve ekipman ın 
fiatları  bilindikten sonra hepsinin sabit masraflar ı ; y ı llık olarak 
bulunabileceğ i gibi, bunlar ın belirli geniş likteki ve a ş ağı da ekilen 
mahsul paternine göre çal ış abileceğ i zaman belirlenince birim 
ünite ba şı na masraflar da kolayca hesaplanabilir. 

Buna göre (Tablo 1 de) 48 HP lik bir traktörün (1) bir i ş -
letmeye sat ın alış  bedeli ortalama 1.400.000,— TL., (2) bunun 
hurda fiat ı , yeni fiat ını.n % 10 (3), T.C. Ziraat Bankas ının uzun 
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ve orta vadeli kredilerde halen tatbik etti ğ i % 22 faiz oran ı  (4) 

esas al ınmış  ve traktörün faydal ı  ömrü 12 sene (5) olarak ka-

bul eallerek traktörün y ı llık sabit masraflar ı  hesap edilmi ş tir. 
Bu kabullerle kullanılan metod ve hesaplamalara göre bu trak-

torun y ı llık masrafı  123.580,— TL. olarak bulunmuş tur. (7) trak-

törün hurdaya ç ıkıncaya kadar kullan ı lma ömrü 10.000 saat (6) 

kabul edildiğ i taktirde saat ba şı na sabit masraflar tutar ı  144.80 

TL./h olarak bulunmu ş tur. (8) 

Yukar ıda belirtildiğ i üzere traktörün toplam kullanma öm-
rü 12 y ı l kabul edildiğinden (5) y ıllık sabit masrafar ı  123.580,— 
TL. bulunmuş  olup (7) bu masraf 12 y ıllık kullanma müddet 
içinde hektar ve Kullanma zaman ına bağ lı  olarak değ işmiyen 
bir masraft ır. Ancak bu yı ll ık sabit masraf, çal ışı lan arazi mik-
tall ve no_(Lar ba şı na g.s ı ekı i olan iş  saatlanna göre birim üni-
te başı na değ iş tiğ i tablo 1 de de aç ıkça görülmektedir. Hektar 
ba şı na gerekli iş  saatlar ı  (9-12), ekilen arazi miktar ı  (Sütun 14) 
ile çarp ı larak (9-12) X (14) toplam i ş  saatlan (sütun 15) bulun-
muş tur. Buradan da y ı llık masraflar toplam saate bölünerek 
(7:15 bölümleri) bir saatlik (sütun 16), keza (7:14 ile de) bir 
hektara dü şen masraf (Sütun 17) bulunur. Burada ekilen ara-
zi miktar ı  (sütün 14) i ş  saat ına göre değ iş mediğ inden bölüm 9 
daki bir hektar için bulunan 17 nolu sütundaki masraflar 
10 -11 - 12 bölümler için de ayn ı dır ve değ işmemektedir. Ancak 
hektara de ğ işen iş  saatlarma ba ğ lı  olarak (sütun 18, 20, 22,24) 
bir saatlik maliyetler (sütun 19, 21 ve 23) le de ğ işmektedir. Bu 
bakımdan hektara masraf her sütun da ayr ı  ayr ı  gösterilme-
miştir. Ekilen arazi miktar ı  da (sütun 14) 5-100 hektar aras ın-
da değ işen sahalar olarak al ınmış tır. 

Bulunan neticeler incelendi ğ inde, i ş lenen arazi miktar ı  5 
hektardan 100 hektara kadar de ğ iş tiğ inde beher hektara mas-
raf da 24716 liradan 1.235,80 liraya dü şmektedir. O halde ilk i ş  
olarak traktör maliyetinin asgariye indirilmesi için kullan ı lan 
arazi miktar ı  mümkün olduğu kadar artt ırılmal ı d ır. 10 hektar 
arazide çalış an bir traktör 100 hektar üzerinde çal ış tınldığı  tak-
tirde dekara dü ş en sabit masraf tutar ı  da onda bire düşmekte-
dir. 

Ayni şekilde hektar ba şı na 10 iş  saat ına ihtiyaç duyulduğu 
şartlarda i ş lenen arazinin (sütun 14) 5 hektardan 100 hektara 
kadar değ işmesi halinde de bir saatlik traktör sabit masraf ı  
(sütun 16) 2471.60 liradan 123.58 liraya düşmektedir. 
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Ayrıca hektar başı na ihtiyaç duyulan muhtelif i ş  saatla-
rına göre (sütun 10, 11, 12) bir saatlik maliyetler hesap edil-
miş tir. Bu sütunlar ın incelenmesinden de anla şı lacağı  üzere bir 
traktörün gerek i ş lenen arazi hektar olarak ve gerekse hektar-
da çal ışı lan iş  saati miktarı  artt ıkça birim ünite ba şı na düş en 
masraflar çok büyük ölçüde azalmaktad ır. Arazi geni ş liğ ine ve 
çeki gücü ihtiyac ına göre azami 100 hektar ve azami 2100 saat 
çal ış ma zaman ı  alınmış tır. Elbette çal ış ma müddeti uzad ıkça 
tamir bak ım masraflar ı  artacak ama ömür k ı salacağı  için amor-
tisman ve faiz de bir nev'i de ğ iş en masraf unsurlar ı  olacak, 
amortisman miktar ı  artacak faiz ise azalacakt ır. Ancak belir-
li konularda baz ı  pratik neticelere varmak için fazla kar ışı k 
hesaplara girmekten kaçm ılmış t ır. 

Ayni ş ekilde traktörün azami kullanma ömrü 10000 saat ola-
rak al ındığı  taktirde saat ba şı na sabit masraflardan (8) gidilerek 
hektar ve hektarlar için lüzumlu i ş  saatma göre de maliyetler 
hesap edilebilir 

Memleketimizde iş lenen arazinin çok büyük bir k ı sm ı  kü-
çük aile i ş letmesi karekterinde olup yine büyük bir ekseriyeti 
yaln ız traktör masraflar ın ı  dahi kar şı lıyacak durumda de ğ ildir. 
Tablo 1 deki masraflara diğer iş letme masraflar ı  da eklendiğ i 
taktirde, ziraat i ş letmelerinin çok büyük bir k ı sm ı  asgari ölçü-
de dahi mekanizasyona gidemiyecek ve neticede mekanizasyo-
nun çe ş itli faydalarından istifade edemiyecektir. Bu durumda 
iki ihtimal kal ıyor. Bunlara da : Yaz ı.mızın baş  kısmında temas pe
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Bir hek- 
tara mas- 

Toplam 
saat 

Bir sa- 
atlik mali ,  

Toplam 
saat 

Bir sa- 
atlik ma- 

Toplam 
saat 

1 saat- 
lik mali- 

Toplam 	1 saat- 
saat 	Ilk mali- 

raf TL/ (18) yet TL. (20) liyet TL. (22) yet (TL) (24) yot TL.  
ha (17) (19) (21) (23) (25) 

24.716.03 100 1.235.80 125 988.64 150 823.87 200 617.90 
12.258 00 200 617.00 250 494.32 300 411.93 400 308.95 
8 2:8.67 300 411.93 375 329 55 450 274.62 600 205.97 
6.179.00 400 308 95 500 247 16 600 205.97 800 154.48 
4.943.23 500 217 16 625 197.73 750 164.77 1000 123.58  
4.119.33 600 205.97 750 164.77 000 137.31 1200 :L02 98 
3.530 87 700 176 54 875 141.23 1050 117.70 1400 88.27  
3.089.5) 

2.471.5 J 
803 

1000 

154.48 

123.53 

1000 

1250 
123.58 

98.86 
1200 

1500 
102.98 

82.37 
,1600 

2000' 7671.2749 
2 0C9.66 1200 102 98 1500 82-37 1800 68 66 - 
1.765.42 1400 88 27 1750 70.62 2100 58.85 
1.544.75 1600 77.21 '2000 61.79 - - 
1.37311 1800 68.6 3 - - 

1.235.80 2000 61.79 - - 

Z
O

0
31

I5
V

  I
V

IG
3  

1982 yılı  ilk aylarına ait 	lV 

fiatlar esas al ınmış tır. 
Tablo : 1 

Muhtelif büyüklükteki arazi üzerinde çal ış an bir traktörün, mahsul paternine ve çal ış ma saatlanna göre birim units 
başı na (bir saat ve bir hektar) dü şen sabit masraflar (amortisman + faiz + muhafaza masraflar ı ) 

Kabuller : 48 HP (1) Sat ın alış  fiatı  1.400.000 (2), , hurda değ eri 140.000 (yeni fiatının % 10 nu) (3), faiz (p) % 22 (4), trak-
törün kullanma ömrü 12 yı l (5), veya traktörün kullanma ömrü 10 000 saat (6), Traktör 12 y ı l kullanıhnea yı llı k sabit 
masraflar ı  123.580.-TL. (7), veya 10 000 saat kullamhnca, saat ba şı na sabit masraflar 144.80 TL. hesaplanm ış tır (8). 

10 saat (9) 	20 saat (10) 	25 saat (11) 	 30 saat (12) 	40 saat (13) 

İş  saati/ha 	Bir saat- 
Ekilen Toplam lik mas- 
arazi 	saat 	raf TL/ 
hektar (14) (15) 	saat (16) 

5 	57 	2.471.63 
10 	100 	1.235.80 
15 	150 	823 87 
20 	200 	617.90 
25 	253 	494 32 
30 	300 	411 93 
35 	350 	353.09 
40 	400 	203 95 
50 	509 	247.16 
60 	600 	203 97 
70 	700 	176 54 
80 	809 	154.48 
90 	900 	137.31 

100 	1000 	123.58 
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SUMMK 

The reality is that in our country the farms are mostly small 
and divided into several separate and scattered plots. Another 
£mportant obstacle frequently met with is a lack of knowledge 
of correct use ef fram machines and some other problems to 
arise. The costs of operation and maintenance also tend to be 
much higher than they are in developed countries due to rapid 
depreciation, wear and tear and excessive unproductive 
traveling. İn cur country and also most of other developing 
countries farmers do not have capital nor necessary credit to 
purchase of expencive powered machinary, either would they 
be able to use them econemically unless they were shared in 
one way or another or unless the work was done for them some 
form of contract. 

The various ways in some farm machineries which may be 
used on more than one farm fail into two main groups, nameiy 
a-contract work, 

b-- Mutual assistance, as foliows : 

a— Contract work: the expression used for supply of farm 
rnachinary services by individual or groups of people, commercial 
undertaking or government organization, for example : 

I— Commercial enterprises. İndivudials, groups or some 
cornpanies carrying out machinery services for farmers from 
which they expect to make a profit. 

2— Government enterprises undertakings owned and 
managed by government authorities for supply of ms.chnery 
services to farmers. İn this service there is not as a rule make 
a profit, but ccncerned may try to cover their costs and extr. 

3— Mixed enterrises. Some government organization and 
a cooperative sociaty or some other might jointly own and 
administer a contracting service of this kind. 

b— Mutual assistance : The 113e of farm machinary by 
varicus means ef mutual assistance is common in many 
counries. İn this part of organization may be recognized in 
which there is usually no profit motive in this kind of 
organization we can think as: 
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1— Neighborly help; case of one farmer lending a machine 
to his neighbor er operation it for him for a particular job. The 
farmers may also decide among themselves what kind of 
machinary each one can buy in order to share their work bad 
and reduce capital outlay for each farm. 

2— Partnership or association Small groups of farmers 
usually 2 -5 people can own jointly one er more machines and 
use them en their own farms. There is often verbal or writen 
agreement only between farmers on the use of the machinary. 

3— Registered farm machinary sociaties Cooperative 
organizations for the supply of farm machinary services only 
normaliy these are administered and work is carried out by 
salaried managers and operators. 

4— Joint use : sometimes various activities involving both 
joint ownership and contract work which is named joint asa, 
but it not an accurate description of contract work. 

İt is possible to see almost ali of these kind activities in some 
part of our country from time to time in differant aspects. 
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Türkiye Emlak Kredi Bankas ı  
bugüne kadar 350.000 yurtda şı m ız ı  

ev sahibi yapt ı . 

TÜRKIYE 
EMLAK KREDI 

BANKASI 
"size avantaj sağ la( 
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