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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
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Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of
1934 amended its Statutes in conformance with the cond ı tions prevailing at that
date.
The Society changcd its name into the «Turkish Co-operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes ı n conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved that in the light of its 23 years of exprience and in accordance with
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association
should be re-writton. The new Statutes cfrawn up accordingiy were reviewed an0
adopted by the General Assemly et its meet ı ng on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association ı s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to,propagate co-operative ideas in theorectical and
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
engages in the foIlowing activitied
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to
wrlte articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish them.
b. Prepare or cause to be prepered standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or interna:ionally omong all types of public ana
private agencies, organizations, assoc:ations and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on
these subject either directly or on request.
d. Convene academie meetings and arrange co - operative weeks, festivals and
general eo opemtivo conventions.
e. Conduct leetures, courses. scminars and general knowledge competitions
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those International organizction and associations whose
obj_dts are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, clasely connected
with the co operative movement conccpt, legislation and application and cornposed of books, periodicals and brouchures in Turk ı sh and foreing languages.
h. Participate in the comertions of International co - operative organizations,
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish
co operative movement commenly known.
Moke endeavours to ensure that the concept and application of the cooperativo moven-ler-it la w:de İ y 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 univefsitics, academies, schools and that institutes
spezializing . in the co operat ı ve movernent cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co - operatives
lot as guide to them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving their management problems.
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TÜRK KOOPERAT İFÇİLİĞİNDE
E Ğ ITIMIN ÖNEMI
Mithat Pa şa'n ı n Memleket Sand ıklarm ı kurmasıyla 1863 - y ılı nda baş layan
Kooperatifçilik Hareketi aradan 122 y ıl gibi ~tı bir süre geçmesine ra ğmen,
yurdumuzdaki kooperatifçilik, Bat ı ülkelerindeki kooperatifçilik -seviyesine
ulaşamam ışt ır. Bunun sebepleri ıı iıı en önemlisi kooperatifçilik e ğitiminin
edilmiş olması ndan kaynaklanmaktad ır.
Bilindiği üzere Kooperatifçilikte 6 ana ilke vard ır.
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1 - Gönüllü ortakl ı k
2 - Demokratik yönetim
3 - Risturn
4 - Sermayeye s ın ırl ı faiz
5 - Eğitim
6 - İşbirliğ i

Bu ilkelerin birbirlerini tamamlayan konular olmas ı dolay ısıyla herhangi
birinin gerçekle ş tirilememesi halinde kurulacak kooperatiflerin faaliyetlerini
devam ettirmeleri ve ba şarılı olmaları imkân dahilinde de ğildir.
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İş te, kooperatifçili ğin ana ilkelerinden olaıı eğitim ilkesini kamu kurum
ve kurulu ş ları ile kooperatif merkez birlikleri ve bu hususta kamu yarar ına
dernekler istendi ği şekilde gerçekle ştirememi ş lerdir.
Yurdumuzda kooperatifçili ğ in geliş ip yaygınlaş tı rılması yönünden e ğ itimin büyük bir önem arzetti ğini gören büyük insan MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK, kamu yarar ı na derneklerden olan Türk Kooperatifçilik Kurumu'- nu 20 May ıs 1931 tarihinde kurdurmu ş tur. Bu husustaki e ğitim ve ara ş t ı rmaları n yapılması ve yapt ı rılması Kurum'un ana görevleri aras ı nda bulunmaktadı r. Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun maddi imkanlar ı n ın kifâyetsizliğ i ve
eğ itim tesislerinin bulunmamas ı dolay ısıyla e ğitim konusunda arzulanan seviyede hizmet verememiş , ancak bu görevini yay ın organ ı olan ve 51 y ıldan beri
aral ı ksız olarak ya v ınlanan Kar ı nca Dergisi ile 14 y ıldan beri 3 ayda bir yay ı nlanan Kooperatifçilik Dergisi, zaman zaman düzenledi ği seminer, konferans,
kongre, panel, kamu kurum ve kurulu ş ları n ı n düzenledi ği -kurslarda konferanslar vermek suretiyle Türk Kooperatifçili&in geli ş ip ve yayg ınlaş t ı rı lması
yönünden görevini yerine getirmeye çal ış mış tı r.

Ayrıca Türk Kooperatifçili ğ indeki eğitim bo ş lu ğunun doldurulması yönünden Türk Kooperatifçilik Kurum ıl'nun önderli ğ inde Kooperatif Merkez
Birliklerinin de i ş tirakiyle Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakfı kurulmu ş olup
bu kurulu ş un da önümüzdeki y ı llarda büyüz hizmetler verece ğ ine inanmaktaya.
Diğer taraftan 1163 say ıl ı Kooperatifler Kanunu'nda "Kooperatifçili ğ in
tan ıt ılması , eğ itimi ve organizasyonlarmda yol göstermek, ö ğütleriyle yönetim
ve faaliyetlerine yard ı mda bulunmak gibi hizmetler için kooperatiflerin y ıll ı k
bilancokı rma göre l ı as ı l olan müsbet gelir-gider fark ı n ı n % 1 'i, ilgili Baka ııl ıklaıııı

fona yat ı rı lı r" hükmü getirilmi ş tir.
Bu fonlar ı n Tarı m, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı ile Sanayi ve Ticaret

Bakanl ıkları bünyelerinde bulundu ğu, yeterli olmamas ına ra ğ men Tarım, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı tarafından y ıll ık e ğitim ve ara ş t ırma programlar ı
yap ı larak bu programlar ı n uygulamaya konulması suretiyle gayesine uygun
olarak kullan ı ld ığı , Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı tarafından gayesine uygun ola-
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rak kullan ılmad ığı san ı lmaktad ı r.

Yine Tar ım, Orman ve Köyi ş leri Baka nl ı g ma ba ğ l ı Tar ı m Kredi Koopera-
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tifleri Merkez Birli ğ i tarafı ndan; bünyelerinde bulunan kooperatif ıırtaklarıııııı
ve genel kooperatifçilik personelinin, kooperatifçilik, muhasebe ve finansman
konuları nda eğ itilmesi yönünden çal ış malar yap ılmaktad ır. Ortaklar ın mesleki
ve teknik yönden bilgilerini art ı rmak, sosyal ve kültürel konular ı ile ilgili çal ış malar yapmak, kurslar açmak, seminerler tertip etmek, Tar ı m Kredi Kooperatifierinin görevleri aras ı nda bulunmaktad ı r.
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Son yıllarda üniversitelerintiz kooperatifçilik e ğitimine de büyük bir
önem vererek, programlar ı na kooperatifçilik dersleri koymaya ba şlamış lard ır.
Dokuz Eylül eniversitesi'ne ba ğl ı Meslek Yüksek Okulu'nda Kooperatifçilik Bölümünün aç ılması , bu hususta önemli bir geli ş me olarak görülmektedir.
Bir kooperatifin kurulmas ı ve onun ba ş ar ı l ı bir şekilde yiinetilebilmesi
için yeterli bilgi ve tecrübeye ihtiyaç bulunmaktad ır. Geli ş mekte olan ülkelerde k ı rl ık alanda oturanlar ın büyük bir k ısm ı n ı n ancak ilkokul mezunu olmalar ı dolay ısıyla yönetici olarak bilgili bir kimseyi bulmak her zaman mümkün olmamaktad ır. Bunun d ışında sadece yöneticilerin bu hususta bilgili
Olmas ı da kafi. değildir. Kooperatifin kurulabilmesi ve kurulal ı kooperatiflerin
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ortaklarm da kooperatifçilik ruhuna sahip
olmaları gerekmektedir.
K ı rl ı k alanda kooperatifçilik ruhunun geli ş ip yaygınla ş ması için yurdumuzda güçlü kooperatif birliklerinin kurulup, e ğ itim konuları na e ğ ilmeleri
bugün için mümkün olmad ığı na göre, konunun ş imdilik devlet tarafından ele
al ı nmas ı gerekmektedir.
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Kooperatifçilik e ğ itimleriıı iıı gerçekleş tirilebil ınesi için önce yurdumuzda kooperatifçilik e ğitimi yapcn yüksekokul ve üniversitelerimizden mezun
olan kiş ilerin kısa süreli kurslara tabi tutulmas ı suretiyle kooperatif ö ğretmen!erinin yeti ş tirilmesi gerekmektedir.
Yeti ş tirilen bu öğretmenler vas ıtasıyla Kooperatifçili ğin benimsenmesi,
geliş mesi ve başarıya ula ş ması için de, k ı rl ık alanda ya şayan vatanda ş larımızı n bir program dahilinde genel kooperatifçilik bilgileri yönünden e ğ itimleri
gerekmektedir.
K ırl ık alanda yaşayanlar bu bilgilerle mücehhez hale getirildikten sonra
kurulan kooperatiflerin yönetici, denetici ve personelinin de k ısa sürede e ğiı imden geçirilmesi `zarrirlidir.

KOOPER ATİ FÇI LI K
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Netice olarak, Türk Kooperatifçili ğ inin istenen seviyeye ula şabilmesi için
eğitime gereken önem verilerek bu konunun bir program dahilinde k ısa sürede
gerçekle ştirilmesini zariiri görmekteyiz.

5

KOOPERATIFÇILIK

N İSAN-MAYIS-IIAZ İ RAN 1985

SAYI: 68

CUMHURIYETIN KURULU Ş UNDAN GÜNÜMÜZE
ÜLKEMIZ TARIMINDAKİ GELI Ş MELERIN
DE Ğ ERLENDIRILMESI

Prof. Dr. Ahmet ERKU Ş *
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ülkemizin ekonomik kalkınması ile tar ımsal gelişmesi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Nitekim, milli gelirimizin 1/5'inin elde edildiği tarım sektörü% 50 milyona yakla şan nüfusumuzu beslemeye yeterli g ıda maddelerini
üretmekte, yerli sanayimizin hammadde ihtiyac ının 3/4'üne yakın kısmını karşılamakta, toplam ihracat gelirimizin % 36,6's ını sa ğlamakta ve faal nüfusumuzun yarısına istihdam imkan ı vermektedir.
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Cumhuriyetimizin kurulu şundan günümüze kadar geçen sürede, tar ımda
oldukça önemli gelişmeler kaydedilmi ş ve böylece birim alana ve hayvan başı‘a verim ürünler itibariyle 2-12 kat ı arasında artmıştır. Ancak, tanla işletmeleri bir üretim plan ından yoksun olarak faaliyetlerini sürdürdüklerinden, üretim kaynakları gere ği gibi değerlendirilememektedir. Oysa, modern tar ım tekniğinin uygulanmasının yanısıra, işletme düzeyinde üretim planlar ı yaparak,
üretim kaynaklar ının optimal düzeyde kullan ımı ile tarım sektörünün ülke
ekonomisine katk ısı daha büyük olacaktır.

GiRİŞ
ülkemizin ekonomik kalk ınması ile tarımsal gelişmesi arasında yakın bir ilişki
vardır. Bu gerçe ğin bilincinde olan Büyük önder Atatürk; 1922 y ılında, ülke kalkınması ile tarımsal kalkınmanın birbirinden ayrı düşünülemiyece ğini vurgulamış ve Cumhuriyetin kurulu şundan itibaren çeş itli vesilelerle yapt ığı konu şmalan ile modern tarımın
yurt düzeyinde yerle ştirilmesi çalışmalarına ışık tutmu ştur.

*Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö ğretim üyesi
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CUMHURIYETIN KURULU Ş UNDAN GÜNÜMÜZE
ÜLKEMIZ TARIMINDAK İ GELI Ş MELERIN DE ĞERLENDIRILMESI

Cumhuriyetin kurulu şundan bu yana tarım sektörümüzde teknik, ekonomik ve
sosyal bak ımdan oldukça önemli geli şmeler kaydedilmi ş , ancak mevcut üretim kaynaknaklanndan en verimli bir şekilde yararlanma düzeyine henüz vanlamam ıştır. Oysa,
ülke kalkınmasında Dördüncü Be ş Yıllık Plan Döneminin son yılını idrak etti ğimiz bü
günlerde; h ızla artan nüfusumuzun gıda ihtiyacının karşılanması, yerli sanayimizin
hammadde ihtiyacının büyük ölçüde yurt içinden sa ğlanması , sanayile şmeye yönelik
yatırım mallarına döviz temini ve faal nüfusun önemli bir k ısmına istihdam imkanının
yaratılması tarım sektöründen beklenilmektedir. Bu nedenle, Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede tanm ım gelişmesi yolunda neler yaptığımız ve
bundan sonra neler yapabilece ğimizin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır.

cy

1. Tabiat Şartları

a

Bu incelemede, önce, ülkemizde tar ımsal faaliyetin hangi tabiat şartları altında gerçekleştirildi ği ortaya konulmaya çal ışılacak, daha sonra, Türkiye tar ımının geçmişi ve
halihazır durumu ele alınarak de ğerlendirilecek ve gelece ğe yönelik önerilere yer verilecektir.
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Akdeniz tarım sisteminin genel özelliklerini ta şıyan ülkemiz (Aras/138), 35 °-42°
°-44° doğu boylamı arasında yer almakta ve 780.576 km 2 büyüklü-kuzeynlmiv25
ğe sahip bulunmaktad ır. Morfolojik yapı itibariyle da ğlık bir görünümde olan Türkiye'de, yükselti kuzey-güney istikametinde 800-1100 m. ve bat ı-doğu istikametinde 8002000 m. arasında değişmekte (Balaban ve ark./38), deniz seviyesinden itibaren ortalama yükseklik ise 1132 m.'yi bulmaktad ır. Dağların oldukça yüksek, kayal ık ve sarp
olu şu, bir taraftan ülke yüzölçümüne göre tar ımsal alanların dar olmasına, diğer taraftan yol, köprü gibi alt yapıların daha pahalı ve daha güç yapılması sonucu pazara yönelik tarımsal üretimin yurt çap ında yerle şmesinin yavaş olmasına sebep olmaktadır.
Coğrafi konumu ve morfolojik yap ıya uygun olarak iklim; ülkenin de ğişik bölgelerinde ve hatta ayn ı bölgesi içinde oldukça farkl ılık göstermektedir. Bununla birlikte
ülke geneli için bir de ğerlendirme yap ılırsa; Ege ve Akdeniz k ıyılarında yazları sıcak ve
kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin, özellikle Do ğu Karadeniz Bölgesinde her mevsimi ya ğışlı, yazları pek sıcak olmayan, k ışlan da pek sert geçmeyen
Karadeniz ikliminin ve ülkenin 2/3'ünü kapsayan iç k ısımlarda ise mevsimler ve gecegündüz sıcaklık farkları oldukça fazla olan, ya ğışları az, yarı kurak karaktCrli step ikliminin hüküm sürdüğü söylenebilir (Aktan/84 Y ıllık ortalama ya ğış Akdeniz ve Ege
kıyıları nda 600-800 Karadeniz k ıyılarında 1000-1200 mm. iken, iç k ısımlarda
400 mm. civarında kalmaktad ır (Ertunç-Sö ğüt/120). Özellikle iç k ısımlarda ya ğış miktarının düşük olması yanında, yağışın yetişme dönemleri içindeki da ğılımının da
düzensizli ği ekilebilir alanların önemli bir bölümünde kuru tar ım zorunlu kılmaktadır.
7
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Uzunlukları 70 ile 1151 km. arasında de ğişen 48 önemli nehirden sulama amac ıyla
gereği kadar yararlandamamaktad ır. Mevcut göllerin büyük bir k ısmı elveri şli su bulundurmadığından, sulama olanakları sınırlı kalmaktad ır. Ancak, son yıllarda gerek enerji
üretimi ve gerekse tarımsal alanların sulanmasına yönelik yatırımlar ile nehir ve göllerden yararlanma oran ı artmış ve giderek de artmaktad ır (Erku ş /316).
Yıllık sıcaklık ortalaması 9,2 C° ile Doğu Anadolu Bölgesinde en dü şük, 18,6 C°
ş enerjisi, bilhassa güney ve bat ı kıyılarımız-ile,AkdnzBögs yüektir.Gn
da sulanabilen alanlarda bir y ılda 2, hatta 3 ürün almaya imkân vermektedir. Ancak, bu
avantaj henüz arzu edilen düzeyde kullan ılmamaktadır (Balaban ve ark./39-Erku ş /317).
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Bir taraftan, iklim şartlarının bölgelere göre oldukça farkl ı olması , di ğer taraftan
kimyasal ve jeolojik olu şumun etkisi sonucu, toprak te şekkülü bölgelere göre farkl ı olmuştur. Kıyılar boyunca uzanan ovalarda ve ülkenin çe şitli bölgelerindeki dar vadilerde yüksek verimli, di ğer kısımların büyük bir bölümünde ise organik maddelerce fakir
ve tabii verimlili ği düşük topraklar yer almaktad ır, ülke geneli için, toprakların tarımsal kullanıma uygunlu ğu açısından yapılan etüd ve de ğerlendirme sonuçlarına göre,
Türkiye yüzölçümünün % 34,1'i, yani 26,5 milyon hektar ı işlenerek tarım yapmaya uygun bulunmaktadır (I, II, III, IV ve V. sınıf araziler). Uzun y ıllar yanlış arazi kullanımı
sonucu, en verimli üst topra ğın su ve rüzgar erozyonu sonucu verimi dü şmüştür (Ye ğen
ve ark./63).
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Tarımsal üretim faaliyeti üzerinde etkili olan; co ğrafi konum, morfolojik yap ı, iklim ve prak durumu gibi tabiat şartları böylece özetlendikten sonra, Cumhuriyetimizin kurulu şundan bu yana tarımdaki gelişmeler mevcut istatistik verilerin elverdi ği ölçüde ortaya konulmaya çal ışılacaktır.
2. Cumhuriyetin Kurulu şundan Günümüze Kadir Tarım Sektöründeki Geli şmeler
2.1 Nüfus

Ekonomik faaliyetlerin temelinde insan faktörünün önemi büyüktür ve bu faaliyetlerden tarım, yapısı gere ği insana daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle tar ımsal üretimin niteli ği ve niceli ği üzerinde etkili olan nüfus durumu öncelikle ele al ınmış tır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ilkel araç ve yöntemlerle yürütülmeye çal ışılan tarımsal faaliyette, insan faktörü önemli yer almakta ve faal nüfusun büyük bir k ısmı bu sektörde çalışmakta idi. Nitekim 1927 y ılı istatistiklerine göre 13.649.945 olan nüfusun
8

CUMHURIYETIN KURULU Ş UNDAN GÜNÜMÜZE
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4.368.016'i, yani faal nüfusun % 81,6's, tarımla iş tigal etmekte idi (R ıza/2). O zamanlar mevcut arazinin gere ği gibi işlenmesine yeterli olmayan bu nüfus, günümüze
kadar geçen zaman içinde, 1935-1945 İkinci Dünya Sava şı yılları dönemindeki yava şlama hariç giderek h ızla artmış ve 48 milyona ula şmış tır.
Cumhuriyetin kurulu şu ile başlayan ekonomik kalkınma süreci içinde köyden-şehre göç ve faal nüfusun tar ım dışı sektörlere tabii kay ışı gerçekle şmiş , böylece gerek k ırsal kesimde ya şayan nüfus oran ı ve gerekse tarım sektöründe çalışan
faal nüfus oran ı giderek azalm ış tır. Nitekim, 1927 y ılında köylerde oturan nüfus
oranı % 75,8 iken, 1980'de % 55,6'ya, ayn ı yıllarda tarımda çalış an faal nüfus oran ı da % 81,6'dan % 55,8'e düşmüş tür (Aktan/153
Tezer/345). Bir taraftan, bilhassa 1950 yı!ından sonra hızla artan makinala ş ma sonucu yeni ekilebilir alanlar ın
aç ılması , di ğer taraftan sanayi sektörünün giderek geli ş mesi ile, bu sektöre faal nüfusun
bir bölümünün kayması sonucu artan işgücü talebi makina ile kar şılanmış tır.

a

-
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Gerek Cumhuriyetin kurulu ş yıllarında ve gerekse günümüzde tar ımda çalışan
nüfusun büyük k ısmı nı aile iş gücü olu şturmaktadır. Yapılan tahminlere göre 1981
yılında aile işgücünün oran ı % 69,9'dur (Türkel/83). Di ğer taraftan ülkenin çe ş itli
bölgelerinde yap ılan ara ştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, aile i şgücü dışında
ücretle tutulan i ş gücü oranı % 1,07 - % 64,47 aras ında de ği ş mekte, ortalama % 10,81
olmaktadır. Entansif çal ışan işletmeler ile büyük i ş letmelerde ücretle tutulan i ş gücü
oranı , ekstansif çal ışan ve küçük i şletmelere göre daha yüksektir (Erku ş /318).
Cumhuriyetin kurulu ş yıllarında, sava şta verilen kay ıplar nedeniyle çal ışan
nüfus mevcut araziyi i şlemeye yeterli de ğilken, geçen süre içinde bir taraftan nüfusun hızla artışı , diğer taraftan makinala ş manın giderek yayg ınlaşması ile çalışabilir
nüfus arzı , talebi geçmi ş , böylbce gizli ve aç ık iş sizlik meydana gelmi ştir. Nitekim,
1981 yılında tarım sektöründe iş gücü arz ı ile talebi arasında 700.000 fark olduğu,
bunun i şin daha az yo ğun oldu ğu aylarda daha da fazlala ştığı tesbit edilmi ş tir (Irmak/
112). Durumun böyle olmas ı , sadece iş gücü arz ının fazlalığından ileri gelmemekte,
bunun yanında, tarım işletmelerimizin bir üretim plan ından yoksun olarak çal ışmaları
da olumsuz etki yapmaktadır.
Nüfusun okur-yazar durumu incelendi ğinde, olumlu yönde büyük geli şmeler
görülmektedir. Nitekim, Cumhuriyetin kurulu ş yıllarında ülkede okur-yazar olmayanların oranı % 91,84 iken (İ st. Um. Md./49) bu oran giderek dü ş mü ş ve özellikle
12 Eylül Hareldt ından sonra, gösterilen büyük çabalarla % 20-25 civarına kadar
inmiştir. Ancak, kırsal nüfus ve kadın nüfusta okur-yazar olmayanlann oran ı daha
yüksek bulunmakta, okur-yazarlar aras ında ilkokul diploması olmayanlar ve ilk-
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okul mezunları ço ğunlu ğu teş kil etmektedir. Ayr ıca tarım e ğitimi görenlerin tamam ına yakın kısmının, bu sektör dışı faaliyetlerde çal ış ma iste ği de 60 yıllık dönemde,
arzu edilen verim düzeyine ula şamamada önemli bir etken olmu ş ve olmaya devam
etmektedir.
2.2 Arazi Nev'ileri ,, de, Arazi Mülkiyeti ve Tasarruf Durumunda ve
İşletme Büyüklüklerinde Meydana Gelen Geli ş meler
Cumhuriyetimizin kurulu ş yıllarından günümüze kadar geçen zaman içinde,
gerek arazi nevileri ile arazinin mülkiyet ve tasarruf durumunda ve gerekse tar ımsal
işletme büyüklüklerinde önemli de ğişmeler olmu ştur.
2.2.1

Arazi Nevilerinde Geli ş meler

a

Arazi nevilerindeki geli şmelerin en büyük kısmı tarla ve çayır-mer'a arazilerinde görülmektedir (Cetvel 1). Ni"-ekim Cetvel l'den de görülece ği üzere, 1927 y ılında toplam alan içinde, tarla arazisi oran ı % 8,59, çayır-mer'a arazisi oran ı % 59,95
iken tarla arazisi oran ı % 31,47'ye yükselmi ş , çayır-mer'a arazi oran ı ise % 27,86'ya düşmüştür. Bu de ğişimde artan nüfusun ve tar ımda makina kullanımının giderek
gelişmesinin etkisi büyüktür. Görüldüğü gibi tarla arazisi 4 kat ına yakın bir artış göstermiştir. Ancak bu alan ın tamamı tarla arazisi niteli ği taşımamakta, dolayısıyla verim
düzeyi düşük olmaktad ır.

cy
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Cetvel 1. Türkiye'de Arazi Nevileri ve Oranlar ı (1927-1979)
1927

Arazi Nevileri

Tarla arazisi
Çay ı r Arazisi
Otlak, yaylak, mer'a
Sebzelik
Meyvelik
Bağ
Zeytinlik
Orman ve a ğaçl ı k
Göller ve Batak.

Dağ lık ve Ta şl ı k
Toplam

Alan
(1000 ha)

%

1980

1957

Alan
(1000 ha)

%

Alan
(1000 ha)

%

6628
4727
41554
130
303
158
393
_ 12823
974

8,59
6,15
53,80
0,17
0,39
0,20
0,51
16,60
1,26

22161
1700
28048
160
530
743
476
10418
980

28,52
2,19
36,10
0.21
0,68
0,96
0,61
13,41
1,26

24567
644
21101
. 596
1386
820'
813
20199
980

31,47
0,83
27,03
0,76
1,78
1,05
1,04
25,87
1,26

9524

12,33

12482

16,06

6952

8,91

77234

100,00

77698

10J,00

78058

100,00

Kaynak:1) A.F. Aç ı l - R. Demirci, Tar ım Ekonomisi Dersleri, A.Ü.Z.F. Yay ın No: 880, s. 68
2) A. Fethi Aç ıl, Tarım Ekonomisi, Ankara Ütü. Bas ımevi. 1980., s. 107 ve Rasih Demirci, Tar ımın Yap ı s ı ve Yeniden Düzenlenmesi, Türkiye 2. Iktisat Kongresi, İ zmir,
1981. s. 861.
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Cetvelden görülece ği gibi, sebzelik, meyvelik, bağ ve zeytinlik arazilerde de önemli
gelişmeler olmu ştur. Nitekim, 1927 yılında toplam alanın ancak 0,56's ını teş kil eden
sebzelik ve meyvelik arazi 4 mislinden fazla artarak, % 2,54'e ula şmış , ba ğ alanlan 5,
zeytinlik alanlar ise 2 misli geni şlemiştir. Sebzelik ve meyvelik alanlar ın genişlemesinde
sulanabilen alanlar ın artışı ve artan nüfusun talep yap ısındaki de ğiş meler önemli bir
faktör. olmu ştur.
2.2.2 Arazi Mülkiyeti ve Tasarrufundaki Geli ş meler
ülkemizde arazinin 2/3'si devlete, belediyelere ve özel idarelere ait bulunmakta ve
bu arazinin büyük kısmını mer'a ve orman arazi olu şturmaktad ır. Gerek eskiden gerekse günümüzde çiftçiler mer'a araziden ücretsiz olarak, diledi ğ i ölçüde yararlanabilmek-

a

Le, ancak çiftçilerin bu arazinin bak ım, koruma ve iyile ştirilmesi ile ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durum ve hayvan mevcudunun giderek artmas ı sonucu

aşırı otlatma ile mer'alar ımız çok verimsiz hale gelmi ştir. Orman araziden yararlanma
kontrol altındadır.
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Toplam alanın 1/3'ini oluşturan arazi özel mülktür ve Cumhuriyetin kurulu şundan bu yana mülk araziler, reel taksim sonucu giderek küçülmü ştür. Nitekim 1927 y ılında 1.751.239 çiftçi ailesi varken, bu miktar 1963 tar ım sayımı sonuçlarına göre
3.100.850'ye, nüfusu 5.000'den az yerle şim yerlerine ait sonuçları veren 1980 tar ım
sayımı verilerine göre ise 3.650.910'a yükselmi ştir (1927-1963 ve 1980 tar ım sayımları ).
Özel mülkiyete âit arazilerin büyük k ısmını küçük ve cüce mülkler olu şturmakta ve
çiftçilerin ço ğu bu mülk arazileri üzerinde zâti i şletmecilik yapmaktad ırlar. Mülk arazinin bizzat işletilme şekli bugün oldu ğu gibi, eskiden de hakim idi. 1950 tarım sayımında, i şletmelerin % 72,60' ın ın kendi mülkleri üzerinde çal ıştığı tesbit edilmi ş tir. Bu ora - '
nın gerek 1963 ve gerekse daha sonraki tar ım sayımlannda daha yüksek oldu ğu ve
% 80'i geçti ği ortaya konulmu ştur. Bu oranlardan da anla şılaca ğı gibi, ülkemizde kiracılık ve ortakç ılıkla çalışma şekli pek yaygın değildir. Eskiden büyük işletme sahiplerinin çoğunlu ğu arazilerini yanc ılıkla, az bir kısmı ise bir kahya tutarak beylik usulü
denilen bir sistemle i şletirlerdi. Günümüzde de ortakç ılık ve kiracılıkla arazi işletilmekte ancak bu i şletme şeklinin büyük bir k ısmı eskiye göre farklı olmaktadır. Bugün daha
çok, makina ve i ş hayvanı olamayacak durumda olan veya makina ve i ş hayvanını bütün yıl devamlı tutmanın kendisine çok masrafl ı olacağını düşünen veyahut yaln ız başına işlerin üstesinden gelemiyece ğini anlayan çiftçiler, arazilerini traktör ve biçerdöğer sahipleriyle ortakç ılık yolu ile işletmektedirler. Halen bu şekilde çalışan işletmelerin oranı % 12, topraks ız olup da büyük i şletmelerde ortakç ı ve yancılıkla çalışanların oranı ise % 3 civarında tahmin edilmektedir.
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Kiracılık ile çalışma şekli gerek eskiden ve gerekse günümüzde pek yayg ın değildir.
Ancak, ortakç ılığa nazaran daha ileri bir i şletme şekli olarak kabul edilen kirac ılıkla
çalışma, giderek artmaktad ır. Nitekim, 1950 tarım sayımı sonuçlarına göre, kirac ılıkla
çal ışan çiftçilerin say ısı 14.815 iken, bu miktar 1963 tar ım say ımı nda 293.518 olarak
tesbit edilmi ştir (Akay/21). Dördüncü Be ş Yıllık Kalkınma Plan ında, günümüzde kiracılıkla çalışma şeklinin hızla arttığı belirtilmektedir (DPT 1979/13).
Bugüne kadar yap ılan tarım sayımlan sonuçlarına göre, kendi mülkünde çal ışan
çiftçiler sadece say ı bakımından de ğil, işledikleri alan itibariyle de h f- fifim durumdadırlar.

a

2.2.3 İşletme Büyüklüklerinde Geli şmeler
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ülkemiz tarım işletmelerinin büyüklük bak ımından tasnifinde, işletme arazi
genişliği esas alınmaktadır. Zira, işletmelerimizin büyüklü ğünü belirleyecek gelir
durumu, çalıştırılan iş çi sayısı gibi daha sa ğlıklı kriterlere ili şkin veriler yoktur. 1945
tarihli Çiftçiyi Toprakland ırma Kanunu'na göre, 500 dekara kadar olan i şletmeler küçük, 501-5000 dekar aras ındakiler orta ve 5000 dekardan daha geni ş olanlar da büyük
işletme olarak kabul edilmektedir. Bu kritere göre ülkemizde çe şitli büyüklükte, tarım
işletmeleri bulunmakta ve bunlar ın biribirine oranı, bölgeler itibariyle farkl ılık göstermektedir.
Cumhuriyetin kurulu şunu müteakip, 1927 y ılında yapılan ilk tarım sayımı ile ülkede 1.752.239 tarım işletmesi oldu ğu ortaya konulmu ş , fakat bu i şletmelerin büyüklüğüne ilişkin bir tesbit yap ılmamıştır. Bununla birlikte, Halkal ı Yüksek Ziraat Okulu
Ekonomi Öğretim üyesi Fazıl Bey tarafından o zaman Türkiye'de 5000 dekardan daha
büyük araziye sahip 2000 i şletme oldu ğu belirtilmektedir (Rıza/11).
Cumhuriyetin kurulu şundan günümüze kadar, artan nüfus ve reel taksim sonucu i şletme sayısı giderek artmış , ayrıca sosyal, ekonomik ve teknik etkilerle i şletme büyüklük grupları arasındaki oranlarda da de ğiş meler olmu ştur. Bu durumu ortaya koyma
amacı ile 1950, 1963 ve 1980 yıllarında yapılan tarım sayımlarının ilgili verilen Cetvel 2'de özetlenmi ştir.
1927 yılında 1.7522 39 olan i şletme sayısı , Cetvel 2'den de görülece ği üzere
1950'de 2.527.000'e; 1963'de 3.101.000'e ve 1980'de ise 3.650.910'a yükselmi ştir.
Buna göre, Cumhuriyetimizin kurulu ş yıllarından günümüze kadar geçen süre içinde,
tarım işletmelerinin sayısı % 100'e yakın bir artış göstermi ştir.
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Cetvel 2. Türkiye'de İşletme Büyüklükten
1980

1963

1952

İşletme

İş lenen

İşletme

İşlenen

Büyüklükleri
(Dekar)

Sayısı
(1000 adet)

Alan
(1000 ha)

Say ısı
(1000 adet)

Alan
(1000 ha)

İşletme

%

a
y
c
e
%

%

%

İşlenen
Alan
(1000 ha)

%

1269

40.9

1176

7.0

1102.4

30.2

941.4

4.0

27.9

2903

17.4

1164.7

31.9

18.1

3995

738.4

20.2

3756

19.3

292

9.4

3973

23.9
23.7

36142
4839.2

15.9

20.7

863
562

422.3

11.6

5433.0

23.9

3232

16.6
24.8

100

3.2

2842

17.0

193.7

5.3

5200.2

22.8

15

0.5

1854

11.0

29.4

0.8

2736.0

12.1

100.0

3101

100'.0

16733

100.0

3650.9

100.0

1 -20

773

21 - 50

797

30.6
31.5

836
2790

4.3
14.3

51 - 100
101 - 200

552

21.9

4012

260

10.3

201 -500
501 - -I-

107

42

38

1.5

4826

2527

100.0

Toplam

%

İşletme
Sayısı
(1000 adet)

p

19452

Kaynak : 1)

istatistik Umum Md. 1950 Ziraat Say ı m' Neticeleri, Yay ın No: 371, Ankara 1956, s. 124

2)

Dİ E, 1963 Genel Tar ı m Sayı mı Örnekleme Sonuçlar ı , Yay ın No: 477, Ankara 1965, s. 6

3)

Dİ E, 1980 Genel Tarı m Sayı m' Sonuçlar ı , Ankara 1980, Yay ın No: 1028, s. 4-5.

21.3

20335.0 100.0
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Cetvel 2'de dikkati çeken bir ba şka husus, gerek say ı ve gerekse işledikleri alan
bakımından, ülkemizde küçük i şletmelerin hakim olma durumudur. Nitekim, üç tar ım
sayım' sonucunda da, küçük i şletmelerin sayısal oranı, toplam i şletmelerin % 98'inden fazlasını, işledikleri alan ise, toplam i şlenen alanın % 75,2 - 87.9'unu olu şturmaktadır. Zaman içinde, bilhassa 101-200 ve 201-500 dekar geni şlik grubundaki i şletmelerin işledikleri alan giderek artm ış , 500 dekardan büyük geni şlik grubunda ise i şlenen
alan tersine azalmıştır.
İl tarım sayımına (1927) göre i şletme başına düşen ortalama arazi geni şli ği 24,9
dekard ır. Bu miktar, Cumhuriyetin kurulu ş yıllarından sonra tar ıma aç ılan alanların
artması ile 1950'de 77 dekara kadar yükselmi ş ve daha sonraları artan aile sayısı ile
düşmüştür. Son tarım sayımında ortalama i şletme geni şliği 62.4 dekardır.

cy
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Türkiye'de küçük tar ım işletmelerinin hakim olması yanında, bu işletmelerin sahip
oldukları araziler de hem çok parçal ı hem de oldukça da ğınıktır. Bu durum, i şletme
başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Zaman içinde i şletmelerin parça say ısı artmış , ancak çok parçal ı işletmelerin oranı tersine azalmıştır. Nitekim 1950 tarım sayımında arazi parça say ısı 15.719.000 iken, bu miktar 1963 tar ım sayımında 17.717.000
olarak tesbit edilmi ş , buna kar şılık 10 parçal ı işletmelerin oran ı aynı devrede % 48,8' den 43,3'e dü ş mü ştür. İşletmelerimizin çok parçal ı olması nda veraset kaidelerimizin
rolü büyüktür.

pe

2.3 Sermaye Durumundaki Geli şmeler

Ekilebilecek alanlar ın marjinal sınırına gelindi ği günümüzde, birim alandan almacak ürünün artırılması için işletmelerin daha entansif çal ışmaları zorunlu hale gelmi ştir.
Buna ra ğmen, ülkemiz tarımında kullan ılan üretim vasıtaları arasında arazi ve emek
eskiden oldu ğu gibi bugün de ön planda gelmekte, i şletme sermayesi ise yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bunun ana nedeni, ülkemiz tarım işletmelerinin büyük ço ğunluğunun küçük işletme olması ve bunların da tasarruf düzeyiniri dü şüklüğü sonucu sermaye birikiminin ağır gelişmesidir. Devlet Planlama Te şkilatı tarafından yapılan bir araştırmanı n sonuçlar ına göre; çiftçi ailelerinin 52,1'i kendilerini geçindirebilecek geliri
sağlayamamakta, % 43,7'si yeterli geliri elde edebilmekte ve % 4,2'si de yeterli gelirin
üzerinde kazanmaktad ır (DPT, 1970/35).

Cumhuriyetimizin kurulu şundan, günümüze : adar geçen zaman içinde tar ım işletmelerimizin sermaye yap ılarında pek önemli de ğiş iklik olmamış gibi görünmektedir.
Nitekim, tarım işletmelerimizde arazi sermayesi oran ı 1940 yılında yapılan bir araştırmaya göre % 72,16, 1970-78 y ılları arasında yapılan 19 araştırma sonuçları ortalama14

CUMHURİYETİN KURULU Ş UNDAN GÜNÜMÜZE
ÜLKEMIZ TARIMINDAKİ GEL İŞ MELERİN DEĞERLENDİ RİLMESİ

sında ise % 71,38 olarak tesbit edilmi ştir. Ancak, söz konusu sürede işletme sermayesinde olumlu gelişmeler oldu ğu bir gerçektir. Zira, eskiye göre tanm i şletmelerimiz
daha makinalaşmış ve daha yo ğun girdi kullan ım düzeyine ulaşmıştır. Son 10 yıllık
dönemde yapılan 19 araştırma verilen ortalamas ında arazi sermayesi oran ının % 71,38
olması, bu yıllarda enflasyon h ızının giderek art ışı ve bunun sonucu toprak kıymetinin
büyük ölçüde yükselmesinden ileri gelmektedir. Gerçekten, 1950 y ılında değişik nitelikteki tarla arazisinin dekar k ıymetleri 100 kabul edildi ğinde, 1974 yılında bunların
1449-3152 aras ında de ğiştiği görülmektedir (Aç ıl, 1976/15-17).
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Ülkemiz tarım işletmelerinde sermaye birikiminin az ve yava ş olu şu yanında, çiftçiler yeterli düzeyde ve dü şük faizle kredi de temin edememektedirler. Nitekim, T.C.
Ziraat Bankas ı kayıtlanndan 1983 yılı itibariyle çiftçi ba şına düşen ortalama zirai kredi 147.390 TL., projeli kontrollu zirai kalk ınma kredisi 1.867.690 TL., su ürünleri kredisi 644.08 TL. ve geliştirme - te şvik kredileri de 1.467.600 TL. olarak hesaplanmaktadır. Geçen zaman içinde, verilen kredi miktar ı giderek artm ıştır. Ancak, bilhassa
1975 yılından sonra hızlanan enflasyon sonucu nominal olarak artm ış gibi görünen kredi, reel olarak gerilemi ştir (Demirgil/326). Tarım işletmelerinin daha verimli çal ışabilmeleri, ihtiyaç duydukları krediyi zaman ında ve dü şük faizle almalarına büyük ölçüde
bağlı bulunmaktadır.
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2.4 Girdi Kullan ımındaki Geliş meler

Ülkemiz nüfusu, Cumhuriyetimizin kurulu ş yıllanndaki nüfusunun dört misline
yaklaşmıştır. Geçen zaman içinde; bir taraftan artan bu nüfusun beslenmesini, di ğer
taraftan yerli sanayimizin hammadde ihtiyac ının önemli bir bölümünün karşılanmasını
ve tarımsal ürünlere ili şkin ihracat hacminin geni şlemesini mümkün kılan üretim art ışı
sadece ekilebilir alanların genişlemesi sonucu sa ğlanmamış , üretim artışında, tarımda
kullanılan temel girdilerin giderek yo ğunlaşması da önemli rol oynamıştır Ancak, tanmımızda girdi kullanımının hissedilir ölçüde art ışı İkinci Dünya Sav' şından sonra olmuştur. Daha önceleri topra ğın büyük kısmı karasaban ve pullukla hayvan çeki gücü
kullanılarak işlenmekte, genellikle bir kere sürümden sonra elle ekim yap ılmakta, fenni
gübre kullanımı yok denecek kadar az ve odun ihtiyac ının giderilemedi ği yerlerde hayvan gübresinin de % 85'i tezek olarak kullan ılmakta, kullanılan tohumlu ğun çok az bir
kısmı ıslah edilmiş , münavebe uygulaması çok sınırlı , sulama ve tar ımsal mücadele yetersiz, hasat elle ve harman da dö ğenle yapılmakta idi. Ülkemizde uygulanan tarım tekniğinde, Cumhuriyetin kurulu şundan bu yana önemli gelişmeler oldu ğu bir gerçektir,
ancak bu gelişmeler arzu edilen 'düzeye henüz ula şmamıştır.
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2.4.1 Mekanizasyon

2.4.2 Gübreleme

cy
a

Tarımsal üretimde mekanizasyonun yerle şmesi çabalan, 1925 y ılında; gümrük
muafiyeti, akaryak ıt vergi indirimi, e ğitim ve yayım önlemleri ile başlamaktad ır. Böylece yurda çe şitli tarım makinalan ithal edilmi ştir (Tezer/358). Nitekim 1927 istatistiklerine göre Türkiye'de; traktör, çay ır makinası , tırmık, mibzer, biçerba ğlar, harman
makinası, tınaz makinası ve triyör say ısı toplam olarak 15711 idi. Bu makinalar yan ında 1187004 karasaban ve 210794 demir pulluk bulunmakta idi. 1929-30 y ıllarında
dünyadaki ekonomik kriz ,ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı, mekanizasyonda ba şlatılan gelişmeyi olumsuz yönde etkilemiş , ancak sava şın sona ermesi ve Marshall Plan ı nın
da uygulanması ile makinalaşma büyük hız kazanmıştır. Nitekim 1931 y ılında 2000 ve
1950 yılında 16000 olan traktör varl ığımız 1960 yılında 42000'e ulaşmıştır. Daha sonraki planlı dönemlerde traktörle birlikte di ğer tarımsal alet ve makina kullan ımı da
giderek artm ıştır. 1983 yılı istatistiklerine göre; traktar de ğişik beygir gücünde olmak
üzere toplam 513516, biçer-döver 13615, harman makinas ı 11552, orak makinası
28024, ekim makinası 199510, çapa makinası 91380 ve traktör pullu ğu 597647 adede
ulaşmış , buna karşılık, karasaban say ısı 839863'e ve döven say ısı 704040'a düşmüştür.
Bu arada tarımsal mücadele, sulama, kuluçka, sa ğım ve tarımda kullanılan taşıma araçları sayılarında da önemli geli ş meler olmu ştur.
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Ülkemizde birim alana kullan ılan kimyasal gübre miktarı zaman içinde giderek artmakla birlikte, halen kimyasal gübre kullan ım düzeyimiz tanm ı ileri ülkelere göre oldukça düşüktür. İlk olarak 1934 yılında sadece 613 ton olan gübre tüketiminiz, y ıldan
yıla artm ış ve 1950'de 42857 tona, 1970'de 2215226 tona ve 1983'de 8402411 tona
yükselmiştir (Aydeniz - Zabuno ğlu/60 ve DİE, Türkiye İstatistik Cep Y ıllığı , 1984/95).
Ancak, yukarda da belirtildi ği gibi, ülkemizde hektara gübre tüketim miktar ı bazı ülkelere göre oldukça dü şüktür. Nitekim, bitki besin maddesi olarak i şlenen alanın hektarına 1983 yılında 62.1 kg. tüketim düzeyimiz varken, bu miktar 1978 y ılı itibariyle
İsrail'de 203.4 kg., İtalya'da 180.5, Fransa'da 297.4 kg., Yunanistan'da 146.3 kg. ve
Yugoslavya'da 107.8 kg.'d ır (Aras/162 ve Türkiye İstatistik Cep Y ıllığı, 1984).
2.4.3 Sulama
ülkemizin büyük bir k ısmında kurak ve yar ı kurak iklim hakim bulunmaktad ır. Bu
nedenle, birim alana üretimin art ırılmasında sulama büyük önem ta şır. Sulama çal ışmalarının yurdumuzda başlangıcı 19. yüzyıl sonlarına kadar gitmektedir. Cumhuriyet döneminde ise su i şleri teşkilatı 1924 yılında kurulmu ş ve bu te şkilata ba ğlı olarak baş16
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mühendislikler olu şturulmu ştur. Daha sonralar ı giderek genişleyen bu te şkilat, 1929'da Sular Umum Müdürlü ğü, 1937'de Su İşleri Reisliği ve 1953'de Devlet Su İşleri adı
ile sulama çalışmalarına modern bir çehre vermi ştir. Bu arada 1960 Y ılında Toprak-Su
Genel Müdürlü ğü de Küçük Sulama Projelerini yürütmekle görevlendirilmi ştir. Böylece
1937-1962 yılları arasında devlet eliyle 275449 ha'l ık bir alan sulamaya aç ılmış ve bunun % 60' ına yakın kısmı fiilen sulanmıştır. Planlı dönemde daha da h ızlanan çal ışmalar sonunda kamu sulamalan şebeke alan ı 1,6 milyon hektara ula şmıştır. Ülkemizde
teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek toplam alan ın 8,5 milyon hektar oldu ğu, bunun halen halk sulamalan ile birlikte (2,4 milyon hektar) % 47,1'inin sulanabildi ği belirtilmektedir (Korukçu-Benli/86-87).
2.4.4

Zir'ai Mücadele
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Tarımda verimlilik üzerine önemli etkisi olan bir di ğer girdi de zirai mücadeledir.
Bu gerçek 61 yıl önce dile getirilmi ş ve Türkiye Iktisat Kongresi'nde zirai mücadele
konusunda, mücadele te şkilatı ve laboratuvarlar kurulmas ı ile ilgili olarak iki karar
alınmıştır. Böylece 1924 y ılında Ankara'da Ziraat Umum Müdürlü ğüne ba ğlı Zi at
Mücadele Şubesi Müdürlüğü, 1938'de bazı illerde Zirai Mücadele Müdürlükleri ve 1957'de Ankara'da Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlü ğü kurulmuştur (ErdillerKılıncer/122). Halen Genel Müdürlü ğe ba ğlı enstitüler, ba şkanlıklar, müdürlükler ve
grup şeflikleri yurt düzeyinde görev yapmaktad ır.
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ülkemizde zirai mücadele ile ilgili olarak kullan ılan ilaç miktarı bilhassa 1950'den
sonra hızla artm ıştır. Nitekim 1950 yılında kullanılan tüm ilaç 9500 ton iken, bu miktar gözta şı ve kükürt hariç qldu ğu halde 1968'de 32400 tona ve 1983'de 41641 tona
yüksefmiştir ( Şahinöz/1029 ve Türkiye Ziraat Odalar ı Birli ği Yay. No. 139/195). Toplam olarak 1983 yılında 1798673 ton tohumluk hastal ık ve zararl ılara karşı ilaçlanmış
ve uu arada '1.940.478 ha alanda ve 101.714.914 adet a ğaçta ilaçlama yap ılmıştır.
(Türkiye Zira t Odalar ı Birliği Yayın No: 139/199). Zirffi mücadelenin yaranna inanmış bulunan çiftçilerimizin kendi imkanlar ı ile yaptıkları zirai mücadele bilhassa meyve, sebze ve endüstri bitkileri üretiminde önemli düzeydedir.
2.4.5 Tohum ve Damızlık
Bulunulan şartlara uygun, hastal ık ve zararlılara karşı dayanıklı ve yüksek verimli
tohum ve damızlık kullanılması , verimliliği olumlu yönde etkileyen bir di ğer faktördür.
Dünyanın birçok ülkesinde ve yurdumuzda yap ılan ara ştırmalarla iyi nitelikli tohumlu;
ğun % 20-25 civarında üretim art ışı sa ğladığı ortaya konulmu ştur. ülkemizde 1960
yılına kadar genel olarak yerli p -opulasyonlardan safla ştırılmış çeşitler yetiştirilmiş ,
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daha sonraki yıllarda, bir taraftan d ışardan verimli çe şitler ithal edilirken, di ğer taraftan yurt içinde de ıslah çalışmaları hızlandırılmıştır. Ancak, kamu ve özel kurulu şlar
halen ihtiyaç duyulan iyi nitelikli tohum ve dam ızlığı karşılayacak düzeye gelememi şlerdir. Nitekim, Türkiye'de üretilen tohumluk, ihtiyaç duyulan ın çok altında kalmış ,
örneğin buğday tohumluk ihtiyacının ancak 1/4'ine yak ın kısmı (% 22) karşılanabilmiş (Demirci/879), mevcut s ığır varlığımızın ise sadece % 18'i yüksek verimli ırklar ve
melezlerine çevrilebilmi ştir (Özbek/24).
2.5 Ekiliş , Üretim ve Verimde Geli şmeler
Coğraff konum ve hakim olan de ğişik iklim şartlarına uygun olarak, ülkemizde
oldukça çe şitli tarımsal ürünler üretilebilmekte ve bölgelere göre farkl ı ürünler a ğırlık
kazanmaktad ır.
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Cumhuriyetimizin kurulu şundan İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar ekiliş alanlarında ve buna paralel olarak üretim miktarında önemli ölçüde art ış olmakla birlikte,
söz konusu dönemde verim artırıcı girdi kullanım düzeyi düşük olduğundan, birim alana verim art ışı pek fazla olmamıştır. Buna karşılık harp sonrası ve bilhassa planlı dönemde bir taraftan ekilebilir alanlar geni şlerken, diğer taraftan girdi kullan ımında da
önemli ölçüde artış olmuş, böylece sadece ekili ş alanlarının genişlemesi ve hayvan sayısının çoğalması ile değil, birim alana ve hayvan başına verimliliğin yükselmesi ile de
üretim art ışı sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurulu şundan günümüze kadar geçen süre içinde tarla ürünlerinin ekili ş , üretim ve verimlerindeki geli şmeler Cetvel 3, 4 ve 5'de
özetlenmiştir.
Cetvel 3. Tarla Ürünleri Ekili şi (1927-1983)
1927

ürünler

Y ı llar
1983

1950

Ekiliş
Ekiliş
Ekiliş
(1000 ha) % Endeksi (1000 ha) % Endeksi (1000 ha) % Endeksi

Hububat
Baklagiller
Endüstri Bit.
Yağlı Tohum.
Yumru Bit.
Yem Bit.

3909
174
211
46
23
—

Toplam

4363 100,0 100

89,6 100
4,0 100
4,8 100
1,1 100
0,5 100
—
—

8244
439
872
187
126
—

83,5
4,5
8,8
1,9
1,4
—

211
252
413
407
548
—

9868 100,0 226

13322
1366
.1279
1282
270
222

341
75,1
785
7,7
7,2
606
7,2 2786
1,5 1174
1,3 —

17741 100,0

Kaynak: 1) T.C. Ba ş vekâlet İ statistik Umum Müdürlü ğü, istatistik Y ıllığı , Üçüncü Cilt 1930,
Say ı 9, Ankara 1930
2) T.C. Baş vekalet istatistik Umum Müdürlü ğü, Zirai İ statistik Özetleri 1936-1957,
Yay ın No. 379, Ankara 1958
3) DİE, Tarı m istatistikleri Özeti 1983, Yay ın No. 1110, Ankara 1985.
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Cetvel 3'de görüldü ğü gibi, nadas hariç toplam ekili ş alanı 1927 yılında 4.363.000
hektar iken, 1950'de 9.868.000 hektara ve 1983 y ılında 17.741.000 hektara ula şmıştır. Nadas alanlan ise, 1927 y ılında 2.265.000 hektar iken 1950 y ılında 4.674.000 hektara, 1983'de de 5.854.000 hektara yükselmi ş , ancak toplam ekili alanlar içindeki nispeti giderek azalmıştır. Ekili alanların genişlemesinin do ğal bir sonucu olarak en fazla
hububatta ve hububat içinde de bu ğday ekilişinde artış olmuş , hububatı endüstri bitkileri, baklagiller ve ya ğlı tohumlar takip etmi ştir. Ancak 1927 ekili şleri 100 kabul
edildi ğinde 1983 yılına kadar en yüksek art ışı yağlı tohumlar göstermiş ve 2786 olmuştur. Yağlı tohumları 1174 ile yumru bitkiler. 785 ile baklagiller ve 606 ile de endüstri bitkileri takip etmi ştir. Di ğer taraftan, Cumhuriyetin kurulu şndan günümüze
kadar geçen sürede toplam ekili ş içinde ürünlerin ald ıklan paylarda da de ğişiklik olmuştur. Gerçekten, 1927 istatistiklerine göre toplam ekili şte hububat oran ı % 89,6
iken, bu oran 1950'de % 83,5'e ve 1983'de % 75,1'e dü şmüş , buna karşılık endüstri
bitkileri, ya ğlı tohumlar, yumru bitkiler ve bakliyat oranlan tersine yükselmi ştir.
Gerçekten 1927'de; endüstri bitkileri ekili ş oranı % 4,8, bakliyat oran ı % 4,0, ya ğ lı
tohumlar ekiliş oranı % 1,1 ve yumru bitkiler ekiliş oranı % 0,5 iken, bu oranlar;
1950'de sırasıyla % 8,8, % 4,5, % 1,9 ve % 1,4 olmu ş , 1983'de ise endüstri bitkileri hariç diğerleri daha da yükselmi ştir.
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Geçen zaman içinde; hububat grubunda bu ğday ve arpa ekili şi, baklagillerde mercimek ve nohut ekili şi, endüstri bitkileri grubunda pamuk ve şeker pancan ekilişi
diğerlerine göre daha fazla olmu ştur. Yem bitkileri ekili ş ve üretimi 1970 yılından itibaren istatistiklerde gösterilmi ştir. Bu nedenle geli şimde dikkate alınmamış , sadece
1983 ekilişi verilmiştir.
Cetvel 4. Tarla Ürünleri Üretimi (1927-1983)

1927

ürünler
Hububat

üretim
(1000 ton). Endeksi

Y ı llar
1950
Üretim
(1000 ton) Endeksi

1983

üretim
(1000 ton) Endeksi

Baklagiller
Endüstri Bit.
Yağ lı Toh.
Yumru Bitkiler

2400
100
117
11
36

100
100
100
100
100

7764
395
1085
106
799

324
395
927
964
2219

24366
1370
13551
1694
4205

1015
1370
11582
15400
11681

Toplam

2664

100

10149

381

45186

1696

Kaynak: D İE 1927, 1950 ve 1983 y ılları üretim verilen
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Cetvel 4'den de görüldü ğü gibi, toplam üretim miktarı 1927 yılına göre 1950'de
yaklaşık 4 misline yakın, 1983'de ise 17 misli bir art ış göstermi ştir.
Daha önce de belirtildi ği üzere, Cumhuriyetin kurulu şunu müteakip modern tarımın gereklerini yerine getirme çabalar ı büyük bir şevkle başlamıştır. Ancak, derlenip
toparlanma, 1929-1930 dünya iktisadi' krizi ve İkinci Dünya Savaşı nedenleri ile 1950'lere kadar birim alana ve hayvan ba şına verim pek yüksek olmam ış , buna karşılık
1950-1983 aras ında verimde önemli artışlar sağlanmıştır. Cetvel 5'de başlıca ürünler
için bu durum aç ıkça görülmektedir.
Cetvel 5. Verimler (1927-1?83)

kg/ha

Bu ğday
Mısır
Pirinç
Fasulye

Nohut
Fiğ
Burçak
Tütün

Ş eker Pancar'
Pamuk

Ayçiçe ği
Susam

kg/ha

kg/ha

Endeks

596

100

887

149

1853

310

623

100

1029

165

1967

316

740

100

1209

163

2368

320

913

10Q

2153

236

2709

296

424

100

999

236

1513

357
243

437

100

982

225

1062

441

100

877

199

994

225

715

100

953

133

799

112

582

100

755

130

1089

187

601

100

748

124

990

165

2758

100

19860

720

33542

1216

392

100

280

71

811

207

—

794

100

1194

150

100

476

200

623

262

pe

Mercimek

Endeks

Endeks

Ürünler

Arpa

1981/83

1949/51

cy

1927

a

Y ı llar

—

238

Patates

1527

100

7364

482

11607

1088

So ğ an

1574

100

4345

276

14419

916

Kaynak: D İE, 1927, 1949, 1950,1951, 1981, 1982 ve 1983 istatistik verileri

Cetvel 5'den de anla şılacağı üzere, Cumhuriyetimizin kurulu şundan bu yana
çeşitli tarla ürünlerinde birim alana 2-12 kat ı arasında de ğişen artışlar sağlamış , en
yüksek art ış şeker pancannda, en dü şük artış ise fi ğ veriminde olmuştur.
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Daha önce de belirtildi ği gibi, sebzelik, meyvelik bağ ve zeytinlik alanlar Cumhuriyetin kurulu şundan günümüze kadar hem miktar hem de oransal olarak artm ış (Cetvel 1), ayrıca bu sürede birim alanda da önemli ölçüde verim art ışı sağlanmıştır. Nitekim, 1935-1983 döneminde; yumu şak çekirdekliler grubunda elma üretimi 121.177
tondan 1.750.000 tona, ta ş çekirdeklilerden şeftali 6.100 tondan 270.000 tona, sert
kabuklulardan fındı k 72.300 tondan 395.000 tona ve turunçgillerden portakal 19.100
tondan 730.000 tona yükselmi ştir. Mevcut istatistiklere göre üzüm üretimi 1938'de
977.371 ton iken, 1983'de 3.400.000 tona, sebze üretimi ise kavun-karpuz dahil 1968
yılında 7.571.670 tondan 1983'de 11.176.650 tona u(asm ı s. yaş çay yapra ğı üretimi
ise 1963'de 47.223 ton iken, 1983'de 100.982 tona yükselmi ştir.
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Cumhuriyetin kurulu şundan günümüze kadar mer'a alanların giderek daralmas ına
rağmen, bu süre içinde gerek hayvan say ısında ve gerekse hayvan ba şına elde edilen
ürün miktarında artış sa ğlanmıştır. Cetval 6'dan da görülece ği gibi, bütün hayvanlar ın
sayıları artmış ve bu artışlarda; koyun 5, k ıl keçi 2, tiftik keçi, 0,5, s ığır 2 ve kümes
hayvanları da 8 misline ulaş mıştır.
Cetvel 6. Hayvan Varl ığı (1927-1983)
Y ı llar

1927

Hayvanlar
Koyun

(1000 adet) Endeks (1000 adet) Endeks (1000 adet) Endeks
101 66

227
212
154

48707
13615
3117

6928
454
7769

100
100
100

10123
948
20544*

146
209
264

14099
758
63597*

204
167
8 $:ı

pe

23083
14498
3966

479

2572

100
100
100

.

Kılkeçi

6854

Tiftik keçi
S ığır

Manda
Kümes hayv.

1983

1950

198
121

* Hindi dahil

Kaynak: 1)

1927 Tarım Sayım', Yayın No. 164, Ankara 1970, s. 92-98
2) - 536-57 Tarım istatistikleri Ozeti Yay. No. 379, Ank. 1958, s. 8-9
3) 1983 Tarım İstatistikleri Özeti, Yay ın No. 1100, Ank. 1985

Hayvan sayılanndaki artış ile elde edilen üretim art ışı yanında bir taraftan ıslah,
diğer taraftan bak ım ve besleme tekni ğinin iyileştirilmesi sonucu hayvan ba şına yerli
ineklerdeki süt verimi 350-500 kg'dan 700-1200 kg'a ç ıkmış , kültür ve melez ineklerden ise yılda alınan süt miktarı 3000 kg'ı geçmi ştir. Yumurta veriminde de ayn ı şekilde
artış sağlanmış ve tavuk başına 50-70 adet yumurta verimi 120-150 adede yükselmi ş-
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tir. 1983 yılı verilerine göre; 1.3 milyon ton et, 5.063.645 ton süt, 622 60 ton yapa ğı,
4680 ton tiftik, 5.036.777.000 adet yumurta, 33.178 ton bal ve 1991 ton ya ş ipek
kozası, 545.600 ton su ürünleri üretilmi ştir.
3. Sonuç ve Öneriler

cy
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Buraya kadar verilen öz bilgilerden, Cumhuriyetimizin kurulu şundan günümüze
kadar geçen süre içinde, 1923-1950 y ılları arası daha çok derlenin toparlanma ve yeniden teşkilâtlanma dönemi niteli ği taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde ekili alanda
bir misline varan art ış görülmekle birlikte, verim art ırıcı yönde girdi kullanımında
önemli bir gelişme olmamıştır. Buna karşılık, planlı kalkınma dönemine kadar tarımda
bilhassa yapısal de ğişmeler olmu ş , artan traktör say ısı ile ekili alanlar önemli ölçüde
genişlemiş ve verimi artırıcı teknik tedbirler benimsenmeye ba şlanmış , planlı dönemde
ise ekilebilir topraklarda marjinal sınıra kadar gelindi ği gibi, modern araç ve girdilerin
daha yoğün kullanımı yönünde, subvansiyon ve destekleme önlemleri al ınmıştır ve bu
önlemler önemli ölçüde uygulamaya konulmu ştur. Böylece günümüze kadar geçen sürede birim alanda çe şitli ürünlerde 2-12 kata varan art ış sa ğlanmıştır.
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Bu gelişmelere ra ğmen, ülkemiz tanmıdda arzu edilen düzeye ula şıldığı söylenemez. Halen uygulanan tar ım tekni ği ve sa ğlanan verim düzeyi, dünyan ın ve Avrupa'nın
tarım' ileri ülkelerine nazaran geridir. Nitekim, Türkiye'de 1000 hektara 16,27 traktör
ve traktör başına 2,5 - 3 ton ekipman dü şmekte, i şlenen alanın hektanna bitki besin
maddesi olarak 63.1 kg. gübre tüketilmekte ve i şlenen alanın ancak % 14,4'ü, di ğer bir
deyiş le sulanabilecek alanların % 30'u sulanmaktad ır. Buna karşılık Avrupa'nın tarımı
ileri ülkelerinden baz ılarında, 1000 hektara düşen traktör say ısı 68,80 - 182,81 arasında de ğişmekte, gübre tüketimi Türkiye'deki miktar ın 5-10 katını bulmaktadır.
Ba şlıca ürünler itibariyle birim alana verim mukayesesi yap ıldığında da, çoğu üründe dünya ortalamasının üzerinde bulundu ğumuz, ancak birkaç ürün d ışında, Avrupa
ortalamasının oldukça gerisinde oldu ğumuz görülmektedir (Cetvel 7). .
Özet olarak, Cumhuriyetin kurulu şundan günümüze kadar, üretim alanlar ı genişlemiş , modern tanmın gerekleri bir ölçüde yerine getirilerek birim alana ve hayvan
başına verim art ışı sağlanmış ve birim kıymeti daha yüksek kaliteli ve pazara aç ık ürünlerin ekiliş oranları artmıştır.
Tüm bu gelişmelere ra ğmen tarım sektörümüzde halen, mevcut üretim kaynaklarından tam olarak yararlan ılamadığı da bir gerçektir ve bunun sa ğlanması hem artan
nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, hem de ülkenin ekonomik kalk ınması için zo22
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Cetvel 7. Dünya, Avrupa ve Türkiye'de
Ba şlıca Ürünlerin 1977/1979 Ortalama Verimleri
ürünler

Dünya

Avrupa

Türkiye

1784

3440

1891

3374

1837

Çeltik

2612

4474

3972

Mısır

3089

4331

2243

563

449

1533

Nohut

692

607

1216

Mercimek

614

843

1048

Ayçiçe ği

1213

1423

1237

Pamuk (kütlü)

1214

1943

1988

Fasulye

Tütün

1814

1256

1286

935

31636

38204

33480
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Kaynak: 1) DIE, Tarım İstatistiklere Ozeti 1981, Yay. No. 1010, Atık. 1982

2) FAO, Production Yearbook 1979, Vol. 33, Rome 1980.
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runlu olmaktadır. Bu nedenle, tarım sektörümüzde arzulanan geli şmenin
sağlanması bakımından aşağıda sıralanan önerilerin al ınması yararlı görülmektedir:
1. Tarım işletmelerinin daha rasyonel ç l ışabilecekleri sa ğlıklı bir yapıya kavuşturulması. Bu konuda, yap ılacak bir toprak ve tar ım reformu önem
taşımaktadır.
2. Üretim kaynaklanndan en verimli bir şekilde yararlanmanın bir aracı
olarak, bölgesel ve işletme düzeyinde üretim planlar ının yapılması ve uygulamaya konulması,
3. Modern tarımın gerektirdi ği girdi kullanım düzeyindeki yetersizliklerin ve yanlış uygulamaların giderilmesi,
4. Islah ve nadas alanların azaltılması suretiyle ekilebilir toprakların
genişletilmesi ve mümkün olan alanlarda ikinci, hatta üçüncü ürün alma çal ışmalarının hızlandınlması,
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5. Tarıma elverişli arazilerin, tarım dışı amaçlarla kullanılmasının
derhal önlenilmesi,
6. Bitkisel ve hayvansal üretimin organik bütünlü ğünün geliştirilmesi,
7. Kendisine ekonomik, teknik ve sosyal bak ımlardan yararl ı oldu ğuna
inandığı, böylece çiftçinin bizzat benimsedi ği çok amaçlı tarımsal kooperaifçiliğin yaygınlaştırılması ,
8. Yeterli ve düşük faizli kredi temini,
9. üniversite, araştırma enstitüsü ve teknik te şkilat arasında devamlı bir
bağın bulunması ve yapılan araştırma sonuçlarının derhal uygulamaya intikali,
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10. Sayıları giderek artan ve 3-4 y ıl sonra daha büyük ölçüde artacak
olan ziraat teknisyeni, ziraat mühendis ve yüksek mühendislerinin yetki ve sorumluluk çerçevesinde, yurt çap ında çiftçiye bizzat hizmet götürmesinin sa ğlanması ,
11. Çiftçilerin, e ğitim düzeyinin yükseltilmesi ve bu arada radyo-televizyon ve basın yolu ile tanmsal konularda aydınlatılmalan,
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12. Tanmsal ürünlerimizin dış pazarlarda, pazarlama imkanlann ın artırılması ve bu pazarlann iste ğine göre ürün haz ırlamaya, rekabet içinde maliyeti
düşürücü önlemlere özen gösterilmesi.
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Zusammenfassung

Est gibt enge Beziehungen zwischen den landwirtschaftlichen - und Volkswirtschaftlichen Entwicklung der Türkei. So werden nach den letzten statischen Angaben
ca. 19 % des Nationaleinkommens sowie 36,6 % der gesamten Ausfuhr vom Ag arsektor aufgebracht und ca 50 % der erwerbstatigen Bevölkerung betreibt Landwirtschaft.
Ausserdem kommt der Ag arwirtschaft bezüglich der Ernahrung des gesamten Volkes
(ca. 50 Millionen) standig grössere Bedeutung zu und 3/4 Teil der Rohstoffe für die
einheimische Verarbeitungsindustrie wird vom Agrarsektör beschaft.
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Seit der Begründung der türkischen Republik sind die tecknische und Sozioökonomische Fortschritte in der türkischen Produkten 2-12 am höher geworden.
In diesem Zeitraun konnte man von den vorhandenen landwirtschaftlichen Produktionsmitteln nicht ganz wirtschaftlich benutzen, da die landwirtschaftlichen Betriebe
nach einer optimalen Produktionsplanung nicht bewirtschaftet haben. Dennoch wird
der Anteil der Ag arsektör an der allgemeinen Volkswirtschaft grösser sein, wenn die
Betriebe neben dbr Anwendung der modernen Technologie, auch produktionsplanung
durchführen.
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Bu makalenin konusu; tarihi, sosyal, ekonomik ve teknik yönleri de kapsayan bir
bütünlük içinde, üretim konusunu i şlemektir.
Böylesine çok yönlü bir konuyu, biraz uzunca da olsa, bir makale çerçevesi içinde
inceleme gereği ayrıntılardan vazgeçmeyi zorunlu kılmaktadır.
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Makale , "Tarımda Üretim ve Verimliliğin Boyutlan" başlığını taşınıakta ve muhtevada tarıma ağırlık verilmekte ise de ileri sürülen fikir ve genel kahplar sanil ır ki diğer
sektörler için de geçerlidir.
Meselenin ele alınışında ekonomik kurallara bağlı kalmaya gayret sarfedilmekle
beraber yaz ın ın teknik bir • izellik ta şımasından daha çok genel okuyucuya hitap

etmesi arzu edilmi ştir.

Burada ortaya koymaya çalış tığımız önemli hususlardan birisi, üretimin teknik ve
ekonomik bir mesele oldu ğu kadar bir sosyal düzen ve tabii ortam meselesi olu şudur.
Bundan dolayı üretim girdileri arasında, tâbir cüizse, "düzen girdileri" diyebilece ğimiz
bu girdi grubunun da dikkate alınması gerekli görülmü ştür. •
Üzerinde durmaya çal ıştığımız ikinci husus, bilgi veya teknoloji girdileriyle düzen
girdilerinin üretimde fiziki' girdiler kadar, belki de onlardan daha fazla bir önem ta şımı
ve bunların daha ucuz oluşudur. Bu arada bu iki girdi tipinin ekonomik aç ıdan amme
malı (Public goods) özelli ği taşıdığına temas edilmiştir.
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Belirtmeye çal ış tığımız bir başka husus, üretimi, (değişken girdilerin kullanımını'
çoğaltır ve tabiat ıyla onların verimliliklerini azalt ırken) sadece, sabit girdilerin verimliliklerini artırarak çoğaltmak yerine; bütün fizik girdilerin miktar ını sabit tutarken onların tamamının'verimliliklerini yükselterek ço ğaltman ın (değişik bir ifade ile girdi kullanımında müessiriyet - effic ıency sa ğlamanın) daha önemli olu şudur.
Yazıda ortaya koymaya çal ıştığımız en önemli husus, iktisat ilmini "S ınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları karşılama sanatı " olarak gören e ğilimin zayıflamakta; buna karşılık bu ilmi sınırsız ihtiyaçları karşılayabilmek icin s ın ırsız imkanları , bir öncelik içinde, seferber etme sanat ı olarak" görmek e ğiliminin kuvvet kazanmakta olu şudur.

a

I- GENEL YAKLA Ş IM
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1 — Günlük lisanımızda alışageldiğimiz kullanıştan biraz farklı olarak, üretim, yeni
bir şey elde etmekten daha çok tabiatta mevcut olan herhangi bir şeyi, başka şeyleri
belirli şartlar altında ve belirli bir bileşimde bir araya getirerek daha fazla miktarda,
daha iyi kalitede, daha kolay bir tarzda elde etme veya o şeyin elde edildiği coğrafi
alanları genişletme faaliyetidir.
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Bitki ve hayvanlardan do ğrudan doğruya elde edilen birincil ürünler için geçerli
olan bu yaklaşımın; birincil ürünler üzerine kurulan tar ıma dayalı sanayi ürünleri zinciri
ile mineral ve diğer hammaddelerden elde edilen niamüller zinciri için biraz daha geli ştirilmesi gereklidir. Zira bu durumda tabiatta kendili ğinden mevcut b ır ürün yerine,
tabiatta mevcut olan unsurlar ı uygun bile şimlerde bir araya getirerek tabiatta mevcut
olmayan bir ürün, bir marnül elde edilmektedir.
Meseleye bu açıdan bakıldığı zaman üretimi, tabiatta mevcut unsurlar ı , uygun bir
vasatta ve uygun bir bile şimde bir araya getirmek veya bir bile şimi teşkil eden unsurların o bileşim içindeki nisbetlerini de ğiştirmek veya ona yeni unsurlar ilave etmek
suretiyle yeni ürünler elde etme veya mevcut ürünlerin miktar ını art ırma faaliyeti olarak tanımlamak mümkün olacaktır.
Daha öz bir ifadeyle üretim, tabiata yeni bir unsur ilave etmeksizin, mevcut unsurların konum ve kompozisyonunu de ğiştirmeye yönelik bir faaliyetler dizisidir. Zaten
aksini düşünmük bugün için evrensel bir geçerlili ğe sahip olan "maddenin ve enerjinin
sakınımı " kuralına ters düşecektir. Nitekim, bizim kültürümüzde mutlak bir kabule
mazhar olan "yaratmak Allah'a mahsustur" inanc ı da bu gerçe ği teyit etmektedir.
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2 — Tabiatta mecut adi' unsurların say ı ve miktarlann ın sınırlı olmasına karşılık,
bunların belirli bir kısmının, değişik oranlarda biraraya getirilmesi suretiyle elde edilecek bileşimler ve dolayısıyla bu bileşimlere dayalı olarak üretilebilecek ürünler için,
sonsuz sayıda alternatif ihtimal ve imkân mevcuttur. Bu bile şimlerden her birine dahil
edilecek asit unsurlar ın tamamınm aynı anda veya her birinin de ğişik miktarlarda ve
geniş bir zaman kesimi içinde yavaş yavaş bir araya getirilmesi mümkündür ve bunun
için de sonsuz sayıda alternatif ihtimal mevcuttur.
Keza bu bileşenlerin herhangi birinin elde edilebilece ği mahâl ve vasat konusunda
da sonsuz sayıda alternatif ihtimal vard ır.
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Son derece de ğişik boyutlarda görülen sonsuz üretim ihtimallerinin bu güne kadar
çok sınırlı bir kesimi değerlendirilebilmi ştir. Diğerleri bir potansiyel olarak insanl ığın
istifadesine amade beklemektedir.
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Yukarıda, üretimi, tabiatta mevcut unsurlar ın konum ve kompozisyonlann ın
değiştirilmesi olarak tan ımlamıştık. Burada, ula şılan konum ve kompozisyonların sürekli olmayıp, değişkenlik arzettiğine işaret etmek istiyoruz. Nitekim tüketim de tabiatta mevcut asil unsurlar ın yok edilmesi olmay ıp üretim safhalarında ulaşılan kompozisyonlann ve onların konumlarının değiştirilmesidir.
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Her asil' unsur, ayn ı bileşime tekrar dönerek veya dönmeksizin, çok de ğ işik bir yörünge üzerinde seyrederken ula ştığı her konum ve kompozisyonda de ğişik sürelerde
durumunu muhafaza eder ve insanl ığa halde veya istikbalde de ğişik ölçülerde yararlılık
arzeder. Her asit unsurun insanl ığa daha az yararl ı olduğu bir bile şim veya vasattan
daha çok yararlı olduğu bir bileşim veya vasata sokulması nasıl üretimi ifade etmekteyse bu asit unsurlardan her birinin, insanl ığa daha az yararl ı olduğu konum ve kompozisyonlarda kalış süresinin azalt ılıp daha çok yararlı olduğu konum ve kompozisyonlarda
kalış süresinin uzatılması ve bu konum ve kompozisyonlara ula şma frekansının artırılması da o asit unsurun kullanışındaki etkinliği ifade etmektedir.
Biraz yukarda tabiatta asli unsurlar ın bir kısmının, değişik vasatlarda, de ğişik
oranlarda, değişik zamanlama ihtimallerinde bir araya getirilmesi suretiyle bir şeyler
üretebilmek için sonsuz say ıda alternatif ihtimal mevcuttur demi ştik. Burada meseleye
madalyonun öbür yüzünden bakmak suretiyle, herhangi bir ürün yerine belirli bir ürün
için, bu sonsuz say ıdaki alternatif ihtimalin tamam ının değil de sadece bir kısmının
geçerli olduğuna, bu geçerli ihtimallerden her birinden al ınan sonuçların değişik olacağına işaret etmek istiyoruz.
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Durum böyle olunca istenilen ürünün hangi adi' unsurların hangi vasatta, hangi
oranlarda, hangi tarzda vs. bir araya getirilmesiyle elde edilebilece ğini belirlemek için
sürekli müşahade, sınama ve denemelerde bulunmak; olumlu sonuç veren alternatifleri
kendi aralarında sıraya koyarak optimum alternatifi bulabilmek için bu mü şâhede
sınama ve denemeleri devam ettirmek gerekli olmaktad ır.

a

Diğer bir ifadeyle belirli bir ürün veya mâmülün elde edilmesinde, bir tak ım unsur
ve şartların üretim ortamına dahil edilmesi üretimi mümkün kılar, art ırır veya kolayla ştırırken diğer bir tak ım unsur ve şartların ortama dahil edilmesi ise üretimi imkâns ız
kılar, azalt ır veya geçle ştirir. Bu durumda yap ılacak ilk iş , üretime hangi unsur ve şartların olumlu, hangilerinin olumsuz etki etti ğini tespit etmektir. Daha sonra olumlu
etkisi görülen unsur ve şartlar üretim vasatına sokulmaya çal ışılırken olumsuz etkisi
görülenlerin vasattan uzakla ştırılmaları gerekir. Bunun için de olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülüp derecelendirilmesi, elveri şli bir vasatın oluşturulması için yapılacak işlerin
bir öncelik sırasına konması uygun olur.
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Neleri, nerede bir araya getirdi ğimizde belirli bir ürünün üretilebilece ğini tespit ettikten sonra, başka bir kategoriyi olu şturan bazı diğer faaliyetler devreye girer. Bunlar
üretimi mümkün k ılan girdilerin üretim ortamına nasıl sokulacağının, daha uygun bir
ifadeyle bu girdilerin nasıl tatbik edilece ğinin araştırılıp bulunmasıdır. Zira kullan ılan
girdilerin miktar ve çe şidi kadar bunların uygulama tarz ı ve zamanlaması da üretim üzerinde etkili olmaktad ır. Bazı durumlarda neyin kullarnlabilece ğinin bilinmesinden sa ğlanan yararlar, bunlar ın nasıl kullanılacağının bilinmesinden sağlanan yararların gerisinde kalmaktad ır.
Ne var ki, üretime tesir eden faktörleri sadece bu iki kategoride toplamak da mümkün olamamakta; tarla, imalâthane, atölye, fabrika gibi i şyerleriyle buralarda çal ışanlar
arasındaki bağlantının hûkûki yapısı ile bu işyerlerinin d ışındaki sosyal ve tabii ortam
da bazan doğrudan doğruya, bazan dolaylı olarak üretimi olumlu veya olumsuz yönde
etkilemektedir.
insanoğlu münhasıran kendi emek ve çabasından elde edilecek ürünler üzerinde
münhasır bir tasarruf hakk ına sahip olaca ğına; elde edilen ürünlerin ne kadar ının kendi
emek ve çabas ından, ne kadar ının kendi d ışında var olan diğer sosyal müesseselerden
kaynakland ığını gösteren kuralların mevcudiyetine ve bunlann adaletine; bu ürünlerin
gerek sel, yang ın, dolu, erozyon gibi tabii' âfetlere gerekse h ırsızlık, gasp, yağma, müsadere, el koyma gibi sosyal risklere karşı teminat alt ına alındığına inandıkça enerjisinin
daha büyük bir bölümünü, daha büyük bir şevkle harekete getirebilecek ve üretimi de
bu ölçüde art ırabilecektir.
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Bu aç ıklamaların ışığı altında üretime tesir eden faktör ve girdileri:
1 — Fiziki girdiler (input)
2 — Bilgi girdileri (know-how)
3 — Sosyal faaliyetlerin içinde cereyan etti ği tabir ve sosyal grup olmak üzere üç
grup altında toplamak mümkün olabilecektir.
Şimdi sondan başlayarak bu faktörleri incelemeye çal ışalım.

II ÜRETİM ve ÇEVRE ILI Ş KILERI
-
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1 — Başlangıç dönemlerinde insano ğlu, hayatını , bugün anladığımız manada bir
üretim ve yetiştiricilik yerine, tabiatta kendili ğinden çoğalan ürünleri toplamaya ve
hayvanları avlamaya dayanarak idame etmi ştir. Bu dönemde insano ğlu belirli bir coğrafya kesimine bağlı olmayıp bu ürün ve hayvanlar ı bulabileceği geniş bir sahada dolaşmak zorunda kalmıştır. Zamanla nüfusun artması sonucu insanoğlunun o günlü imkanlarla dolaşabileceği bir alanda kendiliğinden yetişmekte olan ürün ve hayvanlar,
mevcut ihtiyaçlar ın karş danmasmda yetersiz kalmıştır. Bu durumda mevcut gruplar
parçalanmış ve bunların bazıları , mevsimlik güçlerin d ışında, uzak mesafelere göç edip
oralarda hayatlar ını sürdürmeye başlamışlardır. Bu çe şitten lAkir sahalann tükenmesi
veya o günkü imkanla ula şılması imkansız mesafelerde bulunması sonucu, insan toplulukları belirli coğrafya kesimlerini mutlak inhisarlan alt ına alıp oraya başkalarını sokmamaya çalışmışlardır. Bundan gruplar arası çatışmalar ç ıkmış ve insanlık büyük ızdıraplar yaşamıştır. Ancak Allah'ın en büyük lütfu olan ak ıllı mücehhez olan insano ğlu,
"herşeyi kendine alıp başkalarına hiçbir şey bırakmama "nın imkansalığını anlamakta
gecikmemiş , kendisine birşeyler alırken başkalarına da bir şeyler vermek gerektiğini idrak etmiş , insanla insanın çatışması , belirli bir süre için de olsa yerini, insan ın tabiatla
uğraşmasına bırakm ış tır. Bu noktadan itibaren birisi sosyal, di ğeri teknik olmak üzere
iki ayr ı düzeyde bir tak ı m geliş meler baş lam ış t ı r. Bir yandan toprakla insan aras ında

sürekli de ğişme ve gelişme gösteren, b ır bag teşekkül etmiş ; önce-zaman ın seyri içinde
giderek küçülen gruplar nam ına kollektif, en son merhalede ise ferdimülkiyet müesseseleri olu şmuştur. Di ğer yandan mülkiyetteki bu geli ş meye ve göçebelikten yerle ş ik
düzene tedrici bir geçi şe paralel olarak her geçen gün biraz daha küçülen bir toprak

kesiminde çal ışan insanoğlu, bu toprak kesimine daha derinli ğine nüfuz imkan ına
sahip olmuş tur. Sonuçta tabiatta kendili ğinden cereyan eden hadiseler, birtak ım müdahaleler kontrol alt ına alınmış , ayrıca suni olarak taklit ve tekrar edilmeye ba şlanmıştır.
Bu cümleden olarak, tabiatta s ınırlı miktarda üretilen ürünler, insan kontrol ve müdahalesi alt ında daha fazla üretilir olmu ş tur. Üretim için gerekli terkiplerin te şkilinde her
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geçen gün optimuma biraz daha yakla şılmış ; bilgi birikimleri belli bir düzeye eri şip teknolojide yeni sıçramalar kaydedildikçe bu optimum noktalar daha ilerlere f ırlamıştır.
2 — Yukarıda insanla toprak aras ındaki ilişkinin başlangıçta kollektif mülkiyet
şeklinde tecelli etti ğine, zamanla kollektif mülkiyete sahip olan gruplar ın küçüldüğüne,
buna paralel olarak bu mülkiyet tarz ının aile ve ferdi mülkiyete dönü ştüğüne işaret
etmiştik. Burada bu istihalenin tarihi seyrine ve bundan sonra nas ıl bir gelişme göstereceğine fertten daha küçük bir mülkiyet süjesi olmad ığına göre bu tarihi istihalenin yeni
yönlerinin neler olabilece ğine temas etme imkâmınz olmadığından, sadece iki mülkiyet
tarzının üretime nasıl tesir ve onu ne ölçüde te şvik ettiğine temas etmeye çal ışacağız.
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Kollektif mülkiyette bir grup, bir üretim birimine meselü bir toprak parças ına,
müşteren tasarruf etmekte, grubu olu şturan münferit ki şilerin üretime katk ı derecelerini tespit edilmeye ihtiyaç duyulmamakta veya duyulSa bile her zaman için bu mümkün olamamakta; mümkün olan hallerde de herkesin çabalar ının müsbet sonuçlann ın
münhasıran kendisine ait olmasma, herhangi bir çaba sarfetmiyenlerin veya çabalar ı
başarısızlıkla bitenlerin bunun sonuçlar ına bizzat kendilerinin katlanmas ına ihtiyaç
duyulmamaktadır. Böyle olunca çal ışkan ve başarılı kişilerin ürettiği ürünlerin büyük
bir bölümünden toplulu ğun diğer fertleri yararlan ırken, ayn ı topluluğun tembel veya
başarısız fertleri tembellik ve ba şarısızlıklarının sonuçlarını başkalarına yükleyebilmektedirler. Topluluk büyüdükçe çalışkan ve başarılı kiş ilerin çalışmalarının sonuçlarından aldığı payla tembel ve başarısız kişilerin tembellik ve ba şansızlıklanndan dolayı
katlandıkları külfet azalmaktad ır. Topluluğu teşkil eden kişiler arasında kuvvetli mânevi bağlar mevcut olduğu müddetçe böyle bir ili ş kiden doğması muhtemel olumsuz sonuçlar önlenebilmekteyse de böyle bir ba ğın hiç olmadığı veya zay ıf olduğu zamanlarda bu olumsuz etkiler süratle satha ç ıkmakta, bir yandan çabalanndan do ğan yararlardan başkalarının yararlandığını gören çalışkan ve yetenekli, bir yandan tembel ve beceriksizliklerinin zararlar ını başkalarına yükleyebilen yeteneksiz ki şiler çalışmaktansa
çalışmamayı tercih etmektedir. Zamanla çal ışma rekabeti, yerini çal ışmama rekabetine terkederek be şeri ve tabii kaynaklar atalete terkedilmekte; daha kötüsü çarçur olmakta ve tabiat ıyla üretimin miktarı ve özellikle kalitesi düşmektedir.
Buna karşılık özel mülkiyetin hakim oldu ğu siyasi' rejimlerde herkes mülkiyete
konu olan malını , genellikle toplum yararını gözeterek konulan s ınırlamaları da dikkate
alarak, dilediği gibi değerlendirmekte, bu de ğerlendirmelerden do ğan yararların, her
zaman için tamam ı ndan de ğilse bile, çok büyük bir bölümünden münhas ıran kendisi
istifade etmektedir. Ayn ı ş ekilde bu malını gereğince değerlendirememekten dolay ı
kaybettiğ i potansiyel yararlardan veya bağımsızlığa terketmesinden do ğan fiili' zararlardan olu şan kay ıpların, bazan bir k ısmını topluma yüklese bile, tamamına yakın bir
kısmına kendisi katlanmaktad ır.
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Çoğu zaman malından gereğince yararlanamayan kiş ilerin bu mala izâfe etti ği değer, onu daha iyi değerlendirebilecek olanlar ın aynı mala izâfe etti ği değerden küçük
olmakta; bu her iki de ğerin arasındaki bir fiatla malın el değiştirmesi her iki taraf için'
de" karlı görülebilece ğinden dolayı söz konusu mal, ondan daha iyi istifade sağlayabilecek kişilerin eline intibak edebilmekte, buna ba ğlı olarak üretim ve verimlilik te şvik
edilmiş olmaktadır.
3 — Kollektif ve ferdi mülkiyetin üretime tesirini ortaya koyabilmek için siyasi
ve ekonomik rejimleri birbirinden tamamen farkl ı iki ülkede, üretimde kollektif mülkiyetin esas alındığı Sovyetler Birli ği ile kr& mülkiyetin esas al ındığı A.B.D.'nde, tarım
üretimini mukayese etmeye çal ışalım.
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A.B.D.'nde 350 milyon acre'lık (1,4 milyar dönümlük) bi ekim alan ı 3,7 milyon
kişi tarafından işlenmekte ve bu ülke, hemen hemen Sovyetler Birli ği'ninkine eşit
olan, kendi nüfusunu besledikten sonra bütün dünyada ortaya ç ıkan gıda maddeleri
aç ığını kapatma hususundü büyük bir rol oynamakta; bu arada S.S.C.B.'ne yakla şık
15 milyon ton tah ıl satabilmektedir.
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Buna karşılık Sovyetler Birli ği'nde 500 milyon acre'l ık (2 milyar dönümlük) bir
ekim alanı 26,1 milyon kişi tarafından işlenmekte; gıda maddeleri ve diğer tarım ürünleri ihracat ı şöyle dursun, bu ülke kendi nüfusunu bile besleyememektedir. Bu ülkenin
mesela 1982 yılında, 15,3 milyon tonu A.B.D.'nden ve kalan ı Kanada, Avustralya, Arjantin, AET ülkeleri gibi ferdf mülkiyeti benimsemi ş olan ülkelerden olmak üzere 45
milyon ton tahıl ithal etmiş olduğu bilinmektedir.
Sovyetler Birliği'nin aynı yıl, ayrıca; 2,1 milyon ton ya ğlı tohum, 1,1 milyon ton
et, 6 milyon ton şeker, 800 bin ton yemeklik yağ ithal ettiği de tespit edilmiş bulunmaktadır.
Üretimde görülen böylesine bir farkl ılığı , iki ülke arasında mevcut ve çok büyük
olmadığı bilinen bir teknolojik farkl ılıkla izah etmek mümkün değildir. iklim farkl ılıkları da bu durumu izaha yeterli olmamaktad ır.
Bu farklılığın temel sebebi her iki ülkede yürürlükte bulunan üretim faktörleriyle
ilgili tasarruf rejimleridir.
4 — Esas itibariyle kr& mülkiyetin benimsendi ği rejimlerde, baz ı arazi durumlarda, mülkiyet konusu malı mâlikin dışında kiş ilerin kullanmas ı halinde, kullan ıcıların
çabalarından doğan yararlardan münhasıran bunların istifadesi mümkün olamamakta,
,
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bu yararlar ın bir kısmı mâlike tahsis edilmektedir. Mâlikin, mal ın ı , aynen veya nakden
ödenecek, önceden belirlenen bir bedel kar şılığı kullanıcıya terketmesi halinde bu bedeli aşan yararlar ın münhasıran kendisine ait olaca ğın ı bilen kullamc ı , malı gelecek y ıllarda da kullan ıp kullanamayaca ğın ı bilememekten kaynaklanan endi şenin dışında,
ınalike yakın bir te şvik unsuruna sahip bulunabilmektedir. Mal ı kullanabilece ğini kesin
olarak bildiğ i süre uzad ı kça bu te şvik artmakta ve Ii ııı itte mâlikinkine e ş it olmaktad ı r.
Mâlikin mal ını önceden bilinen bir sabit bedel kar şılığı değ il de üründen al ınacak sabit
bir pay karşılığı kullanıcıya terketmesi halinde, kullan ıcın ın tüm çabaların ın sonuçlarını n belirli bir kısm ı mâlike tahsis edilecektir. Bu durumda kullan ıc ı , sadece, çabalar ın ın
tüm sonuçlar ından münhasıran kendisinin istifade edece ği uğraş lardan artan marjinal
enerjisini ve diğer girdileri baş kasına ait olan bu malı n de ğerlendirmesine tahsis edecektir. Belirli bir pay kar şılığı baş kasın ın malını kullanan bir kiş inin bu malı kesin olarak
kullanacağını bildiğ i süre uzad ıkç çal ış ma gayreti artmakta, fakat hiçbir zaman, limitte de olsa, mâlikinkine e ş it olamamaktad ır.
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İ ster sabit bir bedel, ister sabit bir pay kar şılığı baş kasının malını kullanan kiş ilerin, bu malı kullanmaya devam edeceklerini kesin olarak bildikleri süre uzad ıkça bu
kiş ilerin, yarar ı birden ziyâde üretim dönemine da ğılacak olan tesisleri kurma ve girdileri kullanma ihtimalleri, dolay ısıyla o malın verimliliğ i ve tabiat ıyla üretim artacakt ır.
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Mâlike verilecek sabit bir bedel veya pay kar şılığı , esas itibariyle kullan ıcın ın insiyatifiyle, mâlikin mal ın ı iş letmesinin tam aksine; kendi veya ba ş kasının mal ını iş letenlerin verecekleri sabit bir ücret kar şılığı , baş kasın ın iş letmesinde çal ış anların, çabaları nın sonucu olarak ortaya ç ıkan yararlarla do ğrudan doğruya iliş kileri olmamakta; bu yararlar az veya çok artsa, sabit kalsa veya azalsa bu ki ş iler kararlaş tırılan ücretlerini almaya devam etmektedir. Böyle olunca, bu ki ş ilerin, kendilerinin istihdam ını
devaml ı kılacak bir düzenin üstünde gayret sarfetmeleri için bir sebep bulunmayacaktır. Fiili veya hukuki imkans ızlıklar dolayısıyla bu kiş ilerin yerini alacak i ş çilerin veya
diğer alternatif imkanlar ın olmad ığı hallerde bunların gayretlerini sürekli olarak dü şürmeleri de kaç ınılmaz olacakt ır.
5 — Daha yukarılarda insano ğlunun, münhasıran kendi çabasından elde edilecek
ürünler üzerinde münhas ır bir tasarruf hakk ı na sahip olaca ğı na inand ıkça daha çok
gayret sarfedece ğine temas etmi ş , bunun içi ıı de bir yandan hukuki güvenceye sahip
olurken diğ er yandan mal ve ürünlerinin tabii rifetlere kar şı korunması gere ğ ine i şaret
etmi ş tik. Burada, hu hukuki güvencenin; "bir ki ş inin bir şey üzerinde tasarrufa yetkili
kılınması ve o ş ey üzerinde, yetkili ki ş inin rızası d ışında, baş kaların ın tasarruflar ı n ın
ödenmesi, o şeyde:ı elde edilen bütün ürünlerin, kirac ılık, ortakç ılık gibi istisnai' haller
dışı nda, bu yetkili ki ş iye hasredilmesi ş eklinde kabaca tammlayabilece ğ imiz mülkiyet
hakkıyla sağlanabilece ğine işaret ettikten sonra bir ad ım daha ileriye gitmeye çal ışal ım.
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Kişinin kendi ürettiğ i ürün ve mallar üzerinde sadece ki ş inin tasarruf hakk ına sahip olmayı istemesinin sebebi; bu ürün ve mallar ı n kendisine ş u veya bu çeş itten tatmin sağlamasıdır. A şırı derecede baz ı hırslı kiş ilerde görülen istisnai haller d ışında, kiş inin mal varl ığı artt ı kça bu mallardan duyaca ğı tatminin azalmakta olu ş u da bir vak 'a.
dır. Dolay ısıyla hayatı boyunca duyabileceği bütün ihtiyaçlar ını karşılamaya yetecek
bir mal varlığına sahip olduktan sonra ki ş ilerin gayretlerini ayn ı tempo ile devam ettirmesi için, elde edeceği malların, kendisinin dışında, fakat kendisinin arzu etti ği kiş ilerin tatminine hasredebilece ğini de bilmeleri gerekir. Ki ş i mülkiyet hakk ı vasıtasıyla
kendi malını dilediği gibi kullanabileceği için sağlığında mal ve mülküyle istedi ği kiş iyi
tatmin imkan ı na zaten sahiptir. Ölümünden sonra da bu imkan ın sürdürülmesi için ki ş inin mal varlığının; ölümü sonucu, tatminlerini istedi ği kiş iye intikalini sa ğlayan hukuki
müesseselere de ihtiyaç duyulmaktad ır ki miras hakkı ve ölüme ba ğlı tasarruflarla bu
ihtiyaç giderilmekte ve kiş inin enerjisinin daha büyük ölçülerde seferber edilmesine
imkan hazırlanmaktadır.

pe

cy

6 — Her insanın gelirinin ilk dilimlerini kendisini en ziyade tatmin edecek ihtiyaç
maddelerine yat ırdığı , geliri artt ıkça kendisine daha az tatmin sa ğlayan ihtiyaçların
giderilmesine sıra geldiği, dolayısıyla marjinal gelirlerin sa ğladığı marjinal tatminlerin
giderek azaldığı ve belki de sıfıra ulaştığı genellikle bilinmektedir. Bunun tabii' bor sonucu olarak XI şahsına sa ğlanacak n —Ilik bir gelir biriminin, X2 şahsına sa ğlanacak
birinci gelir biriminden çok daha az bir tatmin sa ğlayacağı , dolay ısıyla X2'nin gerekli
imkana sahip olması halinde, birinci gelir birimini kazanabilmek için Xi 'in n —1 'inci
gelirini elde edebilmek için sarfedece ği gayretten çok daha fazla gayret sarfedebilece ği
ileri sürülmektedir. Buna ba ğlı olarak toplumun daha büyük bir kesiminin enerjisini
daha büyük oranlarda seferber edebilmek ve sonuçta üretimi art ı rabilmek için, üretim
kaynaklarının belirli ellerde toplanmas ının önlenmesi ve daha 'Mil ölçülerde da ğıl ımının sağlanması istenebilmektedir. Bu görü ş esas itibariyle do ğru olmakla beraber
ifrata varıldığı hallerde üretim kaynaklar ının onu en iyi değerlendiren ellere intikalini
önlemekte ve kaynak kullan ımında verimsizliklere yol açmaktad ır. İki hal aras ı nda
optimu ". ı ktada durabilmek için ekonominin dinamik gerekleriyl- hukukun istikrar gerekleri aras ında hassas bir dengenin kurulmas ı zarart olmaktad ır.
7 — Üretim kayna ğı ile insan, ıııûlikle kullan ıc ı arasındaki ili ş kilerin; kaynak mobi
lizasyonu ve üretim üzerindeki dereceleri ne olursa ()ISMI, genellikle bu ili ş kiler bir (,
ş itlilik göstermekte ve bu çe şitlilik baz ı rızi` durumlara intibak' kolayla.ş t ı rmaktadir
istisnai' hallerin asit bir hale dönü ş türülmemesi kayd ıyla, bu çe ş itliliğ in kaynak mobilizasyonu ve üretimi müsbet yönde etkilemesi de mümkündür. Bundan dolay ıd ı r ki, l ııı
tip iliş kiler hukuk düzenince ta ııın ıp meş ruiyet kazanmaktad ı r. Bizim bu noktada
üzerinde durmak istedi ğ imiz husus, hukuk düzeninin hiçbir şekilde tan ı mad ığı gasp
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h ı rs ızl ı k, yağma gibi fiili durumlarla müsadere, fahi ş vergi gibi hukuka şeklen uygun,
ot itibariyle aykırı düzenlemelerdir. Bu fiili' durum ve düzenlemeler, ki ş inin çabasıyla bu çabadan do ğan yararlar aras ındaki ilişkiyi kökünden koparmakta, insankrın çal ış ma gayret ve heyecan ın ı toptan imha etmektedir. Ki ş ilerin emeklerini
ve mülkiyet haklar ın ı teminat alt ına alan ve fiilen koruyan bir hukuki' düzenin yoklu ğ u
halinde üretim ve verimlili ğ in art ırılması şöyle dursun, korunmas ı bile bir hayal olmaK :
ır
tad
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8 — Yukarıdaki paragraflarda insanlann çabalar ının sonuçlarından münhasıran
kendilerinin değil de başkalarının da yararlanmasının ve bu yararlanman ın onlann rızalarına rağmen cereyan etmesinin; hele bir de çabalardan do ğan yararların gasp ve yağma edilme ihtimalinin mevcudiyetinin çal ışma gayretini ve sonuçta üretimi art ıracağına işaret etmiştik. Burada daha kötü bir ihtimale de ğinecek; kişilerin çabaları sonucu
ortaya ç ıkan veya ç ıkması umulan yararların meşru ve gayrime şru olarak, k ısmen veya
tamamen, üçüncü şahıslara intikal ettirilmesi yerine; sel, yang ın, dolu, salgın hastalıklar ve diğer zararl ıların zuhuru vs. gibi tabii afetlerle tamamen heder olmas ı ihtimali
üzerinde duraca ğız.
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Bu ihtimaller mevcut oldukça, tekerrür ihtimali art ıp tekerrür süresi k ısaldıkça kişilerin, yararları uzun sürede ortaya ç ıkacak tesisler kurma veya girdiler kullanma ihtimali azalmakta, kişiler üretim kaynaklarını ancak ve ancak sok k ısa sürede sonuç alınabilecek u ğraşlara tahsis etmekte, uzun vâdeli geli şme programlarının uygulanmasından kaç ınmaktadırlar. Bu çok k ısa süreli kullan ımların da imkânsız olduğu hallerde,
kaynakların atalete terkedilmesi ve kitle halinde güçler kaç ınılmaz olmakta, tabiat ıyla
önce verim sonra da buna ba ğlı olarak üretim dü şmektedir. Bu tabii afetlerin ürüne
değil de üretim kaynağına zarar vermesi zarar ın boyutlarını daha da çe şitlendirmekte
ve artırmaktadır.
9 — Üretim ve çevre ilişkileri başlığını taşıyan bu bölümde geliştirmeye çal ıştığımız fikirler, esas itibariyle, kendisine dönük yararlar ı geliştirmeyi gaye edinen bir kişilik yapısı etrafında yoğunlaştırılmıştır. Böyle bir yakla şım insanın tabiatına uygun
olmakla beraber kişileri, sadece kendini düşünen ve baş kalarına karşı kayıtsız kalan
yaratıklar olarak da görmemek gerekir. Ki ş inin kendisinin ve di ğerlerinin ihtiyaçlarının
karşılanmasında başvuracağı öncelikler sırası kültürden kültüre büyük de ğişiklikler
gösterir ve mensubu oldu ğumuz İslam-Türk Kültürü kişinin bencil yapısını en ziyâde
yumuşatan bir özellik ta şır. Kişinin, kendisini ihmal etmeden başkalarını da hoşnut
etmesini esas alan bir dünya görü şünün, beşert ve tabii kaynakları harekete geçirip üretimi artırma konusunda sahip oldu ğu imkânlar, burada ele al ınamayacak kadar büyüktür. Dolay ısıyla başka bir makalenin konusu olabilecektir.
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III- ÜRETIM VE GIRDI ILI ŞKILER! (Üretim ve Verimlilik)
1 — Başlangıçta insano ğlunun, avcılık ve tabiatta kendili ğinden yetişen ürünü toplamakla geçindiği dönemlerde, nüfus art ışma paralel olarak, mevsimlik güçlerin d ışında, daha uzak yörelere göç edip yeryüzünün, pratik olarak, her taraf ını iskân etmesine
benzer şekilde, yerleşik hayata geçildikten sonra da nüfus artışlarına paralel olarak
ekim alanlarının genişletilmesi yoluna başvurulmuştur.
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Uzun bir süre yürürlükte kalan gelenekçi tar ımda işgücü, toprak ve tohum, ba şlıca
üretim girdilerini olu ş turmu ş , bunlara nadir olarak da su ve çiftlik gübresi eklenmi ştir.
Zamanı n seyri içindenüfus artmaya devam ettikçe tar ıma aç ılan alanlar da artarak
—dünyanın değişik bölgelerinde de ğişik zamanlard — son hududuna dayanmıştır. Başka bir bakış aç ısından yeni alanları tarıma açarak elde edilen ürünlerin marjinal maliyeti, aynı alanda dafia çok çaba sarfederek elde edilen ürünlerin marjinal maliyetlerini
aşmış ; ekim alanlannın genişliğine büyümesi, yerini bu alanların derinliğine ve çok
yönlü olarak kullanılmasına terketmiştir.
2 — Bu merhaleden itibaren, kullan ılan girdilerin miktarına aldım etmeden üretim
artırmayı hedef alan bir anlayış , yerini, üretim girdilerinden hiç olmazsa birini sabit tutarak bu girdinin bile şimi, miktarı sınırlı olan girdinin daha iyi kullanılmasını sağlayacak bu yönde bozulmaya ba şlamış , hiç değilse aynı bölgede, statik bir yap ıya sahip
olan bu bile ş im, zamanla değişen, dinamik bir mâhiyet kazanmi ş tır.
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Tarı m girdileri içinde miktar ı sabit tutularak verimi art ırılmaya çalışılan ilk girdi
sanırım ki toprak olmu ştur. Bu durum, diğer girdilerin miktarını artırmanın mümkün
olmasına karşılık toprağın miktarının artırılmasının mümkün olmayışı gibi bir gerekçeye dayandırılmaktadır. Ne var ki, tabiatta mevcut bütün unsurlar ın miktarının sabit olduğunu hatırladığımız zaman bu gerekçenin sadece nisbl bir do ğruluk arzettiği görülür.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi sonsuz olan üretim faktörünün miktar ı değil, bunlardan
elde edebileceğimiz bileş imlerin say ısı ve aynı üretim faktörünü ayn ı veya değişik bileşimler içinde yeniden kullanma imkan ıdır.
Toprağın yoğun kullanımının gerçekleştirilebilmesi; ayn ı topraktan yılda birden
çok ürün al ınması, sulama, gübreleme, birim alanda daha çok i şgücünün istihdam ı gibi
yollara başvurularak gerçekle ştirilmiş tir.
3 — Bu asrın başından itibaren sanayi hareketinin kaydettiği hızlı gelişme; yeni,
daha kolay ve çoğu zaman daha karl ı istihdam imkanları yaratmış ve o ana kadar kırlık bölgelerde yaşayan büyük halk kitleleri yeni üretim merkezleri etraf ında toplanarak
büyük şehirlerin olu şıbasma yardım etmiştir.
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Diğer yandan, baz ı ülkelerde, şehirlere göç sonucunda çiftliklerde ortaya ç Ika n i ş gücü aç ığı nı karşılamak amacıyla tarım alet ve makinalan üretimi te şvik edilirken di ğer
bazı ülkelerde insan ve hayvan gücü yerine motor gücü, tar ım alet ve makinalar ı ikame
edilmesi ile ortaya ç ıkan istihdam fazlası ş ehirlere sevk edilmi ş ; baz ı ülkelerde ise her
iki hadise hangisinin sebep, hangisinin sonuç oldu ğunu farkedemeyece ğimiz bir tarzda
aynı zaman aral ığında birlikte cereyan etmi ştir.
Şehirlerde baz ı sosyal hizmetlerin daha ucuz ve kolay kar şılanması da şehirlere
doğru nüfus ak ımını teşvik edip h ızland ırmıştır.
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4 — Tarım kesimindeki nüfusta görülen bu nisbt azalmalara ilave olarak dünya çap ında genel nüfus miktar ve yap ısında da ilgi çekici geli ş meler olmuştur. Beslenme,
sağ lık ve mesken gibi temel ihtiyaçlar ın daha iyi karşılanmasına bağlı olarak hayat
standard ı yükselmiş ve ölüm oranlarında büyük düşüş ler ve ortalama ömürde h ızla
ilerlemeler kaydedilmi ş , başlangıçta, do ğum oranlarındaki bu art ış ları dengeliyecek
düşü şler olmadığı için, dünyanın her tarafında misli görülmedik bir nüfus patlaması
vak'as ına şahit olunmu ş tur. Allah'ı n büyük bir lütfu olarak bu patlama İkinci Dünya
Savaşı 'n ı takip eden misli görülmedik bir ekonomik kalk ınma ile aynı zamana isabet
ettiği için büyük sosyal çalkant ıların ortaya ç ıkması , kısmen de olsa önlenmiş tir.
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Kısa bir süre sonra; hayat tarz ve felsefesindeki de ğiş melere ve t ıbbın bu alanda
kaydetti ği geliş melere paralel olarak, sanayi ülkelerinden ba şlamak üzere, do ğum oranlarında h ızl ı düsüsler görülmü ş , bu ülkelerin cok büyük bir bölümünde snit fakat güle
rek ya şlanan bir nüfus yap ısına ulaşılmış tır. Bu ülkelerde çal ış ma çağındakilerin çal ış ma çağının d ışındakilere oram giderek dü ş mekte; di ğer bir ifadeyle i şgücü, sabit kalan
hatta azalan ve azald ığı için de daha verimli kullan ılması gereken yeni bir girdi türü olarak ortaya ç ıkmaktadır.
Geliş mekte olan ülkelerde, geli ş miş ülkelerdekinden farklı olarak, ölümlerde görülen h ızlı azalmalar ı do ğumlardaki h ızlı düşüşler takip etmediği için, bu ülkelerin nüfusu
h ızla artmaya devam etmekte, istihdam imkanlar ı da ayn ı hızla artmad ığı için büyük
bir işgücü fazlası oluş maktadır. Sonuç olarak dünya, i şgücü aç ığı olan sanayi ülkeleri ve
işgücü fazlas ı olan geliş mekte olan ülkeler olmak üzere ikiye bölünmü ş bulunmaktad ır.
Bunun tabii' bir neticesi olarak, dünyan ın belirli bölgelerinde, milletleraras ı düzeyde
büyük iş çi akımları başlamış bulunmaktadır.
Milletlerarası arenada, ya geli ş mekte olan ülkelere büyük sermaye ak ım ın ı sağlayarak buralarda büyük yat ınm projelerinin gerçekle ş tirilmesi suretiyle i şgücü fazlasının
absorbe edilmesi yahut geli şmekte olan ülkelerdeki nüfus art ış hızın ın kısa sürede ve
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büyük ölçüde yavaslatılması yolunda önemli tedbirlerin al ınması gerekmektedir. Aksi
takdirde, milletleraras ı düzeyde, başlamış olan insan gücü akımının hızlanarak devam
etmesi de dahil olmak üzere büyük sosyal çalkant ılar devam edecek, bu çalkant ılar
genelden özele doğru bütün üretim dengelerini temelinden sarsabilecektir.
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5 — İkinci Dünya Saya şını takip eden y ıllarda artan g ıda maddeleri ve lif talebini
karşılayabilmek için tarımda üretimi artırmak gerekmi ş ve bu amaçla, dünyanın bazı
bölgelerinde tar ım alanları genişletilirken diğer bölgelerinde kullan ılan girdilerin çe şit
ve miktarı ve bu arada su kullan ımı büyük ölçüde çoğaltılmış tır. Diğer yandan sanayi
ve enerji sektörlerinde görülen basdöndürücü büyüme, bu sektörlerdeki su kullan ımını
da büyük boyutlara ula ştırmış tır. Şehirlerin h ızla artan içme, kullanma, kanalizasyon
suyu ihtiyacı da çok büyük miktarlara ula şmıştır. Bazı nehirlerin ula ştırma amacıyla
kullanılması bu nehirlerin sularının diğer amaçlar için kullan ımına bazı sınırlamalar
getirmiştir. Sonuç olarak eskiden sadece tar ımda kullanılan su, diğer sektörlerin de
önemli bir girdisi olmu ş ve bu sektörler aras ında su temini için ciddi bir rekabet ba şlamış tır. Bir birim suyun tar ımda yaratt ığı katma de ğer, diğer sektörlerinkinden genellikle daha az olduğu için bu sektörden di ğer sektörlere bir su transferi ba şlamış , hiç
olmazsa dünyan ın belirli bölgelerinde, su miktar ı rahatlıkla artırılmayan, kıt, önemli ve
pahalı bir tarım girdisi haline dönü şmüştür. Diğer bir ifadeyle, suyun, dünyanın kaynakları sınırlı olan kurak bölgelerinde eskiden beri bilinen k ıymeti diğer bölgelerde de
anlaşılmaya başlamıştır.
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6 — İkinci Dünya Sava şını takip eden y ıllarda, tarım alet ve makinalarına ek olarak; kimyevi' gübre, zira mücadele ilaçlar ı , melezleme suretiyle veya diğer yollarla elde
edilmiş yüksek verimli tohumluk ve petrol gibi modern girdilerin yo ğun bir şekilde
kullanılır olması tarım topraklarının yoğun kullanımını kolaylaştırmış tır. Ne var ki,
19701 yıllarda sık aral ıklarla ortaya ç ıkan petrol krizi ve h ızlı fiat art ışları, çoğu petrol ürünlerinden elde edilen ve üretimleri için büyük enerjiye ihtiyaç gösteren bu girdilerin kullanımına, zorunlu olarak, baz ı sınırlamalar getirmiştir.
7
Çiftçi ailelerinin, ihtiyaç duydukları gı da maddelerinin büyük bir kısmını
kendi çiftliklerinde ürettikleri, pazara s ınırlı miktarda da olsa tar ım ürünü götürdükleri,
fakat pazardan, genellikle, tar ım girdisi satın almad ıkları kapalı bir ekonomiden ç ıkıp
gıda maddelerinin çok büyük bir bölümü de dahil olmak üzere, pek çok ihtiyaç maddesini ve bu arada tar ım girdilerinin tamamına yakın bir bölümünü pazardan sat ın aldıkları ; tarımda kullanılan işgücünün hiç değilse bir bölümünü çiftlik d ışından kiralad ıkları
ve pazara sadece üretiminde ihtisasla ştıkları bir kaç mal ı götürdükleri pazar ekonomisine geçiş hadisesine paralel olarak tar ımda çiftlik yönetimi, güç bir meslek hüviyetini
kazanmıştır.
-
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Eskiden toprağını, tohumunu, insan ve hayvangücü miktar ını, bölgede hakim olan
yağış düzenini ve buna benzer mahalli şartları gereğince bilen köylü, üretim için gerekli kararları büyük bir güçlükle kar şılaşmaksızın tek başına verebilmekteydi. Halbuki
bu gün çiftçilerin, bütün modern girdi ve tüketim maddeleriyle üretece ği ürünlerin,
kendi dışında oluşan, muhtemel fiatlar ını yaklaşık olarak bilmeden üretim kararlar ını
alabilmeleri fevkalade güç olmaktad ır. Ayrıca verilen kararların üretim mevsiminde
değişen şartlara göre yeniden gözden geçirilmesi; girdiler, ürünler ve pazarlar aras ında
bir takım ikamelere başvurulması da güçlük arzetmekte, büyük bir bilgi birikimi ve mahareti gerekli kılmaktadır.
Hal böyle olunca, vasıfsız işgücü dışında, yönetici insangücü de tarımda kullanılan
nisbi bir kıt kaynak olarak ortaya ç ıkmış bulunmaktadır.
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8 — Çeşitli tarım girdileriyle ilgili gelişmelerden kesit alıp kabaca inceledikten ve
bir zamanlar bol olan bu kaynakların giderek kıtlaştığına işaret ettikten sonra, bu k ıthğın mutlak olmayıp nisbi oluşuna daha sonra değinmek üzere, incelemelerimizi kritik
bir noktaya teksif etmek istiyoruz.
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Yukarıdaki paragraflarda k ıtlığı en önde hissedilen, başka bir ifadeyle miktarı en
zor art ırıılabilen, üretim kayna ğının toprak oldu ğuna ve dolay ısıyla bu kaynağın biri, minden alınan ürünüp art ırılması , yani toprak kaynağının daha verimli kullan ılması
gereğine işaret etmi ştik. Şimdi bunun nasıl gerçekleştirilebildiğine ve bu arada di ğer
üretim girdilerinin veriminde nas ıl bir gelişme izlendiğine temas edecek ve tarımda
üretimin art ırilabilmesi için takip edilebilecek istikametlerin neler olabilece ğine işaret
etmeye çalışacağız.
Toprağın birim alanınflan alınan verimin artırılması kendiliğinden cereyan edecek
bir hâdise de ğildir. Bu hadisenin gerçekle ştirilebilmesi için kullanılan girdilerin miktarında ve bunların kullanış tarzlarında bir değişikliğin ortaya ç ıkması zarilridir. Biz, burada bilgi girdisi diye adland ırdığımız kullanış tarzındaki gelişmeleri bir tarafa b ırakarak, münhasıran fiziki girdilerdeki art ışlara paralel olarak gerçekle ştirilen üretim art ışlarının nasıl bir seyir takip ettiğini incelemeye çalışalım. Fiziki' girdilerdeki art ışı da,
(1) o ana kadar kullanılmayan yeni bir fiziki girdinin kullan ılmaya başlaması, (2) halen kullanılmakta olan girdilerden bir veya birden fazlas ının miktarının artırılması gibi
iki ayrı başlık altında ele alalım.
Yeni bir fiziki girdinin kullanılmaya başlaması üretimi iki yolda etki edebilecektir.
Bunlardan birincisi, halen kullanılmakta olan üretim girdilerinin bu yeni girdiden
dolayı marjinal verimliliklerinde hiçbir de ğıişiklilik olmaması , fakat üretimin sadece bu
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yeni girdiden dolay ı artmasıdır. Bunu bir misalle biraz daha anla şılır hale getirmeye çalışalım. O ana kadar kullan ılmakta olan girdileri X, Y, Z yeni kullan ılmaya başlayan
girdiyi de W kullanılmadan önce X girdisinin X1, X2
Xn miktarları için kaydedilen üretim artışlarını al, a2
b9 ; Z 'ninkileri de
an ,; Y 'ninkileri b , b2
ci, e2, e n olaraK Kanul edelim. W girdisi kullan ılmaya başlandıktan sonra da
X, Y, Z girdilerinin ayn ı miktarlarda kullan ılmalarıyla üretimde ayn ı şartlar kayue ıiiiıyorsa W girdisinin devreye girmesi ile kaydedilen üretim art ışları münhasıran bu girdiye
hamledilecek daha sonra kullanılan girdilerin bu yeni girdiye karşı herhangi bir cevap
vermediği ileri sürülebilecektir.
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Buna karşılık ikinci durumda W girdisinir devreye girmesiyle halen kullan ılmakta
olan üretim girdilerinin marjinal verimlilik ıermae de belirli art ışlar kaydedilecek; X gi
disinin X1, X2
(a —m)n; Y girdiXn miktarları için (a —m)1 , (a —m)2
sinin Yi , Y2
Yn miktarları için (b —h)1, (b —h)2
(b —h)n; Z girdisinin
Zi, Z2 Zn miktarları için (c —k)1 , (c —k)2 (c —k)n kadar ürün art ışları gerçekle ştirilebilecektir. Bu durumda W girdisinin devreye girmesiyle kaydedilen
verim artışlarına münhasıran bu girdiden ve bu girdi dolay ısıyla diğer girdilerden kaynaklanan artışlar olmak üzere iki gruba ay ırmak mümkün olabilecektir. Di ğer ifadeyle
kullanılagelmekte olan girdilerin bu yeni girdiye kar şı olumlu cevap verdiği söylenebilecektir.
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Yeni bir girdinin devreye girmesi yerine mevcut girdilerin tüketimini art ırmak suretiyle üretimin art ırılması ; veya her iki yola birlikte ba şvurulması hallerinde de dikkat
çekici durumlar ortaya ç ıkmaktadır. Daha kolay anlaşılması için öncelikle sadece
halen kullanılmakta olan girdilerin miktarlann ın artırılması sonucu görülen gelişmeleri;
bunun için de üretimle ilgili baz ı kavramları hatirlamaya çal ışalım.
Bilindiği gibi herhangi bir üretim girdisinin en son kullan ılan biriminin üretime sa ğladığı katkı marjinal verim olarak tanımlanmaktadır. Üretimde Miktarı değiştirilmeyen
girdilere sabit, üretimde art ış sağlamak amacıyla kullanımı artırılanlara da değişken girdiler denilmektedir. Miktarı artuılan girdinin ilk birimleri sabit girdilerin daha iyi kullanılmasına imkân sağladığı için, bu girdinin marjinal faydası belirli bir noktaya kadar
artmakta daha sonra kendine has bir şekilde azalarak s ıfır olmaktadır. Bu noktadan itibaren girdi kullanımına devam edildiği takdirde marjinal verimlilik negatif değerler
olmakta ve toplam üretim azalmaktad ır. Üretime katkılarının iyice belirlenmesi halinde, hiç değilse her birinin bir fiat ı vardır. Bundan dolay ı bu girdilerin kullanımlarını
marjinal verimlerinin sıfır olduğu noktaya kadar götürmek olsa olsa bedava olarak sa ğlanabilen veya alternatif kullan ım değeri sıfır olan girdiler için mümkün olabilecektir.
Diğer girdilerin kullan ımı ancak marjinal üretimin para de ğerinin (marjinal fayda)
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marjinal faaliyete e şit olduğu noktaya kadar götürülebilecektir. Ne var ki, hiçbir i şletmede sermaye imkanlar ı da sonsuz değildir. Dolayısıyla bütün girdilerin kullan ımını
marjinal faydanın marjinal maliyete e şit olduğu miktarlara kadar art ırmak mümkün
olamayabilecek ve sabit bir sermaye varl ığında, işletme karını azamiye ç ıkarabilmek
için, bütün girdilerin kullan ımları= marjinal faydalarının, marjinal faaliyetlerine e şit
olduğu noktalardan önceki, ba şka noktalarda e şitlenmesi gerekecektir.
Bu aç ıklamalardan sonra tekrar tart ışmanın kendi seyrine döndü ğümüz taktirde
özet olarak söylenecek hususlar ş unlardır:
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1 — Mevcut girdilerin kullan ımını, marjinal verimlili ği sıfır olduğu belirli bir noktaya kadar, art ırmakla topra ğın verimliliğini de art ırmak mümkün olmaktad ır. Ancak
maksat, topraktan al ınan fiziki' üretimi değil karı artırmaktır. Dolay ısıyla girdilerin
bedava veya alternatif kullan ım değerlerinin sıfır olmadığı hallerde girdi kullanımını bu
noktaya kadar götürmek mümkün olamamakta ; girdiler ın marjinal mal ıyetlerine e şit
olduğu noktada durdurmak gerekmektedir. İşletmelerdeki sermayenin s ınırlı olduğu
hallerde, girdi kullanımı bu noktaya kadar da art ırılamamakta, bütün girdinin marjinal
fayda, marjinal faaliyet fark ının eşit olduğu başka bir noktada durdurulmaktad ır.
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2 — Toprağın verimliliği artırılırken, belirli bir noktadan sonra kullan ılan girdilerin
marjinal, daha sonraki bir noktadan itibaren de ortalama verimlilikleri azalmaya ba şlamakta; (ekstansif marjin denilen) bu sonunca noktadan itibaren toprak verimlili ğini
artırmak pahasına girdi kullanımı artırmanın yararlı veya zararl ılığı münakaşa edilebilir
hale gelmektedir.
3 — Durum böyle olunca toprak verimlili ğini, halen kullanılmakta olan girdilerin
miktarını artırmak yerine, yeni girdilerin kullan ımını sağlayarak art ırmak daha rasyonel bir davranış olmaktadır.
4 — Mümkün olan hallerde yeni girdilerin, eski girdilerin marjinal verimliliklerini
artıran, daha ba şka bir ifade ile marjinal veriml ıilik eğrilerinin, koordinat sisteminde
yukarıya doğru çekilmesini sa ğlayan girdiler arasından seçilmesine gayret sarfedilmektedir.
5 — Tarımda verirnlilik artışı denilince, sadece toprak verimlili ğinin değil, bütün
girdilerin verimlilik art ışlannın birlikte düşünülmesi sağlanmalıdır.
Yukarıda özet olarak verdi ğimiz hususlar bizi, genel olarak sadece birim alandan
kaldırılan ürünlerdeki art ışlarla ifade edilen ve genellikle di ğer girdilerin kullanımların42
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daki art ış larla gerçekle ştirilen tar ımda "verimlilik art ışı " kavram ı nda; heyetiumOmi
yeyle bütün girdilerde gerçekle ştirilen verim art ışlarıyla ifade edilen ve genellikle girdilerin kullanım tarziar ında kaydedilen geli ş melerle veya ba şka bir ifade ile bilgi girdileri ııdeki art ış larla gerçekle ştirilen, girdi kullan ı m ında etkinlik (effieiency) kuram ına
daha doğrusu, tar ımda teknolojik gelişme konusuna, getirmektedir ki, yaz ımızın bun-

dan sonraki bölümünde bu husus incelenmeye çal ışılacaktır.

IV- ÜRETIM VE BILGI GIRDILERI
(Üretim ve Etkinlik - Üretim ve Teknoloji)

a

1 — Aynı girdi bileşimini çeşit ve oran olarak muhafaza ederek (de ğişik mahal ve
zamanlarda yürütülen mükerrer ve paralel faaliyetlerle), girdi verimini art ırmaksızın üretimde kaydedilen artışların teknolojik geliş meyle hiçbir ilişkisi yoktur.
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Teknolojik gelişmeden söz edebilmek için:

(1) Fizila girdilerin, marjinal verimlilikleri sabit kalsa bile, üretim bile şimindeki
çeşit ve oranlarının değiştirilmesi;
(2) Fiziki' girdilerin, üretim bile şimindeki çeşit ve oranlarının değiştirilmesiyle
marjinal verimliliklerinin art ınlması ;
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(3) Çeşit ve oranlarında, pratik olarak, herhangi bir de ğişikliğe başvurmaksızın
sadece bilgi girdilerinin art ırdmasıyla fiziki girdilerin marjinal verimliliklerinin art ırılması ;
(4) Fiziki' girdilerin çe şit ve oranlannı büyük ölçüde değiş tirmeksizin, katalizör
rolü oynıyan katkı maddelerinin ilavesiyle, fizikî girdilerin marjinal verimliliklerinin
artırılması ;
(5) Fizik/ girdileri veya bilgi girdilerini, art ırmak veya sabit tutmakla beraber mal
ve hizmetlerin kalitesinin geli ştirilmesi;
(6) Aynı işi gören mal veya hizmetlerin yeni ve tamamen de ğişik girdi bileş imleri
kullanarak (ikame yoluyla) üretilmesi gibi bir durumun mevcut olmas ı gereklidir.
Bizi burada yakından ilgilendiren teknolojik geli şmeler, daha az girdi kullanarak
aynı miktar ve kaliteye veya ayn ı miktar girdi kullanarak daha çok miktarda ve daha
yüksek kaliteye sahip (daha çok miktarda ve ayn ı kaliteye, aynı miktarda ve daha yüksek kaliteye sahip de olabilir) mal ve hizmet üretmeyi; daha isabetli bir ifadeyle girdilerin marjinal verimliliklerini art ırmayı mümkün kılan teknolojik gelişmelerdir.
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2 — Üretimi, zariini ve isteğe bağlı olarak, girdilerden bir veya bir kaç ını sabit tutup diğerlerini artırmak suretiyle ço ğaltan alternatiflere nazaran, kendi aralar ında ikameye imkan verilse bile, girdi toplam ını sabit tutarak art ıran teknolojik gelişmeler;
israfı ortadan kaldıran, dolayısıyla gerçek anlamıyla ekonomik birer alternatif olmaktadırlar.
Bir bakıma teknolojik gelişme, üretimde hangi girdilerin kullan ılacağını öğrendikten sonra bunların nasıl kullanılacağını ö ğrenme sanat ıdır.
Durumu bir misalle daha aç ık bir hale getirmeye çal ışalım.
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Suyun tarımda üretimi art ıran bir girdi oldu ğu herkesçe bilinmektedir. Ancak, değişik kimyevl ve fiziki yapıdaki toprakların değiş ik mevsimlerde, değişik miktarda,
değişik derinliklerde, değişik metotlarla uygulanan suya kar şı reaksiyonlan çok değişik olmaktadır. Ayn ı şekilde farklı bitkilerin, değişik gelişme dönemlerinde, değişik
derinliklerde vs. verilen suya kar şı reaksiyonları da de ğişik olmaktadır. Toprak ve bitkinin birlikte, değişik iklim şartlannda, suya karşı kombine reaksiyonlan daha büyük
bir farklılık arzetmekte; dolay ısıyla daha iyi bir üretim için denenmesi gereken sonsuz
sayıda alternatif bulunmakta; ancak, bunlardan sadece birisi optimum alternatifi temsil
etmektedir. Ne var ki, şartlar değiştikçe bu optimum da devaml ı olarak değişiklik göstermektedir.
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Su, sadece, topra ğın kök bölgesini ıslattıkça yararlı olmaktadır. Diğer yandan toprak derinliği arttıkça kök yo ğunluğu ve buna bağlı olarak suyun bitkiler tarafından
alınma imkan ve oran ı azalmaktad ır. Dolayısıyla daha seyrek fakat topra ğın daha derin
bir kesimini ıslatan bir sulamaya nazaran daha s ık fakat topra ğın daha sığ bir kısmını
ıslatan bir sulamada su daha iyi de ğerlendirilmiş olmaktadır.
Keza, toprağın sathındaki nem büyük ölçüde buharla şma kayıplarına maruz kalmaktadır. Öyleyse toprağın hemen sath ına yakın olarak verilen bir suya nazaran sathın biraz daha alt ına verilen bir su bitkiler tarafından daha iyi bir şekilde değerlendirilebilecektir.
Modern tarımda bitkiler genellikle sıralar halinde ekilmekte, ayn ı sıradaki bitkiler
arasındaki mesafe s ıralar arasındaki mesafeden az olmaktadır. Dolayısıyla sıralardan iki
sıra arasındaki farazt çizgiye do ğru gidildikçe bitkilerin kök yo ğunluğu azalm ..kta, buna bağlı olarak da bu çizginin civar ında, bütün derinliklerdeki su daha verimsiz bir şekilde değerlendirilmektedir. Öyleyse suyu mümkün oldu ğu ölçüde sıralar üzerinde tutmak ve onun iki sıra arasındaki farazi çizgiye do ğru nüfuzunu önlemek gerekmektedir.
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Suyun daha müessir kullan ımını gerçekle ştirmek amac ıyla alınabilecek tedbirleri
sonsuza kadar ço ğaltmak mümkündür. Ancak, tatbik tarz ındaki geliş melerin arzetti ği
büyük potansiyel imkanı göstermek için bu kadar misal yeterli olacakt ır. Bu imkanlar
diğer girdilerin her biri için ayr ı ayrı mevcuttur. Burada hat ırlanması gereken son derece önemli bir husus, tatbik tarz ındaki bu geliş melerin çok büyük bir kısmının sulamaya
yönelik masraflar ın çok cüzi bir kısmının yapıldığı tarlalarda yo ğunlaşmakta; diğer bir
ifadeyle, suyun daha müessir bir kullan ımı için tarlalarda al ınacak tedbirlerle tarla d ışında yapılacak masraflarda ak ıl atmaz ölçüde büyük tasarruflar ın gerçekle ştirilebilecek
oluşudur.
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3 — Teknolojik geli şme veya bilgi girdilerinin çok dikkat çekici bir yönü daha vardır. Tarımda kullanılan kimyevls gübre, mücadele ilac ı, su gibi fiziki girdilerin her ünitesi
fabrikalarda ayrı ayrı üretildikten veya barajlarda depoland ıktan sonra da ğıtım sistemiyle işletmelere intikal etmekte ve bir defa kullan ıldıktan sonra —ayn ı zaman aralığında ve pratik olarak — tekrar kullan ımları mümkün olamamaktad ır. Buna karşılık
bilgi girdileri laboratuvar ve ara ştırma müesseselerinde bir defa bulunup işletmelere aktaııldıktan sonra sonsuz say ıda kullanıcı tarafından sonsuz defa kullanilabilmektedir.
Bu haliyle bilgi girdileri bütün amme mallar ında olduğu gibi, aynı anda, miktar ve kalitesinde hiçbir azalma veya bozulma görülmeksizin herkesin tasarruf ve istifadesine aç ık
bulunmaktadır. İster yüz ister yüzbin ki şi geçsin, bir caddeyi ayd ınlatan ışıklardan
teker teker herkesin ayn ı ölçüde yararlanmas ı gibi, teknolojik bir bulu ştan da herkes
teker teker ayn ı ölçüde yararlanabilmektedir.
,

•
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4 — Tabiattaki adi unsurlar ın kıt ve bunların < elde edili ş mâliyetlerinin farklı oluşunun; elde edilmeleri en kolay olanlar ın en önce devreye sokulmalar ının tabir bir neticesi olarak fiziki' girdi kullan ımları arttıkça bunların birim mâliyetlerinin artma istidadı göstermesine kar şılık; bilgi girdilerinin kullan ımları arttıkça bunların birim maliyetleri düşmektedir. Girdi kullanımında sağladıkları tasarruf d ışında, bunların ekonomiye büyük bir katkı sağlamaları bu özelliklerinden kaynaklanmaktad ır.
5 — Bilgi girdilerinin veya teknolojik geli şmenin önemli bir özelliği bunların kullanımlarının yaygın ve tekerrüre, buna kar şılık da üretimlerinin temerküze müsait olmas ıdır. Kullanıcılarının miktarı artt ıkça mâliyetlerinin azalmas ı özelliğine bu özellik de
eklenince bu girdilerin özel sektör eliyle ü ı etilmesi güçle şmektedir. Tarımda, sanayi
sektöründen farkl ı olarak, aç ık işletmeler hakim oldu ğu için bu sektördeki bilgi girdileri üzerinde onları üretenlerin mutlak bir tasarruf hakk ına sahip olmalar ı mümkün olamamakta; dolay ısıyla, özel sektörün büyük mebla ğlara ulaşan bu daldaki yat ırımlarını
patent haklar ının sat ışı vs. gibi yollarla geri almaları güç ve hatta baz ı durumlarda imkansız olmaktad ır. Bundan dolay ıdır ki tarımda uygulamalı ve temel ara ştırmalar esas
itibariyle devlet tarafından üstlenilmektedir.
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6 — Tarımda bilgi girdilerinin üretimi güç olmakla beraber ba şka ülkelerde üretilen
bu girdilerin ülkemize aktar ılması son derece ucuz ve o nisbette kolay olabilmektedir.
Bu bakımdan tarımda üretimi art ırma söz konusu oldu ğu zaman bu bilgilerin ülkemize
adapte edilmesine büyük bir öncelik tan ınmah, ancak, bu imkân büyük ölçüde tüketildikten sonrad ır ki temel ara ştırmalara a ğırlık verilmelidir. Tabiat ıyla münhasıran ülkemizde geçerli olan meselelerin çözümü için gerekli temel ara ştırmalar bu hususta
önemli bir istisna te şkil edecektir.
7 — Teknolojik gelişmelerin diğer bir özelliği, bunların, üretime sa ğladıkları sürekli ve kararlı katkıya ek olarak, belirli aralıklarla üretimde büyük sıçramaların gerçekleşmesine imkân haz ırlayabilmeleridir.
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Bu sıçramalar, genellikle, yen girdilerin kullan ımı yoluyla, aynı ihtiyacı karşılayan
yeni mal ve hizmetlerin üretiminin imkân dahiline sokulmas ı ; eski mal ve hizmetlerin
yerine yeni mal ve hizmetlerin ikame edilmesiyle mümkün olabilmektedir.
Esas itibariyle bu s ıçramalar bilinen imkânlann sonuna kadar kullan ılıp büyük sıkıntıların ufukta olduğuna inan ıldığı zamanlarda gerçekle ştirilmektedir.
8 — Tarımda, halen, gerek bilinen teknolojilerin yayg ınlaştırılması , gerekse potansiyel teknolojilerin harekete getirilmesi yoluyla üretimi sonsuza kadar art ırmak mümkündür.
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Nitekim 1967 y ılında A.B.D. Başkanının emriyle kurulan 15 kiş ilik bir komisyon,
bugünkü teknolojik düzeyde, dünyada mevcut kaynaklar ın 40 milyar insanı besleyebileceği kanaat ına varmıştır. Bu hesaba, bal ıkç ılık dışında, denizlerin arzetti ği imkânlar
dahil değildir.
Aynı şekilde Vasili Leontief 'in yürüttü ğü bir Birleşmiş Milletler çalışmasında dünyada büyümeyi, fiziki kaynakların kıt olu şunun değil, sosyal müessese ve kurulu şlardaki yapı bozukluklarının sınırladığı kanaatına varılmıştır.
9 — Yukarıdaki aç ıklamaların ışığı altında kaynaklarda ve dolay ısıyla fiziki girdilerdeki kıtlığın:
(1) Bu girdileri daha rasyonel kullanma imkanlar ının bulunması ;
(2) Tabiatta mevcut olmakla beraber ekonomik faaliyetlerde de ğerlendirilmeyen
unsurların, mevcut ihtiyaçların karşılanmasında alternatif imkânlar sa ğlıyan yeni mal
ve hizmetlerin üretiminde kullan ılmasının imkân dahiline sokulması yani mal, hizmet
ve girdilerde ikame yoluna başvurulması ;
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(3) Girdilere ek olarak mal ve hizmetlerin daha rasyonel bir tarzda kullan ılması ;
(4) Tabiatta mevcut unsurlar ın tabii veya suni bir takım işlemlerden sonra, tekrar
tekrar kullanılmalarının imkân dahiline sokulmas ı yoluyla giderilebilece ği de sanırım ki
anlaşılmış oldu.
Burada bunlara eklenecek olan husus, yal ın insan kaynağının, bu kaynağm en iyi
değerlendirildiği bölgelerde halen mü şahade edildiği veçhile, kıtlaşması halinde nüfus
artışını teşvik eden politikaların uygulanmasıyla meselenin çözümlenebilecek olu şudur. Nitekim bu politikaların uygulamaya konmas ının bir sonucu olarak baz ı Doğu Av:
rupa ülkeleri nüfusunda görülen negatif büyüme h ızları pozitif bir yapıya kavuşturulmuş olmaktadır.
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Yetişmiş insan gücünün kıtlaştığı hallerde e ğitim hiznietlerine ağırlık vermek suretiyle, belirli bir süre içinde bu kıtlığın atlatılmakta olduğu bilinen bir gerçektir.
V DEĞERLENDIRME, ÖZET VE SONUÇ
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I —Tabiatta , mevcut halleriyle insan ihtiyaçlar ını giderebilecek durumda olan bol
miktarda üretim faktörü mevcuttur. İnsanlık, tarihin de ğişik dönemlerinde kazand ığı
bilgi birikimi ve mevcut ihtiyaç düzeyine göre çe şitli üretim faktörlerini çe şitli derecelerde değerlendirebilmektedir. Önce toprak ve su gibi ana üretim faktörlerinin çok s ınırlı bir bölümü, bir veya birkaç tip ihtiyaç için, devreye sokulmu ş , daha sonra bir yandan değerlendirme oran ı giderek büyürken di ğer yandan onlar ın yeni kullanımlara
konu oldu ğu görülmüştür.
İnsanlık tarihinin oldukça ileri bir safhas ında, kömür, petrol gibi hemen kullanılabilir diğer tabii kaynaklar büyük miktarlarda de ğerlendirilmeye başlanmış tır.
Halen, olduğu gibi değerlendirilememekle beraber konum ve kompozisyonlan değiştirilmek suretiyle değerlendirilebilecek çok büyük bir potansiyel mevcuttur.
Enerji.alanında; bitumlu ş istler, deniz dalgaları, gel-git olay ı, çeşitli deniz akıntıları , akarsular ve diğer hidrolik kaynaklar, arz ısısı , güneş enerjisi, biyolojik art ıklar, nükleer kaynaklar gibi devreye sokulabilecek çok büyük bir potansiyel mevcuttur ve bu
potansiyeli bugünkü teknolojiyle, bu günkü ekonomik kalk ınmış lık düzeyinde devreye
sokmak mümkündür.
Gıda alanında çöller de dahil olmak üzere çok büyük miktarlara ula şan bir toprak
kesimini tarıma açmak hala daha mümkündür. G ıda maddelerinin fiatları artt ıkça teknik yönden fizibil olan bu projeler ekonomik bak ımdan da fizibil hale gelecektir.
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Dünyada her y ıl silahlanmaya harcanan yakla şık 400 milyar dolarl ık bir meblağın,
sekizde biri olan, 50 milyar dolarl ık bir bölümünün Hind yarımadasındaki İndus, Ganj,
Brahma Putra nehir havzalar ındaki toprak ve su kaynaklarm ın geliştirilmesine tahsis
edilmesi halinde bugünkü dünya nüfusuna yakın bir nüfusun beslenebilece ği tesbit edilmiştir.
Keza Sudan 'daki toprak ve su kaynaklar ıyla güneş enerjisinin arzetti ği imkânların
tamamen de ğerlendirilmesiyle aynı miktar bir nüfusun banndıırdabileceği hesaplanmıştır.
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Mevcut tarım alanlarının sulanması , yılda birden çok ürün al ınması; gelişmiş tohumluk başta olmak üzere di ğer girdilerin etkin bir şekilde kullan ılması , aynı yetişme
döneminde ayn ı yerde değişik şerit ve sıralarda değişik ürünlerin yetiştirilmesi gibi
imkânlarm kullanılmasıyla mevcut tarım ürünlerini büyük ölçüde art ırmak mümkün
olabilecektir.
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200 milyon hektarlık bir ekim alanına sahip olan Sovyetler Birli ği 'nde sadece toprak tasarruf rejimini de ğiştirip kollektif tasarruftan özel tasarrufa geçmekle bu
ülkedeki tarım üretimini çok büyük ölçüde art ırmak mümkün olabilecektir. Halen, bu
ülkede, toplam tar ım topraklarının % 3'ünü te şkil eden özel parsellerde ülke tar ım
üretiminin % 25'lik bir kısmı üretilmektedir. Baz ı ürünlerde % 25'lik bu oran ın daha da
yüksek olduğu bilinmektedir.
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Kızıl Çin, son 4-5 y ılda tarımda komün sistemini terkederek "mesuliyet sistemi"
denen bir çeşit özel tasarruf sistemine geçmek suretiyle tar ım üretimini hissedilir ölçüde art ırmıştır.
Arzın dörtte üçünü olu şturan denizlerin, bitki kökenli g ıda maddeleri üretiminde
taşıdığı imkan henüz el de ğmemiş bir şekilde beklemektedir. Bu konuda sadece Japonya ciddi bir başlangıç yapmıştır.
Ayrıca genetik mühendisliğinin arzettiği imkânlar el değmemiş büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.
Dünyada ayak basacak bir yer bulduklar ı ve çabalarını sürdürdükleri sürece insanları rızıklarını temin konusunda endi şeye kapılmaları için ciddi bir sebep mevcut değildir. Feza araştırmaları sonucu peyk, ayrıca, okyanusların sathında sabit veya yüzer şehirlerin in şasıyla insanoğlunun ay'ak basacağı alanlar da büyük ölçüde art ırılacaktır.
Insanoğlu aklını , tahrip için de ğil de imar ve ihyâ için kulland ığı takdirde mevcut
imkânların ihtiyaçlar ın çok ötesinde oldu ğunu anlamak güç olmayacakt ır. Bu yön
değiş ikliğini yapmak ise bilim ve teknolojiden çok bir dini inan ış meselesidir. Dolayısıyla insanlığın en büyük potansiyeli belki de bu yolla harekete geçirilecektir.
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İ nsanlık tarihi bütünüyle sürekli bir refah art ışına şahit olmu ş tur. Bu art ışın gelecekte de devam edece ğini gösteren müjdeler vard ır.
2—Üretim, sadece, dünyada mevcut e ş yan ın tabiat ına nüfuz ederek adi unsurların konu ve kompozisyonlar ın ı değiş tirmek suretiyle onlar ı insanlığa daha yararl ı hale
getirme meselesi olmay ıp ayn ı zamanda sosyal ve hukiila bir düzen meselesidir. Bu
düzenin kurulup korunmad ığı durumlarda insan ın tabiatla mücadelesi yerini insan ın
insanla mücadelesine terkeder. Böyle bir mücadelenin IA1(.411 oldu ğu durumlarda insanın tabiata nüfuzuna ve onun imkanlar ından istifadesine imkan kalmaz, dolay ısıyla
ilmi' ve teknolojik terakkiden söz edilemez.

cy

a

Böylesine bir sosyal ve hukuki düzende esas olan insan enerji ve yarat ıcı gücünün
devreye sokulmasıdır. Bunun için yap ılacak ilk iş , kiş inin çabalarıyla, bu çabalar sonucu elde edilen semereler aras ında doğrudan doğruya bir iliş ki kurmakt ır. Bu ilişki
mülkiyet ve miras müesseseleri içinde ideal bir şekilde tecessüm ettirilmektedir.
Bundan dolay ı kiş i ile eş ya arasındaki iliş kinin ferdi mülkiyet merhalesine ula ş tığı ve
bu mülkiyetin mirasla tamamland ığı toplumlarda üretim faktörlerinin harekete getirilmesi ve üretimin art ırılması daha kolay olmaktad ır.
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İ çinde bulunduğ umuz ça ğ , ferdt mülkiyet ve miras haklartn ı reddeden iddial ı siyasi' rejimlerin u ğrad ığı başarısızlıkları sergileyen say ısız misallerle doludur. Halen bu
rejimler geriye dönü ş dönemine girmiş bulunmaktad ırlar. Çin Halk Cumhuriyeti'nde
bu dönüş fiilen tamamlanm ış , hukffld kal ıplara oturtulmay ı beklemektedir. Sovyetler
Birliği'nde tarımda mevcudiyeti kabul edilen yap ı bozukluklar ı esas itibariyle kaynak
tasarruf rejimiyle ilgilidir. Bu ülke bu dönü şün sancıları n ı yaşamaktad ır.
Mülkiyet hakk ı tanı ndıktan sonra, bu hak üzerinde, onu s ı n ırlayan bir tak ım ayni
ve şahsi haklar ın geliştirilmesi, baz ı arızıt hallerde, e ş yan ın 'azara ölçüde kullan ılması
hususunda bir tak ım kolaylıklar sağlamaktad ır. Bundan dolay ı bu hakların geliş tirilmelerinin özel bir önem ta şıdığı da hat ırdan ç ıkarılmamal ıd ır.
3—Ki ş inin, çabası sonucu ortaya ç ıkacak ürünlerin münhas ıran, mülkiyet, miras
v.s. gibi hukilla müesseseleri de içine alan sosyal düzende korunmas ı , onun enerjisini
son haddine kadar seferber etmesine yeterli olamamakta, bu semerelerin, ayr ıca, tabii.
sfetlere karşı da korunması gerekmektedir.
"a
4—Ki ş i çabalar ı nın sonuçların ı korumay ı amaç edinen sosyal ve taba bir çevrenin tesisi, mü ş terek kabul ve gayretleri gerekli k ıld ığı için, kiş ileri aşan bir kamu görevidir ve devlet taraf ından yüklenilmelidir.
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5—Üretimde:
a) Üretimin art ırılması
b ) Sâ‘bit girdilerin özellikle topra ğın veriminin art ırılması
c) Tüm girdilerin kullan ımında müessiriyetin art ırılması
olmak üzere birbirini takip eden üç merhale vard ır.
Bu merhalelerden birinden di ğerine geçiş bir terakki olarak de ğerlendirilmelidir.

a

6-- Girdi çe şit ve oranlann ı sabit tutarak mükerrer ve paralel gayretlerle ürünün
artırılması oldukça yalın bir çabad ır. Bazı girdilerin, teknik veya ekonomik sebeplerle,
belirli süre için sabit tutulmas ına rağmen diğer girdilerin miktarını artırarak (sâbit tutulan bu girdilerin) daha yo ğun kullammını .sağlamak suretiyle ürünlerin art ırılması sadece bir üretim meselesi olmay ıp ayn ı zamanda bir verimlilik meselesidir.

pe
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7—Bazı girdileri sâbit tutup di ğerlerini art ırmak suretiyle sâbit girdilerin verimlilikleri artırılırken miktarı artırılan girdilerin verimlıilikleri azalt ılmaktadır. Bu arzulanan bir husus değildir. Maksat bütün girdilerin marjinal ve ortalama verimliliklerini optimum bir bölgede tutabilmektir. ideal olan husus, fizik girdileri sabit tutarak verim ve
üretimi art ırmakla gerçekle ştirebilmektir. Bu ise, tüm girdilerin müessir kullan ımıyla
mümkündür. Bu merhalede üretimde verimlili ğin ötesinde efficiency, müessiriyet kavramı devreye girmektedir.
8—Girdi kullan ımında müessiriyet, hangi girdilerin kullan ılacağına ilâveten, bunların nasıl kullanılacağı husiisunu yani teknolojiyi devreye sokmaktad ı •.
9—Teknoloji, üretimi pahal ı merkeziyet gerektiren fakat kullan ımı yaygmlaştınlabilen bir girdidir. B ı r yandan kaynak kullan ı m ı n ı as,13,nye indirdiğ i, diğer yandan
yaygınlaş tıkça Mrım maliyeti düş tüğü için en ucuz girdi çeşididir.
10—Teknoloji, miktar ve vasf ında hiçbir azalma olmadan ayn ı anda herkestaraf ından kullanılabildiği, yararlannı , geliştirenlere hasretmek genellikle mümkün olmad ığı,
kullanımı artt ıkça birim maliyeti dü ştüğü ve ilk üretimi pahal ı olduğu için ekonomik
bakımdan amme malları (public goods)'n ın bütün özelliklerini ta şımaktadır. Bundan
dolayı kamu tarafından üretilmesi, adapte edilmesi ve yayg ınlaştırılması uygun olmaktadır.
11—Bu sonuncu hususların sosyal düzenin kurulmas ı ve tabii' ortamın ekonomik
faaliyetler müsâit bir şekle getirilmesiyle ilgili konulara da te şnifti mümkündür.
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12—Bütün bunlardan dolay ı, üretimde, bilgi veya teknoloji girdileriyle tabiri
câizse— sosyal ve tabii düzen girdileri büyük bir a ğırlık ve öncelik ta şımaktadır. Fizik
girdilerin kullanımı ancak bunlar sayesinde mümkün olmakta ve müessiriyet kazanmaktadır.

pe
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a

Ancak uygulamada 'teknoloji ve düzen girdileri ihmal edildiği halde fiziki girdifere
önem ve öncelik verilmektedir. Bu, düzeltilmesi gereken ak ıl dışı bir davranış olmaktadır ve muhtemelen tanmda üretimi daha h ızlı artıramayışımız bu sebepten kaynaklanmaktadır.
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TÜKETIM KOOPERATIFLERI VE
TÜKETİ C İN İN KORUNMASI

a

Rıza AYHAN

ÖZET
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"Tüketicinin korunmas ı ", daha do ğru bir ifade ile belirtmek gerekirse
''Nihai Tüketicinin Korunmas ı '', günümüz hukuk politikas ı n ın önemli bir konusunu olu ş turmaktad ır. Tüketicinin korumas ın ın bn kadar önem kazanması n ı n sebeplerini. tesbit etmek, tüketicinin korunmas ı n ı sağ lamak kadar güç
değ ildir. Tüketim, bugünkü modern toplumlarda gün geçtikçe daha çok önem

pe

kazanmaktad ır. Bu sebeple de günümüz toplumlar ına "Tüketim Toplumu" denilmektedir. Günümüzde yükselen hayat seviyesi ile birlikte kredi imkanlar ı
artmakta, mal ve hizmetlere talep büyümektedir. Ancak, bu imkanlar ve talepler. artt ıkça tüketicinin durumu düzelece ği yerde, kötüleşmektedir. Tüketicinin bu zay ıf durumu, mevcut iktisadi sistemde müte şebbisinki kadar kuvvetlendirilemezse, daha da kötüle şecektir.
Tüketiciler, kendi durumlann ı tüketim kooperatifleri te ş kil ettirmek suretiyle, biraz da olsa, kuvvetlendirmeye ve kendilerini yükselen fiyatlara kar şı
korumaya baş lam ış lardır. Tuketim kooperatiflerinin amac ı, kendi üyelerine
düşük fiyatla ve iyi kalite ile diğer müte şebbislerden daha iyi mal ve hizmet
sunmaktır.

GIRI Ş
Tüketicinin, bilhassa en son münferit tüketicinin korunmas ı günümüzde beynelmilel hukuk politikas ı n ı n en önemli konusunu olu şturmaktad ı r. ABD'de, Skandinav ülke-
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lerinde, ba ş ta Federal Almanya ve İ ngiltere olmak üzere birçok Bat ı Avrupa ülkesinde,
Avustralya'da ve hatta sosyalist bloktaki Polonya'da "Tüketicinin Kort nmas ı " hususunda çe ş itli kanunlar ç ı kart ı lm ış tı r (1). Ülkelerdeki bu çal ış malar ı n yan ı nda Uluslararas ı kurulu ş lar da, konuyla ilgili olarak, üyelerine tavsiyede bulunan rapor ve programlar haz ı rlamaktadı r. Bunlar ı n ba ş l ı calar ı (2): Uluslararas ı Ekonomik İş birliğ i Örgütü
(OECD) taraf ı ndan haz ı rlanan üye devletlerin tüketiciyi koruma politikas ı hakk ı ndaki
1972 tarihli Raporu, Avrupa Konseyi Dan ış ma Genel Kurulu'nun "Tüketicilerin Korunmas ı n ı n Temel İ lkeleri"ne ili ş kin 1973 tarihli karar ı , Avrupa Ekonomik Toplulu ğ unun 1975'de kabul etti ğ i "Tüketicinin Korunmas ı ve Ayd ı nlatılmas ı Program ı "d ı r.
Memleketimizde de, uluslararas ı platformda devam eden bu çal ış malara paralel
geli ş meler kaydedilmi ştir. Bu geli ş melerin belli baş l ı lar ın ın ilki "Üçüncü Be ş Y ı ll ı k

a

Kalk ı nma Plân ı "d ı r. Üçüncü Be ş Y ı ll ı k Kalk ı nma Plân ı 'mn "Politikalar ve Reformlar"
ba ş l ığı n ı ta şı yan be ş inci kesimin birinci bölümünde "Ticaret Politikas ı " baş l ığı n ı ta şıyan 2031. maddesinde (3) tüketicinin korunmas ı için ço ğ u gerçekle ş memi ş bir takı m
tedbirlere yer verilmi ş tir. Üçüncü Be ş Y ı ll ı k Kalk ı nma Plân ı 'nda yer alan tedbirlere

cy

benzer tedbirler Dördüncü Be ş Y ı ll ı k Kalk ı nma Plân ı 'nda yer alm ış tı r. Dördüncü
Be ş Y ı ll ı k Kalk ı nma Plân ı 'mn "Ticaret Politikas ı " (4) ba ş l ığı n ı taşıyan bölümde;
"üretici ve tüketici aras ı na gereksiz kademelerin girmesini ve spekülatif fiyat hareketlerini önlemek amac ı yla..." diyerek, yine ço ğ u gerçekle ş memi ş bir dizi tedbirden bahsedilmi ştir.
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Ayr ıca 1970 y ı l ı nda Ticaret Bakanl ığı bünyesinde bir "Tüketici Sorunlar ı Ş ubesi"
kurulmu ş sa da, bu ş ube 1974 y ı l ı nda kald ı r ı lm ış t ır. 15.11,1971'de de "Tüketicinin
Korunmas ı İ çin Ticaret Konusu Mal ve Hizmetlerle ilgili Faaliyetlerin Düzenlenmesi
Hakkı nda Kanun Tasar ı sı " Hükümetçe TBMM'ne sevkedilmi ş , ancak sonraki dönemde
benimst. -:medi ğ inden kadük olmu ştur (5)

Nihayet 1982 Anayasas ı 'nda "tüketicinin korunmas ı " anayasa hükmü haline gelmi ştir. Anayasam ız ı n 172. maddesinde: "Devlet, tüketicileri koruyucu ve ayd ı nlat ıc ı

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kanunlar için bkz. von Hippel, E., Verbraucherschutz, 2. Aufl., Tübingen 1979,
s. 225 vd.
Geni ş bilgi için bkz. von Hippel, a.g.e., s. 1 vd.; Göle, C., Aldat ıc ı Reklâmlara Karşı Tüketicinin Korunmas , Ankara 1982, s. 22 vd.
üçüncü Be ş Yıllık Kalkınma Plân ı , DPT Yay ınları , s. 905-906.
Dördüncü Beş Y ıllık Kalkınma Plân ı , DPT Yay ınları , s. 280-281.
D. 3, Toplant ı 3, no. 85 (1/547,.
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tedbirler al ı r, tüketicilerin kendilerini koruyucu giri ş imlerini te şvik eder." denmek suretiyle umumi mahiyette bir direktif verilmi ş tir. Ancak, 1982 Anayasas ı 'n ı n yürürlü ğe
girmesinden bu yana "Tüketicinin Korunmas ı Kanunu Tasar ı s ı " üzerindeki çal ış malar
Ticaret Bakanl ığı 'nca tamamlanamam ış tı r (6).

I- TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Tüketicinin korunmas ı , daha geni ş olan ekonomik bak ı mdan güçsüz olanlar ı n korunmas ı meselesinin önemli bir bölümünü te ş kil etmektedir (7). Ekonomik bak ı mdan
güçsüz olanlar ı n korunmas ı Anayasam ı z ı n 2. maddesinde belirtilen "Sosyal Hukuk
Devleti" ilkesinin bir gere ğ idir. Anayasam ız ı n bu genel hükmünün yan ı nda, 172.
maddede, tüketicinin korunmas ı huseit bir şekilde ele al ı nm ıştır.

a

Art ı k anayasa hükmü haline gelmi ş olan "Tüketicinin Korunmas ı "n ı n esaslar ı n ı
tesbit etmek, tüketicinin korunmas ı kadar zor bir husus de ğ ildir. "Tüketim Toplumu"
olarak nitelendirebilece ğ imiz modern toplumlarda tüketim büyük önem kazanmakta-

cy

d ı r. Yükselen hayat seviyesi ile kredi imkari ı ve reklâmlar ı n (8) itici gücü sebebiyle, mal
ve hizmetlere talep artmaktad ı r. Talebin artmas ı na ra ğ men, dağı n ı k bir mahiyet arzeden tüketiciler, mal ve hizmetleri arzedenlere kar şı zay ıf durumdad ırlar. Tüketicilerin,
mal ve hizmetleri arzedenlere kar şı zay ıf durumda olmalar ı tüketicinin korunmas ı n ı bir
kat daha zorunlu k ı lmaktad ı r (9).
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II- TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TEMEL ESASLARI
Tüketicinin korunmas ı n ı n ortaya ç ı kard ığı meseleleri çe ş itli aç ı lardan ele almak
mümkündür (10):

Bunlardan birincisi tüketicilerin a şı r ı fiyatlara kar şı korunmas ı d ır.
İ kinci mesele tüketicilerin sa ğ l ı kl ı bir rekabet ortam ı ndan yararland ı r ı lması ve iyi
seçim yapabilmesi için ayd ı nlat ı lmas ı d ı r.

Üçüncü mesele tüketicilerin genel i ş lem ş artlar ı yoluyla istismar edilmesinin önlenmelidir.

Tüketicinin Korunması Kanunu Tasarısı üzerindeki çal ış malar Ocak 1985'de devam etmekteydi.
(7) von Hippel, a.g.e., s.
(8) Göle, a.g.e., s. 47 vd.
(9) von Hippel, a.g.e., s. 1-27.
(10)Tando ğan, H., Tüketicilerin Korunması ve Sözle ş me Özgürlü ğünün Bu Aç ıdan S ınırlanmas ı , Ank Ila 1977, s. 11; von Hippel, a.g.e., s. 1-27.
(6)
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Dördüncü mesele, tüketicilerin bozuk ve tehlikeli ınâmullerden korunmas ı ş eklinde
kendini gösterir.
Be ş inci mesele tüketicilerin munferit talep ve dava haklar ı n ı fiilen ve kolayl ı kla
kendini gösterir.
Altı ncı mesele tüketicilerin münferit talep ve dava haklar ı n ı fiilen ve kolayl ı kla
kullanabilmesinin gerçekle ş tirmesine ve onlar ı n bu haklar ı n ı kullanmaya özendirilmesine iliş kindir.

A) Tüketicilerin A şırı Fiyatlara Kar şı Korunmaları

a

Bu koruma, bir taraftan Devletin ve Belediyelerin fiyatlara do ğrudan doğ ruya müdahalesi yoluyla, di ğer taraftan sa ğ l ı kl ı bir rekabet zemininin düzenlenmesi ve kart‘llerle fülî tekel sahibi te ş ebbüslerin piyasaya egemen olmalar ın ı n ve a şı rı fiyat anla şnilar ı n ı n önlenmesi şeklinde (11) dolayl ı yoldan olur. Memleketimizde tüketicilerin a şı rı
fiyatlara kar şı korunmalar ı amac ıyla azami fiyat tesbiti hususunda, zaman zaman, Hükümete veya Belediyelere yetki tan ıyan çe şitli kanun ve kararnameler ç ı kar ı lm ış tı r
ça zordur.
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(12). Ancak bu kanun ve kararnamelerin ço ğ unun amac ı na ula ş t ığı n ı söylemek olduk-
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Tüketicilerin a şı r ı fiyatlara kar şı korunmas ı n ı n bir diğer yolu da, tüketicileri tüketim kooperatifleri arac ı l ığı yla korumad ır. Kooperatiflerde esas gaye kazanç elde edip
ortaklara dağıtmak değ il, ortaklar ın ihtiyaçlar ın ı daha kolay ve ucuza temin etmektir
(Koop. K. m. 1). Kooperatifler bu gayeye ula ş mak için tüzel ki ş ilik vasfı na (MK md.
46) ve maksatlar ı na uygun olan (TK m. 137) her i ş i yapabilir ve hatta ticari i ş letme
aç ı p, iş letebilir (TK m. 11-13; TSN m. 14). Sa ğl ı kl ı bir rekabet ortam ı dan istifade
edildiğ i zaman, kazanç payla şma gayesi olmayan kooperatifler, tüketiciyi koruyan
önemli bir müessese olur.

B) Tüketicilerin Serbest Rekabet Ortam ından Yararland ırılması
Rekabet, cemiyet halinde ya şayan insanlar aras ı nda her zaman çe ş itli ş ekillerde
tezahür eden tabii ve ruhi hallerin bir neticisedir (13). Tüketici ilgilendiren rekabet,

(11)Bu hususta Sanayi ve Ilcaret Bak nl ığı tarafından tekelle şmeyi ve kartelle şmeyi
önlemek amac ıyla "Rekabeti S ınırlayan Anlaşmalar ve Uygulamalar Hakk ında Kanun Tasarısı " Bakanlar Kurulu'na sevk edilmi ştir.
(12)Kanun ve kararnamelerin listeâ için bkz. Tando ğ an, H., Yürürlü ğ e girişinin ellinci
yılında Türk B açlar Kanunu, BAT İDER, C. VIII, s. 18.
(13)Bkz., Örs, a.g.e., s. 3 vd.; Karayalç ın, a.g.e., s. 450 vd.
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iktisadi' rekabettir (TK m. 56-65), geni ş ölçüde, 30 Eylül 1943 tarihli İ sviçre Haksrz
Rekabet Kanunu'ndan esinlenmi ş tir. Yaln ı z ticârt i ş letme ile ilgili olmayan i ş lerde uygulanmak üzere BK m. 48, İ sviçre'deki düzenlemeden farkl ı olarak muhafaza edilmi ş tir k14).
TK m. 58'e göre haks ı z rekabet dolay ı s ı yla mü şterilere dava açmak hakk ı tan ı nn ış sa da, dava açma şart ı olarak, mü ş terinin zarar görmesi aranm ış t ı r (TK m. 58).
Memleketimizde haks ı z rekabet ve yan ı lt ı c ı reklamlar yüzünden zarara u ğrayan münferit tüketicilerin tazminat davas ı açmak yoluna gittikleri pek görülmemektedir. Bu durum tüketicilerin hukuki' yetkileri bak ı m ı ndan yeterli bilgi sahibi olmamalar ı ndan, dava
açman ı n külfet ve masraflar ı n kaç ı nmalar ı ndan, ay ı ba karşı tekeffül davalar ı n ı n tercih
edilmesinden ve TK m. 58'e dayanan davalar ı n uygulamada henüz yerle ş memi ş olmas ı ndan ileri gelmektedir (15).
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Ticaret Kanunumuzun dava açabilecek ki ş ilerle ilgili hükmü değ i ş tirilmeden, tüketici birlikleri kurulsa bile, tüketici birliklerinin tazminat davas ı açma yetkisi olmayacağı ndan, sadece tesbit, içtinap ve hukuka ayk ı r ı durumun ortadan kald ı r ı lmas ı davala-
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r ı yia yetinmek zorunda kalacaklard ı r. Bu sebeple, tüketicilerin serbest rekabet ortam ı ndan faydalanmalar ı , tüketici birliklerine dava hakk ı tan ı mak yoluyla mümkün olabilecektir.

C) Tüketicilerin Genel i ş lem Şartlarına Karşı Korunması
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Baz ı mecburiyetler sonucu ortaya ç ı kan, standart hükümlerini ihtiva eden ve
tüketicilerin oldu ğ u gibi kabul etmesi gereken sözle ş melere "kitle sözle ş meleri" (Massenvertrage) ad ı verilmektedir. Kitle sözle ş melerinde genel şartlar ı önceden tesbit eden
taraf bunlarda de ğ i ş iklik yapma imkan ı na genellikle sahiptir. Buna kar şı , ekonomik
bak ı mdan güçlü oldu ğ u için, kar şı taraf ı n ileri sürebilece ğ i değ i ş iklikleri kabule yana şmaz. Böylece taraflardan birinin kendi şartlar ı n ı di ğerine dikte etmesine yol açan bir
sözle ş me hürriyeti hürriyet olmaktan ç ı k ı p bir ayr ı cal ı k halini kaza ıı r (16).
Ekonomik bak ı mdan güçsüz ve te ş kilâtlanmam ış olan tüketicilerin, yukar ı da sözü
nü etti ğ imiz çe ş itten genel i ş lem ş artlar ı na kar şı korunabilmesi; ya bu genel i ş lem şartlar ı idarenin ön denetimine tâbi tutulmal ı , ya da bu hususta özel bir kanunla düzenlemek suretiyle mümkün olabilir.

(14)Tart ış malar için bkz. Karayalç ı n, a.g.e., s. 450 vd.; Örs, H.F., Türk Hukukunda
Haks ız Rekabet, Ankara 1970, s. 21 vd.
(15)Tando ğan, a.g.e., s. 17-18.
(16)Tando ğan, a.g.e., s. 25.
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D) Tüketicilerin Tehlikeli ve Bozuk Mamullere Kar şı Korunması (17)
Münferit tüketicilerin tehlikeli ve bozuk mamullere kar şı korunmas ı bilhassa imalatç ı n ı n sorumlulu ğu ve sat ı c ı n ı n ay ı ba karşı tekeffül borcu müesseseleriyle düzenlenmi ş tir. Ancak seri halde üretilen ve piyasaya arzedilen mamullerdeki bozukluklar toplam olarak çok daha büyük zararlara yol açabilir. Objektif ihtimam mükellefiyetine dayanan bir sorumlulukta kurtulu ş beyyinesi getirmek imkan ı da oldu ğundan tüketiciyi
korumak için imalatç ı n ı n ve dağıt ı c ı n ı n sorumlulunun bir "tehlike sorumlulu ğu" olarak özel bir kanunla düzenlenmesi gerekir (18).

E) Tüketicilerin Taksitli ve Ön Odemeli Sat ımların
Tehlikelerine Karşı Korunmalar ı
Taksitle sat ış larda al ı c ı y ı korumak için sözle ş menin feshi halinde al ı c ıya a şır ı
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borçlar yükleyen, ödenmi ş taksitlerin yanmas ı n ı önleyen, muacceliyet şartlar ı n ı n
geçerlili ğ ini sı n ı rl ı yan hükümler BK'muzun 223 ve 224. maddelerinde yer almaktad ı r.
Mehaz kanunda bu hükümlerin yetersizli ğ i tesbit edilmi ş ve 23 Mart 1962 tarihli bir
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kanunla İ BK 226-228 (BK m. 223-224) maddeleri de ğ i ştirilmi ş ve bunlara yeni maddeler (226 a-226 m; 227 a-227 i) ilave edilmi ştir. Memleketimizde de kabul edilmesi
büyük rahatl ı k getirecek olan, mehaz kanuna ilave edilen hükümler, daha ziyade tüketiciyi koruyucu mahiyettedir (19).

F) Tüketicilerin Ferelf Talep Haklar ının Gerçekle ştirilmesi

(20)
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Münferit tüketiciler, kendilerinin korunmas ı na imkân tan ıyan yetkilerini bilmemekte ve haklar ı ndan istifade edemernektedirler. Haklardan istifade edilememesine bazan da mahkemelerle veya avukatlarla ili ş ki kurmaktan çekinme, dava aç ı l ı rsa, zaman,
para, enerji harcanaca ğı kaygı s ı , adalete veya avukatlara duyulan güvensizlik rol oynamaktad ı r (21).

Tüketici birliklerine veya daha iyisi tüketicileri korumakla görevli bir resmi makama onlar lehine dava açmak hakk ı n ı n tan ı nmas ı tüketicilerin lehine olacakt ı r. ABD'nde
bir yandan tüketiciyi davaya özendirmek için çe ş itli tedbirler al ı n ı rken, di ğer yandan
Federal Ticaret Komisyonu'na tüketici taleplerini kullanmas ı için çe ş itli yetkiler verilmektedir (22).

(17)von Hippel, a.g.e., s. 39-75
(18)Tando ğan, a.g.e., s. 43
(19)von Hippel, a.g.e., s. 158 vd.
(20)von Hippel, a.g.e., s. 123-145
(21)von Hippel, a.g.e., s. 125
(22)Bkz. Göle, a.g.e., s. 14 vd.
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III- KOOPERATIF KAVRAMI
İ sviçre Borçlar Kanunu (OR), ş irketler bahsine girilirken "Ticaret Ş irketleri ve
Kooperatifler" ş eklinde bir ayr ı m yapmak suretiyle, kooperatiflerin ticaret ş irketlerinden ayr ı olduğunu belirtmek istemi ştir (23). Memleketimizde, halen yürürlükte bulunan, 6762 say ı l ı Türk Ticaret Kanunu'nda "Kooperatif Ş irketler" (24) hakk ı nda ticaret ş irketlerinden ayr ı bir düzenleme getirilmemi ştir. Bu hükümlerin büyük bir k ı sm ı ;
ileride kooperatif mevzuat ı n ı n birle ş tirileceğ i, ı slah edilece ğ i ve ayr ı bir kod haline getirilece ğ i noktas ı ndan hareket edilerek, 1926 tarihli Ticaret Kanunu'ndan (Eski TK
m. 478-502) al ı nm ışt ı r (25).
Kooperatifler hakk ı ndaki düzenleme 1163 say ı l ı "Kooperatifler Kanunu" ile
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6762 say ı l ı Ticaret Kanunu'ndan ayr ı lmış tı r (26). 1163 say ı l ı Kooperatifler Kanunu
24 Nisan 1969 tarihinde kabul edilmi ş , 10 May ıs 1969'da yay ı nlanarak 10 A ğustos
1969 tarihinde yürürlü ğe girmi ş tir. 1163 say ı l ı kanunun yürürlü ğe girmesinden önce
mevcut olan kooperatiflerin yeni kanuna intibak süresi iki y ı l olarak belirlenmi ş , bu
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süre bilâhare 1496 say ı l ı kanunla üç y ı la ç ı kart ı lm ış ve süre 10 A ğustos 1972'de sona
ermi ş tir. Böylece 1163 say ı l ı Kooperatifler Kanunu, kooperatiflerin huk ınd temelini
olu şturan tek bir genel hüküm olarak, kalm ıştı r. Bu genel düzenlemeden ba ş ka, kooperatifler hakk ı nda çe ş itli özel kanunlar vard ı r (27).

Ortaklar ı n ı n ekonomik menfaatleri esas al ı nd ığı için kooperatifin amac ı n ı n ekonomik oldu ğu kabul edilir. Amac ı n ı n ekonomik olmas ı na rağmen kooperatifin kendisi
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ekonomik bir amaç takip edemez. Kooperatifin amac ı "sağ lama ve koruma"d ır (28).
Kooperatiflerin çal ış ması ile ortaklar ı n ekonomik durumlar ı geli ştirildiğ i için "iktisadi'lik ilkesi" ortaklar için sözkonusudur. Ekonomik menfaatleri geli ş tirme amac ı ndan,
esas olarak, do ğrudan do ğruya kooperatiflerin ortaklar ı istifade eder. Fertler kooperatiflerde, ortakl ı klarda oldu ğu gibi, kazanç elde etmek ve payla ş mak için değil, ekonomik ihtiyaçlar ı n ı sağ lamak, mesleki menfaatleri korumak, güven alt ı na almak, baş ka
bir söyleyi ş le; Alman ve İ sviçre kanunlar ı n ın (29) kulland ı klar ı deyimle "ekonomilerini geli ştirmek" için biraraya gelirler.

(23)Bkz. İBK (OR) üçüncü K ısım, Ticaret Şirketleri ve Kooperatifler, m. 552-926.
(24)Bkz. TK m. 485-502.
(25)Karayalç ın, a.g.e., s. 404.
(26)Kooperatif- Şirket tart ışması hususunda bkz. Karayalç ın, a.g e., s. 404 vd., PoroyTekinalp-Çamo ğlu, Ortakl ıklar Hukuku, C. II, İstanbul 1976, s. 337 vd.
(27)Bkz. Karayalç ın, a.g.e., s. 404 vd.
X\28)Poroy-Tekinalp-Çamoglu, a.g.e., s. 337-338
(2)Gen. G. S-1; Art 828 OR.
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Ortağın ekonomisini geli ştirmek çok geni ş bir anlam ta şır ve orta ğın tüketim maddeleri gibi günlük olağan, ihtiyaçlar ı ndan meslek edinmek gibi olağanüstü ihtiyaçlar ı na,
mesleki iaaliyetine, sa ğ l ığına, çeş itli risklere kar şı güven alt ı na al ı nmas ı na kadar geni ş
bir alan ı kapsar. Bir k6operatifle birle şenlerin niyetleri ticaret yapmak de ğ ildir. Aç ı klanan anlamda geli ş meyi sağ lamakt ı r (30). Bu sebeple kooperatif amac ın ın elde edilmesini sağ l ıyan veya doğ rudan do ğruya etkili olan vas ıta sermaye de ğ il; dayan ış ma, karşı l ı kl ı yard ı m ve kar şı l ı kl ı yararland ı rmad ı r. Binnetice kooperatifte önemli olan husus
sermaye de ğ il, ortakt ı r. Ortağı n kiş iliğ i kooperatif i ş letmesinin temel unsurunu te ş kil
eder. Zira amac ı n elde edilmesi için uygulanan araçlar, yani kar şı l ı kl ı yard ı m, dayan ışma, karşı l ı kl ı yararland ı rma, ortağı n kiş iliğ ine ba ğl ı d ır.
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Yukar ı daki izahları mı zdan da anlaşı laca ğı gibi kooperatifi; "ortaklar ı n ı n en geni ş
anlam ı ile ekonomilerini geli ştirme, menfaatlerini koruma ve güven alt ı na alma amac ı n ı
izleyen, bunun için kar şı l ı kl ı yard ı m, yararland ı rma ve dayan ış ma gibi orta ğı n kiş iliğ i-
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ne bağ l ı araçlar ı kullanan, eş itlik ilkesinin bütün kapsam ı ile uyguland ığı ki ş iler toplulu ğudur" diye tarif edebiliriz (31).

IV KOOPERATİFİN TANIMI VE UNSURLARI
-

1163 say ı l ı Kooperatifler Kanunu m. 1, kooperatifi, "tüzel ki ş iliğ i haiz olmak üzere, ortaklar ı n ı n belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait
ihtiyaçlar ı n ı kar şı l ı kl ı yard ı m ve kefalet suretiyle sa ğ lay ı p korumak amac ı ile gerçek ve
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tüzel ki ş iler ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler taraf ı ndan kurulan değ iş ir ortakl ı ve değ iş ir sermayeli te ş ekküllere kooperatif denir." şeklinde ta, n ı mlam ıştı r_

Bu hüküm, İ sviçre Borçlar Kanunu m. 828 (Art 828 OR) (32) esas al ınarak kaleme
al ı nm ışsa da baz ı noktalarda ondan ayr ı lmıştı r (33). Kanunda yap ılad tarife göre, bir
birliğ in kooperatif olarak vas ıfland ı r ı labilmesi için aşağıda izah edilen unsurlar ı n mevcudiyeti gerekir:

(30 )Tekinalp, a.g.e., s. 7
(31)Tekinalp, Kooperatiflerde Ki şisel Unsur, İstanbul 1972, s. 7.
(32)Art 828 OR: "Kooperatif, esas itibariyle üyelerinin muayyen iktisadi menfaatierini karşılıklı yardımla geliş tirmek ve güven altına almak maksadiyle sabit olmayan
sayıda şahısların veya ticaret şirketlerinin bir hükmi şahıs olarak te şkil ettirdikleri
birliktir."
(33)1163 say ılı Kooperatifler Kanunu, mehaz kanundan ayr ılarak, amaçta de ğişiklik
yapm ış , amaca ulaşmada istifade edilecek esaslar ı tesbit etmiş tir. Ayrıca kooperatiflere ortak olabileceklerden kamu tüzel ki şilerini tek tek belirtmi ş ve mehaz kanundan ayrılarak "Ticaret Şirketleri"ni üye olabilecekler aras ında belirtmeyerek
kapsam d ışında b ırakmıştır.
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A) Ekonomik Gaye
•
Kooperatifin kurulu ş gayesi, ortaklar ı n belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ı n ı kar şı lamakt ı r. Ba ş ka bir deyi ş le, kooperatiflerin
ekonomik gayesi bir veya birden ziyade ticari muamelelerle i ş tigal olmay ı p, mü ş terek
ve kar şı l ı kl ı yard ı mla ortaklar ı n belirli ekonomik menfaatleri ve özellikle meslek ve
geçimlerine ait ihtiyaçlar ı n ı n sa ğ lan ı p korunmas ı d ır (Koop. K. m. 1).
"Belirli ekonomik menfaatler" ibaresindeki "belirli" kelimesi daha çok ana sözle şmelerin maksat ve mevzuu hükümleri için önem ta şı maktad ır, yoksa kanun taraf ı ndan
baz ı ekonomik menfaatlerin kapsam d ışı b ırak ı ld ığı anlam ı na gelmemektedir (34). Ortaklar ı n geçimlerine ili ş kin ihtiyaçlar ı n en belirli örne ğ i ev ekonomisi konusunda çal ı -
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şan "Tüketim Kooperatifleri"dir.
Kooperatiflerin ekonomik gayesi ile ş irketlerin ekonomik gayesini birbirinden
ay ı rmak gerekir. Hem ş irketler, hem de kooperatifler ekonomik nitelik ta şı yan amaçlar
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izlerler. Ancak amaçlar ı n muhtevas ı birbirinden farkl ı d ı r. Ş öyle ki, ş irketlerin amac ı
kâr elde etmek ve payla ş mak; kooperatiflerin ise ortaklar ı n ekonomik menfaatlerini
ve ihtiyaçlar ı n ı sağ lamak ve korumakt ı r. Ekonomiklik, bu birbirinden tamamiyle farkl ı
amaçlar ı n sadece vasf ı d ı r. Ba ş ka bir deyi ş le her iki amaç da eko ı omiktir, fakat muhtevalar ı değ i ş iktir (35).
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B) İhtiyaçların Kar şılıklı Yard ım, Dayan ışma ve Kefalet Sayesinde
Korunması
Kooperatiflerde amaç, "kar şı l ı kl ı yard ı m, dayan ış ma ve kefalet" yollar ı ile sağ lan ı r. Bir birli ğ in kooperatif say ı labilmesi için, ortaklar ı n ekonomik menfaatlerini bu üç
yoldan biri ile sa ğlamak ve korumak gerekir. Esasen bu üç yol geni ş anlamda "ortaklar ı n i ş birliğ i" ş eklinde yorumlanmal ı d ı r (36).

C) Ortak Sayısının Sabit Olmaması
Kooperatifler "de ğ i ş ik ortakl ı " şah ıs topluluklar ıd ı r. Kooperatiflerde ortak say ısın ı n asgari miktar ı 7'dir (Koop. K. m. 2). Kooperatiflerin de ğ iş ik ortakl ı olmas ı , kooperatiflere giri ş ve ç ı kış ta serbestlik ilkesinin bir neticesidir. Kooperatifte ortak say ıs ı

(34)Tekinalp, a. fe., s. 10.
(35)Tekinalp, a.g.e., s. 16.
(36)Karayalç ın, a.g.e, s. 423.
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sabit olamaz. Aksi halde, kurulu ş s ı ras ı nda tescil reddedilir, faaliyete geçmi ş ise, geni ş
bir yorum ile, feshi için ilgili bakanl ığa mahkemeye ba şvurmak hak ve görevi do ğar
(37).
Gerçek ki ş ilerden ba ş ka kamu ve özel hukuk tüzel ki ş ileri de kooperatife ortak
olarak kat ı labilirler (Koop. K. m. 1). Kamu tüzel ki ş ileri, kendi çal ış ma konular ı na
giren kooperatiflere yard ı mc ı olur ve önderlik ederler veya kooperatiflerin orta ğı olabilirl (Koop. K. m. 9).

D) Sermayesinin Sabit Olmamas ı
Kooperatiflerde ortak say ı sı n ı n sabit olmamas ı n ı n tabii bir neticesi, sermayesinin
sabit olmamas ı ; ba ş ka bir ifade ile, sermayenin de ğ i ş ir olmas ı d ır. Bu sebepledir ki,
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"sermaye miktar ı sı n ı rland ı r ı larak kooperatif kurulamaz" (Koop. K. m. 2/111). Sermayenin art ı r ı l ı p eksiltilmesi için kanunda öngörülen belirli i ş lemler yap ı lmas ı na veya bir
usulün uygulanmas ı na gerek yoktur. Kooperatif ortakl ığı na giri ş ve ç ı k ış ile birlikte
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sermaye de kendili ğ i ı den değ iş ir.

E) Teşekkül Niteliği ve Tüzel Ki şilik

1163 say ı l ı Kooperatifler Kanunu kooperatifleri "te ş ekkül" olarak belirtmi ş tir
(Koop. K. m. 1). Bu kavram ı n tan ı m içinde yer almas ı n ı n sebebi, kooperatiflerin ş irket
mahiyetinde olmad ığı kanaatidir (38). İ sviçre doktrini de kantitı umuza hakim olan gö-
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rü ş gibi, kooperatifin bir ticaret ortakl ığı olmad ığı n ı belirtmektedir (39).
Kooperatif tüzel ki ş iliğ i haiz oldu ğu için, kendi ortaklar ı ndan ayr ı bir "ki ş ilik"
olarak hak ve kullanma ehliyetine sahiptir; ad ı ve ikametgah ı vard ır. Tüzel ki ş ili ğ i ticaret siciline tescil ile iktisap ederler (Koop. K. m. 7). Tescilden önce sorumluluk kooperatif ad ı na iş lemi yapanlara aittir; şahsi nitelikteki sorumluluk ayn ı zamanda müteselsildir (Koop. K. m. 7). Tüzel ki ş ili ğ i olmayan kooperatifi hukukumuz tan ı mamaktad ı r. Kooperatif bir özel hukuk tüzel ki ş isidir (40).
Bir kooperatif, kanunda öngörülen yukar ı da belirtti ğ imiz unsurlara sahip de ğ ilse,
ilgili bakanl ığı n izin vermemesi ve sicil memurunun bu kooperatifi tescil etmemesi
gerekir.

(37)Te' - inalp, a.g.e, s. 22 23.
(38)Türk hukukunda kooperatiflerin te"kül niteli ği için bkz. Karayalç ı n, a.g.e., s.
424; Tekinalp, a.g.e., s. 25; Tekinalp-Çamo ğ lu-Poroy, a.g.e., s. 348; Domaniç,
Adi, Kollektif ve Komandit Ş irketler, 2. b., İstanbul 1968, s. 44.
(39)Bkz. Tekinalp, a.g.e., s. 25'de zikredilen müellifler.
(40)Poroy-Tekinalp-Çamo ğ lu, a.g.e., s. 349.
-
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V- TÜKETIM KOOPERATIFLERI VE TOKETICININ KORUNMASI
Tüketiciler, yükselen fiyatlara ve dü şen kaliteye kar şı , tüketim kooperatifleri te ş kil
ettirmek suretiyle etkili bir şekilde mücadele edebilirler (41).
Tüketim kooperatifleri, mal ve hizmetlerin tedariki ve tüketiciye arzedilmesinde
hizmet gören ve 150 y ı ll ı k bir geçmi ş i olan te şekküllerdir (42). Tüketim kooperatifleri
özellikle Kuzey Avrupa'da ticaret kesiminin içinde önemli bir pay sahibidir. Avrupa
Ekonomik Toplulu ğu üye devletlerinde, Skandinav devletlerinde, Avusturya, İ spanya,
Portekiz'de yakla şı k 25 milyon aile tüketim kooperatiflerine üyedir (43).
Tüketim kooperatifleri iktisadi faaliyetlerin yürütülmesinde devlet ve özel sektör
yan ı nda üçüncü bir organizasyon tipidir. Bu itibarla kendisine has baz ı hususiyetleri
vard ı r. Bu hususiyetlerin ba şı nda tüketim kooperatiflerinin kâr payla ş mak amac ı takip
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edememesi gelir. Ancak "tüketim kooperatifleri kâr payla şmak amac ı gütmez" demek,
maliye/ konusunun ihmal edildi ğ i anlamı na gelmez. Bilâkis, modern i ş letmecili ğ in serbest iktisadi sistem içindeki bütün gerekleri, tüketim kooperatifleri taraf ı ndan yap ı lma-
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l ı d ı r. Bu sayededir ki, üyelerinin ekonomilerini geli ş tirme amac ı n ı gerçekle ştirmi ş olurlar. Kooperatif sektörü ço ğ ulcu demokrasiye güç kazand ıran bir unsurdur. Özel sektör
d ışı nda baz ı iktisadi faaliyetlerin yürütülmesinin mümkün oldu ğunu ifade etmek suretiyle bir muvazene fonksiyonu görmesi bu sektörün en büyük özelli ğ idir (44).
Tüketim kooperatifi, tüketicilerin sat ı n ald ı klar ı mal ve hizmetleri daha ucuza sa ğlamak amac ı ile kurduklar ı tüzel ki ş iliğ i haiz bir te şekküldür (45).
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Tüketim kooperatiflerinin amac ı , üyelerine, di ğer iş letmelerden daha dü şük fiyatla
veya ayn ı fiyatla olmas ı na rağ men onlardan daha kaliteli mal ve hizmetler sunmakt ır
(46). Görüldü ğü gibi, burada tüketicilerin piyasada cari olan fiyatlar kar şı sı nda korunmas ı amac ı ile mal ve hizmetleri daha ucuza sa ğ lamak için birle ş mesi sözkonusudur.
Bunun gerçekle şebilmesi için tüketim kooperatiflerinin daha ucuz bir tedarik mekanizması n ı kurmas ı gerekir. Tüketim kooperatifinin bu amac ı n ı gerçekle ştirebilmesi için
aradaki tacirleri atlay ı p üreticiye gitmesi ve hatta mümkünse kendi üretim ya da pazarlama tesislerini kurmas ı gerekir. Bu sebeple tüketim kooperatiflerini "arac ı lar ı ortadan
kald ı rmak" gibi basit bir fonksiyonu ifa eden te şekküller olarak göstermek yanl ış
olur.

(41)von Hippel, a.g.e., s. 112.
(42)Kooperatifçili ğin tarihi konusunda bkz. F ındıkoğlu, Z.F., Kooperasyon Sosyolojisi, Nazafi ve Tatbiki Kooperatifçilik Denemesi, İstanbul 1967.
(43)von Hippel, a.g.e., s. 113.
(44)Ayd ın, a.g.e., s. 117.
(45)Ayd ın, a. fe., s. 119.
(46)von Hippel, a. fe., s. 112.
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Kooperatifin amac ı ekonomiktir. Amac ı n ı n ekonomik olmas ı na ra ğmen kendisi
ekonomik bir amaç takip edemez. Kooperatifin amac ı "sağ lama ve kollama" yani
ortaklar ı n ekonomisini geli ştirmektir. Tüketim kooperatiflerinde bu amaç, tüketiciler tarafı ndan al ı nan mal ve hizmetlere yöneliktir. Kooperatifler piyasaya de ğ il, ortaklar ı na hizmet arzeden te şekküllerdir. Buna ra ğ men, tüketim kooperatiflerinin büyük
kı sm ı piyasaya da önemli sat ış lar yapmaktad ı r. Bu olay büyümenin do ğurdu ğu bir sonuç olarak izah edilebilirse de, tüketim•kooperatiflerinin tedarik etti ğ i mal ve hizmetler, ortaklar ı alam ı yor ise kooperatiften söz etmek mümkün olamaz. Kooperatifte
as ı l amaç üyelerinin iktisadi durumunu geli ştirmektir.
Kooperatif amac ı n ı n elde edilmesini sa ğ l ı yan ve doğrudan doğruya etkili olan
vasıta sermaye de ğ il, ortakt ı r. Orta ğı n kiş ili ğ i kooperatif i ş letmesinin temelini te ş kil
eder. Kar şı l ı kl ı yard ı m, dayan ış ma, yararland ı rma orta ğı n şahsiyetine ba ğl ı d ı r. Üyeler
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kooperatif i ş letmesinde aktif bir rol oynarlar. Ancak üyelerin aktif bir rol oynamas ı
modern i ş letmecilik prensiplerine ter dü ş memelidir. Kooperatif modern i ş letmecilik
prensipleriyle idare edilmelidir. Modern i ş letmecilik orta ğı n faal idaresi yerine d ışar ı dan idareci tayinini gerekli görüyorsa, üyelerinin menfaati için, bu yap ılmal ı d ır. Modern bir i ş letme olmas ı na ve serbest rekabet ortam ı nda di ğ er i ş letmelerle rekabet etmesine rağ men, kooperatiflerin as ı l amac ı kâr elde etmek olamaz. Onlar sadece üyelerinin
ekonomilerini geli ştirmek amac ı n ı takip edebilirler.
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SONUÇ

Tüketicilerin korunmas ı zorunlu ğu, bir yandan, onlar ı n sat ın alma gücünün ortalama milli gelirle birlikte artmas ı , kredi kolayl ı kları n ın, özellikle takside sat ış uygulaması n ı n geni ş lemesi, çok çe ş itli mallar ı n piyasaya sürülmesi, büyük ma ğazalar ı n ve
katalog üzerine ı smarlama sisteminin yayg ı nlaş ması , uluslararas ı ticaretin büyümesi,
çeş itli reklam yollar ı yla tüketimin kamç' ı lanmast. sonucu tüketim toplumunun geli ş mesinden do ğmaktad ı r. Öte yandan, tüketicilerin piyasaya sunulan mallar ın çoklu ğu
ve çe ş itliliğ i kar şı s ı nda bunlar ı n kalitesi, özel şartlar ı hakk ı nda yeterli k ıyaslama imkan ı ndan mahrum olmalar ı , telkin edici reklâmlar ı n etkisiyle yan ı lma tehlikesi içinde bulunmalar ı , yine tüketicilerin hiç veya yeterli ölçüde te ş kilâtlanmam ış olmalar ı , buna
kar şı l ı k üretici ve da ğı tıc ı teşebbüslerin toplanma ve yo ğunlaş ma dolay ıs ıyla piyasaya
fiilen egemen fiili tekel sahibi olacak biçimde te ş kilâtlanmalar ı , kendi lehlerine haz ı rlad ı klar ı genel şartlar ı tüketicilere dikte etmeleri tüketicinin korunmas ın ı bir kat daha zorunlu k ı lmaktad ı r.
Hiç veya yeterli ölçüde te ş kilâtlanmam ış tüketicilerin, bugünkü mevzuat içinde,
korunabilmesinin bir yolu da tüketim kooperatifleridir. Tüketicinin piyasaya sunulan
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mallar aras ı nda en uygun seçimi yapabilmesi, kendisinin te ş kil ettirdi ğ i tüketim kooperatifleri arac ı l ığı yla olabilir. Tüketim kooperatifleri ve ortaklar ın say ıs ı ndaki art ış ,
tüketim kooperatifleri arac ı l ığı ile tüketicinin korunmas ı n ın süratle geli ş mekte oldu ğunu göstermektedir. Ancak bu ge i ş me kadar, geli ş menin mahiyeti de önemlidir. Türk
ekonomisi içinde özel kesim, kamu kesimi ve kooperatif kesiminin yerini kesin olarak
tesbit edemiyoruz. Ancak kooperatif kesiminin Türk ekonomi hayat ı içinde oldukça
mütevazi bir yeri oldu ğunu söyleyebiliriz.
Memleketimizde kooperatifçili ğ in özlenilen bir şekilde geli şememesinin çeş itli
sebepleri vard ı r. Kooperatiflerin bu geli şememezli ğ i, dolay ısıyla, tüketicilerin korunamaması n ı n sebeplerini şöyle özetleyebiliriz: Kooperatifçilik bilgi, kültür, ahlâk-ve e ğ itime, dayan ış ma ruhuna, elveri ş li bir toplum ve hukuk ortam ı na dayan ı r. Şayet bunlar
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temin edilemez ve bilhassa kooperatifçiler, dolay ıs ıyla tüketiciler, ayd ınlatı lamaz, kendilerine tan ı nan haklar ı kullanmas ı hususunda e ğ itilmezse; hem kooperatifçilik hem de
tüketicinin korunmas ı mevzuat içinde kalmaktan öteye gidemeyecektir.

Zusammensetzung

Der "Verbraucherschutz", genauer: der Schutz des privaten Endverbrauchers,
gehört zu den international aktuellsten rechtspolitischen Themen und Forderungen
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unserer Zeit.

Die Gründe hierfür sind nicht schwer zu entdecken: Der Konsum gewint in der
modernen Gesellschaft immer grössere Bedeutung - man spricht geradezu von "Konsumgesellschaft" denn mit steigendem Wolstand wdchst die Kreditfahigkeit und die
Nachfrage breiter Schicten nach Waren und Dienstleistungen. Zugleich hat sich die
Stellung der Verbraucher eher verschlechtert als verbessert: "Wâhrend die Verbraucher
in der marktwirtschaftlichen Ordnung als Nachfrager gleich stark sein solten wie die
Anbieter (Hersteller und Mndler), sind sie den Anbietern heute in Wirklichkeit meistens weit unterlegen.
Besonderes Interesse verdienen schliesslich Versuche der Verbraucher, überhöhten
Preisen durch die Bildung von Konsumgenossenschaften entgegenzuwirken.
Die Konsumgenossenschaften zielen darauf ab, ihren Mitgliedern Waren zu niedrigen Preisen oder von besserer OualitUt zu liefern als sonstige Anbieter. Darüber hinaus
verfolgen die Konsumgenossenschaften nict selten weiterreichende wirtschafts- und
sozialpolitische Ziele.
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GIRI Ş

Geli ş en birçok ülkede temel ekonomik sektör olan tar ı m, tüm milli ekonomi içinde ve toplumun geli ş mesinde büyük çabalar ı n sarf edildiğ i bir sektör olarak bilinir.
Üzerinde durulacak önemli hususlar, tar ı msal üretimde art ış , istihdam ve k ı rsal kesimde
say ıs ı h ı zla artan potansiyel i şgücüne gelir garantisi sa ğ lamakt ı r. Tar ı msal üretimde makina kullan ı m ı n ı n hangi yolla mümkün ve etkin olarak nas ı l gerçekle şeceğ ini dikkate
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almak son derece önemlidir.

Tar ı msal kalk ı nma ve buna bağ l ı olarak mekanizasyon büyük arazi ve çiftliklerde
i ş letim güçlükleri yaratmaz. Fakat karl ı çiftlik için zorunlu şartlar ı n, özellikle sahip
olduklar ı arazi alan ı n ı n küçüklü ğünün ve genellikle uygun olmayan pazarlama şartlar ı n ı n temel özellik olarak görüldü ğü hayli küçük aile i ş letmelerinde, traktörlerin ve tarı msal araçlar ı n bireysel sat ı n al ı mı ve istihdam ı n ın ş u anda konu d ışı b ı rak ı lmas ı normaldir. Geli ş en ülkelerde, uygun şartlar alt ı nda —özellikle uygun pazarlama kanallar ı
ile sulama yap ı lan alanlarda— bahçe sebzecili ğ i gibi her y ı l yüksek gelirli birkaç hasat

* Co-operation as an Instrument for Rural DeVelopment: Papers from an International Conference Organised at Ghent University (Belgium) 21-24 September
1976, Edited by M. Konopnick, and G. Vandavalle University of Ghent, 1978, s.
34-39
** Margburg üniversitesi, Geli şmekte Olan ülkeler İş birli ğ i Enstitüsü.
*** Aras. Gör. Uluda ğ üniversitesi İ k igudi ve Idari Bilimler Fakültesi.
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ile üretimi ba şarabilen, dolay ı sı yla traktör veya benzeri makinalar ı n bireysel satı nal ı m ı n ı ve kullan ı mı n ı uygun bir teklif kabul eden i ş letmeler sözkonusudur. Bununla beraber, küçük traktörler bile tam kapasitede nadiren kullan ı labilir ve dolay ısı yla masraflar ı n ı kar şı layabilirler. Mevcut şartlar alt ı nda küçük çiftliklerin ço ğunlu ğu için tek sorun
makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı m ı n ı n, yani çiftlik araçlar ı n ı n birden
çok çiftlikte kullan ı mı n ı n, mümkün kı l ı nabilirli ğ i ve uygulanabilirli ğ idir. Bu durumda,
kapasitelerinin kullan ı mı çok say ı da çiftlik aras ı nda dağıt ı l ı r.

I

-

MEKANİZASYONUN ETKILERI

Makinan ı n çok say ı daki üretici taraf ı ndan kullan ı lmas ı n ın aile çiftlikleri üzerinde
ne tür bir etkisi vard ı r? Herşeyden önce; tar ı msal makina tipinin, özel bir amaç için

a

kullan ı m ı n ı n, ölçek ve faaliyet şartlar ı n ı n, arazilerin kolay bulunma imkan ı n ı n, ölçe ğ inin ve biçiminin, çiftçilik sistemlerinin, iklim, toprak ve di ğerlerinin kalititatif ve
kantitatif olarak de ğ i şen etkiler has ı l edece ğ ini belirtmek gerekir (Bkz. not: 8, s. 268).
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Traktörde oldu ğu gibi, traktörle birlikte arazide kullan ı lan çeş itli aletlerin ve traktörün
taşı ma vas ıtas ı olarak kullan ı lmas ı tar ı msal mekanizasyonda en önemli rolü oynar. Üç
temel etki sözkonusudur:

1. Emeğin İkamesi
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Geli ş en ülkelerde birçok alanda tar ı msal makina kullan ı m ı , endüstriyel ülkelerde
sözkonusu olabilecekken daha çok insan ve hayvan i ş ini ikame edebilir. Bu, özellikle
beşeri etkinli ğ in s ıcakl ı k, rutubetli iklim, yetersiz beslenme ve zay ıfl ı ktan dolay ı ş iddetle s ı n ı rland ı r ı ld ığı yerler için böyledir.

Düşük ücretli insangücü için yüksek teknik ikame seviyesi, normal olarak sadece
dü şük bir ekonomik ikame seviyesini has ı l edecektir.
Ailenin daha baş ka gelir kayna ğı bulma imkan ı na sahip olmad ığı küçük aile çiftlikleri sözkonusu ise, bir teknik ikame ba şar ı labilir; fakat genellikle bu aileler gelirlerini
kendi imkanlar ı yla elde etti ğ i gerçe ğ inden dolay ı , ekonomik etkinlik çok azd ır veya
hiç sözkonusu değ ildir.
Çekim hayvanlar ı n ı n ikamesi durumunda ekonomik getiriler daha yüksektir. Çünkü:
- Gerekli hayvan say ı s ı azd ı r.
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—

Bu hayvanlar ı n arı zi maliyetleri, özellikle beslenmeleri için gerekli olan arazi-

ler, daha büyüktür.
-

ilave yem al ı nması n ı n gerekli oldu ğu durumlarda yemin fiat ı daha yüksektir.

-

Kiralanmas ı gereken hayvan say ıs ı azalt ı larak yap ı lması gereken ödemelerden

daha fazla tasarruf sa ğ lanabilir.
Bununla beraber, ikame edilecek hayvanlar daha önce di ğer tar ı msal alanlarda kullan ı lm ış ve dolay ı s ıyla aile i ş letmesine ilave gelir sa ğ lamış ise bunlar ı n ikamesinden dolay ı ortaya ç ı kan gelir kayb ın ı n, mekanizasyonlin maliyetleriyle kar şı laştı r ı lması gerekir.

2. Emeğin Yükünün Azaltılması
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•

Mekanizasyon genellikle hayvanlar ı n yükünü azaltmakla birlikte esasen ondan en
çok yararlanan yine insand ır. Bundan ba ş ka mekanizasyon naho ş ve pis i ş lerin miktarı n ı azaltabilir.

Daha iyi çal ış ma şartlar ı n ı n insan ve hayvan tarafı ndan gerçekle ştirilen i ş miktar ı nda er-geç bir art ışa yol açmas ı da mümkündür. Bununla beraber, bu etkileri kantitatif olarak belirlemek hayli güçtür. Yine de birçok çiftçi ailesinin emek yükündeki bir
azalman ı n, kendileri için önemli bir avantaj anlam ı na geldi ğ iki kabul etmesi ve bu gerçeğ in mekanizasyona ili ş kin olarak verilecek kararda önemli bir rol oynamas ı hiç şüphesiz sözkonusu olabilir.

Prestij konusu da böyle kararlarda önemli bir rol oynar. Traktörler sadece Avrupa'da değ il, geli şen ülkelerde de toplumsal bir gösteri ş sembolü durumundad ır.

3. Doğal Üretim

Yukar ıda bahsedilen şartlara dayand ır ı lm ış mekanizayonu ıi bir sonucu olarak üretimde bir miktar do ğal art ış beklenebilir. Fakat art ışı n kapsam ı ve yo ğunlu ğu diğer
şartlara ba ğl ı d ır. Genellikle geli ş en ülkelerdeki yetersiz pazarlama şartlar ı ndan dolay ı ,
doğal üretimdeki muhtemel bir art ış , tatmin edici bir ekonomik sonuç yaratmaz.
Makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı m ı n ı n nisbeten yüksek bir harcamay ı gerektirmesi gerçe ğ i, çiftlik üretiminin daha büyük oranda ticarile ş mesi e ğ ilimine
yol açm ış ve benzer şekilde pazarlama şartlar ın ı n mekanizasyonda çok önemli faktörler olarak dikkate al ı nmas ı sonucunu do ğurmu ştur.
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II- MAKİNANIN ÇOK SAYIDA ÇIFTLIK TARAFINDAN
KULLANIMINA ILIŞKIN UYGULAMALAR

I. Farkh Örgütsel Şekiller
Aşağı -yukar ı belirli ölçülerde ba şar ı l ı olmu ş bulunan makinan ın çok say ıda
çiftlik tarafı ndan kullan ı mı na ili ş kin bir dizi örgütsel şekil sözkonusudur. Bu bölüm
aşağı daki örgütsel şekiller üzerinde durmaktad ır.
—

Devletin kira hizmetleri

-

Kooperatif birlikler

-

Sözleş meli çiftçi

-

Tam-gün sözle ş meli
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Devletin kira hizmetleri, özellikle tar ı m departman ın ı n direkt kontrolü alt ı nda faaliyet gösterebilir. Fakat ayn ı zamanda kamu fonlar ı tarafı ndan finanse edilen ve devlet
kontrolü alt ı nda faaliyet gösteren örgütler şeklinde de olabilir. Görüldü ğü üzere son
bahsedilen örgütlerle benzer bir hizmeti yerine getirmek için devlet taraf ından yönetilen, devletin finanse etti ğ i ve kontrol etti ğ i kooperatifler aras ı nda aç ı k bir ay ı rı m sözkonusu değ ildir.

2. Makinanın Çok Sayıda Çiftlik Tarafından Kullanımının
Temel Özellikleri İle ilgili Uygulama
Makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı m ı n ı n sözkonusu oldu ğu şartlar,
gelişen ülkelerde hayli önemli olmas ı na ra ğmen, ne yaz ı k ki, tüm değ iş ik örgüt şekillerine ili ş kin büyük ölçüde geçerli olan belirli bir uygulaman ı n olmad ığı görülecektir
(Bkz. Not: 3, 7, 8, 9).

Devletin kira hizmeti sözkonusu oldu ğunda genellikle:
—

Kar şı laşı lan yönetim ve onar ı m maliyetlerinin nisbeten yüksek olma e ğ ilimin-

de bulundu ğu ve kira bedelleri ile kar şı lanmad ığı ,
—

Çiftçilerin ihtiyaçlar ı na uyma özelli ğ inin ve gelir artt ı rma şans ı n ı n sın ırl ı ol-

du ğu, gözlemlenmi ştir.
Kooperatif topluluklarla ilgili uygulama, —bir kooperatif bran şı ve makinan ı n kullan ı m ı dolay ı sıyla ortaya ç ı kan maliyetleri ödeme gücü özellikle tar ı msal makinalar i ş leten kooperatiflerde çok daha önemli oldu ğundan —, genel maliyetler muhtemelen bir
makina istasyonunun sözkonusu oldu ğu durumda daha dü şük olmas ı na rağmen, benzerdir.
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Kendi çiftli ğ inde ve ilaveten kom ş u çiftliklerde makina kullanan sözle ş meli çiftçi
sözkonusu oldu ğunda çok daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Makina maliyeti önemli
ölçüde dü ş üktür; yönetim maliyeti ihmal edilebilir ve tamir masraflar ı ise nisbeten orta
düzeydedir. Sözle ş meli çiftçinin istihdam imkanlar ı ile ilgili esnekli ğ i ise, devlet ve
kooperatifin makina kira hizmetleri ile ilgili olan emeklili ğ inden daha büyüktür.
Tam gün sözle ş meli ki ş inin istedi ğ i fiatlar ı n önemli ölçüde dü ş ük oldu ğu gerçe ğ inden dolay ı , genellikle devletin ve kooperatifin. makina kira hizmetlerine göre daha
üstün oldu ğu tesbit edilmi ş tir. O, benzer şartlar alt ı nda devletin kira hizmetlerinden zarar edebilece ğ i durumda kendi masraflar ı n ı kar şı layabilir. Yönetim ve onar ı m masrafları genellikle dü ş üktür ve son teslim tarihine göre i ş in tamamlanmas ı hususunda şartlara
dan çok daha büyüktür.
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ve çevreye uyma yetene ğ i; devletin ve kooperatifin kira hizmetlerinde sözkonusu olan-

Makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı m ı n ın maliyeti ve esnekli ğ i husu-
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sunda yukar ı da bahsedilen uygulamalar ı n tümü, sözle ş meli çiftçi ve tam gün sözle ş meli
ki ş ilerin devlet ve kooperatif örgüt tiplerine nazaran ekonomik bir üstünlü ğünün olduğ unu göstermektedir. Bu farkl ı l ı klara ili ş kin nedenler komplekstir, fakat a şağıda belirtilen nedenler de rol oynayabilir:

Büyük Ölçüde De ğ iş en Şahsi Ba ğı ml ı l ığı n Dereceleri
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İ ki ticari örgüt sözkonusu oldu ğunda kiş isel gelir, ve bu durumda makina sahibinin
geçimi, makinan ı n çal ış ma ba şar ı sı ile do ğrudan ilgilidir. Bu durumun bir sonucu olarak, makina sahibinin de ğ iş en maliyetlerini mümkün oldu ğu kadar dü şük tutma, makinas ı n ı maksimum kapasitede kullanma ve kal - lar ı n, art ı rmak için çaba sarfetme hususunda büyük bir menfaati vard ı r.

Örgütlemedeki Yap ı Farkl ı l ı kları

İ ki ticari örgüt sözkonusu oldu ğunda, makina sahipleri ba ğı msı z müteşebbisler olarak, maliyetlerini art ı rma özelli ğ ini de gözteren nisbeten kötü yönetimleri dolay ı sı yla
devlet ve kooperatifin kira hizmetlerine göre, ticari kararlar konusunda çok daha esnektir. Esneklik ne kadar büyükse, geliri art ı rma konusunda o kadar iyi f ı rsatlar ortaya
ç ı kar.
Makina sahibi, özellikle sözle ş meli çiftçi, çiftçileri ve onlar ı n şahsi durumlar ı n ı iyi
bildi ğ inden ilave bir avantaja sahiptir. Bu, ticari organizasyonlar ı n devlet ve kooperatif organizasyonlar ı ndan, ücretlerin toplanmas ı konusunda, daha az s ı kı nt ı yla kar şı -
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laşt ığı anlam ı na gelir. Bundan ba ş ka, çiftçinin devlete ve kooperatif organizasyonlara
ödemede bulunma hususunda bir özel müteahhide olandan ahlâken daha az yükümlülük hissetmesine ili ş kin güçlü bir ihtimal de sözkonusu olabilir.
İ ki ticari orgariizasyonun sözle ş meli çiftçi idari yap ı ile ilgili olarak tam gün
sözle ş meliye göre önemli avantajlara sahip olabilir. Burada çiftçi müteahhidin a şağı daki özelliklere sahip oldu ğu belirtilmelidir:
—

Kendi çiftli ğ inin düzenine ba ğ l ı olarak makina kapasitesinin k ısmi kullan ı m ı

sözkonusudur.
—

Bundan dolay ı komş u çiftlikler aras ı nda daha az nakil süresi sözkonusu olur.

Sonuç olarak birkaç mü ş teri ile ili ş ki kurar.
Bu sebepten yönetim masraflar ı muhtemelen tam gün sözle ş meliden daha dü-

■

a

—

şük olacakt ı r.
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III- MAKİNANIN ÇOK SAYIDA ÇIFTLIK TARAFINDAN
KULLANIMININ ORGANIZE EDILMESINDE D İĞER İKI YOL
Uygulama, bir taraftan özel menfaatin, di ğer taraftan da özel müte şebbisler
tarafı ndan kullan ı m ı na karşı tedbirlerin, makinan ı n çok say ıda çiftlik taraf ı ndan kullanılmas ı n ı n ba şar ısı nda önemli faktörler oldu ğunu gösterdi ğ inden, bu alandaki iki örgüt

pe

tipi tart ış ma için sunulacakt ı r.

1. Çok Amaçh Bir Tarımsal kooperatifle Birlikte
Tam Gün Sözleşmeli Ki şi Vasıtasıyla Makina Kullanımı
Esas olarak aile i ş letmelerinde mekanizasyonun arzu edildi ğ i fakat çok say ıda çiftlik tarafı ndan makina kullan ı mı n ı n mümkün olmad ığı veya kooperatif örgütler veya
devlet taraf ı ndan yap ı lm ış tatmin edici bir sonuç sa ğ lamayan i ş lerin sözkonusu oldu ğu
ya da özel müteahhitlerin a şı r ı sorumluluk yüklendi ğ i alanlarda durumu düzeltmeyi
amaçlayan bir örgüt biçiminin ana hatlar ı a şa ğı da tart ış maya sunulmu ştur;
—

Uygun arz, pazarlama ve kredi kolayl ı klar ı dolay ı sı yla düzenli bir şekilde çal ı -

şan bir kooperatif i ş letmesi bir traktör sat ı n al ı r ve dikkatlice dü şündükten ve ara şt ı rd ı ktan sonra veresiye hizmet sunar.
—

Bu makinalar, özel bir müteahhit olarak faaliyet gösteren ve daha öncderi ta-

lep düzeyleri uygun bir şekilde sonuçland ır ı lmış olan çiftliklerde ücretle çal ışı p dikkatlice seçilen bir ki ş iye devredilir.
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—

Kira ücreti, bir taraftan alacak!, ve çiftçilerin .emsileisi olarak kooperatif tara-

fı ndan, di ğer taraftan da; müteahhit makina konusundaki krediyi ödeyinceye kadar
özel müteahhit taraf ı ndan belirlenir.
—

Kararla ştı rı lm ış olan kiralama hizmetleri herkese, özellikle çiftliklere götürü-

Iür.
Kooperatif, çiftçilere üretim araçlar ı temin eder ve ürünlerini pazarlar.
K ı saca yukarda tan ı mlanan proje, görüldü ğü gibi kooperatif ve özel bir müteahhit
aras ı nda entegre edilmi ş bir projedir.
Böyle bir projenin ortaya ç ı kard ığı sorunlar ı n baz ı ları aşağıda gösterilmi ştir:
—

Projenin ba şarı derecesi, kooperatif yöneticisinin vas ıflar ı na bağ l ı d ır. Projenin

da:

a

ilk safhalar ı nda ald ığı kararlar ı n uzun vadeli etkileri vard ı r. Bilhassa a şağıdaki hususlar-

a) Çok say ı da çiftlik taraf ı ndan makina kullan ı m ı na ili ş kin genel ön şartlar ı n

cy

olu ş turulmas ı nda,

b) Makinalar ı n seçimi, al ı nması ve finansman ında,
e) Özel müte şebbislerin seçiminde,

d) Müte şebbislerle anla ş mada, özellikle kira ücretinde.
—

Kira ücreti ile ilgili tart ış malar bir dizi güçlü ğü içermektedir (Bkz. Not: 6).

Özel müteahhidin menfaatleri çiftçinin ve kooperatifin menfaatleri ile do ğrudan çat ı-
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şı r. Mevcut şartlar alt ı nda, uygun kabul edilebilen ve iyi çal ış may ı temin için gerekli
te şviki sağ layan bir gelire kavu şan müte şebbisi bulman ı n çok önemli oldu ğu görülmektedir.

Di ğer taraftan, kira ücretinin müte şebbisler aras ı nda rekabetin uygun hale getirilmesinin bir arac ı olarak rol oynad ığı n ın gözden kaç ı r ı lmamas ı gereklidir.

2. Büyük Arazilerde Makinan ın Çok Sayıda Çiftlik
Tarafından Kullanımı
Küçük çiftlikler taraf ı ndan çevrelenmi ş büyük toprak parçalar ında, bu toprak parçalar ı nı n, küçük çiftliklerin gelismesinde yararl ı olup olmad ığı , yani devletin küçük
çiftliklerin geli ş mesine yard ı m etmek için onlar ı zorlamas ı n ın gerekli olup olmad ığı
hususunda bir sorun ortaya ç ı kar. Konumuz s ı n ı rlar ı na bağ l ı olarak büyük toprak parçalar ı n ı n makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı lması hususunda uygun fı rsatlar yarat ıp yaratmad ığı n ı araşt ı rmak özel bir önemi haizdir. Bu hususta a şa ğı daki noktalar s ı ralanabilir:
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-

Bu topraklar genellikle y ı llarca makina kullanma tecrübesi geçirmi ş lerdir.

-

Makina stoklar ı genellikle tip ve boyut olarak çok çe ş itlidir. Teknik problem-

ler aç ı s ı ndan makinalar ı n bir k ısm ı , yani topra ğı ekilebilir hale getirmeye yarayan araçlarla, kullan ı lan traktörler küçük çiftliklerde kullan ı labilir.
—

Genellikle büyük arazilerde kendileri tamirhane, marangozhane ve benzerleri-

ne sahip olduklar ından belirli teknik hizmetleri sunarlar.
Pratik olarak daima kullan ı lmam ış belli bir makina kapasitesi vard ı r.

—

Tecrübeli teknik elemanlar ı mevcuttur.

—

Yönetim-örgütleme konular ı nda tecrübelidir ve esnek idari sisteme sahiptir.

a

—

Yukar ı da sı ralanan görü ş ler, küçük çiftliklerde makinan ı n çok say ı da çiftlik tarafı ndan kullan ı m ı hususunda büyük topraklar ın sahip oldu ğu nisbeten uygun ön şartları
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göstermektedir. Büyük arazilerin bir k ısmı nda kar ı n bulunmay ışı n ı n bir devlet antla şması ile mümkün olmayaca ğı ndan, büyük arazilerin, makinan ı n çok say ıda çiftlik tarafı ndan kullan ı mı nda karl ı olup-olmad ığı n ı ara ştı rmak özellikle önemlidir.
—

Makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ılmas ı ndan doğan masraflar

' d ı r.
—
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projede kapsanmal ı d ı r. Yani, çiftçilerin ödeyece ğ i kira masraflar ı projede yer almal ı -

İ laveten bu topraklar te şviklerle birlikte sunulmal ı d ır. Bu tip te şvikler maki-

nanı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı m ı ile fazla makina sat ı nal ı m ı ile ilgili vergi
indirimi veya mali yard ı m şeklinde.olabilir.

Bir büyük arazide makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı m ı , diğer hususlarla birlikte a şağıdaki özellikleri gösterir:
—

Arazi herkesçe bilinen bir fiyatta makina kullan ı m ı sonucunu doğurur. Bu fi-

yat bağı msı z ve yeminli bir uzman taraf ından do ğrulu ğu onaylanm ış maliyet fiyat ı olmal ı d ı r.
—

Çiftçiler makina kullan ı mı n ı arazinin yap ısı na göre düzenlerler. Bu düzen-

lemeler ya bir çiftçiler kooperatifi vas ıtası yla merkezile ştirilebilir, ya da çiftçiler kendi
özel temsilcilerini kullanabilir.

—
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İş tamamland ı ktan sonra çiftçiler kira ücretini nakdi olarak öderler.

GELİŞ EN ÜLKELERDE MAK İNANIN ÇOK SAYIDA Ç İFTLİK TARAFINDAN
MU ŞTEREKEN KULLANILMASININ TE Ş KİLATLANMASI VE EKONOMIK YONLER1

Proje ayn ı zamanda a şağı da belirtilen bir dizi problemi de içerecektir:
—

Toprağı n yönetiminin projenin maliyetini kar şı lamas ı ve ilave te şvikleri sun-

mas ı bile otomatik olarak önemli bir vaat kabul edilmeyebilir. Teslim tarihi belli olan
bir i ş , hem küçük çiftlik hem de büyük arazilerde ayn ı sürede tamamlanmas ı gerekiyorsa, büyük bir ihtimalle büyük araziye öncelik verilecektir. Bunlardan ba ş ka, esas olarak
araziyle ilgilenecektir.
Bundan dolay ı bu tür çat ışan menfaatlerin ba ş langı çta aç ık bir şekilde şartlar ı n
belirlenmesiyle ortadan kald ı rı lması gerekir.
—

Tamamlanan i ş için ücretlerin toplanmas ı , araziyi, projedeki menfaatlerini

azaltan önemli problemlerle yüzyüze getirebil ir.
Makina kullan ı m ı n ı n genellikle küçük çiftliklerin nakit harcamalar ı n ı art ı rmas ı

a

—

ve onlar ı n likiditesini etkilemesi gerçe ğ inden dolay ı , küçük aile çiftliklerinde makina
kullan ı m ı n ı n etkinli ğ ini tamamlay ı c ı üretim araçlar ı kullan ı larak ve pazarlama kanalla-

cy

r ı kontrol alt ı na al ı narak desteklenmesi gerekebilir. Mekanizasyon projesinde ortaya
ç ı kan ekonomik riskler, büyük ölçüde artm ışt ı r ve onun etkinli ğ i nisbeten uygunsuz
arz ve pazarlama imkanlar ı n ı n varl ığı durumunda bozulmaktad ı r.

SONUÇLAR
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Özel ekonomik ç ı karlara dayal ı makinan ı n çok say ı da çiftlik taraf ı ndan kullan ı m ı
çe ş itli şekillerde ortaya ç ı kmaktad ı r. Devlet de bu alanda tar ı m ı te şvik etmek için çeş itli imkanlara sahiptir.

Devlet taraf ı ndan mekanizasyonun te şvik edilmesi ile ilgili tart ış malar ı n toplam
geli ş me süreci çat ı s ı içinde, özellikle sermayenin muhtemel alternatif kullan ı m ı durumunda, gözönüne al ı nmas ı gerekir.

Bu çiftlik ve makina sahiplerinin i ş letmesi d ışı nda, mekanizasyonun etkilerinin düşünülmesi gerekti ğ ini de ifade eder.
Bu etkiler özellikle ş unlard ı r:
-

Mekanizasyonla birbirine ba ğlanm ış sektörlerdeki ba ğ lant ı etkileri,

-

Mekanizasyonun bir sonucu olarak artan gelire ba ğl ı talep etkileri,
Ülkedeki istihdam durumuna etkileri. Bu etkiler, özellikle mekanizasyon, ar-

tan i şsizli ğe yol aç ı yorsa çok tehlikelidir.
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Bu ana kadar konuyla ilgili olarak yaz ılan metinlerde, aras ıra kooperatif teorisinin
makro-ekonomik analizlerde de (1) geli şmekte olan ülkelerin (2) entegrasyonuyla uygulanabileceği düşünülmekteyse . de mikro-ekonomi, kooperatif teorisinin (3) hususi
tatbik alanı olarak önemli ölçüde geçerlidir. Uluslararas ı sermaye akımını çok uluslu
faaliyetlerle art ırarak, 3. Dünya Ülkelerinin ekönornik kalk ınmasını temin etme deneyiyle, klasik kredi kooperatifinde de ğerini göstermi ş olan kooperatif prensiplerine dönülebileceği, aşağıda gösterilecektir.

I- SERMAYE TEMINI MESELESININ BENZERL İĞİ
1. Klasik Kredi, Kooperatifi

Manfred Neumann; kooperatifle ilgili kredi sektörü varl ığı ve faaliyetinin ba şlangıçta yeni bir servet arz ına götürece ğine işaret etmi ştir (4). 19. Yüzy ılda küçük çiftçi
ve zanaatkârlar genelde varl ıklarının en alt seviyesinde ya şamaktaydılar Bunlar ın
krediye lâyık olma durumlann ın azlığı sebebiyle krediler, azami zarar riski ile ve teminatsız şahıs kredileri şeklinde verilebiliyordu. Bu tarz kredilerin çok zor veya azami
faizlerle verilmi ş olması böylece ve biraz da kredi verenlerin tekel olu şlanyla açıklan-

* Zum Beitrag genosssenschaftlicher Prinzipien für die Gestaltung internationaler Wirtschaftsbeziehungen. — das Beispiel der Kreditgenossenschaft Zeitschrift für das
gesamte Genossenschaftswesen. Bd.27 (1927,) Heft 1, s. 36-43.
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maktadır. Küçük çiftçi ve zanaatkarlar kabul edilebilir faiz oranlanyla daha fazla kredi
almak istediklerinde güvenirliklerini art ırmaları gerekiyordu. Sermaye temini meselesini
halletmede, mutlak sorumlu kredi kooperatiflerinin kurulmas ı yardımcı olmuştur.
Başlangıç döneminde kooperatif üyeleri özel tasarruf imkânlann ın azlığı sebebiyle, bu kredilerin yeniden finansman ı için gerekli tasarruf mevduatlar ı çok bağımlı bir
işleve sahipti. O y ıllarda kooperatiflerin üyelerine yapm ış oldukları krediler, genelde
şehir özel bankalar ı ve diğer sermayedarların kooperatif bankalar ına yaptıkları kredilerle finanse ediliyordu. Benzerli ği ölçüsünde kredi kooperatifinin "finansman ı belirli
kooperatif" tipine dahil edilmesi gerekmektedir (5).

a) Durum

a

2. Kalkınmakta Olan Ülkeler

pe
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Bugün 3. Dünya Ülkelerinin büyük bir k ısmı 19. Yüzyılda küçük çiftçi ve zanaatkârlann bulundukları duruma benzer bir durumda bulunmaktad ır. Bu ülkeler, milli
ekonomilerinin geliştirilmesi çabasında yabancı ülkelerin direkt yatırımlarına muhtaçtır (6). Yabanc ı direkt yatırım kurumları ve öncelikle çok uluslu şirketlerin, kalk ınmakta olan ülkelerin kalk ınma politikalanyla ilgili olumsuz tesirleri hakk ında, sözkönusu ülkelerin çok yönlü şikayetleri vard ır. Buna rağmen kalkınmakta olan ülkelerin,
sanayile şmiş ülke yatırımcılarının 3. Dünya Ülkelerinde, gelecekte şu ana kadar olduğundan daha fazla oranda taahhütler almalar ını istemeleriyle de bu durum anla şılmaktadır (7).
Diğer yandan son y ıllarda kalkınmakta olan ülkeler, güvenirliklerinin yani, bilhassa
politik yatırım iklimlerinin yatırımcılar tarafından gitgide daha kötü olarak de ğerlendirilmesi neticesine götüren bir politika izlemektedirler:
— Kalkıümakta olan ülkeler, etkin biçimde millileştirme tedbirleri almay ı kararlaştırmışlardır (8).
— Yeni bir dünya ekonomisi düzenlenmesine ili şkin gerekler çerçevesinde bu politikaya kesin önem vermi şler ve bu yolla kalkınmakta olan ülkelerin, mülkiyetin millileştirilmesi, kontrol edilmesi ve milli kanunlar do ğrultusunda yabanc ı ülke sermaye yatırımlarına devredilmesi haklarının uluslararası seviyede bağlayıcı olarak teyit edilmesini, sanayileşmiş ülkelerden istemişlerdir (9).
1960-1974 yılları arasında, sermaye ihraç eden önemli ülkelerin uluslararas ı direkt
yatırımları içersinde kalkınmakta olan ülkelere yap ılan yatırım oranının takriben
% 40'dan % 30'un altına düşmesi keyfiyeti (10), politik risklerin artmas ı karşısında,
yatırımcıların tepkisi olarak yorumlanabilir (11).
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Bu yüzden kalkınmakta olan ülkelerin politikası bir hedef anla şmazlığlyla tammlanmaktadır: 3. Dünya Ülkeleri üretim ve iş imkanlarının genişletilmesi için, daimi surette artan sermaye ithalat ına muhtaç olduklarının bilincindedirler (12), fakat bu sermayenin girişini millfieştirme gayeleriyle güçle ştirmektedirler. Zira ihtiyaç duyulan
yabancı sermaye girişi, yatırımcıların kalkınmakta olan ülkelerdeki hukuki güvenli ği
normal şartlar altında (13) nasıl değerlendirdiklerine, bu ülkelerin ne oranda millile ştirme veya millileştirmeye benzer müdahalelere meyilli olduklar ına bağlıdır.

b) Çözüm Yollan
3. Dünya Ülkeleri, yat ınm ikliminin kötüle şmesi nedeniyle yabanc ı ülke direkt
yatırımlarının gerilemesini kendi güçleriyle kısmen de olsa bertaraf edebilirler:
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— Gelmeyen direkt yat ırımların yurtiçi sermaye ile kar şılanması, bu ülkelerdeki
yerel tasarruf olu şumunun oldukça az olması sebebiyle güçle şmektedir (19. Yüzyildaki
küçük çi tgi ve zanaatkarlarda oldu ğu gibi).
— Mevcut yatırım projelerinde faktör uygulama münasebeti genelde cü ıi ölçüde
değiştiğinden (ekspoz-s ınırlandırması) (14) ve ayrıca elde mevcut kar şılama imkanlarından azami ölçüde fayda sa ğlanmış olacağından (15), sermaye ithalatlar ı kısmen' de
olsa hizmetle de karşılanabilir.
Bu sebeple kalk ınmakta olan ülkeler, imkan sahibi yat ırımcılar nezdinde güvenirliklerini azami ölçüde art ırmak (16) ve bu yolla' gerekli sermaye giri şini temin etmek
için başka çözüm yollan aramal ıdırlar.
Sadece yeni bir dünya ekonomisi düzenlemesine olan güçlü talepler neticesi olarak
değil, aynı zamanda bu ülkelerin politikalar ı içerisindeki hedef anla şmazlığının yatırımcılar tarafından bilinmesi nedeniyle, kalkınmakta olan ülkelerin şifahi teminatlar ının artması için pek yeterli olmamaktad ır. Bu husus biraz da 3. Dünya Ülkelerinin k ısmen itibarlarını kaybetme korkulanndan, k ısmen de kalkınmakta olan diğer ülkelerle
dayanışma içinde olmalarından dolayı, millileştirme taleplerinden uzak olmaya, resmen belirli bir süre haz ır olmayacaklan sebebiyledir.
Milli garanti sistemleri, iki yönlü yatırım koruma sözle ş meleri vs. gibi politik yat ırım risklerinin üstesinden gelmeye mahsus di ğer yolların (17) baz ı menfi yönleri vardır (18). Uluslararası Yatırım Koruma Sözle şmesi (19) için bu ana kadar sunulan taslaklar, ya işleme konmamışlar ya da Dünya Bankas ı Sözle şmesi örneğinin gösterdi ği gibi etkinlik gösterememişlerdir (20). Bu sözle şme, çok say ıda taslak aras ında yegane
olarak uluslararası geçerliliğe sahip olmu ştur.
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Biraz memnuniyet verici olan bu tecrübeler do ğrultusunda, uluslararas ı sermaye
akışının çoğalması için yeni bir strateji hazırlandı. Bu strateji GATT'ın (Genel Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Sözle şmesi) düzenlemelerine dayanmaktad ır ve GATT Sisteminin
liberalleştirme başanlannı, uluslararası ticaret sahasında yatırım serbest bölgesi olu şturmak suretiyle, uluslararas ı sermaye dengesi için daha verimli hale getirmek durumundadır.
"Serbest yat ırım bölgesinin" ana unsurlar ı ş unlardır (21):
— Sanayileşmiş ülkeler yatırım garanti bölgesi kurarak 3. Dünya Ülkelerini bu
sözleşmeye iştirake davet ederler.
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— İştirake niyetli ülkeler, yabanc ı sermaye yatırımlarını millileştirmeyecekler veya genel kabul gören kurallarla millile ştireceklerdir. Bu şarta zıt hareket eden ülkeler,
diğer ülkeler tarafından cezalandırılacaktır.
— Sanayile şmiş devletlerden kalk ınmakta olan ülkelere, "serbest yat ırım bölgesi" üzerinden yap ılan direkt yat ırımlar, tam mülkiyet garantisine sahip olurlar.
Bu garanti, nihai olarak üye ülkelerin bir zarara u ğramaları durumuna dayanır. Ayrica politik yat ırım risklerine karşı, üye ülkeler tarafından karşılanan, ç k uluslu bir sigorta kurulmu ştur.
Bu tasar ı ile önceki taslakların zararlarının önüne geçme denenmektedir. Muhteva
olarak "Serbest yat ırım bölgesi" çok uluslu bir sigortan ın yararlarını, liberalleştirmeye
dayalı uluslararası yatırım koruma sözle şmesinin faydalar ıyla birleştirmektedir.

II- "SERBEST YATIRIM BÖLGESI" İLE
KLAS İK KREDI KOOPERATIFI ARASINDAKİ BENZERLIKLER
Uluslararası sermaye ak ımını "serbest yat ırım bölgesi" olu şturarak art ırma teklifi,
biraz kapal ı fakat yine de bilinebilir şekilde, kredi kooperatiflerinin ba şarılı bir şekilde
kuruluş te şebbüsü için belirleyici olan özellikleri kapsar. Bu yolla sadece daha sonraki
kooperatif üyelerinin ve 3. Dünya Ülkelerinin az güvenilir olu şları, özel tasarruf birikiminin azl ığı, acil sermaye ihtiyac ı gibi ekonomik durumlar de ğil, aynı zamanda klasik
kredi kooperatiflerindeki ve "serbest yat ırım bölgesindeki" güvenirli ğin iyileştirilmesi,
böylece işbirliği ve toplu mesuliyet yoluyla sermaye temininin kolayla ştırılması hedefleri de esas itibariyle uyum sa ğlarlar. Kurulu ş seyri, kâr etme ya da kâr kullan ım sahasında da benzerlikler görülmektedir.
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1. Kuruluş
Küçük çiftçi ve zanaatkârlann bu konuda en büyük ilgiyi göstermeleri gerekti ği
halde kredi kooperatifleri bunlar taraf ından kurulmuyordu. Zira onlar, sadece klasik
bir kredi kooperatifine üye olman ın ekonomik menfaatinden yararlanmaktayd ılar.
Önderler daha ziyade hukukçu Hermann Schulze-Delitzsch ve idari memur Friedrich
Wilhelm Raiffeisen 'di. Kredi Kooperatifince desteklenen çiftçiler ve zanaatkârlar ilk
önce kendi haklarını elde etmek için harekete geçirildiler ve taklit yoluyla kredi kooperatifi kurmay ı başardılar.

a

Bir yatırım garanti bölgesi için, kalkınmakta olan ülkelerin biraraya gelmeleri de
aynı şekilde vukubulmaktadır. Bu ülkeler için ekonomik-rasyonel aç ıdan bir yatırım
garanti bölgesinin kurulmas ı , büyük bir tercihe sahip olmal ıdır. Şayet onlar tarafından
teklif edilen yat ırım işleri, politik riskler dışında, diğer ülkelerdeki işlere denkse, yabancı yatınmcıları çekebilme yarışında daha sa ğlam politik yatırım münasebetleri
. mümkün kılarak rekabet faydalar ı elde edebilirler. Yine de yat ırım garantili bölgeler
kurulmasına ilişkin yönlendirimler çoğu kez 3. Dünya muhitinden gelmemektedir (22).
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"Serbest yat ırım bölgesi" meselesinde tesisin kendisi de sanayile şmiş ülkeler tarafından yapılacaktır. Sanayileşmiş ülkeler garanti bölgesinden kalk ınmakta olan ülkelere
oranla daha az ölçüde bir direkt ekonomik fayda sa ğlayabilecektir (23). Zi arkooperatiflerde (24) oldu ğu gibi burada da kürulu ş , ç k zayıf ihtimalle büyük ve muhtelif
ekonomik müte şebbis gruplarının birlikte çalış masıyla tesis edilebilirniştir. Müte şebbis
ve kurucular olarak ekonomiyle ilgili şahıslar veya küçük oldukça homojen gruplar ın
ortaya ç ıkması gerekir. Yat ırım garantili bölge durumunda bu iş için, uluslararası planda sanayileşmiş ülkeler hizmete haz ırdır. "Serbest yat ırım bölgesi" kurularak canl ı bir
şekilde işbirliği teşekkül ettirildiğinde, bu işbirliğinin esas kârlılan, katılmaya hazır
olacaklard ır.

2. Güvenirlik ve Kredi Verenin Korunması
Üye ülkelerdeki "serbest yat ırım bölgesi" yabancı ülke direkt yatırımları , tam bir
mülkiyet garantisine sahip olmal ıdır. Bu husus, önce uluslararas ı bir sigorta ile politik
yatırım risklerine karşı, sonra da üye ülkeler taraf ından işbirliğinin üstlenicisi olarak
sağlanır. Sermayedarlar ancak böylece politik risklerden önemli ölçüde korunduklar ını
idrak ederler (25). Daha etkin olarak, bu yolla da ğılma riski ortadan kalkmasa da bilhassa güvenilmeyen üye ülkelere kar şı, zorlay ıcı tedbir tehdidine ba şvurulur. Yabancı
ülke yatırımlarını çekme amacını güden rekabette, normalde e şit yatırım imkânlarında,
sözkonusu hususla ilgili mülkiyet de ğil de, millileş tirilmiş mülkün ani ve tarafs ız şekilde tazmin edilmesine ilişkin tam mülkiyet garantisi, rekabetin faydalar ının kendisine
borçlu olduğu "serbest yat ırım bölgesi" elemanı olarak geçerlidir.
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Bu mülkiyet garantisi, kredi kooperatifinde kooperatif üyelerinin, ilk y ıllarda
tamamen tanditsiz olarak müteselsil sorumlu olu şlarıyla benze şmektedir. Esas olarak
önce müteselsil sorumluluk, kredi kooperatiflerinde biraraya gelmi ş olan küçük çi tçilerle orta seviyedeki zanaatkarlann güvenirliklerini art ırdı ve böylece sermaye giri şini
tahammül edilebilir şartlara getirdi.

a

"Serbest yat ırım bölgesi" durumunda ola ğanüstü durumlarda zorlay ıcı tedbirlere
başvurabilme imkan ı da güvenirliği artırıcı bir etki yapmaktad ır. Sadece bu imkan,
tüm grubun güvenirliğini lekeleyebilecek böylesi tedbirlere ba şvurma hususunda işbirliği ortaklarının engel şuurunu yükseltebilir. "Serbest yat ırım bölgesi" durumunda kendi isteğiyle milfileştiren ve/veya yetersiz ölçüde tazminat veren ülkeler ihraç edilebilir.
İhraç edildikten sonra bu ülkede faaliyet gösterem yat ırımcılar art ık garanti edilmezler.
Böyle ülkeler, yat ırımc ılar için son derece güvenilmez olarak geçerli olacaklanndan,
yatırım yapmak tercih edilmeyecektir.

3.
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Bu konuya benzer şekilde, klasik kredi kooperatiflerinde; kooperatif üzerinden
alınan kredileri ekonomik bir şekilde ve rasyonel olarak işleme koymayan ve böylece
müteselsil sorumlulukla diğer kooperatif üyelerinin verdikleri güveni bo şa harcayan
üyeler bir daha kredilendirilmiyor ve imkan ölçüsünde ihraç olunuyorlard ı (26). İhraç
edilen kooperatif üyeleri krediye lay ık görülmezlerdi ve bu yüzden kabul edilebilir şarttarla kredi alma imkanlan yok gibiydi. 19. Yüzyildaki kredi kooperatifinde "serbest
yatırım bölgesi" teklifinde oldu ğu gibi, ekonomik teşvik yoluyla, dağılma riskinin
azalmasına ve böylece güvenirli ğin artmasına sebep olunuyordu.
Kâr Elde Etme ve Karın Kullanımı

Yatırım garantili bir bölgede karlar; "serbest yat ırım bölgesi"nde olduğu gibi, ancak birleşik yatırım koruma sigortası çerçevesinde had olabilir. Bu sigorta ile prensip
olarak taslaklar ı doğrultusunda, kâr ekonomisiyle ilgili hiçbir hedef takip edilmek zorunda olunmamasına rağmen, sigorta önceden "nakdi yard ım kurumu" olarak kurulmamış sa konu kar etmeye gelecektir. Zira hem sigorta kurumunun toplu masraflar ı,
hem de kapatılması gereken sigorta durumlar ı, seviyelerine göre kesin bir tahmin imkanı vermezler. Rasyonel bir şekilde taslaklanm ış prim sistemi, bu şartlar alt ında düzenli
durumda kara götürür. Bu karlar ya yat ırımc ılara geri ödeme, daha dü şük sigorta primleri şeklinde aktar ılır ya da bir ihtiyat fonuna aynlabilir (garanti edenin sorumluluğunun zorlanmas ının önüne geçmek için).
Klasik kooperatifte de ayn ı tarz uygulama yap ılmış tı ; Kooperatif müessesesinin
yap ı karakterinden yola ç ıkarak kâr elde edilmesi hiçbir müte şebbisin hedefi de ğildi.
Buna rağmen hasıl olan kadarla ya geri ödeme yap ılıyor, ya da kooperatif kurumu öz
sermaye baz ının güçlendirilmesi için bir ihtiyat fonuna ayril ıyordu (27).
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1.200.- TL

AYLIK KARINCA DERG İ S İ YILLIK ABONES İ

2.400.- TL

ALTI AYLIK COOPERATION IN TURKEY DERG İ S İ
YILLIK ABONES İ

1.000.- TL

NOT:ODEMELI GÖNDERME USULÜ BAZI AKSAKLIKLAR NEDENIYLE
UYGULANMAMAKTADIR.
AYRICA: Satı n al ı nacak kitaplar ın bedelleri yekünuna 1 adet kitap olur ise 250.-TL
listedeki kitaplar ı n yar ısı olduğu takdirde 500.- TL, bütün kitaplar istendi ği takdirde 1.000.- TL PTT masraf ın ı ekleyip Kurumun "T.C. Ziraat Bankası Ankara - Kızılay Şubesi 630/4 sayılı hesabma" yaurd ır ve
bir mektupla Kuruma istenen kitaplar bildirilirse hemen adresinize postalan ı r.
ADRES : M İ THATPA Ş A CADDESI NO: 38/A YEN İŞ EH IR - ANKARA
TELEFON: 31 61 25 - 31 61 26

KOOPERATIFÇILIK
Founded in 1931
Kooperatifçilik la the publication of the Turkich Co-operative Association, it is
publIshed four tim« a year. The Jubscrition price to the review is $ 4 a year,
air mali Included, Correspondence relating to the review should be sent to •Türk
Turkey.•
Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpaso Caddesi 38/A, Ankara
The Turklsh Co-operative Association assumes no responsibility for the views
expressed by authors whose articles appear in Kooperatifçilik.
-

Proprietor on behalt or
The Turklsh Co-operat ıve Association

Hüsnü POYRAZ
Editor - in

-

chief

a

Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ
Editorial Board
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Doç. Dr. Rasih DEM İRCİ

Doç. Dr. Orhan ARSLAN İ .Ü. NASRATTINOĞLU
Halil B İLİCİ - Alaaddin KORKMAZ
-

Each issue of the review will contain some articies, research notes, commun ı cutions book review, announcement and news notes on Co-operatives in English of
French language. But the review is mainly issued for the Turkish readers. For
that reason the contens will be mainly Turkish.
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Managing Board

Hüsnü POYRAZ

Niyazi YÜKSEL
Turan TEKEL İ
Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ
Doç. Dr. Celâl ER
Dr.- Ş enal ERDO Ğ AN
Aydı n İ MAMO Ğ LU
Nafiz İ MAMO Ğ LU
Ayhan İ NAL
Irfan Ünver NASRATTINO Ğ LU
Kâmil ÖZDEM İ R
Yrd. Doç. Dr. Atilla ÖZER
Abdurrahman SA Ğ KAYA
İ . Ak ı n Ş EH İ RL İ O Ğ LU
Mehmet Nedim YILMAZ

: President
: Vice President
: Treasurer
: Member
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BOARD OR AUDITORS
Turan TEKEL İ

Sezai YÖRÜK
Ömer Nafi GÜVENL İ

President
: Member
:
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T.C. ZİRAAT BANKAS1 /na
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ulusal
kalkı nmaya
katılın

