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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the neme of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti)..
lts 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 neme ı nto the «Turkish Co-operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes in 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-written. The new Statutes drown up accordingly were reviewed an0
adopted by the General Assemly at its meet ı ng on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serv ı ng public interest in 1946.
Tho subject with which the Association ,s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operative idecs in theorectical and
practical fields, tb promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In ordu to achieve the object ı ves outlined in its Statutes, the Association
engages in the following octivitied
a. Conduct or causo 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 cd-operative movement and publish them.
b. Prepare or causo to be prepared standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or interna: ı onally among alt types of public ana
private agencies, organizations, associations 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 acadcmic meet ı ngs and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-ope;ative conventions.
e. Conduct lectures, 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
objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected
with the co-operative movement conccpt, legislation and application and comıcısed 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.
I. Moke endeavours to ensure that the concept and application of the cooperatIve movement is w:de İ y diffused, that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that c İlairs on the co-operative
movement are instituted in the universitics, academ ı es, schools and that institutes
spezializing in the co-operat ı ve movement cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives
.-tct as guide to them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving their management problems.
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DÜNYA KOOPERAT İFÇİLİK
GÜNÜNÜ KUTLARKEN
Prof.Dr. Celffl ER
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Değerli "Kooperatifçilik Okuyucular!,
Uzunca bir zamandan beri bütün dünyada her y ılın 21 Aralık günü "DÜNYA
KOOPERATİFÇ İLİK GÜNÜ" olarak kutlanmaktad ır. Türkiye'de kooperatifçilik fikrinin gelişmesi ve yayg ınlaşarak kökleşmesi için i:%tün gayretler gösteren Türk Kooperatifçilik Kurumu da 1976 y ılından beri her ytl 30 Haziran-5 Temmuz tarihleri aras ındaki bir haftay ı "KOOPERATİFÇ İLİK HAFTASI" olarak kutlanmaktad ır. Ne var ki;
bu hafta yaz aylanna ve okullar ın tatil olduğu zamana isabet etmektedir. Bu güne
kadar kooperatifçilik haftalar ı Yurdumuzunun hemen her ilinde ve istinas ız olarak
her yıl.Büyük Atatürk'ün ilk Tar ım Kredi Kooperatifini kurduğu ve bir (1) Nolu üyesi
oldu ğu Silifke ilçesinde kutlanm ış ve bu kutlamalar Türk Kooperatifçilik Kurumunun önciilüğü ile yap ılmıştır. Ayrıca bu kutlamalara mahallin mülki idare amirleri, belediye ba şkanları ve orada bulunan kooperatif kurulu şları da katılmışlardır. Bu kutlamalar münasebetiyle törenler tertip edilmi ş . konferanslar verilmi ş ve her y ıl, o y ı lın
başarılı kooperatifçlerine şeref belgeleri ve muhtelif arma ğanlar takdim edilerek koç,peratifçili ğin geniş halk kitlelerine ula ştırılmasına ve onlara benimsetilmesine çal ışılm ışt ır.
Ancak yukarı da da temas edildi ği gibi kooperatifçilik haftalar ı yaz tatiline rastladığı için, gelece ğimizin teminat ı olan gençlerimize bu kutlama haftalar ında yeterli ölçüde yaklaşılamamaktadır. Halbuki, bir fikrin topluma maledilmesi. geli ş tirilip yay-
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gınla ş tırılabilmesi ve büyük halk kitlelerine anlat ılabilmesi için mutlaka gençlere verilmesi gereklidir. İş te bu temel görüş ten hareket edilerek bu y ıldan itibaren, yani 1988
y ılı ndan itibaren kooperatifçilik kutlama haftlan Milli E ğitim Gençlik ve Spor Bakanlığın ın da görüşleri al ınarak 21 Aral ık Dünya Kooperatifçilik Gününü de kapsayan
haftaya al ınm ış tır. Çünkü 21 Aral ık Günü, hemen dünyan ın bütün ülkelerinde "DÜNYA KOOPERATIFÇILIK GÜNÜ" olarak kutlanmakta ve kooperatifçilikle ilgili de ğiş ik faaliyetler sergilenmektedir. Ayr ı ca 21 Aralık tarihinde her seviyeden bütün okullar ve üniversiteler e ğ itim ve ö ğretimde oldu ğu için gençlere hitabeedebilme imkan ı
ve fırsat ı daha fazlad ır. Bu y ıl, Türk Kooperatifçilik Kurumu yine her y ıl olduğu gibi
kooperatifçilik haftas ı kutlamalarını yeni bir anlay ış ve uygulama ile özellikle en geniş şekilde gençlerimizin kat ılmasını temin ederek ba şta Ankara olmak üzere Çanakkale,Diyarbak ır,Erzurum ve Zonguldak illerinde kutlayacakt ır.Büyük Atatürk'ün an ısına her yıl olduğ u gibi 30 Haziran'larda Silifke'de-yap ılan kutlama törenlerine ayrıca devam edecektir. Bu y ıl Türkiye'de 21 Aral ık "DÜNYA KOOPERATIFÇILIK GÜNÜ"nü içine alan ilk kooperatifçilik haftas ı kutlamaları münasebetiyle yukarıda isimleri zikredilen illerde yap ılacak kutlama programlar ı en ince detaylarına kadar haz ırlanm ış ve uygulama safhas ı na gelinmiştir. Türk Kooperatifçilik Kurumu Temsilcileri
kutlama programlar ını en iyi şekilde gerçekle ştirebilmek için kutlama yap ılacak illere
gitmişler ve mahallin mülki amiri, mahalli idareleri, kooperatif te şkilatları ve bu konulardaki öncülerle görü şerek gerekli tedbirleri alm ışlar ve düzenlemeleri yapm ışlardır.
Kooperatifçilik haftası kutlamalarından olarak, kutlama yap ılacak illerde bu y ıl
ilk defa ortaö ğretim öğrencileri arasında kooperatifçili ği konu alan bir kompozisyon
yarışması yap ılacak ve bu yar ışmay ı kazanan ö ğrencilerden birinci, ikinci üçüncülere
nakit para olarak arma ğanlar verilirken, yvi'şmaya katılan di ğer öğrencilere de ayni
bir tak ım hediyeler takdim edilcektir. Böylece genç dima ğlara kooperatifçilik konusunda düş ünme, fikir geli ş tirme imkanı haz ırlanırken, bunların gönlünde kooperatifçilik sevgisinin ate şi tutu şturulmaya çah şılacaktır. Aynca kutlama yap ılan illerde
kooperatifçilik konular ı ile alakalı olarak kamu oyuna yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.
Adlarını daha öncede sayd ığımız bu y ılki kooperatifçilik haftas ının kutlanaca ğı
Çanakkale, Diyar ıbakır, Erzurum ve Zonguldak illerinde ifade etmeye gayret etti ğimiz faaliyetler yürütülürken Ankara'da bunlara ilaveten "DÜNYA KpOPERAT İ FÇILİ K GÜNÜ" kutlamalar ı münasebetiyle Türk Kooperatifçilik Kurumu Genel Ba şkanı
Hüsnü Poyraz ba ş ta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, kooperatiflerin, TRT ve
Basın mensuplarının da kat ılacağı bir basın toplantısı yaparak günün mana ve önemini Türk Kamu oyuna ve kooperatifçilik konular ındaki görüşlerimizi de dünya kamuoyuna aç ıklayacakt ır. Ayrıca kurumumuz taraf ından kooperatifçilik kutlama haftas ı
içinde bir seminer düzenlenerek kooperatifçilik kutlama haftas ı içinde bir seminer
düzenlenerek kooperatifçili ğimiziıı aktüel ve önemli konular ı tart ışılacakt ır. Bunlara
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ilaveten Ankara'daki seçilmi ş Orta ögretim müesseselerinde (okullarda) konferanslar
ve toplant ılar tertip edilerek imkanlar ölçüsünde, geni ş bir şekilde gençlerimize kooperatifçilik bilgileri verilerek, genç dima ğları n ve gönüllerin kooperatifçili ğin ışıkları
ile ayd ınlanması sa ğlanmaya çal ışılacakt ır.
Aziz Kooperatifçiler,
Bu y ılki dünya kooperatifçilik günü ve kooperatifçilik haftas ı kutlamaları hakkında bu bilgileri verdikten sonra, mutad ım ız olduğu üzere elinizdeki derginin bu sayısındaki konular ve bunlar ın muhtevalar ı üzerinde durmak istiyoruz. "KOOPERATİ FÇ İ LİK" dergimiz elinizdeki bu say ısı ile 1988 y ılının son nüshasını idrak etmi ş
bulunuyor.Dergimiz bu say ısında da daha önceki say ılarında oldu ğu gibi genç bilim
adam ı ve ara ştırmacılarımızla kooperatifçili ğe gönül veren, sempati duyan kalem erbabının çalışmalarına yer vermi ş durumdad ır.
Bunların birincisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölümü
Araş tırma Görevlisi Ahmet Turan' ın "Köy Kalk ınma Tooperatiflerinin Dünü ve
Bugünü" konusunda yapt ığı bir incetemedir. Bu inceleme ile ara ştırıcı önemli bir konuya ışık tutmakta ve özet olarak köy kalk ınma kooperatifleri hakk ında belli bir ölçüde de olsa ayd ınlatıcı bilgiler vermektedir. İ kinci çalışma yine Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ö ğretim üyelerinden Yar. Doç. Dr. Hayrettin
Ekiz'e aittir. Yazar, bu çal ışma ile Türk Tarım' ve hayvancılığı için gerçekten çok
önemli olan "Önemli Baz ı Baklagil Yem Bitkilerinin Yeti ş tirilmesi" konusunda çiftçilerimize de ğerli bilgiler vennektedir.Üçüncü yaz ı ise "Küçük Tarım Kooperatiflerinin Uygun Yönetim Sistemleri" üzerine Yar. Doç .Dr.Yusuf Alper taraf ından hazırlanm ış bulunmaktadır. Bu çal ışmada ara ş tırıcı ülkemizde çok yayg ın olan küçük tarım
kooperatiflerinin yönetim sistemleri üzerine e ğilmekte ve bunların bazı problemlerine
çözüm yollan göstermeye çal ışmaktadır. Son olarak Yard.Doç.Dr. Ahmet Özçelik ile
Araş tırma Görevlisi Dr.Bahattin Çetin "Tar ımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Gelişme Durumu" konusunda ciddi ve ilginç görij ş ler ortaya koymaktad ırlar. Bu çal ışma ile genç bilim adamlar ımız, Türkiye'nin iktisadi bünyesi ve büyümesi için her devirde en önemli sektör durumunda olan Tar ımın ekonomiye katkıları nı gayet aç ık bir
şekilde izah etmektedirler.
Kooperatifçilik dergimiz, yukar ı da arzetmeye çal ışıldığı gibi, aç ıklanan muhtevası ile 1988 y ılın ın son say ısı nı irdak etmektedir. Di ğer yay ınlar ımızda oldu ğ u gibi
daha çok ilmi ara ştırmalara ay ırdığımız ve genç bilim adamlar ım ız ı te şvik etmek için
kullandığım ız bu dergi (Kooperatifçilik) de bugüne kadar oldu ğu vechile, bundan
sonra da üstün bir ba şarı ve muteva ile yay ın hayatına devam edecektir. Biz kooperatifçiliğin ancak geni ş kitlelere anlat ılarak bugünkünden daha ileri seviyelere götürülebileceğine yürekten inan ıyoruz. Bunun da tek yolu, daha fazla okuyup yazmak ve yayin yapmaktan geçmektedir. 1989 y ılı nda bulu şmak üzere, 1989 y ılın ın insanlık alemi, Türkiyemiz ve Kooperatifçilik Dünyası için daha ba şarılı , sağlıkh ve mutlu bir y ıl
olmasını diliyoruz. Kooperatifçi selamlanm ızIa!'"
Ho şça Kalınız...
Kooperatifçilik
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KÜÇÜK TARIM KOOPERATIFLERINE
UYGUN. YÖNETIM
SISTEMLERI(*)
Hans.H. MUNKNER
Yard.Doç.Dr. Yusuf ALPER(**)
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At ıl kaynakların harekete geçirilmesi, tar ım üretiminin art ırılması , tarım kesiminde.
yaşayan çok say ıda küçük üreticinin hayat şartlarının ve tarımdaki verimlilik seviyesinin
iyileş tirilmesi, FAO'nun uzun y ıllardan beri gerçekle ş tirmek istediği hedefler aras ında
yer almaktad ır. Öte yandan, bir yandan hem k ır kesimlerinde, hem de şehirlerde h ızla
artan nüfusu beslemek için g ıda maddeleri, di ğer yandan da bir çok gelişmekte olan ülkenin en önemli ihraç gelirini olu ş turan tarım ürünleri üretimini art ırmak, yalnızca çözülmemiş bir mesele olarak kalmam ış , giderek daha zor halledilebilir bir poblem haline
gelmiştir. Büyük şehirlerde yaşayanların say ısı tehlikeli bir h ızla artarken (Nitekim. Lagos ve Nairobi'de gecekondu bölgelerinin nüfus art ış h ızı y ıllık % 20 civarındadır), fert
ba şına ekilebilir tarım arazisi de giderek daralmaktad ır. Kır kesimlerinden şehirlere olan
yo ğun i şgücün önemli bir sonucu'da, "Modern Sektörlerde" i ş bulmak ve şehirlerdeki
iyi hayat şartlarından faydalanmak için çok say ıda genç ve dinamik insan ın kır kesimlerini terkederek şehirlere akın etmesidir.
1960'11 y ılların ba şlarında, küçük tarım i şletmesi sahibi çok say ıda çiftçinin daha
iyi üretim ve hayat şartlarına kavuşmasının, diğer faktörler yan ında. kooperatif örgütlerin de yardı mı vasıtasıyla sağlanabilece ğine inan ılıyordu. Kooperatifler, koloni dönemlerinde kuruLmuş . küçük çiftçilere modern tar ım girdilerinin saislannıası , kredi ve pazarlama hizmetlerinin temini gibi konularda araç olarak kullanilm ıştı .1970% y ıllar. Klasik
Avrupa tipi kooperatif örgütlerin, geli şmekte olan ülkelerin fakir sosyal kesimlerinin iktisadi ve sosyal de ğişimlerinin sağ lanmasında etkin bir vas ıta olmadığını aç ık olarak ortaya sermi şti.
Bir yanda, kaynak olu şturmadaki yetersizlik, kalifiye yönetim eksikli ği, mali kaynak zay ıflığı ve küçük ölçek dolay ısı ile küçük tar ım işletmesi sahibi çiftçilerin kurdu ğu
kooperatifler faydas ız ve verimsiz olmu ş , diğer yandan da, yeni' üretim teknikleri ve girdiler kullanarak ihraç etmek üzere üretim yapan,büyük çiftçilerin kurdu ğu kooperatiflerin ba şarılı olması üzerine de, kooperatifçilik hareketinin temel felsefesinin tersine olarak küçük çiftçileri geride b ırakmak ve zenginle fakir aras ındaki uçurumu art ırmakla
suçlanm ışlardır. (1).
Bütün bunların ötesinde, yaln ızca çok istisnai durumlarda, üyelerinin ekonomik
(x) MÜNKNER, Hans-H, "Appropriate Mancwement System For Small Formers"cooperatives "Ouarterly Journal of İnternational Agricultre, uol.23.N.3July-Sept.1184
PP 230.245 den
"xx)Uluda ğ üneversitesi, Iktisadi ue idari Bilimler Fakültesi Çalış ma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Ö ğretim üyesi
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menfaatlerini korumak üzere kooperatiflerin özel i şletme gibi kullanılmasına izin verilmiştirihraç etmek üzere tar ım ürünü yeti ştirmek söz konusu oldu ğu zaman kooperatifler, devlet personeli ve fonlar' ile devletin kontrolü ve s ık ı bir denetim alt ında çalışmakta
yavaş yava ş yarı-resmi bir kamu kurumuna dönüşerek, resmi politikan ın yürütiilmesini
sa ğlayan ve hükümet menfaatine çal ışan bir te ş kilat haline gelmektedir. Böyle durumlarda. ne çok say ıda küçük çiftçi, ne de durumlar ı iyi büyük çiftçiler, devletin kontrolü altındaki kooperatifleri, kendi kaynaklar ı ile aktif şekilde katılmaları gereken, "kendilerine ait" bir örgüt olarak görmemektedirler. Böyle bir durumda da hükümetler, ya kooperatiflerin yönetimini tan ıamen ellerine almak, veya onlar ı tasfiye etmek yoluna gitmek
zorunda kalmaktad ırlar.
1. TARİM KOOPERATIFLERINE UYGUN YÖNETIM SISTEMININ (AMSAC)
GEL! ŞİMI
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Çiftçi örgütleri, çiftçi birlikleri ve köy birlikleri gibi k ırsal kesime yönelik farklı kalıplarda oluşturulmuş bazı teşebbüslerin bu kesimde kurulan kooperatiflerle benzer zorluklarla karşılaşmış olması FAO yetkililerini, devletin te şvik ettiği ve kontrolü alt ında
hulundurduğu kooperatiflerin beklenen ba şarıy ı göstermemelerinin sebeplerini ara ş tırmaya zorlam ıştır. Bu amaçla yap ılan çal ışmaların temel gayesi; geli şmekte olan ülkelerde kooperatif örgütlerin yeniden hayatiyet kazanmalar ın ın yöntem ve vas ıtalarını bulmak olarak belirlenmi ştir. Bu çalış malar sonucunda: Kooperatiflerin devlet kontrolünde
bir gelişme aracı olma ve üyeleri menfaatine çal ışması rotünden kurtulmas ı , yeni dinamik bir yönetim ve kooperatifleri, "geli şmeye yönelik te şebbüs" haline getirecek yarat ıcı aktif bir kooperatif yönetici nesli ile k ır kesimlerinde geli şmeyi sağlayacak daha etkin
bir örgüt haline getirilebilece ği görüşüne varılmıştır.
Bu yöndeki çalışmalar. Hint Yönetim Enstitüsü'nden (IIMA), iki profesör: Gupta ve
Gaikwad' ın Asya tecrübesinden hareketle, bütünle şmiş-üretim kökenli tarım kooperatifleri için tek tip yönetim el kitab ı yazmakla görevlendirildikleri 1977 y ılında ba şlamıştır.
FAO ve Alman Milletlerarası Gelişme Vakfının (DSE), birlikte tertip etti ği, diğer teknik
yardım te şkilatları= da iştirak ettiği,Ahmetabat (1979),Arushal/Tanzanya 11981) 2 ve
Nairobi/Kenya (1981), uzmanlar toplant ıları ve eğitim kurslarından sonda, "Küçük Tarı m Kooperatifleri Yönetim El Kitab ı ", FAO tarafından 1982 yılında son şekli ile yay ınlanm ış tır. 1982 y ılından sonra, FAO/DSE, Dakar/Senegal'daki ara ştırmacı yazar Dieng'
le işbirliğine giderek 1982 y ılında Cotonou/Benin 'de AMSAC yakla şımı üzerine bir uzmanlar toplant ısı , hazırlanan "rehberi" Frans ızca kunu şulan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adapte etmek üzere de 1983 de Feldafing/Almanya 'da bir e ğitim kursu
tertip etti. Çal ış man ın Fransızca bask ısı "Goide pour la gestion appropies des cooperatives de petits exploitants agricoles" (GACOPEA), 1984 y ılında yay ınlanacakt ır.
AMSAC Program ı , 4 safhalı olarak planlanm ış tır;
1) Politikacılar, kooperatif liderleri ve bütünle ştirilmiş yaklaşımdaki eğiticileri daha duyarlı hale getirmek için, Küçük Tar ım Kooperatiflerinin Yönetimi ile ilgili
El Kitab ı haz ırlanması .
2) Her ülkenin kendine has özel araç ve e ğ itim malzemeleri haz ırlanmasında geli şmekte olan ülkelerin ilgili enstitülerine yard ım edilmesi.

3) E ğitim malzemelerinin testini de ihtiva eden hareket-merkezli programlar ın geli ştirilmesine yard ımcı olma.
4) Kooperatif sistemlerde yönetim kadrosu ve karar vericilere yönelik, yayg ın eğ itim programlar ı düzenleme.
Nepal, Sri Lanka, Tayland, Kenya ve Tanzanya gibi baz ı Asya ve Afrika ülkeleri, halihaz ırda bu program ın üçüncü ve dördüncü safhas ına gelmiş , kooperatif yöneticilerine
tavsiye etmek ve e ğitim programlar ı nda kullan ılmak üzere ülkenin özelliklerine has yönetim el kitapları geliştirmişlerdir.
2. AMSAC Yaklaşımının Sunulması
AMSAC yakla şım ı üç hüküm üzerine dayanmaktad ır;
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1) Hem yatay ve hem de dikey yönde bütünle şmiş bir kooperatif birli ği sisteminin
oluşturulması , birim kooperatifleri, üretiminden pazarlamaya kadar olan bütün
safhalar ı ndaki iktisadi faaliyetleri gerçekle ştiren potansiyel olarak çok güçlü te: •
şekkülerin bir alt birim haline getirir.
2) Köylerde, küçük tar ı m üreticilerinin beklentileri, de ğer yargıları ve normlann ı
dikkate olan yerel kooperatif örgütlerinin olu şturulması , çiftçi üylerin kooperatifleri kontrol edebilecekleri bir te şükkül olarak görmelerini temin eder. Köylerde veya k ırsal kesimde, en alt seviye en üst seviyede potansiyel olarak faaliyet
gösteren hütünle ş miş kooperatif i şletmelerinin birer parçası olacaklardır.
3) Özel olarak kooperatif yöneticisi olarak e ğitilmiş yöneticiler, değişme ajanı veya
geli şmeci müte şebbüs olarak fonksiyon görecek, çal ışmaları kooperatif üyeleri. nin menfaatine olacakt ır.
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2.1. Biitünle şmiş Kooperatif Sistemlerine Kar şı Klasik Kooperatifler
2.1.1

Karakteri Hakim Klasik Kooperatifler

Bir çok geli ş mekte olan ülkede, hükümetlerin destekledi ği ve te şvik ettiği kooperatif birliklerinin, hükümetlerin yüksek beklentilerine cevap vermedi ği görülmüştür. Hükümetlerin kontrolü alt ındaki kooperatifler, ya da şehirlerde ya şayanların tüketim ihtiyaçların ı karsilamak ya da ihraç etmek üzere pazarlanabilir tar ım üretimini teşvik etmek gavesiyle faaliyet göstennektedirler. T ı pkı bir tüccar gibi faaliyet gösteren bu kooperatifler
üretim. finansman sa ğlama ve üretimi te şvik gibi konular yan ında üyelerin ürünlerini i şleınek ilave gelir yaratmak üzere tar ım araçları ve çiftlik imkanlann ı kullanma gibi alanlarda da hiç bir ay ı nm yapmaksı z ın çalismaktad ırlar. Gupta Gaiwad'a göre (4), tüccar tipi bu kooperatifleri ba şarısız kabul etmek gerekir. Çünkü piyasa mekanizmas ı , girdi-ç ıktı
fiyatları ve tar ımsal riskleri fazla dikkate almadan verimliligin yükseltilmesine a ğırlık ver- .
mektedirler.
Tüccar tipi kooperatiflerde etkinlik, y ıllık ciro, pazarlanan ürün miktarı ve elde edilen kar gibi kriterlerle ölçühnektedir. Bu tür kooperatiflerin ticari faaliyetlerini desteklemek için anahtar kavram olarak ölçek ekonomisi kullan ılmaktad ır. Bu kooperatifler küçük toprak sahiplerinin sahip olduklar ı kaynaklar ı ile aktif şekilde kooperatif faaliyetlerine kat ılması ve üye olmasını teş vik gibi unsurlarla fazlaca yer verrnemektediler. Koope-
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ratifin çiftçi/üyelerinin en önemli meselesi olan gelir art ışı n ın sa ğlanması , çok zaman ihmal edilmektedir. Tek ba şı na bir köylünün yapamayaca ğı , birlikte ve bütünle şmiş çiftçi
üyelerin kooperatif faaliyetlerine etkin şekilde kat ılması ile sa ğlanamabilecek tarımsal
üretim iyile ş tirilmesi hedefine de yine bu kooperatif faaliyetlerinde gereken önem yerlimemiştir.
2.1.2. Bütünle şmiş Kooperatifler
Bütünleşmiş kooperatif kavram ına göre, bir kooperatif örgüt, üretiminde tüketime
büün saflı aları kapsayan bütürıleşmiş bir sistemin parçasını oluş turur ve üyesinin durumunu işileştirmek gayesini güder. Bu çal ışmada "Klasik kooperatif" olarak adland ırılan
ve ilk planda hükümetin menfaatlerini gözeten devlet-kontrolündeki tüccar tipi kooperatiflerin tersine, "bütünle şmiş kooperatifler", üyelerinin menfaatlerini maksimize etmeyi
amaçlarlar. Benzer şekilde, gerçekle ştirilen her faaliyetde kooperatif üyesinin gelirini
artırmak ve d ış kaynaklardan üye lehine gelir sa ğlamak prensibine göre çal ışırlar. Ancak
bu şekilde bütünleşmiş bir kooperatif te şekkülün başarılı olması , kooperatif yönetiminde uzmanla şmış yöneticilerin varl ığı ile mümkün olur.
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2.1.3 Üye Menfaatine Çalışan Gelişimci Müte şebbis Olarak Kooperatif Yöneticisi (6 ı
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AMSAC yaklaşımında bir kooperatif birli ğinin yöneticisi, mevcut kaynaklar ı kooperatif üyeleri menfaatine en iyi şekilde kullanmayı görev olarak benimseyen bir müte şebbis gibi kabul edilir. Yahn ızca büro veya masaba şı işlemleri yapan bir memur gibi dei2ll,
bütün faaliyetlerini üyelerle ve onlar ın temsilcileri ile i ş birliği içinde gerçekle ştirmek durumundad ır.
Gelişimci Müteşebbis olarak kooperatif yöneticisi, kooperatif üyelerinin, ihtiyaçlar ı .
değerleri, normlar ı ve sıkıntılarını anlamak üzere kooperatifin faaliyet gösterdi ği sosyoekonomik çevreyi dikkatli şekilde incelenmeli, kullan ılmayan veya eksik kullan ılan mahalli kaynakları ara ştırıp, bu kaynaklar ı üyelerin gelirini yükseltecek şekilde harekete geçirmenin yol ve araçlarını bulmalıdır. Öte yandan, kooperatif yöneticisi, kooperatif tarafından üretilen ürünün potansiyeli tüketicilerini bulmak için pazar ara ştırması yapmalı
kooperatif ve üyelerin menfaati için hükümetin yürüttü ğü programları ve diğer te şvik unsurlannı kullanma imkanlarını araştırmalıdır. Üyeleri adına ilgili yerlere ba şvurular yapmak, sağlık kuruluşları açmak ve üyelerin üretim planlar ı yapmak bu tür faaliyetler ara
sında say ılabilir.
Daha önce de belirtildi ği gibi, kooperatif yöneticisinin durumu çok zordur.Çünkü,
kooperatif üyelerinin menfaatine öncelik vermek ve her türlü kararda onlar ın ve temsilcilerinin görüşlerine yer vermek zorunda oldu ğu gibi, bir kooperatif i şletmenin yöneticisi
ve çalışanların başı olarak bankacılar, müşteriler ve arac ılarla yapt ığı görüşmelerde, temsil ettiği işletmenin etkinli ğini ve varl ığını sürdürebilmesini sa ğlayacak kararlar ı almak
durumundadır.
2.1.4 Değiştirilmiş Organizasyon Modeli
Bir çok geli şmekte olan ülkede, Avrupa modeli kooperatifçilik ithal edilerek farkl ı
bir sosyo-ekonomik yap ı ve politik bünyeye adapte edilmi ş tir. Ancak, küçük tar ım üreticileri için bu kooperatifler yabanc ı bir örgüt olarak kalm ış , kendi örgütleri olarak göstermemi ş lerdir. AMSAC yakla şımına göre, uygun bir örgütlenme modeli seçilerek bu arzu
edilmeyen sonuçtan kaç ın ılabilir ve bütünle ş tirilmiş bir kooperatif örgütü içinde, tek tek
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tarım i şletmeleri veya küçük üretici gruplar ı sistemin en alt ındaki ünite olarak yer alabilirler. Bu mahalli üniteler profosyonel kooperatif yönetiçileri taraf ından yönetilen üretim-merkezli ve çok amaçl ı kooperatiflerle birlikte çal ışabilirler. Bu arada. kendi durumundaki diğer örgütlerle yatay bir i ş birli ğ ini de. dikey olarak te ş kilatlanmış bir te ş kilat
içinde gerçekle ş tirmi ş olacaklard ır.
Bu şekilde bütünle ş miş sistemlerinde o yöre çiftçileri, hem kendi de ğer yargıları ve
normları na uygun örgütlenme modelini seçme, hem de kendi kaynaklar ını en iyi şekilde
kullanmalar ına imkan verecek iyle ştirilmi ş üretim tekniklerini tercih etme kararlar ın ı
vermek zorundad ırlar.
Bu. AMSAC yakla şımına göre, küçük üreticilerin bizzat kendilerinin, kendileri ilgili
bir organizasyonu ortak hizmetler ve kolayl ıklar sa ğlamak üzere olu şturdukları anlam ına
gelmektedir. Kooperatifler ve o yiirenin çiftçi gruptan, bütünle şmi ş bir hareket içinde
grup ta şıy ıcılar' olarak fonksiyon görmektedirler. Çiftçi gruplara; kamu kurumlar ı , teknik ve mali arac ı larla yak ın iş birliğ ine giderek temel üretimin planlanması ve uygulanması konusunda bir dizi yükümlülük almaktad ırlar.
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2.2. Örnek Model Olarak AMUL-DAIRY
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Amul-Dairy, Gupta ve Gaikwad' ın "Küçük Çiftçileri Yönetim Kitab ın" Hindistan' ın
Gujarat bölgesindeki süt üreticileri için örnek olarak kulland ığı kooperatif modelinin
adıd ır ve AMSAC yakla şı m ı-na model olarak gösterilmektedir.
Amul-Dairy, .760 süt kooperatifinin ba ğlı olduğu, 200.000 üyeli, aileleri birlikte
yakla şık bir milyon ki şiyi temsil eden büyük bir örgüttür. Her bir kooperatif seçilmi ş bir
yönetim komitesine, tam gün ve ücretli çal ışan say ıları 3-10 arasında değişen idari personele sahiptir. Bütün kooperatif, 2000 ki şisi merkezde olmak üzere toplam 6000 ki şilik
personelle çal ışmaktad ır.
Bu kooperatif. 2-3 litrelik sütler de dahil olmak üzere i şlediği bütün sütleri üreticiden kendi araçlar ı ile toplarnakta, ta şımakta ve merkeze getirmektedir. Kooperatif, üyelerine, kendileri yapmalar ı halinde hiç bir zaman gerçekle ştireıneyecekleri yaygın bir
hizmet ve girdi teminini gerçekle ş tirmektedir:
Bugün, i şleme, pazarlama, hizmeti geni şletme, süt ine ği temin etme. bu inekleri besleme, veterinerlik hizmetleri ve benzeri çok say ıda hizmet, bir ço ğu ücretsiz olmak üzere
kooperatif taraf ından sa ğlanmaktad ır. Üyelere ücretsiz sa ğlık hizmeti temin etmede bunlar aras ında yer almaktad ır.
Amul-Dairy kurulmadan önce, küçük üreticiler y ıldan y ıla üretim de ğiş meleri sebebiyle fiyat belirsizii ğine yüksek ta şı ma maliyetlerine, yetersiz üretimi geli ş tirme deste ğine, düşük üretim de ğeri pay ına ve ürettikleri ürünün miktar ve kalitesine katlamak zorundaydılar. Bütün bunları n yan ında her türlü kötü uygulamalara kar şı korumasız idiler.
Amul-Dairy 'nin bütünle ş miş yap ısı , üye/çiftçilere bir çok ekonomik ve sosyal menfaatler sa ğlam ış t ır. Elde ettikleri gelir ve hizmetler artm ış , tehlike seviyesi azalm ış , serbestlik ve kendine güven artm ış , vasıfları yükselmi ş ve şehirlere göç azalm ış tır (10). Ayrıca, Amul-Dairy, sayesinde gelir fazlas ı ve sermaye birikimi elde edebilmi şlerdir.
Amul-Dairy,, zamanla üyeleri için gözle görünür önemli avantajlar sa ğladı . FAO'nun
"Küçük Tarım Kooperatifleri Yönetimi El Kitab ı nda yay ınlanan istatistikler, en verimli
sezonclz: günde 600.000 litre süt topland ığını , bunun 250.000 litresinin Bombay d ışındaki yakın yerleş im merkezlerinde süt olarak sat ıldığın ı , hû sar ışın yaklaşık 500 km uza ğa
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kadar yap ıldığını göstermektedir. Süt üreticilerine her gün 150.000 nakit ödeme yap ılmaktad ır. Çiftçi sütü, .süt toplama merkezine getirdi ği zaman karşılığını da nakit olarak
hemen almaktad ır.
Amul-Dairy, faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için, yem fabrikas ı ve yeni da ğıtım sistemini kurdu. Da ğıtı m süt toplama i şini de gerçekle ş tiren ta şıma ağını gerçekle ş tirdi. Ayrıca 6 y ılda 60.000 kooperatif üyesinin kat ılımı ile 10 000 hektarl ı k alanda
hayvan yemi bitkisi üretimini gerçekle ştirdi. Bu konuda geni ş bir kadro ve ekipmana sahip oldu. Her köy Amul-Dairy 'e ba ğlı bir kooperatife sahiptir ve seyyar veterinerlerden
bir haftada bir gün bu kooperatife u ğramaktad ır. Hasta hayvanlar ücretsiz olarak tedavi
edilmektedir. Ayrıca, her köyden 4 saatte ula şılabilecek adil veterinerlik servisleri de vardır.
Bu şekilde Amul-Dairy, maliyeti süt fiyatlar ına dahil etmi ş olan çok say ıda ve yaygın hizmeti üyelerine sa ğlmakta, bu yolla kooperatifler faaliyetlerini sürdürmek için devamlı şekilde hükümete ba ğlı olmaktan kurtulmaktad ır.
3. AMSAC-Yeni Bir Yakla şım Veya Orijinal Kavrama Dönü ş
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FAO ve Alman Uluslararas ı Gelişme Vakfı tarafından AMSAC program ın ın ortaya
atılması , gelişmekte olan ülkelerdeki küçük çiftçi kitlelerinin hayat şartlarını iyileştirmek ve tar ım üretimini artırmak için uygun starateji belirleme tart ışmalarına çok olumlu
katk ılarda bulunmuştur (11).Gerçek kooperatif faaliyetleri, destekleme, kontrol ve üyelerin kendi menfaatlerine sahip ç ıkması gibi konulardaki tart ışmaları artırdı . Bu arada,
ihracat ve pazar için üretimi te şvik etmek gayesi ile hükümetler taraf ından desteklenen
klasik kooperatiflerie (12) mukayese imkan ı da do ğmuş oldu.
Gupta ve Gailewad tarafından, en uçlarda yer alan kooperatif tiplerine örnek olarak
bir yanda tüccar tipi klasik kooperatifler, di ğer yandanda bütünle şmiş kooperatifler gosterilmiştir. Ancak bunlar tamamen birbirine ters şekilde organize olan örgütler de ğildirler. Bütünle şmiş kooperatiflerin gerçekten tamamen tersi olan örgütle şme şekli,belki de
Gupta ve Gaikewad taraf ından üstü kapalı şekilde belirtildiği gibi, tüccar tipi kooperatifler değil, üyelerin aksine hükümet veya birimleri taraf ından kontrol alt ında bulundurulan
sabit fiyat ve kar marj ı ile çalışan; ihraç etmek üzere veya pazara ç ıkarmak üzere üretimi
teşvik eden kooperatiflerdir. Esas olarak girdi arz ı , ürün pazarlamas ı ve kredi meselesi
üzerinde duran tüccar tipi kooperatiflerin temel siyasi, kooperatif i şletmenin iktisadi etkinliğini devam ettirmektir (13).
19. Yüzy ılda Avrupa'da geli şen küçük tar ım üreticileri kooperatifleri, esas olarak
üretimi artırmak finansman ve pazarlama problemlerini çözmek gayesini güdüyordu.
Koperatifler bu faaliyetlerini eksik piyasa rekabet şartlarında ve bütün iktisadi gücün,
tüccarlara. arac ılar, bankerler, bankalar ve büyük ölçekli i şletmelerin elinde bulundu ğ u
bir ortamda gerçekle ş tirmek zorunda idiler. İ lk kooperatiflerin görevi, küçük üretcilerin
pazarlanabilir ürünleri ve piyasadan talepleri için kar şı konulabilecek bir güç yaratmakt ı .
Küçük üreticiler, kooperatifleri vas ı tasıyla, borç bulmak, düşük fiyatla kaliteli girdi sa ğlamak ve ürnlerini yüksek fiyatla satma konusunda mücadele edebiliyorlard ı . 0 dönemde
ve şimdi de temel gaye, üyelerin ve ba ğlı lığı birinci derecede öneme sahip olmakta ,yönetim problemleri daha sonra gelmektedir. Ancak kooperatif örgütler güçlendikçe ve piyasada rekabet etmek zorunda kald ı kça, yOnetim meselesinin de önemi artmaktad ır.
Gelişmekte olan bir ülkede hakim olan tipik siyasi ve iktisadi ortam, hükümet organ-
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lann ın veya yarı resmi kurumların, üretim ve ihracat ı ile olduğu kadar, bankacılık ticaret
ve endüstriyel aramal ı üretimi ile de ilgilenmelerini gerektirmektedir. Bu durumda, küçük
tarı m üreticilerinin kendi kendine yard ım te şkilatlarının, devletin kontrolü alt ında olan
ticaret ve üretim birliklerine veya bankalar kar şı güç olu şturması mümkün değildir. Böyle bir ortamda tüccar tipi kooperatiflerde fonksiyonlar ını yapamaz hale gelir. Hükümetin
belirledi ği fiyatlardan hükümet ad ına ürün toplayan, girdi da ğıtımı yapan resmi bir organ
haline gelirler. Kar marjları da genellikle kooperatiflerin güçlü bir sermaye yapas ına sahip
olmalarına imkan vermez.
Bu tür kooperatiflerin üyelerine fazla bin menfaat sa ğlaması mümkün değildir. Çünkü üretici olsun olmas ın bütün üyeler ayn ı muameleye mazur kalmamaktad ır. Gerçek
anlamda yönetiliçil ve i şletmecilik yapmak için fazla hareket alan ı yoktur. Kooperatif
işletmeler, devlet i şletmelerinin kontrolü alt ındaki bir idari birim gibi faaliyet gösterir.
let işletmelerinin kontrolü alt ındaki bir irari birim gibi faaliyet gösterir.
Devletin kontrolündeki bu tüccar tipi kooperatifler, yakla şık olarak 70 y ıldır Asya
40 Yıldır da Afrika'daki geli şmekte olan ülkelerde görüldü ğü için bu çalışmada klasik
kooperatif ad ı verilmiştir.
Bu çerçevede, tüccar tipi kooperatiflerle bütünle şmiş kooperatifler aras ında ortaya
ç ı kan ilk ve çok önemli fark bu durum de ğildir. Diğer önemli fark, kooperatifin üyelerin
veya hükümetin kontrolü alt ı nda bulundurulması hususudur. Tüccar tipi kooperatiflerle
bütünle şmiş kooperatiflerin fonksiyonlar ı bakımından da önemli farklar vard ır. Ancak
kooperatifin üye veya hükümet kontrolü alt ında alması farklılığına göre ikinci derecede
öneme sahip olarak kalmaktad ır.
Batılı sanayileşmiş ülkelerde ve Japonya'da İkinci Dünya Sava şından sonra geli şen
AMSAC yaklaşımı , kooperatiflerin fonksiyonlar ı ile ilgili olarak yeni düşünceler getirmiştir. Ürün Arzı , kredi ve pazarlama gibi klasik kooperatif hizmetlerinin ötesinde, üretimin te şviki, üretimin planlanmas ı , tarım üretimi tekniklerinin geli ştirilmesi ve üyelerin
bu gelişmeden yararland ırılması , tarım ürünlerinin geli ş tirilmesi ve üyelerin bu geli ş meden yararlandırılması . tarım ürünlerinin i şlenmesi ve pazarlanması , ara mallarının kullanı mı ve tarım dışı nda üyelere ilave gelir sa ğlama gibi hizmetler F.Almanya'da 1960 y ıllarından beri bütünle şmiş kooperatifçilik faaliyeti alt ında gerçekle ştirilmektedir (14). Bütünleşmiş kooperatifçilik hareketi içinde, de ğişik seviyelerdeki kooperatifler aras ında
yakın işbirliğ i ve görev bölümü yapdmakta kooperatif te şekküler birinci veya ikinci dereceden uzmanlaşmaya gitmektedirler. ASMAC tarafından getirilen yenilik, geli şmekte
olan ülkelerde bütünle şmi ş kooperatifçilik hareketine yer vermesidir.
ASMAC yaklaşımının üçüncü önemli bir fonksiyonu daha vard ır ki, bu, kooperatif
yöneticisini geli şmeci müte şebbis olarak görevlendirilmesidir. Ancak bu çok yeni bir geli ş me de ğildir. Kooperatif yöneticisi, hem üyelerin menfaatlerini yükseltmek ve hem de
bir i şletme olarak kooperatifin varl ığın ı devam ettirmek durumundad ır. Üyelerin gelirlerini artıracak yeni kaynaklar bulmak, kullan ılmayan kaynakları harekete geçirmek, tehlikeleri azaltmak bu gün art ık yaygın şekilde rastlanan kooperatif faaliyetlerini olu ş turmaktadır (15).
AMSAC yaklaşım ı bu özelli ği ile politikac ıların ve kooperatifçilerin dikkatini çekmektedir. Kooperatif yöneticileri, yar ı -resmi devlet kurumlar ı nda çalışan memur olmaktan kurtanlmaktadır (16). AMSAC yakla şım ının ortaya koydu ğu yeniliklerin geli şmekte
olan ülkelerde uygulanı p uygulanmayacağı ise ayrı bir hususu olu şturmaktad ır.
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4. AMSAC Yakla şımının Çalışması İçin Gerekli Şartlar
Hükümetlerin kooperatifleri geli şme aracı olarak görüldü ğü ülkelerde, AMSAC yaklaşmanın uygulanmasının hükümetler taraf ından desteklenmesi gerekir. Bu hükümetlerin
mevcut kooperatif politikalar ını değiş tirmesi anlam ına gelmektedir.
Kendi kendine yönetilen, finanse edilen ve kontrol edilen bütünle şmiş kooperatifleri, geli şme te şebbüsü olarak faaliyete geçirme dü şüncesinin uygulanması , çok zordur.
Çünkü Asya'daki bir çok ülkede ürün pazar ve ihraç fiyat ı hükümetin elindedir. Ancak
hükümet müdahalesinin s ı nırlı , fiyat olu şumunda piyasa mekanizmas ının etkin oldu ğ u
yerlerde durum farkl ıdır. Hindistan'daki süt üreticileri için olu ş turulan bütünle şmi ş kooperatif hareketi bu uygulamaya model olabilecek örnektedir.
AMSAC yaklaşımın ın uygulanabilmesi için hükümetlerin bir kaç şekilde destek sa ğlaması gereklidir;
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1) Hükümetler bütünle şmiş kooperatifçilik hareketinin geli şeceği uygun ortam ı , fiyat, üretim ve benzeri konularda yaratmal ıd ır. Her alanda müdahaleyi azalt ıp,
kooperatiflerin faaliyetlerini geni şletebilmesine imkan haz ırlamalıdır. Cretimden
finansmana birçok alantla bu husus gerçekle ştirilebilir. Bütün bunların yanında,
kooperatifler tarımsal gelişme ile ilgili resmi kurumlarda temsil edilmelidir.
2) Kooperatiflerin hangi faaliyetleri yerine getirece ğini aç ıkhkla belirlemeli, serbestlik, sorumluluk ve yükümlülük alanlarını tespit etmelidir. üretimin planlamas ı
gibi konularda rahat b ırakılmalıdırlar. Belirli bir otonomi olmazsa bütünle şmiş
kooperatifler fonksiyonlar ını yerine getiremezler.
3) Kooperatif yöneticilerinin belirlenen vas ıflara sahip olması , özel bir e ğitim almaları ile mümkün olur. Ancak bu e ğitim, gelişme ajanı olarak fonksiyonlarının neler olduğunu kavradıktan sonra olmal ıdır. Bu hükümetlere de kooperatif üyelerinin menfaatlerine hizmet edecek kooperatif yöneticilerinin ve yönetici kadronun
yetiştirilmesi yükümlülü ğünü verir. Bu yöneticilerin önemli özelli ği seçilmiş üye
temsilcilerinden olu şmasıdır. Tecrübeler, hükümet müdahalesi artt ıkça kooperatiflerin etkinli ğinin :17,11dığını göstermektedir.
Burada, hükümetin rolü ile kooperatiflerin performans ı arasındaki ilişkinin önemi
aç ık olarak görülmektedir. Kooperatifler hükümetlerden mali destek ve yönetici eleman
ald ıkları zaman onların kontrol ve denetiminden de kaçamamaktad ırlar. Ancak, en az ından ba şlangıçta belirli bir mali destek sa ğlanmazsa, kooperatifler yeterli sermaye elde
edemezler ve hükümete sürekli ba ğlı kalı rlar.
Hükümetlerin kooperatif yönetimine müdahalesinin azalt ılması görüşüne karşı , küçük tarım üreticilerinin kendi seçtikleri yöneticilerle kooperatif i ş letmeleri yürütemeyecekleri ileri sürülmektedir. Hükümet taraf ında, kooperatiflerin kendi imkanlar ı ile yonetileceği ve etkin faaliyet gösterece ğine karşı bir güven eksikli ği vard ır.
Öte yandan, kooperatifler devlet görevlileri taraf ından yönetildi ği zaman üyeler
kooperatifi kendi örgütleri gibi görmemekte, gerekli sorumluluklar ı yerine getirmemektedirler.
I şlerin bu yönde geli şmesi, köklü i ş birliğini te şvik etmez. Bütünle şmiş kooperatif
sistemleri, üyelerin kendi içinden ç ıkardığı kimseler tarafından kurulmad ıkça, ekonomik
aç ıdan yeterli ve varl ığını sürdürebilecek örgütler haline gelemezler.
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5) SONUÇLAR
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Yönetim, bütünle ş me ve üye deste ği gibi faktörlerin yetersizli ği dolay ısıyla geliş mekte olan ülkelerdeki kooperatifler ba şarısız kalmaktad ır. AMSAC yakla şımı son 30
y ıld ır, kooperatiflerin geli şme yolunda kar şıla ş tığı bu tür problemlere yap ıcı çözümler
getirme gayreti içindedir.
Tarım üreticisinin hayat şartların ı ve tarımsal üretimi iyile ş tirmek amacıyla üyelerinin menfaatine çal ışan dinamik bir te şebbüs olarak kooperatifçilik olay ı yeni bir geliş me de ğildir. Ancak, kooperatiflerin hükümetler taraf ından arac ı kurumlar olarak kullan ıldığı ülkelerde bu gerçek göz ard ı edilmiştir.
Üretim merkezli ve çok amaçl ı bir bütünle şmiş sistem içinde çal ışan kooperatif birliğ i, ilk planda kendi üyeleri menfaatine faaliyetler gösterdi ği gibi, ikinci ve üçüncü seviyede di ğer kooperatif örgütlerle i ş birli ğine giderek, üretim planlar ı yapma, pazarlama,
ürün işleme, tarım alanı ve araçların ı kullanma gibi alanlarda da hem geli şmiş hem de geli şmekte olan ülkelerde faaliyet göstermektedir. Piyasa şartları sa ğlandığı takdirde kooperatifler üyelerinin pazarl ık gücünü art ırabilnıekte ve kar marjlann ı yükseltebilmektedir.
Değişme ajan ı ve geli ş imci müte şebbis olarak kooperatif yöneticisi kooperatif üyelerinin gelirlerini art ırmaktad ır. Bu yöneticilere, hem üyelerie olan ili şkileri ve hemde hükümetle ili şkilerinde gerekti ği ölçüde serbest hareket etme imkan ı tanınırsa, sonuçlar
çok daha olumlu olacakt ır (18). Bu tür kooperatif yöneticilerinin aynca kooperatifçilik
hareketinin geli şmesini sa ğlayacak özel bir e ğitim tutumları gerekmektedir. AMSAC, bu
tür e ğitim programlarını düzenlemektedir. AMSAC program ının ilk ve en önemli amac ı ,
politikacıların, planLamac ılann, eğitimcilerin ve diğer ilgililerin, bu programını n ekonomik, sosyal ve politik sonuçlar ını benimsemelerini sa ğlamaktadır.
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ÖNEMLİ BAZI BAKLAGİL
YEM BİTKİLERİNİN
YETİŞTİRİLMESİ
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin EKİZ
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Ekonomideki geli şmemiz içerisinde zirai kalk ınman ın pay ı da önemli bir yer i şgal
etmektedir. Yurdumuz bir tar ım ülkesi olmasına rağmen tarımın bir kolu olan hayvancılık ve hayvan besleme yönünden baz ı sorunları vardır. Hayvan yeti ştiriciliği için
hayati önem ta şıyan iyi cins ve yeter miktarda yem temini henüz memleketimizde yeter
seviyede değildir. Hayvanlarım ız kaba yem ihtiyaçlar ın ı ağır ve kontrolsüz otlatma nedeniyle verimleri y ıldan y ıla azalma gösteren çay ır ve daha çok ta mer'alanm ızdan karşılamatad ırlar. Tarımda ileri olan ülkelerde yem bitkileri ekim alan ı tarım alanının % 25'inden fazlası nı te şkil etmektedir. Bu oran ın ülkemizde % 2'yi geçmedi ği düşünülürse hayvanc ılığımızın neden ileri düzeylere ula şmadığı ortaya ç ıkar. Memleketimizde, ziraati
çiftçilerimiz tarafından çok eskiden beri bilinen yem bitkilerimizin ekili alan içerisindeki pay ını artırmak gerekir.Bu *Ii özellikle baklagil yem bitkilerinin ekim nöbeti içerisinde daha fazla yer almalar ını sağlamakla mümkün olabilir. Baklagil yem bitkilerinin ekim
nöbeti içerisinde yer almalar ı : topra ğın organik maddesini art ıracak aynı zamanda da
baklagil bitkisi olmaları nedeniyle havan ın serbest azotunu topra ğa fıkse ederek topraktaki bitkiler için çok yararl ı olan azot oran ını art ıracakt ır. Biz burada memleketimiz için
önemli bazı baklagil yem bitkilerinin yeti ştirilmesini ana hatlar ı ile verece ğiz.

ADİ YONCA (Medicago Sativa L.)

ÖNEMİ :

Adi yonca uzun ömürlü çok y ıllı k bir yem bitkisidir. Yurdumuzda çok eski devirlerden beri kültürü yap ılan, üstün besleme de ğeri olan ve yüksek veriminden dolay ı yem
bitkilerinin kraliçesi olarak tan ınan yonca. çok de ğerli bir ye şil ve kuru ot bitkisidir.
Her cins hayvana yedirilebilir. Kuru otunda % 17-18 ham protein bulunur. Mineral maddelerce ve vitamince çok zengindir. Tohum elde etmek için yap ılan harmandan sonra
ç ıkan saman (kes) de iyi bir yem say ılır.
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IKLIM VE TOPRAK ISTEĞI:
-------- -Memleketimizin hemen her yerinde yeti ş ir. Taban suyu yüksek ve durgun olan topraklarda iyi ürün vermez, k ısa zamanda seyrekle şir, Bu nedenle taban suyunun 2 m'den
a şağı olması gerekir. De ğişik iklim şartlanna uyum kabiliyeti yüksektir. Ya ğışın bol olduğu yerlerde normal olarak geli şen yonca, kök sisteminin derinlere i şlenmesinden dolayı kurak bölgelerde de yeti şibilmektedir. Ancak bu gibi yerlerde ekim metodu de ğiş mekte ve verimi de sulu şartlardaki kadar yüksek olmamaktad ır.
Adi yonca t ınlı ve kireçli topraklarda iyi geli şir. Fazla kumlu ve killi topraklarda iyi
ürün vermez. Yonca asit karakterli topraklar ı sevmez. Nötr civar ındaki topraklarda yonca ba şarı ile yetiş tirilir.
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EKIM VE BAKIMI:
-----------------Adi yoncan ın tohumları ufak olduğundan ekim yata ğın ın çok iyi haz ırlanması gerekir. Özellikle yabancı ot bulunmayan, temiz bir tarlaya temiz tohum ekmek yonca kültü- .
ründe ba şarın ın ilk şartıdır. Bu nedenle yonca yeti ştirilecek tarlada ekimden önce ve
ekimden sonra yabanc ı ot bulunmaması için gerekli tedbirler al ınmalıdır. Yonca ömürlü
bir bitki olduğundan ekildiği y ıl çok yava ş geli şir ve dolay ısıyle yabanc ı otlarla rekabet
edemez. İlk y ıl yabancı otlar tarladan toplan ıp atılmalıd ır. Sonraki y ıllarda yonca bitkileri geli şmiş olacaklar ından yabancı otlarla rekabet edebilirler. Fakat yabanc ı otlar yoncanın rekabet edemeyece ği kadar fazla olarsa bunlarla mücadele etmek gerekir. Bunun
için tarla gerekirse bir kaç, defa biçilir. Ancak s ık biçim yapman ın yoncay ı da zayfılatacagını gözönünde tutmal ıdır. Bu nedenle yabanc ı otlar için seçici kimyevi ilaçlar kullan ılabilir.
Yonca. zeytin, incir ve turunçgillerin yeti ştiği bölgelerde sonbaharda, daha serin ve
so ğuk olan yerlerde ilkbaharda ekilir. Kökleri derine i şlediğinden, yonca tarlan pullukla
derince bir veya iki defa sürülür. Yazlik ekim için sürme i şlemi sonbaharda yap ılir. Agır
topraklar derince i şlense dahi zamanla s ıkışır ve oturur. Bunun için toprak. dekara en az
2 ton çiftlik gübresi ile gübrelenmelidir. Yonca ekilecek toprak potasyum ve fosfor bak ı
m ından analiz edilmeli, bu maddeler eksikse gerekli gübreleme yap ılmalıdır.
İster sonbaharda ekilsin. ister ilkbaharda ekilsin yonca, iyi ve derince i şlenmiş sonra
oturmuş ve ufalanm ış toprak ister. Tarla tesfiyelerinin de iyi yap ılması gerekir. Çukur
yerlerde su toplanaca ğından yonca tarlasında geli şme üniform olmaz. Tarla ilkbaharda
gerek görülürse tekrar sürülür. Diskaro ve t ırm ıkla toprak i ş lenerek iyice ufalanmas ı sa ğlamr. Toprak kabarm ış olacağından merdane ğeçirildikten sonda mibzerle ekim yap ılır.
Ekimde bask ılı ınibzer kullan ılırsa iyi olur. Mibzerle ekimde ot için s ıra arası 17.5-20 cm
bırakılır ve dekara 2:2.5 kg tol ı um ekilir. Dikkatli yap ılan ekimde 1 kg tohum yeterlidir.
Elle yap ılan serpme ekim tavsiye edilmez; ekilecek tohum serpme ekimde 3-3.5 kg'dan
fazla. olmamalıdır. Tavlı topra ğa ekim yap ılması uygundur. Ekimden sonra en üliemli hakim işi yabancı ot sava şıdır. Yoncan ın geli şme devresinde suya çok ihtiyac ı vard ır. Sulama zaman ı ve miktarı bölgelere göre de ğiş ir. Genel olarak her biçimden bir hafta önce
ve bir hafta sonra olmak üzere iki defa sulanmal ıdır. Çünkü yonca 1 kg kuru madde
meydana getirmek için 800 litre su sarfeder. Ekimden önce dekara 25-30 kg Ç'c 18'lik ,, ıiperfosfat verilirse iyi olur.
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HASAD1 (OT İ Ç İN):

a

Yoncan ı n biçme zaman ı çiçeklerinin 1/10'unun açt ığı devirdir. Bu zaman ot kalitesinin en iyi oldu ğ u ve bitki kök ve gözlerinden ikinci ot mahsülü verecek, yeteri kadar
besin maddesinin birikmi ş oldu ğu zamand ır. Geç biçim ile fazla mahsül al ı nırsa da
önemli kalite kayb ı olur. Yonca her sene devaml ı olarak ota biçilecek olursa, bir zay ıflama ve seyrekle ş me görülür. Bunun için zaman zaman yoncal ığı tohuma b ırakmak yararlı d ır. Yoncamn k ış tan önce yap ılacak son biçimi öyle ayarlanmal ıdır ki, bitki tekrar sürgün verme imkan ı bulaması n ve kışa köklerindeki yedek besin maddeleriyle girsin. Bu
durum yoncan ın ilkbaharda erken ve bol mahsül vermesini saglar. Normal biçimde yüksekliğ i 10 cm'dir. Daha k ısa olarak verilecek olursa kök bo ğaz ında bulunan ve ikinci ot
malı sülünü verecek sürgünler kesilmi ş olur. Bunun sonucunda yoncada zay ıflama meydana gelir ve verim dü şer..
Yurdumuzda yoncadan Orta Anadolu'da 4-5, Ege ve Marmara bölgesinde 7-8, Akdeniz bölgesinde ve Güneydo ğ u Anadolu bölgesinde 8-10, Do ğ u Anadolu bölgesinde 2-3 :
ılabilir. Çeş itli yollarla biçilen yonca tarla üzerinde b ırak ılarak kurutulma ğa biçmyap
terkedilir. Kuruman ın üniform olması için biçilen yoncalar çevrilir. Ancak kurutma dikkatli olmak ve yoncan ı n çok kurumamasma itina göstermek gerekir. Çok kuruyan yoncada yapraklar dökülür. Biçilen yoncalar sehpaiara scriierek veya en iyisi suni yolla kurutulmalı d ır. Suni yolla kurutuian yoncan ın besleme de ğeri çok daha yüksektir.

cy

HASAD1(TOHUN1 İ Ç İN):
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Ot için ekilmiş yonca tarlas ı tohuma b ırak:labilir veya tohum için özel olarak ekim
yap ılır. Tohum üretmek amac ıyla ekimde sıra aras ı 60-90 cm olmalıd ır. Böylece hem s ıra
araları nda ot mücadelesi rahatça yap ılabilir, hem de yonca daha iyice dallan ır ve bol tohum verir.
Yonca tohumu al ınacak tarlada ilk biçim ot için yap ılır. İkinci biçim tohuma biralir. Yonca tarlas ı ndan daha iyi tohum almak için dekara 1-2 ar ı kovan ı koymak faydalı dil-. Tohuma bırak ılan yoncan ın meyveleri kahverengiye dönmeye ba ş lay ınca biçilir ve
bitkiler tarlada kurumaya terkedilir. Biçerdö ğerle tohum hasad ına bütün meyvelerin
kahverengi esmer renkte olmas ı gerekir.
Yoncada her biçimde dekara 750-1200 kg aras ında ya ş ot veya 250 kg kuru ot at ılabilir. Tohum verimi dekara ortalama 40-50 kg civar ındad ır.
KliSKOT (Cuscuta sp.)
------ ---------------Tek y ıll ık bir parazit bitki olan küsküt yoncan ın en büyük düş man ıd ır. Klorofilsiz
olup konukçu bitkiye sar ılır ve konukçu bitkinin gövde ve yaprak saplar ında ıı saç ş eklinde olan organlar ı sayesinde beslenir. Küsküt yonca tarlalar ından saç şeklinde olan organları sayesinde beslenir. Küsküt yonca tarlalar ı nda büyük zararlara sebep olur. Bitki
üzerindeki küsküt, iyi beslendi ğ inden büyür, geli ş ir ve çok sap meydana getirir, k ısa zamanda çok fazla tohum üretir. Böylece yoncay ı bo ğar ve iildürtir. Yonca tarlas ında küs-.
küt ku ş larla, küskütlü y ıııı ca tohumu kullanmakla. sulama suyu ile, hayvan gübreleriyle
insan ayaklar ı yla yay ı l ır. Küsküt tohumu ilkbaharda çimlenmesi için gerekli şartları buldugunda geli ş inde ba ş lar ve bu devrede geli ş meye baş lam ış olan yonca bitkisine zarar
verir. Küsküt rneyveleri 2 bol ıneli olup, her bir biilmede iki tohum bulunur. Bir küsküt

18

tohumu toprakta 7-8 sene çinı lenme gücünü kaybetmeden kalabilir.
Kiisküt sava şı izin al ı nacak ilk önlem, ekilecek tohumun temiz olmas ıdır. Bunun
için de küskütsüz -olan sertifikal ı tohum kullan ılması gerekir. Buna ra ğmen yoncada yine
de küskiit görülürse bitkiler kiikleri ile sokulup yak ılır. Bazen alev makinalar ı da kullanılı r. Yonca üzerine yan ıcı olarak mazot, gazya ğı dökülerek tarlada 'küsküt bulanan yerleri
yakmak da uygun olar. Son zamanlarda küsküt sava şı nda kullan ılan ilaçlar vard ır. Bunlar
ile küsküt zarar ı % 100 oran ı nda azalt ılmaktad ır. Baş lıcaları •Paraquate, Diquate, Cips.
Dalapon, Simozin, Atrazin ve Gramoxone'dir.
AD İ FİĞ (Vicia Sativa L.)
ÖNEMI:

a

Yurdumuzda en fazla yeti ş tirilen fi ğ türüdür. Adi fi ğ tek y ıllıktır. Otu besleyici bir
hayvan yemidir. Danesi k ınlmak suretiyle kesif-yem olarak hayvanlara yedirilir. Fi ğ k ırması koyunlara, çift iiküzlerine ve kümes hayvanlarma verilirse verim art ışı sağlan ır. Adi fiğ danesinde % 27-34 ham protein bulunur. Adi fi ğ tek y ıllık bir bitki olduğ u için
ekim nöbeti bitkisi yeş il gübre bitkisi, örtü bitkisi ve silo yemi olarakta yayg ın bir şekilde kullan ılabilir.

cy

IKLIM VE TOPRAK ISTE Ğ I:
----Adi fiğ aslında bir serin mevsim yem bitkisidir. Büyüme ve geli şmesini y ılın serin zamanlar ında yapar. Ancak adi fi ğ so ğuklara fazla dayanamaz. Bu nedenle k ışları sert geçmeyen yerlerde sonbaharda, sert geçen yerlerde ilkbaharda ekilir. Ilkbahar ya ğış lannın
iyi oldu ğu yerlerde iyi geli şece ğinden bol ürün al ı nır.
Toprak iste ği bak ım ından fazla seçici de ğ ildir. Verimli topraklarda iyi geli ş ir. Çok
kumlu, a ğır ve çok nemli topraklarda zor geli şir. Asit şartlara biraz dayanabilir.
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EKIM VE BAKIN11:

Tohum yata ğının haz ırlanmasına özen gösterilmelidir. Ancak fi ğ tohumları iri olduğ undan tohum yata ğın ın yoncadaki gibi iyi olmasına da gerek yoktur. Hiç surülememi ş anıza bile fi ğ ekimi yap ılabilir. Genellikle tahillardan sonra toprak yüzlek bir şekilde
sürülerek an ız bozulur. ilkbahar ekimi için sonbaharda derin bir sürün] yap ılır. ilkbaharda da diskaro ve t ırm ık çekmek suretiyle tohum yata ğı hazırlanır.
Adı fiğ ekimi ister sonbaharda yap ılsın, ister ilkbaharda yap ılsın ekiınin erken yap ılması faydalıd ır. Ekimi mibzerle yap ılmalıd ır. Dane almak için yeti ş tirilecekse fi ğ yaln ız
ekilmelidir. Ot elde etmek için yulaf, arpa, çavdar gibi tah ıllarla birlikte ekilmesi tavsiyeedilir. Böylece ot için hasad ı kolay olur ve ayn ı zamanda bol ve kaliteli yem al ın ır.
Dane ürünü için dekara 8-10 kg tohum at ılmalıdır. Ot için veya yeş il gübre yapmak
için ise dekara 12-15 tg tohum at ılnı alıdır. Ot elde etmek amac ı yla tah ıllarla kar ışık olarak ekilecekse, 2 kg arpa, 10 kg fi ğ Orta anadolu'da yazl ık ekimlerde iyi sonuç verir.
Baz ı yerlerde 2 kg tah ıl, 8 kg fiğ veya 1 kg tah ıl 10 kg fi ğ karışımı kullanılabilir. Nlibzerle ekimde sıra arası ot ve dane elde etme amac ı na, ekimin suluda veya k ırçta yap ılması na
göre 15-60 cm aras ında de ğ iş ir. Ekimde belli ce ş idin tohumu kullan ılmalıd ır. Karışık,
yabancı ot tohumu bulunan, bayat, kiiflii, kokulu, böcek yenikli (bur uchuslu) tohum-
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luklar kullan ı lmamalıd ır.
Adi fi ğ in sulanması çiçeklenmeden önce yap ı lmalıd ır ve sulama imkan ı varsa ekimden sonra 1-2 defa sulanmal ıdır. Çiçeklenme ba şlad ıktan sonra su verilmesi do ğru olmaz. Çünkü bu devreden sonra verilecek su bitkinin bol sürgün vermesine neden olur,
meyve ve tohu ın geli ş mesini engeller, tohum verimi azal ır. Adi fi ğe verilecek gübre toprak analizine göre belirlenmelidir. Fosfor ihtiyac ı fazlad ır. Çiftlik gübresi verme in ı kan ı
varsa dekara 2-4 ton verilirse verim çok artar.
HASADI:

cy

ÖNEMI:

a

Adi fiğ ot için biçilecekse, bitkinin en alt ında bulunan meyveler gözlenmeli, meyveler oluyup dolgun hale geldi ğ inde ota biçim yap ılmalıd ır. Ot biçimi fili:tanla veya çay ır
biçme makinas ıyla yap ılır. Ot için biçilen fi ğ leri ç ı talar üzerine al ıp kurutmak en iyi
yoldur. Ye şil ot verimi dekara 800-2500 kg aras ı nda değişir.
Adi fiğ tohum amacı ile en alt fasülyeler olgunla şınca biçilmelidir. Hasad gecikirse
alttaki fasulyeler çatlar ve tohumlar dökülür. Hasad günün erken saatlerinde yap ılmalıdır
ve hasad edilen fi ğ ler tarlada 1-3 gün bekletilmelidir. Makine ile hasatta danelerin k ırdı-nasılı r önlemek için ayar ı n iyi yap ılması gereklidir. Tohum için biçilen fi ğ ler kurutulduktan sonra harman makinas ı ile harman edilir. Adi fi ğin tohum verimi dekara 120-200 kg
civarı ndadır.
MACAR F İĞİ Vicia Pannonica Crantz.)

pe

Yıll ık bir yem bitkisi olan macar fi ğ i Orta Anadolu k ışlarma en iyi dayanan fi ğ
türlerindendir. Bu nedenle bu bölgede k ışlık olarak rahatça eicilebilir. Danesi ve otu iyi
•-bir hayvan yemidir. Ancak danesinden çok otu için yeti ş tirilir. Gövdesi yatn ı adan gelişebilir. Bu nedenle bitkinin gerek dane gerekse ot için hasad ı , diğer fi ğ türlerindeki gibi
güçlük yaratmaz. Normal şartlarda 60-70 cm yükselir.
İ KLİ M VE TOPRAK ISTEĞI:

Serin ve nemli yerlerde iyi geli şir. Kuraga dayanması da iyi oldu ğundan Orta Anadolu şartlarında ba şarı ile ot ve dane ürünü al ınır. Toprak iste ği fazla de ğ ildir. Hatta diger fi ğ türlerine göre a ğır killi topraklarda, nemli topraklarda, kireçce zengin topraklarda
daha iyi geli şir.
EKIM VE BAKIMI:
Ki ş ilik ekilebilen macar fi ği yalnız ekildiğinde ot üretimi için dekara 8-12 kg tohum
ekilir. Tah ıllarla karışık ekimde de iyi sonuç verir. Tah ıllarla karışım halinde ekildi ğ inde
macar fi ği tohum miktarını n 2/3 ü fi ğ ve 1/3 ü tah ıl olarak al ı n ır. Ot üretimi için sıra
arası 18-20 cm olmal ıd ır. Tohum için ekildi ğinde ise sıra arası 3040 cm tutulmal ıdır.
HASADI:
Hasad zaman ı nda meyvelerin olgunla ş mış olmasına dikkat edilmelidir. Meyveleri
kolayca çatla ınad ığı ndan tohum kayb ı olmaz. Tohum hasad ı nda adi fi ğ ve tüylü fi ğ den
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farklı olarak meyvelerin % 75-90' ı olgunla şıncaya kadar beklenebilir. Dekardan 250 kg
civarında kuru ot. 70-200 kg'da tohum al ınabilir.
TCYLC F İĞ ( Vicia villosa Roth.)
ÖNEM İ :
Yıll ı k bir yem bitkisi olan tüylü fi ğ k ışa ve kura ğa dayanması bakımından fiğler
içinde en önde gelen türlendendir. Gövde ve dallar ı zay ıf ve yüksek boylu oldu ğundan
kolayca yatar. Bu nedenle tah ıllarla (arpa, yulaf, çavdar vb.) birlikte ekilmesi tavsiye
edilir. Böyle karışım halinde yeti ştirildiğinde bol ve kaliteli ürün alınır.
iKLİ M VE TOPRAK İ STEĞİ :

a

Memleketimizde kültürü yap ılan tüylü fiğ çeş idinin kışa dayanma özelli ği iyi olduğ undan, her bölgede k ışlık olarak ekilebilir. Nemli bölgelerde ve verimli topraklarda
iyi geli şir. Tüylü fiğ hemen hemen her toprakta yeti şen kanaatkar bir bitkidir. Kumlu
topraklarda çok iyi yeti şebilmektedir. Kumlu topraklar ın ıslah ında, çavdarla birlikte
yetiştirilen tüylü fi ğin topra ğa gömülmesi şeklindeki uygulama ba şarılı sonuçlar verir.

cy

EKİMİ :

Adi fiğ ekiminde oldu ğu gibi hazırlanan tarlaya, tohum üretimi için yaln ız olarak
dekara 4-8 kg tohum ekilir. Ot üretimi için dekara 4-6 kg tüylü fi ğ ve 7-9 kg çavdar tohumu, 20 cm aral ıklı sıralara ekilir. Bu kar ışım kumlu toprakların ıslah ı için topra ğa sürülüp gömülebilir. Tah ıllarla ekimi genel bir uygulamadır.
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HASAD VE HARMANI:

Tahıllarla ekildiğinde ot için hasad ı kolay olur ve kaliteli ot al ınır. Tüylü fiğin ot

için hasadı , bitkinin alt kısımlarında meyveler te şekkül etme ğe başladığında yap ılır.
Karışım halinde ekildiğ inde birlikte yeti ştirilen tah ılın durumu da dikkate alınmalıd ır.
Tohum için hatta gecikilirse meyveler çatlar ve iyi bir ürün al ınmaz. Bitkinin alt k ısmında ki meyveler olgunla şınca, adi fi ğde olduğu gibi tohum için hasad yap ılır. Tüylü
fi ğin tohum verimi dekara 50-70 kg'd ır. Ot verimi. çavdarla oldu ğu zaman dekara
1000-3000 kg ye şil ottur.
BURÇAK (Vcia ervilia (L) Willd.)
ÖNEMİ :
biliYurdumuzda çok eskiden beri kültürü yap ılan ve çiftçilerimiz taraf ında.;
nen bir baklagil yem bitkisidir. Otu ve daha çok ta danesi hayvan beslemede kullan ılır.
Taneleri k ırılarak diğer yeınlere kar ışt ırdır, çoğ unlukla da samanla kar ış t ırılarak hayvanlara yedirilir. Burçak tanesinde % 18.4-23.3 oran ı nda ham protein bulunmaktad ır,
bu nedenle burçak tanesi özellikle s ığırlar ve koyunlar için de ğerli bir yemdir. Ayrıca
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saman ı da hayvan beslenmesinde kullan ılmaktad ır.
İ KLKI VE TOPRAK İ STE Ğİ :
Yaz ı kurak olan bölgelerde, esas olarak kuraga dayan ı klı l ığı nedeniyle yeti ş tirilir.
Kurak şartlara adi fii-7,den daha dayan ıklı d ır. Birçok kültür bitkisinin ekonomik olarak
tarı m ın ın yap ılamad ığı alanlarda, kireçce fakir topraklarda, ta ş lı , yamaç tarlalarda kültürü yap ılabilir. Bu nedenle kanaatkar bir bitkidir.
Toprak iste ğ i yönünden seçici de ğ ildir, her çe ş it toprakta yeti şebilir.
EKİ M:

HASADI:

a

Burçak k ışa fazla dayan ı klı bir bitki de ğ ildir. K ışı sert geçen yerlerde ekimi ilkbaharda yap ı lmal ı d ı r. ükbaharda ekim yap ılacak tarla sonbahar sürülmeliilkbaharda yabanc ı otlar ı n öldürülmesi ve topra ğı n iyice haz ı rlanmas ı için diskaro yekilmelidir. Burçak yurdumuzda serpme olarak ekildi ğinde ekilecek tohum miktar ı dekara 8-10 kg'd ıi.
Ekimde sıra aras ı 15-20 cin tutulmal ı d ır.
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Tane için burçak hasad ına bitkilerin tamamen sararmas ı heklenilebilir. Çünkü burçak bitkisinin tohum diikmesi pek görülmez. Ancak bitki k ısa boylu oldu ğ u için hasad ı
oldukça güçtür. Yurdumuzda hasad ı genellikle elle yap ıl ır. Elle hasad için sabah ın erken
saatleri uygun olur. K ıraçta tohum verimi dekara 70-80 kg civar ındadır.
YEM BEZELYES İ (Pisum arvense L.)
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ÖNEM İ :

Y ıllı k olan yem bezelyesinin otu hayvanlara yonca kadar yarar, gerek ya şı gerekse
kurusu .her cins havvana verilebilirse de. as ı l sığırlara vermek için veti ştirilmelidir. Dane!eri fi ğ danesi kadar besleyicidir. Hayvanlara k ırılarak verilir. hasadm ın ve kurutulmas ı n ın kolay yap ı lması için tah ıllarla (arpa yulaf, çavdar vb.) kar ış t ırılarak ekilmesi daha
uygundar.Otundan silo yemi de yap ılmaktad ır. Fi ğ gibi ye ş il gübre bitkisi olarakda

İ KLİ M VE TOPRAK İ STE Ğİ :
İyi bir geli şme yapmas ı için serin bir yeti ş me mevsimi ister. Yüksek ısı geli ş mesine
olumsuz etki yapar. Bu durum dü şük ısı ve dondan daha zararl ıd ır. Memleketimizde k ı raç şartlarda sonbaharda ekilen ye ın bezelyesi k ış tan önemli bir zarar görmemektedir.
Ya ğışın tatmin edici oldu ğ u yerlerde veya sulanabilen yerlerde çok iyi geli şir.
Drenaj ı iyi olan kireç ve fosforca zengin topraklar yeni bezelyesi için en uygun
topraklard ır. Hümüsce zengin nemli kara topraklarda yem bezelyesi iyi ürün verir. Böyle topraklarda bol vejetatif geli ş me yapar. Asit karakterli topraklar kireçlenmelidir.
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EKİ M İ :

HASADI:

a

Memleketimizde kültürü yap ılan çe ş it kışa dayan ıkl ı olduğ undan Orta Anadolu
ş artları nda sonbaharda ekilebilir. Kışı çok sert gecen yerlerde ilkbaharda ekilmelidir.
Sonbaharda yap ı lacak ekim için toprak ilkbaharda sürülür ve yaz ın da birkaç defa
i ş lenerek tarla yabanc ı otlardan temizlenir. İ lkbaharda ekilecekse, tarla sonbaharda sürülerek k ışı böylece geçirmesi sa ğlan ır. İ lkhaharda toprak diskaro ve t ı rnııkla i ş lenerek
ekime haz ır hale getirilir.
. Tohum üretimi d ışı nda, ot elde etmek amac ı yla yem bezelyesi yeti ş tirilecekse hasad ın kolay ve ot ürününün bol ve kaliteli olması için tah ıllarla ( yulaf, arpa. çavdar vb. ►
kar ışı k ekilmelidir.
Sonbaharda ekilecekse çavdar ve k ış lı k arpa ile, ilkbaharda ekilecekse yazl ık arpa
veya en iyisi yulafla kar ışık ekilmelidir.
Dane ürünü icin yaln ız ekildi ğ inde mibzerle dekara 12-15 kg tohum ekilir. Ot için
yaln ız ekildi ğ inde, serpme ekim için dekara 20.25 kg, mibzerle ekimde ise 15-20 kg
tohum ekilir. Tah ıllarla kar ışık ekimde dekara 10-13 kg yem bezelyesi ve 5-7 kg arpa veya
yulaf tohumu uygundur, Ekini derinli ğ i 5-10 enı 'dir. Yaz‘lik ekimde tohumun y ııziek,
k ışlı k ekimde ise derine at ılması tavsiye edilir.
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Yem bezelyesinini tohum için hasad ı bitkideki alt fasülyelerir ı sarard ığı yani olgun!ast ığı ve tohumun sertle ş tigi zaman yapl ı malıd ır. Gecikilirse tohumlar dökülür. Hasad
edilen bitkilerin üst fasülyeleri henüz ye ş il oldw-zundan, biçilen bitkiler tarlada bir müddet soldurulduktan sonra harman edilmelidir. Orakla veya t ırpanla biçim yap ılabilir.
Kuruyan bezelye bitkilerinin harman ında harman makinalan kullan ılır. Ancak danelerin
kınlmasını önlemek için batör ve kontrbator ayar ı m iyi yap ılması gerekir. Dekardan
150-250 kg tohum elde edilir.
Ot için hasad, ilk fasülyeierin (en aittakiler) te şekküi etti ğ i zaman yap ılmal ı d ır.
Bu devreden sonra yapraklar sararmava ba ş layacağından hasad ın geciktirilmesi laz ımd ır. Yapraklan ve gövdesi çok çabuk kuruduglindan hasad zaman ında yap ılmalı dır. Yapraklann dökülmemesi için kurutma dikkatle yap ılmal ıdır.
Ot verimi k ıraç şartlarda dekara 100 kg ya ş onur. Nemli veya sulanabilen yerlerden 2500 kg'a kadar ya ş ot alınabilir.
Tohumiugun içinde böcek yeni ğ i olanlar iyi bir touhmiuk olamaziar. Br ıı chus
taraf ından içi yenilerek bo şalt ılm ış tohumlar tohumluk olarak kullandma ınalıd ır. bOyle tohumlar ekim amac ıyla kullan ılacaksa, tohumları içinde su bulunan geni ş bir kaba
dökmeli ve suyun yüzüne ç ıkm ış olan içi yenik tohumlar al ınarak tohumluk k ısmen tenı izlenmelidir.
KORUNGA (Onobrychis sativa Lim.)
ÖNEMI:
Kısa o ınürliı çok y ı llı k bir yeni bitkisi olan korunga, memleketimizde kültürü yap ı lan önemli yem bitkilerindendir . Özellikle sulanmayan, fakir topraklarda yoncadan da-

ha iyi sonuç vermektedir. Otu hayvanlar için çok yaray ış lı olan korunga k ıraç şartların
vazgeçilmez yem bitkisidir.Ot verimi.toprak ve iklim şartların, bitkilerin ya şına
göre çok de ğişiklik gösterin. Di ğer çok y ıllık bitkilerde oldu ğu gibi ekildiği sene çok
çok az at verir. Bundan sonra ikinci ve üçüncü senelerde ot verimi artar ve sonra tekrar
azalır.
İ KLİ M VE TOPRAK İ STE Ğİ :
Kura ğa ve so ğ uğa çok iyi dayan ır. liman iklimde iyi yeti ş ir. Toprak bakımından
fazla seçici de ğildir. Fakir, k ıraç ve kireçli topraklarda ba şarıyla yeti ştirilebilir. Yurdumuzun kıraç bölgelerinde ba şarı ile yeti ştirilen en iyi yem bitkilerinden biridir. Toprak kalsiyum miktar ı artt ıkça ot verimi de o oranda artar. Derin yap ıl ı , drenaj ı düzenli
ve kireçli topraklarda en iyi geli şmesini yapar. Ya ş . asit karakterli ve killi topraklar ı
sevnı ez ve böyle topraklarda geli şemez.

EKİ Mİ VE BAKIMI:

pe
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a

Korunga da di ğer küçük tohumulu baklagillerde oldu ğu gibi, iyi hazırlanmış bir
tohum yatagı ister. Tohum yata ğı yabancı ot tohumlanndan temizlenmi ş olmalıdır.
Bu bitki de di ğer çok y ıllık yem bitkilerinde oldu ğu gibi, ekildiği y ıl çok yava ş gelişir.
Bu bak ımdan korunga fideleri tarladaki yabanc ı otlarla rekabet edemez, iyi geli şmez ve
seyrekle şir.
Ayrıca tohum yata ğı düz, bastınlmiş ve kesekleri iyice ufalanm ış olmalıd ır.
En iyi ekim zaman ı erken ilkbahard ır. Korunga fideleri yava ş geliştiğinden, sonbaharda yap ılan ekimde fıdelerin ço ğu kıştan zarar görür. Kışı sert olmayan ilik bölgelerde korunga sonbaharda ekilir. Erken ilkbaharda yap ılan ekimde fideler yaz kurakl ığından az zarar görürler. Bu nedenle ekimin mümkün oldu ğu kadar erken yap ılmasında yarar vard ır.
Ekilecek tohum miktar ı , tohumun kabuklu veya kabuksuz olu şuna ve amaca göre
değiş ir. Tohum miktar ı kabuklu ise dekara 1045 kg'd ır, kabuksuz ise 5-7 kg'd ır. Ekimde
sıra arası ot üretimi için sulu şartlarda 20 cm, kurak şartlarda 40-50 cm'dir.
HASAD VE HARMAN':

Korungan ın ot için biçim zamanı iyi ayarlanmalıd ır. Biçim gecikirse korunga gövdeleri çabuk kal ı nla şır ve odunla şır. Dolay ısıyle ot kalitesi düşer. Ot için en uygun biçim
zamanı çiçeklenme ba ş langıc ı d ır. Kıraçta dekara 1000 kg ya ş ot alın ır.
Korunga meyvelerinin hepsi birden ayn ı zamanda olgunla şamad ığı için tohuma hasad zaman ın ı iyi ayarlamak gerekir. Salk ımlann alt taraf ındaki meyveler koyu kahverengiye dönüş tüklerinde touhm için hasada girilmelidir. Hasatta gecikilirse tohum kayb ı
çok olur. Tohum verimi dekara 80-100 kg aras ı nda de ğişir. Ya ğışlı ve sulanan bölgelerde tohum verimi dekara 150 kg'a kadar ç ıkabilir.
KAYNAKLAR:
AÇIKGÖZ, E. ve TEKEL İ A.S. 1980. Önemli Yembitkileri ve Tanm ı . T.C. Tarım ve
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(L.) Willd.) Çe şitlerinin Önemli Morfolojik. Biyolojik ve Tarımsal Karakterleri Üzerinde Ara ş t ırmalar. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yay ın
No:TB. 5.Ankara. 20 s.
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Kooperatifçilik. i ş birli ğ i. gönüilülük ve eş itli ğe dayal ı sosyal bir harekettir. Da ğı nik
ve 2üçsüz imkanları belirlenen ortakla şa bir amaca ula ş mak için birleş tiren bır harekettir. Aç ık niteli ğ i birlikte hareketi ekonomik sonuca ula ş tıran bir araç olmu ş udur.
Yurdumuzda k ırsal alanda ya şayan ve seçimi topra ğ a ba ğli toplum kesiminin üretim gücünü ve gelirini artt ırmak ve ya şama düzeyini yükseltmek için tar ı msal amaçl ı kooperatifler kalk ınman ın temel amaçlanndan biri olarak kabul edilmektedir.
Sanayile ş me hareketine ra ğmen tarı m sektörü hala ülkemiz ekonomisinde önemli
bir yer te ş kil etmektedir. Tarı m kesimindeki i ş letmelerin r:7c. 801 küçük i ş letmeler ş eklindedir. Küçük i ş letmelerin verimidi ğ ini artt ı rmak ve ürettikleri ürünleri pazarlamada değer fiyat ına sat ışını temin için kooperatifler önemli bir etken olmaktad ır. Kooperatifçilik Ferdi veya ekonomik birim güçler. ortak ekonomik hedefe yönelik olarak ve mü ş terek ekonomik fonksiyonlar ı rasyonel bir ş ekilde yürütmek için biraraya geimeyi belinmektedir. Kar şılıklı yard ım ve dayan ış ma sosyal bir müessese olmakla birlikte, kooperatifler ekonomik birimlerin kaynak yaratma. da ğın ık küçük kaynakları ortak menfaatleri
göz önünde bulundurarak faaliyete geçirdiklerinden esasen sosyo-ekonomik bir iizeili ğ e
sahiptirler.
Kooperatiflerin bu özellikleri itibar ı yla ülke kalk ınmasında etkili bir araç olarak unrülmesinden 1863 . 2e memleket sand ıklar ı ile ba ş lam ış ve günümüze kadar 12 çe ş it tarı msal amaçl ı kooperatif kuruimu ş tur.
elkemizdeki 12 çe ş it tarı msal amaçl ı kooperatif içerisinde Köy Kalk ınma Kooperatifleri gerek kooperatif adedi, gerekse ortak say ısı bak ım ı ndan önemli bir yer tutmaktad ır.
— KOY Kalkı nma Kooperatifleri, köy ve çevresinin mevcut ekonomik ve sosyal potansiyelini çok amaçl ı olarak harekete geçirmek, üreticilerinin üretim araçlar ın ın sa ğlanması nda çe ş itli ürünlerin de ğerlendirilmesinde ve pazarlamas ı nda birle ş mek için kurulmaktad ır.
* A.C. - Ziraat Fakültesi Tarı m Ekonomisi Bölümü Ara ş tırma Görevlisi
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Bu kooperatifler vas ı tasıyla k ırsal alandaki tar ı msal üretim' artt ırı lacak, tar ı msal
hammadde i ş lenip inanı n' madde haline getirilerek, tar ım d ışı kırsal sanayi geli ş tirilecek,
bu şekilde kiiylerimizde ya şayan insanlara i ş imkanları sağlanacak gelir artacak ve köylümiiz daha mutlu bir ya şama düzeyine kavu şacaktır.
Bu amaçlar gerçekle ş ti ğ i zaman ekonomide de önemli de ğ i ş iklikler olacakt ır. Köy
Kalk ınma Kooperatifleri kurulu şları ndan günümüze kadar bu amaçlar do ğrultusunda
hareket etmi ş tir. Bunda ne derecede ba şarı l ı olduğu ileriki böllimlerde ele al ı nacakt ır.
Köy Kalkı nma Kooperatifleri 1965 y ılında kurulmava ba ş lanmış çok amaçl ı bir
koperatif olmas ı bak ı m ı ndan, k ırsal kesimin sosyo-ekonornik sorunlar ın ın çözümünde,
ekonomik kalk ı nman ın sa ğlanmasında etkin bir araç olarak görülmektedir. Çal ış mada
bu kooperatiflerin dünü yani kurulu ş ları ndan bu güne kadar ki, faaliyetleri incelenecektir.
Çalış mada Türk Kooperatifçilik hareketinin geli ş imi ele alı nm ış köy kalk ınma kooperatiflerinin kurulu ş ve isleyi ş özellikleri belirtilerek üst Orgütlenn ıeleri aniatılmakta d ır.
Bu k ısını lardan sonra köy kalk ınma kooperatiflerinin dünden bu güne kadarki faaliyetleri incelenmi ş ayrıca kooperatiflerin sosyo-ekonömik etkileri, d ış ticarete yönelik faaliyetleri ve tar ı m sanayindeki yat ı rı mları incelenmi ş tir. Bunlardan Sonra K.K.K devletle
olan ili ş kileri incelenerek K.K.K. nin tar ı m kooperatifleri aras ı ndaki yeri ve önemine değinerek kooperatitlerin sorunlar ı bunlardan elde edilen sonuçlar ı n ışığı alt ında konuya
iliş kin öneriler ;.izetlenmi ş tir.
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2. KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERiNiN KURULU Ş VE İŞ LEYİŞ LERİ
2.1 Kuruluş ve Nedenleri
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Tarım kesiminde üretici olarak çiftçi aç ısından bakt ı tbm ı zda, Türkiye'nin tarı m yap ısını
ş u çizgiler ile görmekteyiz. •
1. Çiftçi geçimini çok yönlü tar ım faaliyetlerinde bulunarak sa ğlamaktad ır. Hem
tarla tarım ı yapmakta, hem koyunculuk yapmakta. bunlar ın yan ında yan ürünleride değerlennı ektedir. (Hali, dokumac ılık, salça, konserve vb)
2. Tarım kesiminin i şletme yap ısı ço ğunlukla küçük aile i ş letmeleri şeklindedir. Küçük aile iş letmelerinin say ısı , toplam i şletmelerinin % 86.8 ini olu ş turmaktad ır.( 1).
3. Çiftçinin üretim ve verimi art ırabilmesi için girdi ve kredi ihtiyac ın ın yan ı sıra
teknik bilgiye de ihtiyac ı vardır.
4. Ürünlerin de ğerlendirilmesi ve sat ış larında çiftçinin pazara etkisi son derece azd ır.
Bu dört madde halinde s ı ralad ığım ız özellikleri nedeniyle k ırsal kesimleri sosyo-eko 7
ıdan kalkı nd ırabilmede kooperatifler etkili bir araç olmaktad ır. Özellikle küçük nomikaç
iş letme sahibi çiftçilerin kooperatifçili ğe eğilimi daha fazlad ır. Çünkü ekonomik birim
büyüdükçe kooperatifin sa ğlayaca ğı yararlara duyulan ihtiyaç azalmaktad ır. Tarı mda

(1) Rasih Demirci, Tar ı m ı n Yap ısı ve Yeniden Düzenlenmesi. Türkiye 2. iktisat Kongresi : İzmir, 2-7 Kas ı m 1981. s. 864.
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kooperatifçilik, tar ım i şletmelerine ekonomik büyüklük sa ğ layarak kalk ınma ve yaşama
şartlarını iyileştirmede vasıta olmaktad ır (2).
Uygulamaya ilk defa d ış ülkelere i ş çi göndermek güdüsüyle harekete geçilmekte' tamamen köylü nüfusun giri şkenli ğ ine dayal ı olarak a ş ağıdan yukarıya doğru oluşan, üretim
ve daha çok sınai amaçl ı yatırı m konularında ve tarı msal üretim sonrası etkinlikleri kapsayan alanlarda i şlev gören bir hareket olmaktad ır. (3).
1965 y ılı ndan buyana köylünün dinamik yap ılı ve çe şitli ekonomik faaliyetlere elveri ş li bir kooperatif tipi iste ğinin yan ında Devletin kooperatifcili ği sosyal ve ekonomik
kalkınmanın bir vası tası gören politikası nında desteği ile Köy Kalk ınma Kooperatifleri
kurulmaya ba şlandm ış t ı r. •
Bu kuruluşta bat ı Avrupa ülkelerine i ş gücü ihrac ı n ı n ba şlaması , ilk y ıllarda h ızlı
bir geli şme göstermesi ve yakla şık olarak ayn ı tarihlerde Köy i şleri Bakanl ığınırrkurulmuş bulunması etkili olmuş tur. Türk kooperatifcilik literatürüne "Köy Kalk ınma Kooperatifleri" adl ı kooperatifler kazand ırılmıştır. (4).
Bu türlü kooperatiflerin ba şlangıçta iki temel fikre dayal ı olarak ele alındığı bildirilmektedir. (5).
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a- Yabancı ülkelere giden i şçilerin tasarruflarm ı , memlekete çekip özellikle tarım
alan ına yöneltmek,
b- Köy İşleri Bakanl ığınca kooperatiflerin köy kalk ınması konusunda, önemli bir
araç olarak kullan ılması görüş ünün benimsenmi ş olması .
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Bu temel fikirlere dayanarak 1965 y ılında uygulanmaya ba şlayan "Dış ülkelere
işgücü göndermede kooperatif kuran köylülere öncelik verilmesi projesi" ile d ış ülkelere
iş gücü göndermede kooperatif üyesi köylülere öncelik tanmarak. köylünün sosyal ve ekonomik yönden kalk ınmasını sa ğlamak bakımından kooperatifçili ği teşvik ederek kurulan kooperatiflerin yat ırım projelerine sermaye temin etmektedir.
Nitekim bu proje içerisinde 1600 kooperatife 52761 i şci kontenjanı tahsis edilmiş ,
23191 ortak yurt d ışına gönderilmi ştir. (6). Almanya'n ın 1.973 y ılında işçi alım ını durması üzerine bu projede uygulamadan kald ırılm ış Köy Kalkınma Kooperatiflerinin yat ırı mların ın büyük bir k ısm ı yarım kalmış tır.
Köy Kalk ınma kooperatiflerini devletin politikas ı olarak, ekonomik ve sosyal kalkınman ın halanokılması nı sağlanması nda bir araç olarak görülmesi bu kooperatiflerin
yaygınlaşı p ço ğalması na etkin olmu ş tur.
Köy Kalkınma kooperatiflerinin en özgün yan ı , kalk ınmay ı , salt k ırsal planda ve
kendi içinde çözüm yollar ı aramaktan öteye k ırla kent arasındaki gelişmiş lik farkları n ı
azaltarak bakmas ıdır.
(2) I.Ah ın Şehirlioğ lu, Köy Kalk ınma Kooperatiflerinde Yönetim. Türk-Koop Kurumu
Yay ın No: 50 Ankara 1984. s. 24.
(3) Dilek Şenel, Çok Amaçl ı Tarı msal Kooperatifçilik ve Türkiye Uygulamas ın ın Değerlendirilmesi, Milli Prodüktivite Merkezi Yay ınları 299 Ankara, 1984. s. 98
(4) DPT, Kooperatifçilik Sorunlar ı Ara ş tırması, (Cilt II) B Yay ın No: DPT: 785 SPD:
183 Ankara, A ğ ustos 1969 s. 374
(5) D.P.T. Kooperatifçilik Sorunlar ı Ara ş tırması, s. 374.
(6) I.Alz ın Şehirliorlu, a.g.e. s. 25
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2.2. Amaçları .
1965 y ılı nda Türk Ticaret Kanununun Koaperatif Şirketlere ili şkin hükümlerine göre kurulmaya ba şlayan Köy Kalk ınma Kooperatifleri 1966 y ılında ç ıkarılan 1163 say ılı
kooperatifler kanununa göre kurulmaya ba şlamış lard ır.
K.K.K.'leri Ana sözle şmesinin 6. maddesinde de belirtildi ği gibi bu kooperatiflerin
amaçları aşağıdaki gibi belirtilmi ştir.
Madde. 6- Kooperatif, çevresinin kalk ınmasına dönük amaçlarla ilgili a şağıdaki konularda çalışır:
a— Yerleşim sahasını düzenlemek, çiftçi i şletmelerini verimli hale getirmek ve her
türlü ürünlerin ve mamüllerin pazarlanmas ını düzenleyerek kazançl ı yola koymak,
b— Ortaklann, mesleki ve gerekti ğinde kişisel tüketim gereksinmelerini de kar şılamak.
c—Tabii kaynaklanndan faydalan ılması , köy sanayisinin kurulmasını sağlayan çalışmalara kat ılmak,
K.K.K.'lerinin bu amaçlara varabilmeleri için yapmalan gereken hizmetler çe ş itli
olup yerle ş im bölgelerinin ekonomik ve sosyal yönlerden kalk ınmasını sağlayacak her
çeşit faaliyeti kapsamaktad ır. Bu doğrultuda Madde 7.yi özetlersek kooperatifi,' çah şac* konular, tar ımsal işletmelerin planlanmas ı , ihtiyaç duyalan ta şın ır ve ta şınmaz malların, araç ve gereçlerin temini, kooperatife mali olarak al ınacak donat ım araçlarının üreticilere da ğıtımı , ürünlerin depolanması , i şlenmesi ve pazarlanmas ı , hayvancılığın geliş tirilmesi,orman ürünlerinin ortaklara ekonomik katk ıda bulunması için lüzumlu faaliyetlerin yap ılması gibi fonksiyonları esas olarak say ılabilir.
Görüldüğü gibi K.K.K.'nin amaçları çok yönlüdür. Kooperatif bu amaçtan birini
gerçekle ş tirebilece ği gibi aynı zamanda bir kaç ını birden gerçekle ştirmek isteyebilir. Buda elindeki kaynaklara ha ğlı dir.
2.3 Kuruluş ve i şleyişleri
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K.K.K. leri 1163 say ılı kooperatifler kanununa dayal ı anasözlesmeleri Gere ğince kurulurlar ve çal ışırlar. Bir köy de veya çevresinde de kooperatif kurmak isteyen ki ş iler,
Tarım Orman ve Köş İşleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğ ünün (x) mahalli te şkilatına başvururlar.ilgili te şkilat kooperatifin ve kurulu ş u ile ilgili ön
etüdleri yapar.Bu etüdlerde yak ınlar da aynı tip bir kooperatifin bulunup bulunmad ığı ,
köyün ve çevresinin potansiyeli ile istenilen çal ış manın yapılı p yapılmayaca ğı ,kooperatifin kuruluşunda istenilen netip bir proje uygulanaca ğı ara ştırılır.Bu araştırmanın sonucunda kooperatifin kurulmas ına izin verilerek kurulu ş işlemlerine geçilir.Hazırlanan
"Kuruluş Ön Etüd Raporu" Teşkilatlanma Destekleme Genel Müdürlü ğüne gönderilir.(7)
Kurulu ş işlemlerini tamamlay ıp, etüdleri yap ılarak proje konusu tesbit edilmi ş ve
projeyi uygulamaya koyabilecek K.K.K.lerinin projeleri Devlet Planlama Te ş kilatına

* 14-12-1983 gün 18251 say ılı resmi gazeteninin mükerrer say ısında yay ımlanan "Bakanlık ların Kurulu ş ve Görev Esasları Hakk ında Kanun Hükmünde Karar Name gereğince "adi değiş ti.
(7) Tarım Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı , Te şkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü
(TDMG)'den al ınan bilgiler.
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giinderilir. Devlet Planlama Te ş kilat ı nca vize edilen projeler Te ş kilatla ► ma ve Destekleme Genel Müdürlü ğ ünün- y ıllı k yat ırı m programlar ı na girer ve bu projelerin ödenekleri
yat ı rım ve transfer harcamalar ı olarak bu Genel Müdürlüğ ün bütcesi içinde yer al ı r.(8)
Bakanlıkça kurulu ş izni verilen kooperatifin Mahalli Ticaret Sicili memurlu ğunca
tescil edilmesi ve bir sicil numaras ı verilmesi gereklidir. Kooperatifin tescil beyannamesinin Ankara'da ç ıkmakta olan Türk Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ı ile kooperatif hakiki
bir lı üvviyet kazanm ış olur (9)
Kuruluş için ortak say ısı enaz 7 ki şidir. Bunlara kurucu ortak denilmektedir. Ki ş ilerin ortak olabilmesi çal ış ma alan! içine girmesi mümkün, üretim ve geçim kaynaklar ı bak ım ından ayn ı veya benzer nitelikte olan aralar ında ortak fayda hizmet ve kom şuluk
iliş kileri kurulabilen yerle şim merkezlerinde oturanlardan olmas ı gereklidir (10).Bu ki ş iler kendi aralar ı nda Ön Kurulu ş Görev bölümü yaparak ilk bilanço y ılı sonuna kadar deneici ve yönetim kurulu üyelerini belirlerler. Yönetim kurulu üyelerinden birisi kasa görevlisi seçilir. _
Kooperatife giren her şahsı n en az 5 ortakl ık pay ı alması gereklidir. Bir ortak en
çok 50 pay ı geçmemek üzere istedi ği miktarda sermaye pay ına sahip olabilir. Bir ortak:
lık pay ını n de ğeri 10.000 TL.d ır. Ortaklar yüklendikleri nakdi sermayenin 1 /4 ünü giri ş te geri kalan ı da en güç üç y ılda ve e şik taksitlerle ödemek zorundad ırlar (11)

pe

cy

2.4, Yönetimleri
Kooperatif hareketi bir gönüllülük ve dayan ış ma hareketidir.Bu hareketi ba ş latanlar
Onderierdir. Köylerde kooperatif hareketi, öncelikle köy kalk ınma kooperatiflerinde sosyo-ekonomik durumlar ın ı değiştirmede bir vası ta olarak gören köylü önderieri yürütmeye çal ışmaktadı r (12)
Köy Kalk ınma Kooperatifleri kendi organlar ınca yonetilirler. Ortaklar gene! kurulu
oluş tururlar. Genel kurul yönetim ve denetim kurullannca yap ılmaktad ır.
Yönetim kurulu kooperatifte görevlendirilmek üzere personel istihdam edebilir.
Kooperatifler kanunun göre yönetim kurulu bir y ıl için seçilebilirler. Ancak anasözle ş ► ede aksine bir hüküm yoksa tekrar seçilebilirler. Köy kalk ınma kooperatifleri
anasözlesmesi yeniden seçilmeye hak sa ğlamışpr. Yönetim kurulunda 5 asil 5 de yedek
üye bulunmaktad ır.
Yönetim kurulu kooperatifin müdürünün atanmas ı işini de yapmaktad ır. Kooperatiflerin bütün i şlem ve hesaplar ını n incelenmesi genel kurul ad ına Denetçiler yürütmektedir. Denetçiler ortaklar aras ında bir y ıl için 3 as. 4 ve en az 2 yedek olmak üzere Genel
Kurul tarafı ndan seçilmektedir.
Kooperatiflerde ortaklann genellikle: gelir düzeylerinin yükselmesi veya i ş bilgilerinin genişlemesi toplum içinde statü de ği ş tirme şansı diye üç konuda toplanabilecek

(8) TDGM. al ı nan bilgiler.
.( 9 ): TDGM al ınan bilgiler
(10) Köy Kalk ı nma Kooperatifleri Anasözlesmesi, T.C. Tar ı m ve Ktiyisleri Bakanl ığı
Teskilatlanma ye Destekleme Genel Müdürlü ğü Ankara 1984. Madde 3.
(11) K.K.K. Anasözlesmesi Madde 31.32.
(12) DPT. Kooperatifçilik Sorunlar ı Ara ş tırması , Ankara 1972. s. 590.
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amaçlar ı bulunmaktad ır. Kooperatifler bu amaçlann gerçekle şmesinde bir araç olduğ una göre kooperatif yönetimi bunun ba ş lıca sorumlusu olmaktad ır. Ortaklar amaçlar ına ulaşahildiklerinde yönetim ba şarılı ve etkin say ılmakta aksine ise yönetim kendine
düşen görevi yerine getirmerni ş olmaktad ır.
Yönetim kavram ı ortaklardan kurulu yönetim kurulu ile müdürü içermektedir (13).
Müdür yönetim kurulu devaml ı toplant ı halinde bulunmad ığı için kooperatifi uygulamada müdür'yiinetmektedir., Müdürün görevlerini ş u şekilde üzetleyebiliriz. Yönetim kurulu
kararların ı y ıllık Programlara göre uygulamak, kooperatifin i ş lerini yürütmek, yönetim
kurulu toplant ı larında oy kullanmamak şartı yla haz ır bulunmakt ır (14).Kooperatifteki
hizmet personelinin ise al ınmasını da yönetim kurulu yapmaktad ır.
Kooperatif yönetimi ya kendisi i şletmeyi yönetir veyahut da yetki devrederek i şgören yöneticilerle i ş letrnesini yönetir.
Kooperatiflerin kurulu ş gerekçesi ortaklar oldu ğ una göre, kooperatiflerin ba şarı veya ba şansı zlıklan. gayelerine ula şabilme veya ula şamama öncelikle orta ğın yapısı , haklarını kullaması n ın yan ında görevlerini de yapmas ına ba ğlıdır. Ba ğlı lığın ı kaybetmiş ortaklardan kurulu kooperatifler ba şarısı zlığa mahkum olmaktad ırlar.
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3— KÖY KALK1NMA KOOPERATİFLERİNDE ÜST ÖRGÜTLENME
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Kooperatiflerde üst örgütlenme bir ülkede kooperatiflerin, birim kooperatiften milli •
birliğe kadar, a şağıdan yukarıya doğru piramit şeklinde, dikey olarak örgütlenmesini
ifade etmektedir (15)
Köy kalkınma ve di ğer tar ımsal amaçl ı kooperatifler kurulduklan ilk y ıllardan üst
orgütlenmey e gitmelerini sa ğlayacak bir kanun yoktu. 1969 y ılında ç ıkarılan 1163 say ıl ı
kanun ile kooperatifçilik hareketimizde üst birlikler kurabilme, kurulmu ş olan birliklere
girebilme bir ba ş ka tan ımla yatay bütünle şme sa ğlanmış olmaktad ır.
Kanunda konular ı aynı veya birbirleriyle ilgili nitelikte en az yedi kooperatifle bir
birlik kurabilece ği ve yine enaz yedi birli ğin bir araya gelerek kooperatif şeklinde merkez birlikleri kurulabilece ği belirtilmektedir (16).
Birim kooperatiflerin biraraya gelmesi ile etki alanlar ı genişleyecek, meyada gelen
büyük ölçe ğ in masraf üstünlü ğü üretimlerini art ıracak, pazarl ık ve rekabeti güçlendirecektir (17).
Kooperatiflerin büyük ölçekli birimler halinde geli ş melerinde üst kurulu şların ayrı
bir yeri vard ır. Üst kurulu şlar merkezi al ım, toplu ürün i şleme ve depolama, finansman
ve pazarlama gibi geleneksel fonksivonlann yan ısıra, ortak sanayi ve ticari yat ırımların
yürütülmesi, birim kooperatiflerin ekonomik ve idari dan ış manlığının üstlenilmesi ortak
e ğitim, personel ve proje hizmetlerinin koordine edilmesi, istatistik veri ve bilgilerin marka ve ortak reklam i ş lerinin yürütülmesi gibi hususlan da yerine getirirler (18)7 (13) Cemil K ı vanç, Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı Kooperatifçilik I ş letmeleri,
Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ın No: 48, Ankara, 1982. s. 147.
(14) K.K.K. Anasözle şınesi Md. 103.
(15) Ziya Gökalp Mülayim, Genel ve Tar ı msal Kooperatifçilik, Bilgi Yay ınevi, Ankara
1975, s. 127
(16) Kooperatifler Kanunu ve Gerekçesi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ın No: 20
Ankara 1977. Madde 72 ve 76.
(17) İ. Ak ın Ş ehirlioglu A.g.e. s. 32
(18) Basdı Demirci, ölçek Ekonomisi ve Kooperatif i ş letmelerde Yatay ve Dikey Büyüme XI Türk Kooperatifçilik Kongresi, Ankara 19-21 Aral ık 1984. s. -139.
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Köy Kalk ınma Kooperatifleri geçmi ş te ve günümüzde tar ım kooperatifleri aras ı nda
say ı bakım ından en önde gitmektedir. Bu durum kooperatif üst kurulu şlarında da görülmektedir. Bu durum kooperatif üst kurulu şlarında da görülmektedir. 1969 da 1163 say ılı kanuna göre kurulmaya ba ş layan üst örgütlerin k ısa bir süre sonra 1976 dönemine kadar birlik say ıları 58 i bulmuştur.Bu dönemde bir birli ğe düşen kooperatif say ısı 100 adet civanndad ır.Bu y ıldan sonra kurulan birlik say ısı artan kooperatif say ısına yak ın oranda seyretmektedir.1976 yil ını temel bir y ıl alıp incelediğimizde 1981 y ılına kadar birlik sayısında % 70'e yak ın bir atış , kooperatif say ısında da % 77'ye yak ın bir artış olmu ştur. Birlik ba şına düşen kooperatif say ısında bir düşme olmu ş say ısı 93'e imni ş tir.
1981 y ılından sonra yap ılan incelemede günümüze kadar olan dönemde birlik ve
kooperatif say ısında bir dalgalanma göze çarpmaktad ır. 1981 y ılında 82 birlik, 7626 birim kooperatif varken, bu say ı 1987 y ılı nda 79 birlii;e ve 5474 birim kooperatife dü ş tüğü görülmüş nir. Bu y ılda birlik ba şına 69 kooperatif düş mektedir. 1987 y ılında birlik say ısı 1981 y ı lı na göre • 4'lük bir azalma, kooperatif say ısında da nr 28,2'lik bir azalma
meydana gelmi ş tir.
Yukarıda da inceledi ğimiz gibi birliklere dü şen kooperatif say ılanna bak ıldığında bu
durum arzu edilen bir tablo olmaktad ır. Geçmiş te ve günümüzde birim kooperatiflerinden ço ğunun birlik bünyesinde toplanmad ığn görülmektedir. Yap ılan bir ara ştırmada
1975 y ılında 58 kooperatif birli ğine giren kooperatif say ısı 803 olarak tespit edilmi ştir
(19). Aynı y ılda kooperatif say ısı 5521 olduğu göze alınırsa kooperatif birli ğe girme oranı % 14 olmaktad ır.
1979 yılında ise kooperatifin birli ğe girme oran ı yükselmiştir. 65 bölge birli ğine
bağlı 2444 kooperatif bulunmaktad ır. Buda birli ğe girme oranı '/(-, 35'e yükselmi ş tir.
Bunlar ayn ı zamanda merkez birliklerine de üye olan kooperatiflerdir.
3.1. Köy —Koop ve Kooperatifçilik Politikas ı

pe

Köy-Koop, yurdumuzun her tarafına yay ılmış bulunan binlerce köy kalk ınma ve diğer tarımsal amaçl ı kooperatiflerin kurmu ş oldukları bölge birliklerinin olu şturdukları
Merkez birli ğ inin kısa adıd ır. 1971 y ılında kurulmu ş ve Merkezi Ankara'dad ır. Köy koopa ba ğlı 57 birlik ve bu birliklere ba ğ lı 2314 kooperatif vard ır. Küy kooperatifleri ve birliklerinin sütçülük, koyunculuk, meyve suyu, konserve, zeytinya ğı vb.konulanndaki yatırım tutarı 2 milyar liray ı bulmu ştur (20). '
Köy Koop'un görevi, mü şterek menfaatleri korumada, d ış ilişkileri düzenlemede,
eğitim ve denetim de, finansman ihtiyaçlar ın ı sağlamada, ürünlerini iç ve d ış pazarlamada ve muhtelif makina ve girdi temininde ortak birlik ve kooperatiflere yard ımcı olmaktır şeklinde özetleyebiliriz.
Köy-Koop, ta bandan gelen bir hareketle kurulmu ş birim kooperatiflerin üst örgütü
oldu ğundan yönetimi de birlik temsilcilerinden olu şan genel kurulca seçilen yönetim
kurulu tarafından yap ılmakta, genel müdürü ve di ğer personeli de yönetim kurulu atamaktadır (21).

(19) I. Ak ı n Ş ehirlio ğ lu, A.g.e. s. 32.
Ziya Gökalp Mülayi ın, Demokratik Halk Kooperatifçili ğ i, Köy-Koop. Yay ı nları 3,
Ankara 1979. s.3
(21) Ziya Gökalp Mülayim, Demokratik Halk Kooperatifçili ğ i. s. 10.
(20)
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Köy-Koop, kuruluş undan 1975 y ılı na kadar maddi imkansızl ıklar nedeniyle görevlerini çok az bir k ısm ı nı yerine getirebilmi ş tir. Köy-Koop taki esas de ğiş iklik bu y ıldan
sonra üretici ortakları için Romanya'dan Üniversal Traktörü ithal ederek (1975 de 1000
adet; 1976 da 2250 adet) ve bu traktörleri çiftçilere piyasa fiyat ının 40-50 bin lira alt ında daha ucuza sa ğlam ış tır. Ayrıca ortak ürünlerini d ış piyasada pazarlama faaliyetlerine
de girmiş tir. Yurt d ışına temsilcilikler açm ış ve Avrupada'daki Uluslararas ı kooperatifler
birli ğine üye olmuştur.
Köy-Koop köylünün kendi kooperatiflerini yönetebilece ğini kanıtlamış tır. Köy
Koopun bu faaliyetleri yan ında bazı kişi ve zümrelerin ideolojik saplant ı ile siyasi ç ıkarlara kooperatifleri alet etmi ş olmaları bu kooperatiflerin kapanmasına etken olmu ştur.
Ülkemizdeki siyasi durum gere ği 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra bütün dernek faaliyetleri durduruldu ve kooperatif faaliyetleri ise incelendikten sonra faaliyetlerine devam edecekleri bildirilmiş tir. Siyasi faaliyette bulunmas ı gerekçe olarak 12.3.1983 tarihinde Ankara 1. Ticaret Mahkemesine dava aç ılmış , karar tarihi 7.9.1983 gün ve E.
1982/136 K. 1982/393 say ılı kararı ile mezkür kooperatifin iflas ına karar verilmi ştir. Bu
karar yarg ıtay 12. Hukuk Dairesinin 18.1.1984 tarih ve 9928-130 say ılı kararı ile kesinleşmiştir.
Kooperatif yarinmlann ın ve hizmetlerinin finansman ı için kurulan Bagcılar Bankası
da Ziraat Bankas ına devredilmi ştir. Bunun sebebi Banka hisselerinin özel şah ısların eline
geçmesi ile kooperatiflerin devlete olan borçlar ı an ında istenildiğinden Banka zor durumda kalarak deviri yap ılmış tır.
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3.2. Hür-Koop ve Kooperatifçilik Politikas ı

pe

Hür-Koop, Hür Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birli ğinin kısa ifadesidir. Merkez birli ğine bağlı 8 birlik ve bu birliklere ba ğlı 130
kooperatif vard ır.
Hür-Koopun amac ı , kooperatif ve birliklerinin ortaklar ının menfaatlerini korumak
amaçlarını gerçekle ştirmek için iktisadi faaliyette bulunmak d ış ülkelerle olan münasebetleri düzenlemek kooperatif e ğitimi yapmak ve kooperatifçilik konular ında tavsiyeler
de bulunmak ve rehberlik yapmakt ır (22).
Hür-Koop uluslararası kooperatifçilik ilkelerine ba ğlı hizmet alanı geniş çok amaçlı
çok ortaklı güçlü kooperatiflerden yanad ır. Kooperatifler Bankas ın ın kurulmasını da istemektedir. Bu merkez birli ği bir faaliyet göstermeden 1980 den sonra Köy-Koopla birlite tavsiye edilmi ş tir.
4. KÖY KALKINMA KOOPERAT İFLERINİN FAALİYETLERİ

4.1. K.K.K. Geli şimi
Ülkemizde Köy Kalk ınma Kooperatifleri uygulamalar ına kadar tarı m kooperatiflerinin tümü devletin vasiyeti alt ında geliş miş tir, ve lıalende bu vasiyet sürmektedir.
K.K.K. uygulamas ı 1965 y ılında d ış ülkelere i ş çi göndermek amac ıyla harekete ge-

(22) Hikmet Biçentürk, 1163 Say ılı Kooperatifler Kanununa Göre Kurulmu ş Tarı msal
Amaçl ı Kooperatiflerin Politikası Nedir, Nas ıl Olmalıd ır, IX Türk Kooperatifçilik
Kongresinde sunulan bildiri, Yay ın No: -12, 19-22 Aralı k 1979. s. 19.
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çirilmekte birlikte tamamen köylü nüfusunun giri ş kenliğine dayal ı olarak a şağıdan yukarıya doğru oluşan, üretim ve daha çok s ınai amaçl ı yat ırım konularında ve tar ımsal
üretim sonrası etkinlikleri kapsayan alanlarda i şlev gören bir harekettir. Bu hareketler ve
etkinlikleri ile kırsal kalk ınmada önemli bir araç olma özelli ği ta şımaktadır.
1965 y ılında i şgücü ihrac kararı on köyde uygulamaya geçirilmesi için 12 köy kooperatifine öncelik tan ınmıştır. 1966 da öncelik alan kooperatif say ısı 296 y ı bulmu ştur.
1965 te 58 olan Köy-Koop kat say ısı 1966 da 558'e ula şmış t ır (23). Say ıdaki bu artış ,
projenin k ırsal kesimi nasıl harekete geçirdi ğini göstermektedir. Tablo l'de y ıllara göre
K.K.K. ve birliklerinin say ıları görülmektedir.
K.K.K. nin say ısal geli şmlerini grafikten inceledi ğimizde 1965 den 1967 ye kadar
yıl içinde kurulan kooperatif say ısı h ızlı bir art ış göstermiş , ancak 1967'de Almanya işçi
alımını durdurunca 1967'deki 605 kooperatifin say ısı 1968'de 214'e inmiş tir. 1969 y ılına kadar bir çok kooperatif yönetim eksikli ği ve sermaye bulamama yüzünden ba şarısızsızlığa u ğram ıştır. 1969'da yabanc ı ülkelerin işgücü istekleri artm ış ve 1971 y ılında proje
tekrar yürürlü ğe koyulmu ştır. Bunda en büyük etken i şgücü ihrac ı projesi olmu ştur.
1971 yılında K.K.K. ilk merkez birlikleri olan KÖY-KOOP'u kurmu şlard ır.
1974'de yabanc ı ülkelerin işgücü istekleri azalmas ına karşılık kooperatif say ısındaki
art ış azalan bir oranda olsa da devam etmi ştir.Bunun nedeni art ık dış ülkelere gitmek
amacıyla değil, devlet politikası olarak kooperatiflerden k ırsal kesimin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bir araç olarak yararlan ılması ve onların desteklenmesidir.
Daha önce de belirtildi ği gibi, K.K.K.'leri 1965 y ılında kurulmaya başladığı halde
sayıları h ızla artarak 1974 y ılında 6000'e ula şmış tır. Bu geliş meyi Tablo: 2 den de izleyebilmekteyiz.
1973 yılından sonra kurulan Köy Kalk ınma Kooperatiflerinin daha sa ğlıkh kurulmuş kooperatifler oldu ğu iddia edilebilir. Çünkü daha evvel kurulmu ş bir çok kooperatif, ortakları yurt dışına gittikten sonra da ğılmışlardır. 1980-1981 y ıllarında toplam
kooperatif say ısı en üst düzeye ç ıkmıştır. Bu y ıllardan sonra kooperatif say ısında bir
azalma olduğu yani feshedilen kooperatitlerin kurulan kooperatiflerden fazla oldu ğunu
göstermektedir. 1985 y ılında y ıl içerisinde 40 kooperatif kurulmu ş aynı y ıl feshi kesinle şen kooperatif say ısı 193 oldu ğundan kooperatif say ısındaki art ış negatif yönden-153
olmuştur (24). Ayni durum 1986 y ılı içinde geçerli olduğundan 31 kooperatif kurulmu ş olup feshedilen kooperatif say ısı 95 ve art ış say ısı da-64 olmu ştur. Köy Kalkınma
Kooperatiflerinde görülen bu azalma kooperatif birliklerinde de görülmektedir.
1987 y ılı sonuçlarına göre 5474 adet kooperatiflerin illere göre da ğılımlan Tablo: 3deki gibidir. Tablodan da görüldüğü gibi köy kalk ınma kooperatiflerinin bölgelere göre
dağılımında bir dengesizlik görülmektedir. K.K.K. lerinin, say ı bakım ından en yo ğun olduğu iller sırasıyla Adana, Ankara, Konya, Kastamonu, İzmir, Balıkesir, İ çel, Edirne,
Zonguldak, en az yo ğun oldu ğu iller Bitlis, Adıyaman, Hakkari„A ğn, Bingöl, Rize, Van,
Kırşehir, Nevşehir illeridir.

( q) Z. Gökalp Mülayim, Genel ve Tar ı msal Kooperatifçilik s. 369.

(24) Te şkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü, 1985 ve 1986 y ılları Faaliyetleri ve
1987 y ılı Programı , T.C. TOKB, Ankara 1987, s. 23.
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K K K. lerinin say ısal gelişimini grafikte gösterdi ğimiz dalgalanznalar
daha aç ık bir şekilde görülebilecektir.
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1979
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Tablo : 1- K.K.K.'leri ve Birliklerinin Say ısal Geli şimi
Köy Kalk ınma
Kooperatifleri

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

5S
558
605
214
290
535
663
1311
1125
592
228
290
243
435
651
301
185
95
71
53
40
31

Köy Kalk ınma
Kooperatif Bir
likleri

1
3
2
18
12
5
5
7
4
6
9
5
5
1
—
, 1
—
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Yıllar

Kaynak : Dilek Şenel, çok amaçlı tarımsal kooperatifçilik ve Türkiye uygulamas ının Değerlendirilmesi MPM Yay ınları : 299, Ankara 1984, s. 105.
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Tablo : 2- K.K.K'lerinin y ıllara göre toplam say ılan

Toplam

Birlik Say ısı

1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

58
2260
6179
7441
7626
6547
6530
6354
5974
5485
5474

6
46
82
82
79
79
80
79
79
79

Merkez
Birliği
Sayısı

1
2
2
2

a

Yıllar
Kooperatif
Sayısı

cy

Kaynak 1) Kooperatifçilik Dergisi, Türk Koop. Kurumu Say ı : 62 Ekim, Kasım„Aralık,
1983 s. 52
2) Akın Şehirlio ğlu. Kooperatif i şletmelerinde Yönetim Türk Koop. Kurumu :
No: 50 Ankara. 1983. s. 20
3) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müd. 1985 ve 1986 Y ılları Faaliyet
Programlan Ank. 1987.
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Tablo: 3- Köy Kalk ınma Kooperatiflerinin İllere Göre Say ısal Da ğılımlan

Adana
Ankara
Konya
Kastamonu
İzmir
Balıkesir
Içel
Edirne
Zonguldak

K.K.K.

iller

K.K.K.

355
256
228
197
184
172
169
154
153

Bitlis
Ad ıyaman
Hakkari
Ağrı
Bingöl
Rize
Van
Kırşehir
Nevşehir

5
7
7
14
15
23
23
28
28

Kaynak: Teş kilatlanma ve Destekleme Genel Müd. A.g.e.s. s. 15.
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K.K.K. 'erin bölgelere göre da ğılımı incelendi ğinde kooperatifleri,' kuruldu ğu y ıllara yak ın zamanlarda 1968 y ılında toplam köy K.K. say ısı 223 ile İ ç Anadolu Bölgesi,
bunu takip eden bölgeler Karadeniz Bölgesi, (11 8) Ege Bölgesi (98), Do ğu Anadolu Bölgesi (96), Marmara Bölgesi (68), Akdeniz Bölgesi 51 en az oldu ğ u bölge 28 kooperatifle
Güneydo ğu Anadolu Bölgesidir (25).
Günümüzde köy kalk ınma kooperatiflerinin bölgelere da ğılımı Tablo 4'den de izleyebildiğimiz gibi 1987 y ılı başındaki 5485 adet kooperatifin da ğılımında en yo ğ un bölge 1343 adet kooperatifle iç Anadolu, bu bölgeyi 1980 adet kooperatifle Marmara 990
adet kooperatifle Karadeniz Bölgesi izlemekte en az yo ğ un olan bölgede yine Güney
Doğu Anadolu Bölgesidir.
Tablo : 4- K.K.K.'lerin Bölgelere Göre Dal:,,lımı (1987 Bay])
Bölgedeki il
Say ısı

Kooperatif Say ı yısı

Akdeniz Bölgesi
İ ç Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Do ğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Güney Doğu Analodu Böl ğesi

7
13
10
12
12
66
7

774
1343
980
880
660
577
261

Toplam Kooperatif Say ısı

5485
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Bölgeler

Kaynak : TDGM 1985 ve 1986 Y ılları Faaliyetleri ve 1987 y ılı Programa Ankara 1987 s.
15 den düzenlenmiştir.
4.2. K.K.K.'lerinin Ortak Say ıları

K.K.K.'leri ülkemizde kurulan gerçek anlamda ilk çok amaçl ı kooperatifierdir. Bu
sebeple çiftçinin her türlü ihtiyac ına cevap verebilecek bir yap ıda olması say ı ve hacim
bak ımından art ışa neden olmu şlard ır. 1965'den kuruldu ğu y ılda 58 kooperatif vard ı ve
bunların ortak say ımda 170000 kadard ır. Tablo 5 de gösterilmi ştir. Kısa zamanda Yurt
dışına i şgücü ihrac ı ile ilgili projeye ba ğlı olarak köy kalk ınma kooperatifierinin say ısı da
artm ışt ır. Bunda etken projeden ayn olarak çiftçilerin sosyo ekonomik sorunlar ı na cevap verecek nitelikte olmas ı etken olmu ştur. Köy kalk ınma kooperatifleri ortak say ıları
bakımından di ğer tarımsal amaçl ı kooperatifler içerisinde, 5512 340 kooperatif orta ğı
içinde % 16.2 lik bir pay almaktad ır. İ lk sıray ı tarım kredi ve pancar ekicileri istihsal ve
satış kooperatifi almaktad ır. Ortak say ısı bu şekilde olması na karşıl ık kooperatif say ısı
bakımı ndan 1987 y ı lında 12 654 tarım kooperatifinin 243.2 sini köy kalk ınma kooperatifi almaktad ır.
(25) D.P.T. Kooperatifçilik. Sorunlar) Ara ş t ırması, Ankara 1969. s. 379
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Kuruluş y ılları dikkate al ındığında kooperatif ve ortak say ısı bakımından diğer
mevcut tar ım kooperatiflerinden geride kalm ış idi. Fakat h ızlı bir art ış göstererek 1975
de ortak say ısı ve kooperatif say ısı bakımından ilk sıray ı almış tır. Bu y ıllardan sonra
köy kalkınma kooperatifi yine artm ış fakat ortak say ısında bir azalma meydana gelmi ş tir. 1970 li y ıllarda ortak say ıları nın büyük art ış lar göstermesinde yurt d ışına iş çi olarak
gidilmek için kooperatiflere ortak olmalarından kaynaklanmaktad ır. Kırsal kesimin kalkınmasının sağlanması için ayrıca bu kooperatiflerin devlet tarafından te şvik edilmesi
yoluna da gidilmiştir.
1970 li y ılların ikinci yarısında, yurt d ışındaki i ş çilerde beliren ve dönü şlerinde kendileri ve çocuklar ı için istihdam olanaklan sa ğlamaya, art ırımlarını değerlendirmeye ve
yorelerinin kalk ınmasına katk ıda bulunmaya dönük i ş lemlerindeki art ış lar ka ınusal
tercihlerle bütünlenmeye çal ışılmış tır. (26).
1980 li yıllarda kurulan köy kalk ınma kooperatifleri say ılanndaki azal ış işgücü
ihracı projesinin ve devletin kooperatiflere verdi ği önemin azalmasıyla a ıklanabilir.
Tablo : 5 Kurulu şundan Bugüne Kadar K.K.K.lerin say ısal Geliş meleri
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Tablo :5 Kuruluşundan Bugüne Kadar K.K.K.'lerinin Sayısal Gelişimeleri

Kooperatif Sayısı

Ortak

1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987

58
2260
6179
7441
7626
6547
6530
6354
5485
5474

170.000
600.000
967.000
585.221
685.221
685.221
650.000
600.000
512.572
830.000
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Yıllar

Sayısı

Kaynak: 1) Karınca Dergisi Türk Koop. Kurumu Say ı : 600 Aralık 1986. s.21
2) Akın Şhirlioğlu A.g.e. s. 21
3) TDGM. 1987 Yılı Faaliyet Dosyalar ı

4.3. K.K.K. lerinin Sermaye ve Finansman Kaynaklar ı

Tarım işletmelerinin 7c96's ı kendilerine yetecek geliri ancak elde edebilmektedir.
Tasarruf güçleri yok gibidir. Oysa tarım i şletmeleri sahipleri köylülerin kurdu ğu köy kalkınma kooperatifleri sermayesini kendi içerisinde biriktirmek durumundad ır. (27).
Kooperatiflerin sermaye yap ısı öz kaynakları ve yabancı kaynaklardan olu şmaktadır.
(26) Sami Güven, K ırsal Yap ıda Bir Değişim Arac ı Olarak Köy Kalk ınma Kooperatifleri
, A ıııına idaresi Dergisi, C. XV. Say ı : 2 Haziran 1982. s.23.
(27) Necat Berbero ğ lu. Türkiye Tar ı m ında Sermaye Birikimi ve Tar ı msal Kredilere ili ş kin Sorunlar Türkiye 2. iktisat Kongresine sunulan tebli ğ . Izmir: 2.7. Kas ı m 1981. s. 792.
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4.3.1. Öz Kaynakları
Kooperatiflerin üz kaynaklar ı tamamen sermaye l ınkanlanna ba ğlı bulunmaktad ır.
Öz sermayelerini ortaklar ı n ödenmi ş sermayeleri ve, yedek akçelerden olu şmaktad ır.
Kooperatiflerin İ lk y ıllarında 1966 y ılında kooperatiflerin toplam taahhüt edilmi ş sermayeleri 35 750 000 TL. ödenen sermaye toplam ı da 7.800.000 TL. sıd ır. Yedek akçelerini
tesbit mümkün olmaın ış tır. Taahhüt edilen sermayeye göre ödenen sermaye oran ı yakla şık 20 olmaktad ır. Ödenen sermayenin 7(50'ye yak ın kısmın ın dış ülkelere giden
ortaklar ı n tasarruflanndan kar şı landığı anlaşıimaktad ır.(28).
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Kooperatiflerde öz sermaye paylardan ve yedek akçelerden olu şmaktadır (29).
Pay sermayesi ortaklar ı n kooperatife ortak olurken taahhüt ettikleri ve 1/4 ünü
peş in, di ğer kısm ını 3 sene içerisinde ödeyecekleri sermayedir.
1965 y ılı nda Dış Ülkelere i ş çi göndermede kooperatif kuran köylülere öncelik tan ıma projesi ele al ı nmış ve amaç olarak k ırsal alanda yurtd ışına giden i ş çilerin Köy Kal
k ınma Kooperatiflerine ortak olmalar ı temin edilerek yurt d ışına gönderilen her ortağı n kooperatifine 8000 lira ödemede bulunmas ı ve böylece ortaklar ın kooperatiflerine
gönderdikleri sermaye ile kooperatiflerin projeli faaliyetleri finanse edilerek yurt d ışındaki tasarruflar ın köy kalkınmasma yönelik hizmetlerde de ğerlendirilmesidir.
Ancak 1973 y ılı nda d ış ülkelerin özellikle F.Almanya Cumhuriyetinin i şçi talebini
kesmesi nedeniyle yurt d ışı na gidenler ise kooperatiflerine düzenli ödeme yapmam ış tır.
Bunun sonucu olarak planlanan sermaye imkan ından daha düşük bir gerçekle şme olmu ş
ve ba ş latılan yat ırımlar daha düş ük bir gerçekle ş me olmuş ve başlatılan yatırımlar yarım
kalmış tır (30).
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre k ırsal alanda kurulan köy kalk ınma kooratiflerinin veya üst birliklerinin kalk ınma planlarımızda öngörülenler ve tarımsal amaçlı
veya değerlendirici ve yahutta istihdam ço ğaltıcı bir proje uygulamas ı gerekmektedir.
Bunun için yeterli özkayna ğa sahip olan kooperatifin kuruldu ğu yerleşim sahası itibarıyla sosyo-ekonomik etüdün yap ılmış olması , yap ılan bu etüde göre de yukarıda belirtilen niteliklere uygun bir proje konusunun Te şkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce kooperatife verilmi ş olması icapetmektedir.
4.3.2. Yabanc ı Kaynaklar
Kooperatif öz kaynaklan, yurtd ışı i ş çi kontenjan ı imkanlan ile ba şlatılan kooperatif yannmlann ın Devletçe düş ük faiıli, uzun vadeli ve yeterli miktarda kredilerle desteklenmesi kaç ı nılmaz hale gelmi ş tir.Köy kalk ınma kooperatiflerinin projeli yat ırımların ın mali yard ı mlarla desteklennıesi ile ilgili uygulamaya ilk defa 1967 y ılında 20 kooperatife 979 200 TL. kredi tahsisi ile ba ş lanm ış tır. 1968 y ılında Devlet yard ım ı yönetmeliğ i uygulamaya konmu ş tur. Yönetmeli ğe göre kooperatiflerin uygulamakta oldu ğ u
projelerin sabit yat ırı m tutarın ın ry 20 sine kadar Devlet yard ımı tahsis edilmekte idi.
Geri kalan ı öz kaynaklardan, i ş çi kontenjarılan ile yurt d ışından gelecek ve bankalardan
(28) DPT. A.g.e. s. 379.
(29) Franz C.Helm. Kooperatif I ş letme Ekonomisi. Çeviren İlhan Cemalcilar, Eskiş ehir
1976. s.191.
<30) Esen Figen, Teş kilatlanma ue Destekleme Genel Müdürlü ğ ünün Mali Destekleme
Hizmetleri, Karı nca Sayz:600. Aral ık 1986 s.87.
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sağlanacak kaynaklarla kar şılanması düş ünülmüş tür. Ancak yukarda da belirtildi ği gibi
i ş çilerden gereken finans kayna ğı sa ğlanamam ış ve diğer taraftan ülke tar ımın ın desteklenmesiyle ilgili T.C. Ziraat Bankasın ın kredi kaynaklar ından köy kalkınma kooperatiflerinin yararlanmaları mümkün olmamamıştır (31).
1974 y ılında çıkarılan Tarımsal köy kooperatifleri ve üst kurulu ş larına yap ılacak
devlet yard ımının tahsis ve sarf şekli hakkandaki yönetmelik de ğiş ikliği ile kooperatiflerin uygulamakta oldu ğu projelerin yat ırım tutarının % 70 ine kadar Devlet yard ımı
yapılabilece ği hükmüne yer verilmi ş tir. 11.8.1982 Gün 17779 say ılı Resmi Gazetede
yiinetmelikte ilgili değ işiklikler yap ılmış tır.
Devlet yard ımı yönetmeli ğ ine göre kooperatiflerin projeli yat ırımları TDGM nin
bütçesine konan ödenekler yoluyla iki programdan desteklenmektedir.

a

Projedeki sabit yat ırım tutarının, kalkınmada öncelikli yörelerde %15 ini önceliksiz
yörelerde • 20 sini kendi öz kaynaklar ı ile fiilen gerçekle ştirilebilecek olan K.K.K.lerine hibe ve kredi şeklinde devlet yard ımı yap ılır. Devlet yard ım ı proje tutarının en fazla
% 70'i kadard ır. Verilen kredilerin vadesi en fazla 10 y ıl olup faiz nisbeti % 1 dir. Ayr ıca
% 1 lik bir faiz nisbetinde Ziraat Bankas ı masraf hissesi al ın ır. Toplam faiz oran ı % 2
olup geri ödeme iki y ıl ödemesiz süreyi takiben ba şlar.
KKK. lerinin kullandırdığı kredinin kayna ğı üç yoldan temin edilmektedir. Yat ırım
harcamaları , Transfer program ı ve fona ödenen ödeneklerdir.
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4.3.2.1. Yatırı m Program ı .
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Etüdü yap ılarak proje konusu tespit edilmi ş ve bir projeyi uygulamaya koyma durumunda olan kooperatifler yönetmelikteki öncelik kriterleri dikkate al ınarak seçim yap ılır. Uygun görülenler TDGM bütçesine ödenek konarak desteklenmek amac ıyla DPT
ında projesi vize edilmek suretiyle kendisine ödenek ayr ılan kooperatfler yat ırım programlarına girerler. 1967-1970 döneminde KKK'lerinden yat ırım programlarında yer alan
kooperatiflere tahsis edilen devlet yard ımların ın tümü hibe şeklinde kulland ırdmış tır.
1987 yılında 20 kooperatife 979 200 TL kredi tahsisi yap ılmıştır. 1982 yılından itibaren
hibe şeklindeki uygulamay ı DPT kaldırmış tır. Sadece düş ük faizli kredi uygulamas ı devam etmiş tir. (Tablo 6)
1981 y ılı ndan itibaren ç ıkarılan kararnamelerde, i şletme safhasma geçmi ş ve geçmek
üzere olan projeler için y ıllık programlarla verilen ödeneklerin i şletme kredisi• olarak
kullandırabilece ği hükmü getirmiştir.
Yat ırım programlarn ı clan 19674980 y ılları aras ında 833 kooperatif projesine 440
432.000 TL. hibe 732 354.000 TL. kredi olmak üzere 1172 786.000 TL. devlet yard ı mı
tahsil edilmi ştir. 1980-1987 y ılları arasında bu değerler hibe şeklinde olanlar 446.110.
000 TL. kredi olmak üzere de 4.533.463.000 TL. ve toplam 5711.927.000 TL. devlet
yard ım ı tahsis edildi ği tablo 7. görülmektedir. Bu dönemdeki kooperatif projesi say ısı
248 aittir. Bu da göstermektedir ki, 1980 sonras ında daha az say ıdaki kooperatif projesine daha fazla kredi tahsis edilmi ş tir.

(31) Esen Figen A.g.e. s. 88.
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Tablo :6 K.K.K. leri ııi ıı Y ı lla Göre Kulland ığı Hibe ve Krediler
(30.11.1987)

Transfer Prog.

Yat ırı m
Y ılı

K.S

Kredi

Hibe

K.S.

Kredi

1967 -1970
1971 - 1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

132
107
71
32
44
24
22
32
23

980
731.374
561.936
448.068
768.530
661.569
650.640
779.954
662.766

4.745
435.687
5.678
-

'1067
77
130
125
103
82
55
42

509.182
235.248
249.760
271.194
293.300
370.202
412.335
416.400

1081

5.265.817

446.110

1.681

2.757.621

p

Fona 1). Ödenek

c
e

a
y

Toplam

Hibe

K.S.

Kredi

K.S.

Kredi

Hibe

Toplaıü

186,967

53
54
43
47
54
24
50
57

116,704
151.340
114.934
148.923
249.412
145.752
442.098
539.000

132
1821
202

4,745
622.654
5.678

216
181
128
137
122

980
1.357.261)
948.224
812.762
1,188.647
1.204.281
1.166.594
1.634.387
1.618.166

-

5.725
1.979.914
954,202
812.762
1.188.647
1.204.281
1.166.594
1.634.387
1.618.166

382

1.908.163

3.144

9.931.601

633.077

10.564.67

186.967

205

-

Not: 1- (x) Kooperatifelere yap ı lan unikerrer tahsisler dü ş ünüldüğ ünde 1178 kooperatif desteklenmi ş tin.
2-. 1967-1887 y ılları arası nda 3.695.889,000.- TL i ş letme sermayesi 6.868.789.000.- TL sabit yat ırım için kredi tahsis yap ı lm ış t ır.
Kaynak: Te ş kilatlanma ve Destekleme Genel Müd.Daire Ba şkanl ıkları Görev ve Çal ışmalar ı Tarım Orman ve Kiiyi şleri Bakanl ığı
Ankara Aral ık 1987 s. 89.

Tablo: 7-1984-87 Y ılları Köy Kalk ı nma Kooperatifleri Yat ı rı m Program ı (Bin TL)

YATIRIM PROGRAM'

SEKTÖRÜ

a
y

1985

1984
•

Koop Adedi
GIDA
TARIM
DOKUMA-GIYİ M

8
13
17

GENEL TOPLAM

38

c
e
p
Ödeneği

Koop Adedi

375.000
420.000
260.000

7
29
25

1.055.000

61

Ödene ği Koop Adedi

Ödeneği

ÖDENEK
TOPLAM'

1987

1986

Koop Adedi

Ödeneğ i

300.000
1,078.000
400.000

9
22
17

310.000
1.132.000
410.000

Il
10
3

380.000 1.365.000
620.000 3.250.000
50.000 1.120.000

1.778.000

48

1.852.000

24

1.050.000 5.735.00

Kaynak: Te şkilatlanma ve Destekleme Genel Miii]. Daire Ba ş kanlı klan Görev ve Çal ışmaları
Ankara Aral ık 1987 s. 28.

1984-1987 y ılları n da K.K.K. Yatırım Program ı Tablo 7'de gösterilmi ş tir. Yat ıran
programlarında Gıda Tarı m ve Dokuma Giyim sektörlerinde 171 koop. projesine 5735
000.000 TL. ödenek aynlmıştı r.
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4.3.2.2 Transfer Program ı
1972 y ılından beri Maliye ve Gümrük Bakanl ığı nca bakanl ık bütçesine, yarı m kalmış kooperatif projelerinin bir an evvel bitirilmesi ve i ş letmeye geçenlerin i ş letme sermayesi ihtiyaçlar ını karşılamak amac ıyla transfer harcamaları fazlından kredi ve hibe
şeklinde ödenek konmaktad ır. Kooperatiflere kullan ıd ırılan kredilerden fon hesaplar ına
geri dönen mebla ğ da transfer program ı kapsam ı içerisinde kooperatiflere kulla ıı dırılmaktad ı r. Tablo 7'de görüldü ğü gibi 1967-1980 y ılları arasında 1067 kooperatif projesine 186.967.000 TL hibe, 509.182.000 TL. kredi olmak üzere toplam 696.149.000 TL.
devlet yard ım ı , 1981-1987 y ılları arası nda ise 514 kooperatif projesine 2.2 48,439,00 TL
kredi, devlet yatnımı olarak tahsis edilmi ştir. Bu dönemde kooperatif say ısı az olmasına
karşılık kullanılan kredi miktar ı bir önceki dönemin 4 katı kadard ır.
Bu dönemlerde 382 kooperatif projesine fona dönen ödeneklerden 1.908.000 Tl.
kredi tahsis edilmi ştir.
1967-1987 y ılları arasanda 3144 kooperatif projesine muhtelif programlardan 633.
077.000 TL hibe, 9.931.601.000.TL. kredi olmak üzere toplam 10.564.678.000 TL. devlet yard ım ı yap ı lm ış tır. Yine bu dönemde 3.965.889.000 TL. i ş letme sermayesi, 6868.
739.000 TL. sabit yat ırım için kredi tahsisis yap ılm ış tır.
Bakanlığı n kaynakları yetersiz kald ığından Koy Kalk ınma Kooperatifleri yat ırımlarından i şletmeye geçenlerin i şletme sermayesi ihtiyaçlarını düşük faizli kredilerle desteklenmesini sa ğlamak amac ıyla düş ük faizli kredilerle desteklenmesini sa ğlamak amacıyla T.C. Ziraat Bankas ı ile temasa geçilerek bankan ın 1983 y ılı programlarından köy
kalkınma kooperatifleri icin özel ba ş lı k altında 500 milyon TL. plasman konmu ş ,1984
y ılındada 700 milyon Tl. olarak devam ı sağ lanm ış tır.
1985-1987 y ılları programlarında köy kalk ınma kooperatifleri için T.C. Ziraat Bankası özel ba ş l ık alt ında plasman ay ırmannşt ır. (32).
4.4. Köy Kalk ınma Kooperatiflerinin Etkinlikleri
4.4.1. K.K.K.lerinin Sosyo Ekonomik Etkileri

Köy Kalk ınma Kooperatiflerinin amaçlar ı köyün ve köylülnün tüm sorunlar ını kapsamaktad ır. Kollu bu boyutu ile tarı m ın sın ırların ı a şı p, k ırsal kesimin sorunlar ına öneriler sunmaya yöne!trnektedir. Koy Kalk ınma kooperatifleri Türk kooperatifçili ğine
bat ı anlam ında gerçek bir demokratik kooperatifle şme ve tek amaçhl ıktan çok amaçlılı ga yiinel ıne gibi örgütlenme ile ilgili yeni boyutlar kazand ırırken: öte yandan da yerleşimi düzenleme ve tarı ma dayalı sanayiler kurma gibi sonuçlar tüm ekonomiyi etkileyecek toplumsal ve ekonomik hizmetli yeni kay naklarda eklemi ş tir(33).
Kırsal yerle şim ve tarı ma dayal ı sanayiler birbirini tamamlar niteliktedir. Kiiylüyü
köyde deği ştirmeye yönelen bu yakla şı mla kırdan kente nüfus ak ımının iinlenmesinin
(32; TDGM Te ş kilatlannia ve Destekleme Genel Miid.Daire Ba şkanlı kları Görev ve Çalış malar; Ankara Aralık 19873.88.
(33) Sami Güven. A.g.e.s.37.
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yan ı sıra kaynak ak ım ı da önlenecektir. Birinci amaç tüm tar ımsal amaçl ı kooperatiflerin amac ı say ılabilir.
Ancak iş ticaret hadleri yoluyla sanayi kesimine aktar ılan fazlaların köyde kalmasını sa ğ lamak ve bunu k ırsal alanlar ın sanayile şnıesine yarayan bir kalk ınma modeli içinde biçimlendirmek ve yeni bir toplumsal ekonomik dengenin olu şmasına katkıda bulunmak" İlk kez köy kalk ınma kooperatiflerince sunulmaktad ır. (34).
Köy kalkına kooperatiflerinin büyük bir bölümünün henüz proje safhas ına geçememesine ra ğmen, faaliyette bulunanlar kooperatifçilik ilkelerine uygun şekilde
teşkilatlanm ış lar ve yine bu ülkelere göre yiinetilmektedirler. Bu kooperatifler tabandan
gelen istekler ve bulunduklar ı yörelerin ihtiyaçlanndan do ğmu şlard ır. Kooperatiflerin
yaptıkları yatırı mlar ile tarım sanayinin geli şmesine ve istihdam alanlarının geniş lemesine etki de bulunmaktadır. Bu gelişmeler ile k ırsal kesimin kalk ınmasında sosyo ekonomik sorunları n çözümünde bir araç olarak görülmesi bu kooperatiflerin önemini aç ıkça
göstermektedir.
4.4.2. K.K.K. lerinin D ış Ticarete Yönelik faaliyetleri
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Küy Kalkınma Kooperatifleri köy ve çevresinin mevcut ekonomik ve sosyal potansiyelinin çok amaçl ı olarak harekete geçirmek, üreticilerin üretim araçlar ının sağlanmasında çeşitli ürünlerin değerlendirilmesin de pazarlanmas ında birle şmek için kurulmaktadir.
K.K.K.'leri d ış ticarette d ış satım yönünde yer almaktad ırlar. Bunların dışardan
mal satın almaları faaliyetleri çok azd ır ve henüz gelişmemiştir. Yurdun çe şitli yerlerine
dağılmış olan Köy Kalkınma Kooperatiflerinin İçel, İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Giresun, Balıkesir, Samsun, Denizli, Burdur, Isparta, Adana, Tekirda ğ , Muğla olmak üzere 14
ildeki birimleri ve üst birlikleri kendileri ad ına veya firmalar arac ılığı ile ihracat yapmaktadırlar (35).
Kooperatif ve birliklerden ihracatlann ı do ğrudan doğruya kendileri yapanlar,
İçel (Menkobirlik, içkobirlik, İzmir (Gümesko ulam ış sefeko), Hatay (Dörtyol ,
Erzin Ernar), Antalya Korkuteli meyve sebze kooperatifleridir.
Ihracatta ihracatc ı firma kullanan kooperatifler de ihracat i şini aracı firma yapmaktad ır. Ancak ürün d ış pazar için kooperatifçe haz ırlanmaktad ır. Bu şekilde çalış an 17
adet köy kalkınma kooperatifi bulunmaktad ır. Ayrıca bu şekildeki ihracattan farkh olarak kooperatif ve birliklerden hem firma arac ılığı hemde do ğrudan kendileri ihracat yapanlarda mevcuttur. Bunlar da Izmir (Güme ş ko, Ulam ış , Bademler Sefherhisar) kalk ınma kooperatifleridir. (36).
Köy kalkınma kooperatiflerinin d ış satım ında çalış tıkları ürünler oldukça fazla olup bunlar 35 kalemde toplanmaktad ır. Bu ürünleri gruplar halinde verecek olarsak, Tuturunçgiller, taze meyveler, yumurta bitkiler, meyve suyu konsantreleri, hal ı , çiçek
so ğanı say ılabilir (37).
Kooperatiflerce yap ılan dış satım değeri içinde köy kalk ınma kooperatifleri oran ı
genellikle geçen y ıllardaki gibi aynı düzeyde % 2 civarında seyretmektedir.
(34) Ayhan Ç ık ın, Türkiye Tar ım ında Kooperatif Yöntemden Yararlanma Durumuve
Sorunları, Türkiye 2. Iktisat Kongresi, DPT Yay ın ı, No-1783. A nkara 1981, s. 849.
(35) Turan Güneş , Kooperatiflerin Dış Ticaret Aç ısı ndan Milli Ekonomiye Katk ıları ,
Türk-Koop. Kurumu Yay ınları No: 49 Ara ş t ırma Serisi No: 1, Ankara 1983.s.88.
(36) Turan Güneş , A.g.e. s. 91.
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Köy Kalk ınma Kooperatifleri ürünleri daha çok ortaklannndan toplanmaktad ır. Pazarlama hacmine ula şılamadığı zaman ortak d ışı ahmlarda da bulunmaktad ır.Fiyatlar genellikle piyasa fiyat ıdır. Pazar etüdü yapmamaktad ır. Bu kooperatiflerden ihracata dönük olanların başlıca i şleme tesisleri salça fabrikalar ı ve meyve sular ı konsantresi fabrikasıd ır. Kooperatif ve birliklerden baz ıların ın ambalajlama, depolama tesisleri mevcuttur.
Küy kalk ınma kooperatifleri d ış alımın ı yaptıkları makina olarak daha çok paketleme evi, so ğuk tekniğ i makinalan ithal etmektedirler. Yard ımcı maddeler ve girdiler olarak ise ambalaj malzemeleri, suni mum, deterjan, karpit, sand ık, çivi tel ve benzeri maddeler ithal etmektedirler (38).
Şimdiye kadar köy kalk ınma kooperatiflerinin ithal faaliyetlerinde ba şarılı oldukları dönem KÖY-KOOP'un 1975 y ılında 1000 adet 1976 y ılında ise 2250 adet traktörü
Romanya'dan ithal etmesidir. Bu traktörler köylüye piyasadaki emsallerinde 40-50 bin
lira ucuza intikal ettirilmiştir. Örne ğin 55 BG.deki resmi fiyatı 130 bin, karaborsa fiyat ı
160 bin lira olan traktör, kooperatif orta ğı köylüye 91 liraya verilmiştir (39).
Köy kalkınma kooperatifleri Türkiye d ış ahmının % 0,01 ini yerine getirmektedir.
4.4.3. Köy Kalk ınma Kooperatiflerinin Yat ırım Projeleri
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Köy Kalk ınma Kooperatifleri, yurt d ışına işçi yollamada kendilerine kontenjan ayr ılarak öncelik tan ındığından h ızla gelişmiş , sayıca yüksek rakamlara ula şmış tır. Yurt dışına giden ortaklann yoilayaca ğı kabul edilmiştir. Uygulamada düşünülen planlanan ile
gerçekle şme arasında olumsuz farklar do ğmuşsada söz konusu kooperatiflerin do ğrudan
do ğruya yat ırımlara giri şimleri dikkati çeken bir model yaratm ış tır.
Köy Kalkınma Kooperatifleri 1966-1976 ya kadar geçen on y ıllık dönemde 1600
kooperatifin 1758 milyon de ğerindeki proje yat ınmına 52761 i ş çi kontenjanı tahsisi olunrnuş ve bundan 422 milyon lirahk yurt d ışı ortak taahhüt miktar ı hesaplanm ış ise de
bu kooperatiflerden beklenen ölçüde bir kalk ınma sağlanamamam ış tır. Bunda neden
çiftçi gelirinin düş ük ve kooperatiflerin öz kaynaklar ının zayıf oluşu 1973 y ılında yurtdışı iş çi talebinin kesilmesi olmuştur. Bu dönemde uygulamaya konulan 1284 kooperatif projesinin ancak 440 kadar ı iş letmeye açdabilmiştir (40). Bu kooperatifler sayesinde
köylerimize çe şitli fabrikalar, ınandıraralar, seralar kurulmu ş tur.
Köy Kalkınma kooperatiflerine ve birliklerine verilen proje say ılanna y ıllar itibarıyla Tablo: 8'de görebilmekteyiz. Bu tabloyu inceledi ğimizde verilen proje say ısının en
fazla oldu ğu yıl 1970 y ılıd ır. Günümüze kadar verilen proje adedi toplam 2680 adet
olup bunun 1168 adedinin proje konusu iptal edilmi ş olup verilen proje adedini 1673
kooperatif alm ıştır. 1987 y ılı sonuçları itibariyle 5475 adet K.K.K. nin 1673 tanesi proje olduğuna göre genel olarak 3 kooperatife 1 proje dü ştüğünü söyleyebilirz. Hatta baz ı
kooperatifler çift projede alm ışlardır.
Bugüne kadar kooperatiflere verilen projelerin hepsi i ş letmeye geçmemiş 1987 y ılı
itibarıyla iş letmede olan kooperatif say ısı 510 adettir. Di ğerleri 136 adedi uygulamada
298 adedinin işletmesi durmu ş 648 adedinin uygulamas ı durmu ş , 101 adedininde uygu-

(38) Turan Güneş , A.g.e. s. 184
(39) Ziya Gökalp Mülayim, Demokratik Halk Kooperatifçili ği s.10.
(•0) Avni Zaraholu, Ülkemizde Kooperatif I ş letmeler ve Ana Sorunları, Türkiye'de Kooperatifciligimizden Beklenen Geli ş meler, X. Tiirk Kooperaitfcilik Kongresi 21-23 Aral ık
1981, s.17.
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laması başlamam ış olarak toplam 1673 adet proje bulnmaktad ır (41).
Kooperatifierin büyük ve küçük çapl ı projelerinin ba şarılı olması yönetim ve organizasyonun durumuna ba ğh olmaktad ır.

Tablo : 8 - PROJE KONUSU ALAN KOOPERAT1FLERIN YILLARA GÖDE DA ĞILIMI
YILLAR

Kooperatiflere Verilen
Proje Adedi

1967-1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

280
93
513
778
195
45
153
183
70
73
32
32
77
75
73
17
27
9

1063
7
7
2
71
18

280
373
886
1664
1859
1904
2057
2195
2265
2338
2370
2402
1414
1484
1649
1729
1685
1673

2680

1168

1673

-
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TOPLAM

Proje Konusu Iptal
Ediler

Verilen Toplam
Proje Adedi

Kaynak : TDGM Faaliyet Raporlar ı .

pe

5- KÖY KALKINMA KOOPERATIFLERINE DEVLET TARAFINDAN GÖTÜRÜLEN
HIZMETLER
5.1- Örgütlendirme Hizmetleri

Köy Kalkınma Kooperatiflerinin geli ş mesinde devlet önceleri d ış ülkelere işgücü
göndermede kooperatif kuran köylülere öncelik tan ınması ile örgütlendirme hizmetlerine ba şlam ıştır. Köy kalk ınına kooperatifi kurmak isteyenler Tarı m Orman ve Köy i ş leri
Bakanlığına ba ğlı Teş kilatland ırma ve Destekleme Genel Müd.nün mahalli te şkilatına
başvururlar. Köy ve çevresinin toplumsal ve ekonomik potansiyeli çok amaçl ı etkinlik
gösterilmesini gerektiriyorsa kooperatif kurulabilecektir. Bu örgütlendirme hizmetli
kapsam ı içinde kooperatiflerin ana sözle şmeleri gözden geçirilerek yasan ın emredici
hükümlerine ve günün ko şullarına uyacak biçim de düzenlenmektedir. 1987 y ılı sonuna
kadar 5474 adet birim kooperatif 79 adet bölge birli ği kurulmu ştur.

(4l) TDGM. Kooperatiflerle ilgili dosyalardan düzenlenmi ş tir.
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5.2. Teknik Yard ım ı Hizmetleri
Köy Kalk ınma kooperatifleri ve birlikleri kurulduktan sonra TDGM'nin mahalli teş kilatına ba şvurarak kredi ve hibe şeklindeki devlet yard ım ına temel olmak üzere
etüdlerinin yap ılması nı isterler. Bölge için en uygun proje konusu belirlenir veya örnek
tip projelerden uygun olan kooperatiflere verilmektedir. Uygulamaya konan projeler
TDGM tarafından mahalli te ş kilatlarca denetlenmektedir.
Daha önceki konulardada bahsedildi ği gibi köy kalkınma kooperatifleri ve birliklerine kurulu ş undan bugüne kadar 2844 adet proje verilmi ş tir. Verilen proje adedi 1973
yılına kadar büyük bir art ış göstermi ş ve o yıldan sonra düşmeye ba şlamış tır.
Uvgulamadaki proje adedi 1673 adettir. 1987 y ılındaki projeden 510 adedi i ş letnıede bulunmakla, bunlardan Tarım sektöründe 157, g ıda ve içki sektöründe 225, dokuma sektöründe 83, Orman ürünleri sektöründe 21, maden söktöründe 3, pi ş mi ş kil ve çimento
2, diğer konularda da 19 adettir. (42).
Tablo 9'da kooperatiflerce uygulanan projelerin yat ırım tutarlar ı 1987 y ılında
toplam 23 adet projenin yat ırım tutarlar 32 milyon-400 milyon aras ında değişmektedir.
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5.3. Mali Yard ım Hizmetleri
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Kooperatiflerin öz kaynaklar ı ile ortaklann ın yararı na olan projeleri gerçekle ştirememekte ve d ış finansmana ihtiyaç gostermektedirler Köy kalk ınma kooperatiflerinin projeli faaliyetlerini destekleyecek bir banka yoktur. En önemli finansman kaynağı Teş kilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğünün bütçesine konan yat ırım ve tarnsfer harcamaları olarak konan ödeneklerdir. Bu konuya daha önce kooperatiflerin finansmanı konusunda değinilmiş tir. Projelerin desteklenmesi için gerekli ön etüdleri yap ılı p,
uygun görülenler DPT'ce onayiand ıktan sonra TDGMnin programlarında yer almaktadır. Bu kooperatifler proje sabit yat ırımlarının kalk ınmada öncelikli yörelerde
önceliksiz yörelerde % 20 sini kendi öz kaynaklar ı ile uygulamaya geçirdikleri durumda
kendilerine ayrılan ödenekler kullan ımlarına sunulur. Sunulan ödenekler bölgenin Ziraat
Bankası ş ubelerine TDGM'nin mahalli birliklerinden alınan emirlere göre proje gerçekleşme oranlarına göre denetimli olarak kullan.d ırdır. Devlet yard ımı proje yatırım tutarının yüzde % 70'ine kadar yap ılmaktad ır.
•
1967-1987 y ılları arasında yat ırım ve transfer harcamalar ı bölümünden Köy Kalkınma Kooperaitflerinin projeli yat ırımlarının desteklenmesi amac ıyla 1178 kooperatifin (mükerrer desteklemek dikkate al ındığında 3144) Projeli yatırımına 633077000TL'
hibe, 9817.997.000 TL. kredi olmak üzere 10.451074000 TL. devlet yard ımı tahsisi edilmiş tir (43).
5.4. E ğ itim Hizmetleri
Kooperatifler destekleme genelmüdürlü ğü yeni adiyla (TDGM) Te ş kilatlanma ve
Destekleme Genel Müdürlü ğü 1966 y ılından bu yana gittikçe artan bir h ızla eğitim-çalış (42) Niyazi Yüksel, Te ş kilatlanma ve Destekleme Genel Müd. Hizmet ve Yat ırı mları
(TDG:11) Ankara 20-104987,8.18.
(•3) Niyazi Yüksel, A.g.e. s. 18. 44 Dilek
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Ş enal, Ag.e. s.18

Tablo: 9 TDGM'nün Köy KAılkınnıa Kooperatiflerine Teknik Yard ım Hizmetleri (1987)
PROJE TUTARI (TL)

1-5 ton /Gün So ğuk Hava Depolau Mandra
2-26x33 Tipi 50 Tezgah Halıcılık (Atölye Tipi)
3- 40x40 Tipi 50 Tezgah Hal ıcılık (Atölye Tipi)
4- 50x50 Tipi 50 Tezgah Halıcılık (Atölye Tipi)
5- 60x60 Tipi 50 Tezgah Hal ıcılık (Atölye Tipi)
6- 26x33 Tipi 50 Tezgah Halıcılık (Tamam ı Evlerde)
7- 40x40 Tipi 50 Tezgah Hal ıcılık (Tamamı Evlerde )
8- 50x50 Tipi 50 Tezgah Halıcılık (Tamamı Evlerde)
9- 60x60 Tipi 50 Tezgah Hal ıcılık (Tamamı Evlerde )
10-26x33 Tipi 100 Tezgah Halıcılık (Tamamı Evlerde
11-40x40 Tipi 100 Tezgah Hal ıcılık (Tamam ı Evlerde)
12-50x50 Tipi 100 Tezgah Hal ıcılık (Tamam ı Evlerde)
13-60x60 Tipi 100 Tezgah Hal ıcılık (Tamamı Evlerde)
14-26x33 Tipi 200 Tezgah Halıcılık (Tamamı Evlerde)
15-40x40 Tipi 200 Tezgah Halıcılık (Tamamı Evlerde)
16-50x50 Tipi 200 Tezgah Hal ıcılık (Tamamı Evlerde
17-60x60 Tipi 200 Tezgah Halıcılık (Tamamı Evlerde)
18-100 Ton/Y ıl Zeytin Salamura
19- 20 Ton/Gün Zeytin Yağı Fabrikası
20-1000 Tonluk So ğuk Hava Deposu
21-2550 Ton/Yıl Yem Temini Depolama ve Pazarlama
22- 2000 Tonluk Soğuk Hava Deposu
23-15 Ton/Gün Çeltik işleme Tesisi

140.527.174
53.092.989
47.212.989
53.470.805
53.968.406
38.830.835
32.950.835
38.883.651
39.381.252
70.772.085
59.012.085
70.802.717
71.797.919
134.504.585
110.984.585
134.490.849
136.481.252
49.887196
108.400.189
228.699.126
88.434.657
413.458.415
96.947.397

pe
cy

a

KOOPERATİFLERCE Vf GULANAN T İP PROJELER

Kaynak: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü Daire Ba şkanlı klan Görür ve
Çalışmaları . An kara, Aral ık 1987.

49

malarına yönelmi ştir. Bunun sonucunda 19664981 y ılları arasında 95 bine yak ın kooperatif yöneticisi, denetçisi ve orta ğı genel kooperatifcilik e ğitimi almışlard ır (44).
Kooperatifcilik e ğ itimi amacıyla kurulan Düzce Yat ılı Eğitim Merke-Ainde kooperatif yöneticileri ve muhasebecileri için 15-35 gün süren kurslar aç ılmaktadır.1975 yılında
Türk-Alman Teknik i şbirliği anlaşması çerçevesinde Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yapısı içinde kooperatifin üst düzeyde e ğitim ihtiyaçlannı karşılamak amacıyla
"Milli Kooperatifçilik E ğitim ve Araştırması Enstitüsü" kurulmuştur. Enstitü faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik 1980 y ılında yürürlüğe girmiştir. (45).
1986 yılında köy kalkınma kooperatiflerinden genel kooperatifçilik, kooperatif
yöneticiliği eğitiminden yararlanan ki şi sayısı 81824 kişidir. 1987 yılında ise toplam
34430 kişidir. 1987 y ılında ise toplam 34430 kişidir. Düşük olu şumun sebebi kursların halen devam etmelidir.
5.5. Denetim Hizmetleri
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Kırsal alanda belli bir e ğitim düzeyine sahip kimselerce kurulan kooperatiflere hizmez götürürken denetimde önemli olmaktad ır. Aslında amaç kooperatif üst birlikleri
yapısı içinde denetim organlar ı oluşturarak kooperatiflerin kendi kendilerini denetlemeleridir. Ancak 1163 say ılı yasa buna olanak vermemektedir. Ayr ıca birde eğitilmi ş insangücünün yetersiz olu şu kooperatif genel kurulunda seçilen denetçi, denetim görevlerini çoğunlukla yapamamaktad ır.
Kooperatiflerin yasalara uygun faaliyet göstermelerini ve kendilerine ayr ılan mali
yardımlan amaca uygun olarak kullanmalar ını sağlamak için etkin bir denetimi gerektirmektedir. Denetim hizmetlerinde etkinli ğin sağlanması amacıyla Kooparatifler destekleme Genel Müdürlü ğüne ait Kooperatif Kurulu şları Denetleme Kurulu Yönetmeli ği
29-7-1981 tarih ve 17415 Saydı Resmi Gazetede yay ınlanarak yürürlüğe girmiştir
1984-1987 y ıllan arasında denetlenen kooperatif say ısı 3494 adet olup 2918 i normal
denetim, 579 sı ihbarlı denetim devlet taraf ından g.erçekle ştirlmiştir. (46).
.

6. KÖY KALKINMA KOOPERAT İFLERİNİN TARIM KOOPERATIFLERI ARASINDAKİ YERI VE ÖNEMI
Daha önceki btilümerde de aç ıklandığı gibi köy kalkınma koperatifleri tek amaçl ı
kooperatiflerin ayrı ayrı sağladıkları tüketim, alim, sat ış , işleme, kredi, sigorta vb. bölüm
hizmetleri beraberce ortaklar ına sa ğlama amacını gütmektedir. Busebeple 1965 y ılında
kurulmaya başlamış ve baz ı yıllar kooperatif ve ortak say ısı bakımından ülkedeki
kooperatifler içinde ilk sırayı almıştır. Bunda baz ı etkenler sözkonusudur. En önemlisi'de 1974 ydına kadar Yurt d ışana işgücü göndermelerinde kooperatif kuran
köylülere öncelik tan ınması projesidir. Köy kalk ınma kooperatifleri yönetim ve faaliyetlerinde bağımsız kurulu şlard ır. Buda onların en belirgin özelligidir. Di ğer kooperatifler
(tarım satış , tarım kredi, pancar ihtihsal vb.) Devletin vasiyeti alt ında gelişen kooperatiflerdir. Köy kalk ınma kooperatiflerinde devlet kooperatif ili şkileri vesayet sisteminden
çıkmış onun bir ileri kademesi olan kar şılıklı yardım sistemine göre geli şmiştir(47).
(45) Hüsnü Poyraz, 1163 Say ılı Kooperatifler Kanununu Göre Kurulan Tarı msal Amaçl ı
Kooperatifler. X Türk Koop. Kongresi, Ankara, 21-23 Aralık 1981. s. 29.
(46) Niyazi Yüksel, A.g.e. s. 18.
(47) Ziya Gökalp Mülayim, A.g.e s. 372.
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Köy-Kalkınma Kooperatifleri ayr ı ayrı kooperatiflerce yerine getirilen tedarik kredilerine ve pazarlama i şlevlerine tek bir kooperatif çat ısı alt ında toplanmakta bu arada
ürünlerin işlenmesi ııi de sağlamaktad ır. Bu nedenle fabrikalar kurup bu çe şit tarıma dayalı sanayi üretimi de yapmaktad ır. Bütün bunların köy kalkınma kooperatifleri oldu ğu
anlamına gelmez. Bu kooperatifler üretici kooperatifidir.
Köy kalkınma kooperatifleri batı anlamında gerçek kooperatiflerdir. Çünkü kooperatifçilik ilkelerinin tümü geçerliliğini sürdürmektedir. Di ğer kooperatiflerden ilkelerin
bazılarının uygulanmadığı görülmektedir.
Köy kalkınma kooperatifleri 1969 y ılında ç ıkarılan kooperatifler kanunun ba ğli
olarak üst örgütlenmeye gitmi ş ve kısa süre de birlik say ısında artış olmuştur.
1971 y ılında köy kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler merkez birli ği
Köy-Koop'u kurmu şlardır. 1977_ yılında Hür-Koop kurulmu ştur. Üst örgütlenmesini demokratik bir şekilde gerçekle ştiren köy kalkınma kooperatifleri merkez birli ği görevlerini yapmada karşılaştığı maddi imkansızhk nedeniyle ortaklarına yeterince yararl ı olmamışlardır. Diğer tarım kooperatiflerinden tar ım satış , tarım kredi ve pancar ekicileri üretim ve satış kooperatifleri devletin yard ımları sayesinde birlik ve merkez birlikleri faaliyetlerini devlet ad ına yürütmektedirler.
Kırsal yerleşim ve tarıma dayalı sanayiler birbirini tamamlar niteliktedir. Köylüyü
köyde değiştirmeye yönelen bu yakla şımda kırdan kente nüfus akımının önlenmesinin
yanısıra kaynak akımınıda önleyecektir. Köyde toplumsal ve ekonomik dengenin olu şmasının kırsal alanların sanayileşmesi ve iç ticaret hadleri yoluyla sanayi kesimine aktalan fazlalann köyde kalmas ının sağlanması etki edecektir.
7. KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERLNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
YOLLAR!
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7.1. Finansman Yönünden
Özel kanunlarla kurulan tar ım için (tarım satış ve tarım kredi) kooperatifler ile diğer bazı kooperatiflerin çalışmaları belirli bankalar kanal ıyla finanse edilmesine ra ğmen
1163 sayılı Kooperatifler Kanunun göre kurulan köy kalk ınma kooperatiflerinin projeli
faaliyetlerini düşük faizi', uzun vadeli ve istenilen miktarda kredilerle destekleyecek herhangi bir banka mevcut de ğildir. Bu nedenle kırsal alanda sermaye birikimlerinden yoksun olarak kurulan köy kalk ınma kooperatifleri arzulad ıklan çalışmaları gerçekle ştirememektedirler.
K.K.K. lerinin projeli faaliyetlerini te şkilatlanma ve destekleme genel müdürlü ğü
bütçesine konan ödenekler sınırlı olduğundan ve kanun ödeneklerin büyük bir bölümüde
nakde ba ğlanamadığından, fon hesab ına aktanlmamakta, böylece kooperatiflerin projeli
yannmlanna imkan verecek yeterli mali kaynak elde edilememektedir. Nitekim 1986 y ılında TDGM yatırım programları için DPT, na 12,5 milyar TL. yat ırım teklifinde bulunulmuş olmasına rağmen yalnızca bir milyar 852 milyon TL. ödenek konmu ştur. Diğerraftan kooperatiflerin i şletme sermayesi ihtiyaçlar ı için Maliye ve Gümrük Bakanl ığına
transfer harcamalar ı bölümünden 2,5 milyar teklif edilmi ş oncak 550 milyon TL.ödenek
konmuştur. Di ğer taraftan kooperatiflerin i şletme sermayesi alınabilmiştir.
Bu belirtilen nedenlerden dolay ı Köy Kalk ınma Kooperatifleri ba şlamış yatırımları
yarım kalmış işletmeye geçenler ise i şletme sermayesini bulamam ıştır. Bu durum ülke
ekonomisi içinde önemlidir.
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Olke tar ı m ın ı n geli ş mesi bak ım ından kooperatiflerin finansman ı n' sa ğlamak için
birlik ve merkez birliklerinin kurulup düzenli bir çal ış ma ortam ı na kavırşmalidır. Bu sayede de kooperatifler bankas ı n ın kurulması için ortam haz ırlanmış olur.
Kooperatifler bankas ı n ı n kurulması için gerekli çal ış malar bir an evvel yap ılmalıd ır.
Bu olmad ığı takdirde T.C. Ziraat Bankas ı n ın Köy Kalk ınma Kooperatiflerine kredi verilmesi için bankan ı n çalış ma ve finansman programlar ı nda özel plasman ayr ılması gerekmektedir. Çiftçilerin kredileri kolayca alabilmesi için gerekli düzenlemelerde yap ılmal ı d ır. Faiz oranları da düş ük tutulmal ıd ır. Her köyde bir fabrika fikri yanl ışt ır. Kooperatif birimleri köylerde büyük yat ırı mlara giri ş mekle ço ğı, devlet yard ımı alan finans
kaynakları yatı rı m hakkında hiç bir bilgi ve tecrübesi olmayan ki ş iler elinde heder olmaktad ır. Ço ğ u zaman bir kaç kamu kurulu şundan yard ım isteniyor, desteklemelerde
kuruluşlar arası anlaşmazlık oluyor, yat ırım süresi uzuyor. üretime geçilemiyor ve milyonlarca kaynak israf ı sa ğlanmış oluyor. Kooperatif yat ırımları yurt sath ına dengeli
da ğılmam ıştır ve yat ı rımlar birbirini tamamlar nitelikte de ğ ildir. Birbirlerine. rakip olmamaktad ırlar. Bunun için yat ırım etüdlerinde bölgedeki mevcut potansiyel iyi incelenmelidir.
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7.2. Örgütlenme Yönünden
Koy kalk ınma kooperatiflerinin 1163 say ılı kanunla birlikte 1969 y ılı ndan bu yana bölge birlikleri ve merkez birlikleri say ısı giderek artm ış tır. Bugüne kadar kurulan iki
merkez birli ği Köy-Koop ve Hür-Koop'un faaliyetleri durdurulmu ş ve tasviye edilmi ş lerdir. Demokratik bir şekilde geli şen üst örgütlenme kısa sürede geli şmesini saglam ış t ır.
Birliklerin say ıs ı çokluğ u ekonomik güçsüz olmalar ına sebep oldu ğ u gibi birlikler
kendi aralar ında rekabete dü ş melerine meydan vermektedir. Di ğer taraftan birlik kurulu ş u bulunan bölgelerde birliklere girmemis kooperatif say ısı oldukça fazlad ır.
Aynca ülkemizde ekonomik yönden güçsüz ve herhangi bir faaliyeti bulunmayan
kooperatifler uzun süre hukuki varl ıkların ı devam ettirmektedir. Bu durum kooperatifçilik aç ısından kötü örnek te ş kil etmektedir. Bunun için bu kooperatiflerin ekonomik
yönden güçlü kooperatifierle birlesmek suretiyle yatay te ş kilatlanmaya gitmeleri gerekmektedir.
Birim kooperatifler geçmi şte ve günümüzde s ın ırlı bir ba şarıya rağmen yüzlerce tanin sanayi projelerinden daha büyük ölçekli olaca ğı için hem daha ekonomik biçimde
gerçekle ş tirilebilecek hem de yönetici, finansman bulma problemlerini çözümlemek daha kolaylasacakt ır.
7.3. Isletmecilik Yönünden

Köy kalk ınma kooperatiflerinin kurulu ş y ıllarında ve sonradan yurt d ışına giden ortaklar taahhüd ettileri sermayelerin hepsini odememi ş lerdir. Kooperatiflerle ba ğlara kesilmi ş bu sebeple beklenen sermaye ak ışı sa ğ lanamam ış ve kooperatifierden bu sebeple
kapananlar olmu ş tur. Bu sebeple kooperatif ortaklann ın görevlerini bilmeleri ve bunun
yerine getirmeleri gerekmektedir. Kooperatifierin yönetim ve denetleme kurallar ı faaliyetlerini, bilgisizlik ve di ğ er sebeplerden dolay ı yerine getirmemektedir. Çünkü ortak ve
yöneticiler fahri veya ücretsiz çal ışmaktad ırlar.Bunun neticesi, kendi i şletmelerini ihmal
edemeyeceklerine göre kooperatifte tam olarak zamanlar ı n ı ay ırınamakta veya av ıramamaktad ırlar. Buna birde teknik bilgi eksikli ği de eklenirse birim kooperatiflerin ba şarı
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şansı azalmaktadır.
Bunlar ı n giderilmesi için kooperatife yetenekli, bilgili ve tecrübe sahibi kimselerin
kooperatif ba şına getirilmesiyle kooperatifin ya şaması ve geli ş mesi artacakt ı r. Denetcilerde yönetim ile ortakları arası nda önemli olan denetim görevlerini ihmal etmeden yapmalıdır. Bu olmazsa kooperatiflerin amaçlar ından uzakla ş tı g ı görülebilmektedir.
Kooperatif yat ırı m projelerinin finansman ın yeterli ve zaman ında sa ğlanması iş letmecilik çalışmaların ı verimli k ılacakt ır. Kooperatiflerden kalk ınma konusunda beklenen
çok şey vard ır. Bu bak ımdan kooperatiflerin ba şarısız şansa, hele politik amaçlar ın gerçekle şmesine kesinlikle b ırakılmamal ı d ır. Dolay ısı ile yönetim ve denetim problemi. organik bir tarzda yine kooperatif organizasyonu içinde çözümlenmelidir. Bilhassa yeni
kurulan kooperatif-lere daha ba ş langı çta iyi bir yönetim organ ı bulunabilmesi ve yönetime kooperatif ortaklar ı aras ındaki özel ili ş kilerin hakim olmamas ı sağ lanmalıd ır. Bu konuda da denetim büyük önem kazanmaktad ır.
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7.4. Yasal Yönden
Köy kalk ınma kooperatiflerinin kendi aralar ında ve özellikle kamu kurulu şları ili ş kilerinde eskiden oldu ğu gibi. bugünde mumattan do ğan aksaklıklar sürüp gitmektedir.
Kooperatiflerin ve birliklerin finansman ın ın yeterli ve düzenli bir şekilde sa ğlanması için
yasada ve sözle şmelerde gerekli düzenlemeler yap ılmalıdır.
Faaliyette bulunan kooperatiflerin ortaklar ın ürünlerini geniş ölçüde toplay ı p. iş lemesi iç ve d ış pazarlara sunulabilmesi, yönetim teknik esaslara uygun çal ış abilmesi ve siyasi tarafs ıziık içinde hareketine imkan verilmesi, konulacak hükümlerle kuvvetiendirilmelidir.
Finansman kayna ğı olarak Kooperatifler Bankas ı 'nın kurulması için gerekli yasalar
bir an önce ç ı karılmalı d ır. Köy kalk ınma kooperatiflerinin finansman ında ve faaliyetlerinin verimli olmasında etkili olacaktır.
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7.5. E ğitim Yönünden

Kooperatifler de e ğitim, hiç ihmal edilmeyecek bir hizmet olarak ana sorumlulu ğ u.
yönetim kurtıllarma verilmesi gerekli bir unsurdur.Kiiy kalk ınma kooperatiflerinin e ğitim seviyesi düş üktür. Çünkü k ırsal kesimde faaliyet gösterdi ği için yeterli bir e ğitim (-T-iirülmemektedir. Yönetim kurulu kooperatifin e ğ itimi için ödenekler ay ırmal ı ve e ğitim
faaliyeti sonuçları de ğerlendirilmelidir. Çünkü kooperatifin ba ş arısına kooperatifçilik ve
muhasebe e ğ itiminin büyük önemi bulunmaktad ır.
Devletin de kooperatifçilik e ğitimi için imkanlar ını geniş letmek ve e ğitilmi ş elemanlar ço ğaltılmaktad ır. Kooperatifçilik e ğitiminde amaç kooperatifçili ğ in k ırsal kesimin so şyo ekonomik sorunlann ın çözümünde bir araç olarak kullan ılması olmalıd ır.
Kooperatifçilik dersleri ortadereceli okullardan itibaren ders olarak okutulmal ıd ır.
Kooperatiflerin kalitesi, do ğ rudan doğruya onları yöneten ki ş ilerin üstün nitelikte
olmalar ına ba ğlı d ır. Bu kisiler süper ki şiler de ğil sıradan ki ş ilerdir. Sıradan liderlerin yeti ş tirilmesi ve e ğ itim için kooperatifçilik sistemi, e ğitim kurumları ve sürekli e ğitim veren örgütlerle devamlı olarak ili ş kilerini sürdürmelidirler.
S. SONUÇ
Köy kalk ınma kooperatiflerinin uygulamada k ırsal alanda ve köylü topluluklar ı lite-
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rinde amaçlanan yap ısal değişikliği gerçekle ş tirmede umulan ı tam anlam ıyla verdiğini
söylemek güçtür. Kooperatifle ş me konusundaki potansiyelin d ış ülekelere i ş çi olarak gidebilme iste ğine bağlı olarak hareket geçirilmesi köy kalk ınma kooperatifleri için h ızlı
bir geli şme sağlam ış tır. Ancak bu kooperatifçilik dü ş üncesinden uzak bir kooperatifle şme hareketi yaratm ış t ır. Buradaki -en önemli özellik kooperatiflerin tabandan gelen bir
hareketle kurulmu ş olmasıdır. Uygulamada görülmü ş türki, her köyde bir kooperatif kurulması gibi sonuçlar vermi ş tir. Bu durum k ıt kaynakları n kullanılmasını önemli derecede etkileyecektir.
Bugün uygulamada birim kooperatiflerin ço ğ u faaliyetini devam ettirmekte ve ortaklarına amaçları do ğrultusunda yard ı mcı olmaktadırlar. Kooperatif say ıları n ın 1980
den sonra azalmas ı dikkati çekmektedir. Bunda neden ba şarısız faaliyetini sürdürmeyen
kooperatiflerin ayrılması ve kurulan kooperatif say ısının azInş. ına bağlıdır. Birlik say ısının fazla olması her ile bir birlik hatta baz ı illerde birden fazla birlik bulundu ğunu ifade
etmektedirler. Birliklerin bir k ısm ı hiçbir faaliyet göstermemekte baz ıları da sadece
ürünlerin pazarlanmas ı nda etkili oldukları belirtilmektedir. Birliklerin sadece vergi muafiyetlerinden yararlanma maksad ıyla kuruldu ğu kanısına vanlmaktad ır.
Bugün proje konusu olmu ş . projeyi uygulamaya koymu ş, i şletmeye geçirmi ş kooperatifler toplam kooperatif say ısı içinde fazla bir say ıda değildir. Bazı proje uygulamaların ın yarım kaldığı belirtilmektedir. Bunda neden e ğitilmiş kooperatif yönetici ve personelinin yeterli say ıda olmaması , ayrıca buna birde k ırsal kesimdeki ortaklar ın durumları da eklenince kooperatiflerin ba şarısız olmasına neden olmaktad ır. Ayrıca bir etkende
kanunun bu konuda belirli ve kararl ı politikasının olmaması ve devlet tarafından koopeperatiflere aktarılan kaynakları köy kalkmma kooperatiflerince yeterli kullandmamaktadır.
Köy kalkınma kooperatiflerinin özellikle yat ırı mları konusunda kredilendirme proje
sağlama ve denetleme i şleri TDGM tarafından yap ılmaktadır. Oysa bu tür görevlerin
kooperatif üst örgütlerince yerine getirilmesi gerekmektedir. Kooperatifler bankas ının
kurulması için gerekli düzenlemeler yap ılmaktad ır. Tabandan gelen ba ğımsız bir hareketle kurulan köy kalkmma kooperatifleri ideolojik akımlara bo ğulmadan ve kırsal alanların
kalk ınmalarında değil çiftçimizirj kalk ınmasında bir araç olarak kullan ılmaktadır.
Bunu temin için devletten kooperatiflere.gerekli teknik ve mali deste ğin yanısıra
çok ciddi bir denetim ile yakla ş malıd ır.
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Dünyadaki çe ş itli memleketlerin ekonomik yap ısı incelendi ğinde, iktisadi hayat ın
dayandığı de ğ iş ik üretim alanları vard ır. Baz ısında sanayi ve ticaret, baz ılarında ise tarımsal faaliyet önem kazanmaktad ır. Türkiye'nin co ğrafi yap ısı incelendi ğinde, tipik bir
tarı m ülkesi karakteri ta şıd ığı görülmekte olup, bu durum, ekonomik faaliyetleri yönlendirirken gözönüne alınmalıdır.
Türkiye'nin ekonomik yap ısı ile ilgili göstergelere bak ıldığında, tar ı m sektörü geçmiş y ıllara göre nisbi olarak önemini kaybediyor gibi gözükmekle birlikte halen ekonomik hayat ım ı zda büyük önem ta şı maktad ır. Clkemiz iklim, toprak ve su kaynaklar yönünden dünyanı n tarı ma elveri ş li nadir bölgelerinden birisidir. Artan nüfusun beslenmesi
ve istihdam sanayiye hammadde temini, sanayi mamüllerinin tüketicisi olmas ı , milli gelire katk ısı ve ödemeler dengesi yönünden tar ımsal üretim ülkemiz ekonomisi için özel bir
önem ta şımaktad ır.
1985 y ılı genel nüfus sav ım ına göre, bucak ve köyler nüfusu toplam nüfusun 46'
sı kadard ır. Tarım ı n GSMH içindeki oran ı ise % 25.3 tür. Anla şılacağı üzere tarım halen Türkiye Ekonomisinin temel sektörü olmak durumunu muhafaza etmektedir. 1984
y ılında tar ı m sektörtin ıinde geli ş me h ızı %3,5.1985 y ı lında %2.4,1986 senesinde ise `°(7 .7
olmu ş tur. 1984-1985 y ılları arası ortalama geli ş me h ızı tarı mda % 4,5 iken, tarım dışı
kesirnlerde %. 6,2 olarak gerçeklesmi ş tir.
Bu çalış mada, özellikle 1980-1986 döneminde tarım sektörünün GSMH içindeki payı . k ırsal nüfus miktarmdaki de ğ iş meler. tarı m kesimine yönelik yat ırı mlar. tar ı m ı n ihracata katk ısı tarım ürünleri fiyatlar ı ndaki geli şmeler ve tar ımsal üretimde kaydedilen geliş melere k ısaca temas edilerek, bunlar ın ülkenin ekonomik yap ısı içerisindeki yeterlilikleri tart ışı lacak, kar şıla şılan güçlüklerin üstesinden gelinmesi için al ınması gereken baz ı
önlemler belirtilecektir.
Gayrisafi milli has ıla (GSMH) genellikle her y ıl içiıı de bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlar ı yla ifadesidir. GSMH'dan amortismanlar dü şüldüğünde safi milli
hasıla, bundan da vas ı ta!' vergiler ç ıkart ıld ığı nda milli gelir bulunur. Bu şekilde bulutlulacak olan GSMH, üretim faktörleri sahiplerince yarat ılan ve faktör fiyatlar ı yla ifade
edilen bir degerdir.
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A

facuAy

AA. AAAı m.A.,

1986 (x)

1985

1980

Faaliyet Kolları ve Toplamları

Miktar (Milyon TL)

Miktar (Milyon TL)

Miktar (Milyon TL)

%

1. Tanm

925041,0

22,22

4790272,8

18,59

6484805,1

18,28

a. Çiftçilik ve Hayvanc ılık (xx)

891207,4

96,34

4572555,1

95,45

6098500,2

94,04

b. Ormancıhk (xx)

22820,9

2,47

141852,1

2,96

233889,8

3,61

c. Balıkçılık (xx)

11012,7

1,19

75865,6

1,59

152415,1

2,35

2. Sanayi

1024177,5

24,36

8060485,4

31,29

11365691,2

32,04

3. In şaat Sanayi

213034,2

5,07

951193,8

3,70

1410536,9

3,98

4. Ticaret
5. Diğerleri
6. Dış Alem Gelirleri
7. GSMH (Faktör ve Fiyatlar ıyla)
8. (-) Sübvansiyonlar
9. Vasitalı Vergiler
10. GSMH (Alıcı Fiatlanyla)

KAYNAK: DIE

c
e
p

a
y

650792,9

15,48

4397010,9

17,07

6027224,2

16,99

1392105,4

33,09

18198961,0

29,35

10182219,0

28,71

107189,3

2,55

237579,5

0,92

2177,6

0,6

4205151,0

100,00

25763669,8

100,00

35469875,1

100,00

453466,0

282373,0

305799,0

2479211,0

4002978,0

4435153,0

27789414,8

39190480,1

75797,0

(x) 31. Mart.1987 Tahminleri
(xx) Tanm-100.00 kabul edildi ğine göre,
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GSMH'ain milli gelirin :büyüklüğü yanında fert ba şına düşen miktarı ekonomide
önemli bir kriterdir. "Milli gelir/nüfus miktar ı " şeklinde formüle edebilece ğimiz kişi başına düşen gelir, ülkeler arası ekonomik geli şme mukayeselerinde kullan ılmaktad ır.
Bu gelirin yüksekli ğine göre ülkeler; az geli ş miş . geli ş mekte olan ve geli şmiş gibi
gruplara ayrılmaktadır. Fert ba şına düşen milli gelirin çe ş itli gelir grubundaki kimseler
arasındaki da ğılımının dengeli olrnası da gereklidir. Ki ş i başına milli geliri art ı rmanın başlıca üç yolu vard ır; birincisi, nüfus ayn ı kalırken milli gelirin artması , ikincisi milli gelir
aynı kal ırken nüfusun geli şmesi sonuncusu ise milli gelirce nüfusun her ikisi de milli gelirdeki nisbi art ışın nüfus art ışından daha yüksek olmasıdır. Özellikle az geli şmiş ve gelişgeliri artırmanın en önemli yolu, üçüncü durum .olmaktad ır.
Türkiye gayrisafi has ılanın cari fiyatlarıyla 1980 yılında % 22'sini tar ım kesimi meydana getirmekte ve tar ım sektörü içerisinde çiftçilik ve hayvanc ılık grubunun pay ı % 96.34 gibi çok yüksek oranda bulunurken, bunu ormanc ılık %.,47, balıkç ılık % 1
19 nisbetleriyle takip etmektedir (Tablo :1) GSMH içerisinde sanayi sektörünün-ayn ı yıl
için ald ığı pay % 24,36 di ğer sektörlerin ise % 53,64'tür.
1985 y ılı verilerine bak ıldığında tarımı n payının % 18.59'a gerildi ği, buna karşılık
sanayi kesiminin pay ının ise %31,29'a yüksekli ği görülmektedir. Tar ım içerisinde 1985
senesinde de çiftçilik ve hayvanc ılık % 95.45 oramyla en önemli yere sahiptir. 1980 y ılına göre ormancılık ve bal ı kç ıiılığın payları yine çok düş ük seviyede olmakla birlikte artış göstermi ştir.
.
1986 y ıl ında GSMH'nin görünümü yine tanm ın nisbi olarak pay ının düştüğünü ifade
ederken, sanayi sektörü önemini art ırmaya devam etmektedir. GSMH içinde tar ı mın pay ı 1986 senesi için 70 18,28'e düş müş olup. tarım içerisinde çiftçilik ve havanc ılık %94,
04. ormancılık % 3,61 ve bal ıkç ılı k % 2.35 nisbetinde bir yere sahiptirler. 1980 şenesine
göre 1985 te görülen durum aynen 1986 da da devam etmi ş ve ormanc ılık ile balıkç ıhğın artıs ı sürmilş tür. Ülkemizde hissedilen protein aç ığı= kapatılmasında su ürünlerinden faydalanmak suretiyle protein dengesine katk ıda bulunmak mümkündür. Çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili zengin akarsu ve göl varl ığına sahip olması büyük bir
su ürünleri potansiyeli yaratmaktad ır. 1985 senesinde 578 bin ton olan su ürünleri üretimi 1986 yılında 619 bin tona ç ıkarılm ış ise de aynı denizlerde kom ş u bulundu ğ umuz ülkeler içinde en düşük avlanma miktarı sahip memleketin Türkiye oldu ğu görülmektedir.
Yeni barmaklar ın inşaası , aç ı k deniz balıkç ılığınınilı tiyaçlann ın uygun kredilerle temini
yeni av sahalar ının tespiti gibi tedbirlerle su ürünleri üretimimiz daha da artacak ve
GSMH'a yapt ığı katkı ço ğalacakt ır. 1980 senesinde ki şi başına düşen GSMH faktör fiatlarıyla tar ımdışı sektörlerde 14916.7 TL iken k ırsal nüfus ve tar ımın GSMH'deki de ğerleri dikkate al ınarak lı esapianan, k ırsal nüfus ba şına tarı msal gelir 406564 TL ve 172.128
TL.dır. Aynı de ğ erler 2985 y ılı için sırasıyla 105.056 - TL ve 272.128 TL .dır 1985 senesinde tarı m d ışı sektörlerde ki şi ba şına elde edilen GSMH tanmdakinin 3,86 kat ı dır.
1980'e göre bu oranda önemli bir de ğiş iklik ohnamış t ır.
Tarı m sektörü, GSMH içinde hala yüksek bir paya sahiptir. Sanayi Sektörünün
a ğırl ığı ise devamlı artmaktad ır. Yani tarımın GSMH 'daki oran ı , nisbi
olarak sanayi lehine azalmaktad ır. Ancak tar ım sektörlerindeki. GSMH art ışlarının, tarım
kesimindeki art ış tan daha h ızlı oluşu genelde tar ımın pay ındaki nisbi azalmaya sebep olınaktad ır.
Gelişmiş ülkelerde tar ım ın mili gelir içindeki nisbi pay ı düş üktür. Örnegin: B.AImanva, Isveç, İ ngiltere ve A.B.D'de GSMH içinde tar ım sektörünün pay ı % 3 civarında
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iken sanayi sektörünün oran ı % 30-50 aras ı nda değişmektedir. Geli ş miş ülkelerin bu düzeye gelinceye kadar geçirdikleri a şamalar incelendiğ inde, Türkiye GS51H'sı içerisinde
tarımın pay ının gittikçe azalmas ı durumunun, bu ülkelerde ya şamış olduğu görülmektedir. Mesela Japonya milli gelirinde tar ımın pay ı 1870 y ıllarında % 63 iken sanayinin geliş mesi neticesinde bu oran ın 1970 li y ıllarda %7 civarında indiği görülmektedir.
Toprak ve iklim şartları çok çe şitli tarı msal ürünlerin yeti ştirilmesine müsait olan
Türkiye'de, gerekli teknik ve ekonomik tedbirlerle tar ımı n kalkınması neticesinde tarım
dengeli beslenme, ihracat ın geli şmesi, tarıma dayalı olan ve olmayan sanayilerin geli şmesi gibi konularda memleket ekonomisine daha fazla katk ıda bulunabilecektir.
Dünya nüfusundaki ve bir çok memleketlerin nüfusundaki geli şme trendi yüzy ıllardan bugüne kadar art ış yönündedir. Nüfus artışının kaynağı doğumlar ve ölürnler arasındaki farkt ır. Bunlara ilaveten göç olay ın ında nüfus ii7,erinde etkisi bulunmaktad ır.
Nüfus art ışı uzun dönemde ba şlıca üç a şama göstermektedir: Birinci a şamada, doğum ve ölüm oranlar ı çok yüksektir. Nüfus dengesi yüksek bir düzeyde olmu ştur. Toplumun çok geri kald ığı dönemlerde durum böyledir. İkinci a şamada, iki dönem görülür.
Birinci dönemde do ğum oranı aynı kaldığı halde ölüm oran ı hızla düş tüğü için nüfus artışı hızlanır. Ikinci dönemde ise do ğum oran ıda azalmaya ba şlad ığı için nüfus art ış hızı
yava ştır. Üçüncü a şamada ise, do ğum ve ölüm oranları düşük bir düzeye inerler. Bu döneme, nüfusta olgunluk dönemi bir düzeye inerler. Bu döneme, nüfusta olgunluk dönemi
de denilir.
Az gelişmiş ülkeler bu aşamalardan ikincisindirler. Ölüm oranlar ı hızla düşerken doğum oranları yüksek seviyesini korurlar. Bu sebeple h ızlı nüfus art ışı az geli şmiş ülkelerin temel özelliklerinden birisidir.Bugün Avrupa ülkelerinin ça ğımızda nüfus artışı %1 in
altında iken bu oran ülkemizde henüz % 2'nin biraz üzerinde bulunmaktad ır.
Gelişmiş ve az geli şmiş ülkeler arasındaki nüfus artış oranının fark ı sebebiyle, nüfus
art ışı nisbeti, ülkelerin iktidaseden geli şme derecelerinin demografık bir kriteri olarak
kabul edilmektedir.
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Nüfus içinde, tarımsal nüfusun pay ı da ükleden ülkeye de ğişmekte, az gelişmiş
memleketlerde bu pay daha yüksek bulunmaktad ır. Türkiye'de kırsal nüfusun y ıldan y ıla
artmasına karşılık, toplam nüfus içindeki oran ın düştüğü görülmektedir. 1975 ve 1985
yılları arasında yap ılan üç genel nüfus say ımından alman neticelere bak ıldığında şehirler
nüfusunun pay ının artarken, köyler nüfusunun oranl ı= azaldığı görülmektedir. (Tablo:
2).
1975 y ılında toplam nüfus içerisinde köylen nüfusu / 58.19, şehirler nüfus ise %
41,81 nisbetinde bulunurken bu oranlar s ırasıyla 1980 y ılı nda % 50,48 ve % 49,16. 1985
senesinde ise
46,34 ve % 53.66 olarak gerçekle şmiş tir. Aradaki 10 y ıl süresince köyler
ortalama % 1,185 nisbetinde bir azalma gösterdi ği söylenebilir.
ılda
nüfusunun y
Köyler ve şehirler nüfusunun mutlak olarak de ğişimi incelendi ğinde 1975 y ılı baz
alınırsa, Köyler nüfusunda 1980 senesinde % 3,13 azalma, 1985 y ılında % 1.49 artma olduğu, şehirler nüfusunun ise 1980 y ılı nda %30,38, 1985 senesinde ise % 63.57 art ış kay-
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Tablo: 2. Ş ehir ve Köy Nüfuslan, Y ı ll ık Art ış Ora ııı (1975-1985)

Yıllar

Toplam
Nüfus

Şehirler

_•_

c
e
p

1975

40348000

1980

44737000

1985

514221000

Kaynak :

a
y

Nüfus Miktarı Toplam Nüfusa
Ora ııı (%)
•16869000

41,81

21993000

49,16

27593000

53,66

indeks

Köyler

Nüfus
Miktar ı
-•--

.

Toplam Nüfusa
Oraııı (%)
_•--

Indeks
-•_

•-

100,00

24379000

57,19

100,00

130,38

22744000

50,48

96,87

163,57

23828000

46,34

101,49

Genel Nüfus Say ı nu 12.10.1980 Sosyal ve Ekonomik Nitelikler, Yay. No:1072 A ıı kara,1984
1/1 E Genel Nüfus Say ı m' 20,10,1985 Telgrafla Al ınan Geçici S ı n ı uçlar,Yay .No :1151,Ankara,1985
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dedildigi görülmektedir.
Şehirler nüfusundaki art ışın en önemli sebepleri; mevcut arazilerin gittikçe artan
nüfusa yetnı emesi, tar ı m işletmelerinin devaml ı küçülmesi ve şehirlerin çekiciligidir.
1950'lerden bu tarafa Türkiye de devam eden köyden şehre do ğru tek tarafl ı göç hadisesi devam etmektedir. Şehre göç, özellikle büyük kentlere yönelik bulunmaktad ır. En
çok göç alan iller İ stanbul, Ankara, Izmir, Edirne, Kocaeli ve Zonguldak't ır.
Tarımda rasyonelle ş me ve makinala şma artt ıkça. köylü nüfus miktarında mutlak ve
nisbi olarak azalma görülmektedir. Türkiye'de köyler Nüfusu'nda henüz mutlak bir azalma söz konusu de ğildir. Türkiye'nin önemli meselelerinden olan h ızlı nüfus art ışıyla mücadele edilirken tanmdaki nüfusun di ğer sektörlere bir plan dahilinde aktar ılması kaçınilmaz olmuş tur. Kırsal nüfus oran ı gelişmiş ülkelerde % 10 ve daha a şağı seviyededir.
1980 y ılında kırsal nüfusun oran ı B.Almanya 'da % 4 İ ngiltere'de % 2 ve A.B.D.'de % 3
tür.
A.B.D.'de 1900 y ılında bir tarım i ş çisi 7 ki şiyi besliyor iken bu miktar 1957 senesinde 21 ki şiye çıkm ıştır. Tarımda çalışan nüfusun diğer kesimlerde çal ışan daha fazla
şah ıs için gıda maddesi üretimini ba şarması , girdi kullan ımındaki artış ve teknolojik gelişme sayesinde olmu ş tur. Böylece ülke nüfusu artmas ına karşılık tanmdaki nüfus azalmış ve gerekli ihtiyaç maddeleri istihsal edilebilmi ştir.
Türkiye'de istihdam sektöre' da ğılımında 1985 y ılı verilerine göre tar ım % 59,1 i sanayi % 12.6 hizmetler ise % 28.3 paya sahiptir.
Tarım sektöründe sürekli eksik istihdam çok, mevsimlik eksik istihdam önemli bir
mesele olmaya devam etmektedir. Bugünkü teknolojik seviyede tanmdan aynlmayan ve
y ılın önemli bir k ısmında kullan ılmayan rnevsimlik eksik istihdam ın miktarı , mekanizasyonu yoğun biçimde tar ıma girmesiyle, büyümektedir. Sözkonusu eksik istihdam meselesinin çözümü, tarımsal faaliyetin tüm y ıla yay ılması , işletmelerde i şgücü planlaması ve
tarını daki fazla i şgücünün planlı şekilde tarım dışı sektörlere kayd ırılmasına bağlıdır.
Sulama başta olmak üzere tar ımda verimlili ği artırıcı yatırımlara öncelik verilirken,
köylü el sanatlar ına da önem verilirken fazla i şgücü değerlendirilmelidir. Tar ımda mekanizasyona geçi ş te istihdam könusu ile sosyal kay ıplar dikkate al ınmalıdır. Yani konunun
teknik yönüyle birlikte ekonomik ve sosyal cepheleri, birlikte ele al ınmalıdır.
Aksi takdirde h ızlı ve plansız makinala şma kırsal toplumlarda ciddi problemler yaratabilir.
Ekonominin büyümesi ve kaynaklar ın gelişmesinde temel unsur olu şturan yat ırı mlar
programlarında öngörülen miktarları ile gerçekle ş tirebilmesi halinde ekonomide belirlenen hedefler yönünde geli şmelerin elde edilece ği bir gerçektir. Bu bak ımdan ülkemizde
planlı kalkınma dönemlerine geçi ş ile beraber yat ırımların da belli bir plan ve grogram
dahilinde gerçekle ş tirilmesine ba şlanmıştır.
Planlı kalkınma dönemlerine geçilmesinden itibaren yat ırımlar incelendi ğinde: birinci kalkınma plan ı döneminde ortalama %12,5, ikinci kalk ınma planı döneminde % 7,7
üçüncü kalk ınma plan ı döneminde % 11,3, dördüncü kalk ınına plan ı döneminde ise %0,5
nisbetinde reel büyümelerin elde edildi ği ve sözkonusu plan dönemlerinden diirdiincüsünde yatırımlarda bir duraksama oldu ğ u anla şılmaktad ır. Öte yandan ülkemizin 1984-1986
dönemine ait sabit sermaye yat ırı mları gerçekle ş meleri sektörler itibariyle tablo 3'de verildiğ i gibidir.

Tablo. 3: Sektörler itibariyle Sabit Sermaye Yat ırımları
(KAMU — ÖZEL) (1986 Y ılı Fiatları -Milyon TL)
1984
Miktar

%

Tarım
Madencilik
İınalat
Enerji
Ulaş tırma
Konut
Turizm
E ğitim
Sa ğlık
Diğer Hizmet

700.9
9,92
397.2
5,62
1692.4 ^ 23,96
1011,7 , 14,23
1512,3 21,43
983.3 ? 13,92
72.0
1,02
141.2
2,00
60.5
0.86
490,7
6,95

Toplam

7062.6

1986

Miktar

Miktar

582.9
133.7
1664,6
1111.3
1939
1135.5
45.5
185,6
71.5
617,1

7,49
5,57
21,38
14,27
24,91
14,58
0,58
2,38
0,91
7,93

649.2
334.5
1588.4
1146,0
2293.1
1439,9
139.0
213.8
104.0
835.2

7,43
3,83
18,17
13,11
26,23
16,47
1,58
2,44
1,19
9.55

7785.7

100,00

8743.1

100.00

cy

100,00

1985

a

SEKTÖRLER

pe

Kaynak : DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ekim - 1986. s. 23.
Tablonun incelenmesinden anla şılacağı gibi sabit sermaye yat ırımlarının 1985 ve
1986 y ıllarında sırasıyla % 10,9 ve % 11,6 oranlarında büyüme gösterdi ği gözlenmektedir. Halbuki sözkonusu y ıllara ait programlarda 1985 y ılı için % 6,2 1986 y ılı için ise
% 5,2 oranında büyüme öngörülmüş olup, anlaşılabilece ği gibi gerçekleşmeler plan hedeflerinin üzerinde bulunmaktad ır.
Toplam sabit sermaye yat ınmlarındaki gerçekle şmelere kamu kesimi ile özel kesim
aç ılarından bakıldığında yine öngörülen hedeflerin gerçekle ştirildiği ve hatta a şıldığı anhşılmaktad ır. Nitekim kamu kesiminde 1985 y ılında programda öngörülen % 5,8 nisbetindeki büyümenin a şılarak gerçekle şmenin % 10,9 seviyesinde elde edildi ği, 1986 yılı
için öngörülen % 3,5 nisbetindeki büyümenin ise % 11,6 oran ı seviyesine ç ıktığı anlaşılmaktad ır.
Öte yandan özel kesim için 1985 ve , 1986 yılları itibariyle sabit sermaye yat ırımlarına öngörülen % 6,9 ve % 7,7 nisbetindeki büyüme seviyesinin, hedefler geçilerek sözkonusu yıllar için sırasıyla % 7,8 ve % 13,5 olarak gerçekle ştirdiği görülmektedir.
Toplam sabit sermaye yat ınmlarında 1985 ve 1986 y ıllan itibariyle ortaya ç ıkan bu
gelişmeyi özel kesime getirilen genel yat ırım teşvik tedbirleri, kalkınmada öncelikli yörelere yap ılacak yatırımlar için uygulanan özendirici ve ayncahkh te şviklerle izah etmek
mümkündür.
Sabit sermaye yat ırımlarının sektiirel olarak da ğılımı incelendiğinde ulaştırma,, imalat, konut ve enerji yat ırımlarının toplam yat ırımlar içinde beraberce % 74'ler seviyesinde pay ald ıkları görülmektedir. Sektörler içerisinde ula ştırma, enerji ve konut gibi sos62

yal altyap ı yat ırı mların ın özellikle son y ıllarda toplam yat ırı mlar içinde önem kazandıklan söylenebilir.
Tarı m sektörü 1984 y ılı itibariyle 700.9 milyon TL'lık yat ırı m miktarıyla taplam sabit sermaye yat ırımları içerisinde % 9,92 lik bir pay almakta olup. 1985 y ılı nda bu sektöre yap ılan yat ırım miktarı 582.9 milyon TL'ye dü şmüş yani 1984 y ılına göre % 16,8
nisbetinde azalm ış tır. Öte yandan 1986 y ılında tar ı m sektöründe yap ılan yatınm ın 649.
2 milyon TL.ye ulaş tığı ve 1985 y ılı na göre % 11.4 oran ında yükseldi ği gözlenmektedir.
Ancak tarı m sektörüne 1986 y ılına göre % 11.4 oran ında yükseldi ği gözlenmektedir. Ancak tar ı m 1986 y ılında yap ılan yatı nmdaki bu yükselmenin henüz daha 1984'deki seviyesine dahi ulaşamad ığı gözönüne al ınırsa sözkonusu sektöre gerekli yat ırımların yeterince yap ılmadığı veya sektörleraras ı tercihte tarımın geri planda kald ığı
anlaşılmaktad ır.
Ülkemiz ihracatı 1980 sonrasında , alınan bir dizi tedibirler etkisiyle önemli ölçüde
artış göstermiş ve ödemeler dengemizde mevcut büyük aç ığın kapanmasına önemli
ölçüde yard ımcı olmuştur. Sektörler itibariyle ihracat ımız tablo 4'de verilmi ştir.
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Tablodan izlenebilece ği gibi 1980 yılı itibariyle 1671,7 milyon dolar olan tar ım
ürünleri ihracat de ğeri, toplam ihracat de ğerimiz içinde % 57,44 lük bir pay almaktad ır.
Sözkonusu y ılda yap ılan tarı m ürünleri ihracat ımı zm en büyük bölümünü (%91,73) bitkisel ürünler oluş turmakta geri kalan % 8,27'1ik k ısmı ise hayvancılı k ürünleri, su ürünleri
ve orman ürünleri meydana getirmektedir.
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Tablo. 4: Sektörler itibariyle ihracat

1980

Tarım
A.Bitkisel Ürünler
Hububat
Baklagiller
Sanayi Bitkileri
Meyveler
Diğerleri
B. Hayvancılık Ürünleri
C. Su üdünled
D. Orman Ürünleri
Madencilik ve Ta şocakcilığı
Sanayi
TOPLAM

(Milyon Dolar)

1985

1986
Değer '

%

1885,6
1546,8
3,0
242,7
461,5
694,0
145,6
285,3
39,7
13,7
246,9
5324,3
7456,7

25,29
82,03
0,19
15,69
29,48
44,87
9,41
15,13
2,11
0,73
3,31
71,40
100,00

Değer

%

Değer

1671,7
1533,4
80,4
100,6
583.1
718,4
50,9
108,2
22,7
7,4
191,0
1047,4
2910,1

57,44
91,73
5,24
6,56
38,03
46,85
3,32
6,47
1,36
0,44
6,56
36,00
100,00

1719,5
1441,5
63,0
171,4
550,6
527,6
128,3
144,2
21,1
12,7
243,8
5994,8
7958,1

2161
83,83
4,38
11,90
38,20
36,60
8,92
14,20
1,23
0,74
3,06
75,33
100,00

Kaynak: iktisadi Rapor, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ı ve Ticaret Borsalar Birli ği, 1986 -1987
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Toplam ihracat de ğeri içinde önemli miktarda pay alan tar ı m ürünleri ihracat de ğerinin son y ıllarda giderek öneminin azald ığı gözlenmektedir. Nitekim, 1985 y ılında toplam ihracat de ğeri içinde tarı m ürünleri ihracat ı n ın pay ı % 21,61'e düş müş , bu değer
1986 y ılı itibanyle'de % 25,29 şeklinde gerçekle ş miş tir. Toplam tar ı m ürünleri ihracat ı
içinde bitkisel ürünlerin pay ı 1985 ve 1986 y ıllarında sırasıyla % 83,88 ve % 82,03 şeklinde gerçekle şmiş buna kar şılı k hayvanc ılık ürünleri ile su ürünlerinin paylar ı da sırasıyla % 14,20 ve % 15.13 ile % 1,23 ve 2,11 nisbetleri ile artarak gerçekle ş miş tir. Böylece tarım ürünleri ihracat ı içinde hayvanc ılı k ve su ürünlerinin önem kazand ığı ortaya ç ıkmaktad ır.
Bitkisel ürünler ihracat ı alt gruplar halinde incelendi ğinde ise hububat ve sanayi bitkileri hariç tutulursa di ğer bütün gruplarda art ış gözlenmektedir. (Tablo 4) Nitekim
1985 y ılında hububat ve sanayi bitkilerinin toplam bitkisel ürünler ihracat ı içindeki pay ı
sırasıyla 4,38 ve % 38,20 iken bu de ğerler 1986'1 y ılı nda %0.19 ve % 29,84'e düş müştür.
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Ülkemizin ödemeler dengesinin sa ğlanmasanda önemli rölü olan ihracat ı n tarı m
a ğırlıklı görünümünden slynlarak sanayi ürünleri a ğırl ı klı bir görüntü arzetmesinde, önceki y ıllarda yap ılan tar ım ürünleri ihracat ı n ın ço ğunlukla işlenmemiş basit ürünlerden•
oluşmasının da etkisi bulunmaktad ır. Nitekim son y ıllarda tarıma dayalı sanayii tanfından yap ılan ihracat de ğerleri ortalama olarak 150 milyon dolar/y ıl değerinden 650
milyon dolar/y ıl seviyesine ula şm ış ve tarıma dayalı sa.-.ayii ürünlerinin toplam ihracat
içinde pay ı da %7.8 lerden % 1011 ler nispetine ç ıkmıştır.
Ayrıca. :Ülkemizin son y ı llarda sinai ürünler ihrac ı da büyük nisbette art ış göstermi ş tir. Bu sebeple de 'esasen tar ı m ürünleri ihraç de ğeri y ıllar itibariyle ve özellikle 1980-1986
döneminde belirli seviyede kalan art ışlar göstermesine kar şılık, toplam ihracat de ğerinin
yükselmesi dolay ısıyla nispet olarak azalma içinde gözükmektedir. Nitekim.1980 y ılında
2910.1 milyon dolar olan toplam ihracat de ğeri 1986 y ılında 7456,7 milyon dolar seviyesine ç ıkmış yani baş ka bir deyi şle toplam ihracat de ğeri 2.5 kat artma göstermi ştir.
Tarım ürünleri ihracat ı maddeler baz ında ele al ındığında, geleneksel ihraç ürünlerimizden olan pamu ğun sürekli bir gerileme içinde oldu ğu gözlenir. 1981 y ılında 348 bin
dolar gerilemi ştir. F ındık, tütün, kuru üzüm. antef f ıstığı , kuru incir gibi ürünlerde ise
1981-1986 döneminde genel olarak inracat de ğeri pek de ğiş me göstermemekte sadece
1986 y ı lında fındık ve kuru üzüm ihracat de ğerlerinde bir önceki y ıla nazaran s ı raysıyla
%47.9 ve %38.3 oran ında art ışlar müşahade edilmektedir. Geleneksel tar ım ürünlerimizdeki bu geli ş melere karşılık son y ıllarda özellikle önem kazanan ya ş sebze ve meyve,
su ürünleri gibi baz ı cazip ürünlerimizin d ıssat ımında ise henüz istenilen seviyelere ulaşamad ı 2 ımız anlaşılmakta olup, bu ve benzeri ürünlerde ihracat ım ızın artt ırılabilmesi
için ambalajlama ve standardizasyon konular ı nda mevcut sorunlar ın halledilmesi gereklidir.
Serbest piyasa ekonomisi kurallar ın ın geçerli oldu ğu ekonomilerde fiatlar iktisadi
faaliyetlerin odak noktas ını oluşturan en önemli unsurlard ır. Tarım sektörü için de
ürün fiatları ile kullan ılan girdi fiatlanndaki de ğ iş meler tarımsal iş letmelerde üretimin
yap ısı , hacmi ve girdi kullanma seviyeleri üzerinde etkili olmaktad ır.
Tarımda çal ışan üreticilerin sat ın aldıkları üretim girdileri ve tüketim mallar ının fiat
seyri ile sattım oldukları ürünlerin fiatlanndaki y ıllık değiş meler tarım sektörü için ayrı
bir öneme sahiptir.Zira fiatlar aras ı ndaki bu iliş ki tarım üreticilerinin gelir ve hayat seviyesini belirleyen bir kriter durumundad ır. Tarımsal ürün fiatları ile tarım dışı fiatlar
1973 y ı lı baz al ınarak mukayese edildi ği ıtde 1973-1978 y ılları arasında tarı m üreticileri
.
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lehine seyreden fiat hadleri bu y ıldan sonra sürekli olarak tar ım setkötü aleyhine bir gelişme gösterir mahiyettedir.
Öte yandan 1981 y ı lı baz al ı narak tar ı mdan seçilmi ş baz ı ürünlerin çiftçi eline
geçen fiatlar ı indeksi ile Toptan E şya Fiatlari mukayzsesi yap ılırsa (T,iblı 5)
, hububat grubu bitkiler -içinde önem arzeden ürünlerden olan bu ğ day ve arpada hem
toptan e şya fiatları genel indeksi hem de toptan e şya fiatlar ı tarı m setkörüne ait indeks
1981-1986 dönemi için bu iki ürüne ait çiftçi eline geçen fiatlar ı n indeksi üzerinde bir
seyir izlemektedir. Nitekim, 1981 y ılı baz al ındığında toptan e şya fiatları genel indeksi
1986'cla 462.3 toptan eşya fiatlar ı tar ı m sektörü indeksi 442,9' a ula ş m ış ken, ayn ı
dönem de Buğ day ve Arpa için çiftçi eline geçen fiatlara ait indeks s ırasıyla 432,8ve
421,3 değerlerinde kalm ış tır (tablo 5). Böylece bu iki ürünün hakim o ıdur„u tar ım iş
letmeletinde, üntirilerin al ım güçlerinin normal seviyesini koruyamamas ı durumundan
sozetmek mürn ıikündür. Baklagil bitkilerinden olan mercimek ve kuru fasulyede ise bu
iki ürünün yeti ş tiriciliginin hakim durumda oldu ğu işletmelerde üretici eline geçen fiatların toptan e ş ya fintlarma nazaran yüksek oldu ğu yani söz konusu ürünlerde üreticilerin al ım güçlerini muhafaza ettikleri anla şılmaktad ır. Öte yandan üretici kitlesinin büyük
ço ğ unluğunu ilgilendiren ürünlerden o:an ayçiçe 4i, pamuk.:üt gibi baz ı seçilmiş ürünler
de de üreticilerin nispi olarak y ıllar itibariyle al ım güçlerini muhafaza ettikleri söylenebi
lir. Ş .Pancar ı üreticisinin sözü edilen dönem itibariyle al ım gücünü koruyamamas ı hali
sözkonusudur. Ancak, bu mukayesede kullan ılan toptan e şya fiatları indeksinin esasen
seçilmiş bulunan ürünlerin üretiminde direkt etkisi- olmayan birçok maddeleri de kapsadığı ve bu nedenle de çiftçi eline geçen fiatlara ait indeksie kar şılaş tırma bak ımından sadece belirli ölçüler içerisinde geçerli olabilece ğini unutmamak gerekir.
Türkiye'nin iklimi, ülkelenin değişik böl ğelerinde ve hatta ayn ı bölgesi içinde farklılı k göstermektedir. Sahip olunan bu de ğ iş ik ekoloji sebebiyle ülkenin farklı yörelerine
bazı üretim faaliyetlerine daha fazla yer verildi ği görülmektedir.
Türkiye tarı nııııda üretimin yap ısı II. Dünya Sava şı sonları na kadar önemli bir değ i ş me göstermemi ş tir. Daha sonralar ı tarımda makina kullan ım ının annı a:1, sulanabilir
alanlardaki art ış , diğer girdilerdeki geli şmeler,ula şım şartların ın iyileşmesi ile iç ve dış
pazarlara aç ı lı narak pazar ın geni ş lemesi sunucu .arazi kullan ı mında ve yeti ştirilen ürünlerin ekili ş nispetlerinde de ği ş meler olmu ştur.
Tarımsal üretim içinde bitkisel üretim 1986 y ılı nda. selekte tohum temi ııindeki
kolayl ıklar ve iki ürün projelerinin gerçekle ştirilmesi ile, % 7.2 oran ında art ış göstermi ştir. Ayn ı alanlarda ekilen ürünlerin nishi fiatlar ındaki geli ş meler bagl ı olarak pamuk eki!i şleri azalm ış , Ş . pancar' ekili ş leri, şeker iç talebini - kar şılayacak şekilde yönlendirilmi ş ,
tütün ekili ş ini düzenleyici yönde ba ş latılan uygulamaları n sürdürülmesi sonucu üretimin
tüketiınle dengeli hale getirilmesi anıaçlannu ş t ır.
1980 y ılına göre 1986 senesinde tarla bitkileri olan hububat, baklagiller ve sanayi
bitkilerinin ekim alanlar ı ile üretim miktarlarm ın artt ığı görühnektetir. (Tablo 7). Söz
konusu periyodla hububat ın ekim alan ı %3,68, baklagillerin %135,34, sanayi bitkilerinin
ise '.';.4,19 arm ında artm ış t ır. Üretimdeki art ışlar ise ekim alanlarındaki art ış tan daha
yüksek olup hububatta % 20.25, baklagillerde %136.20. sanayibitkilerinde ise % 46.54
olarak gerçekleş miş tir. Bu durum üretimdeki art ışın, ekim alanlarındaki art ışla birlikte,
birim alandan elde edilen verimin artmas ı ndan kaynakland ığın ı ifade etmektedir.
1986 y ılında önceki y ıla göre bu ğdayda
1 I .00 dalaymda art ış olmuş nusı rda
ise '.:7c 21.5 art ışa ulaşılnıışt ır. Bu ğday ve mısırın d ışındaki tarla ürünlerinde en önemli
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üretim art ışları n ı tohumluk ithali ve ikinci ürün uygulamalar ı na paralel olarak ayçiçe ğ i
ve sovada görmek mümkündür. 1985 y ı lı nda 800 bin ton olan ayçiçe ği üretimi, 1986 da
17.5 art ış la 940 bin tona, 1985'de 125 bin ton olal ı Soya üretiminde 60 yükseli ş le
200 bin tona ula ş m ış tı r. S.Pancar ı üretimi de önceki y ıla göre 1986 senesinde '7,;8.5 nisbeti ıı de artarak 10.6 milyon ton olmu ş tur.19701i y ılları n başı nda ekilen alanlar ı n
31.6'si oran ı nda bulunan nadas alanlar ı , 1981 senesinde 19.2 ye gerilemi ş bulunmaktadir.Tabii ki esas amaç nadas ı n uyguland ığı kıraç tarla arazisi içerisindeki nadas nisbetinin azalt ı lmasıd ır. Bu gayeye var ılması için nadas alanlar ı nda baklagil bitkilerine yer
verilmesi tavsiye edilmektedir. Baklagillerin ekili ş alanlarındaki art ışa karşılık nadas
arazisindeki geii ş me.bu tavsiye edilien tekni ğ in k ısmen benimsenmi ş olabilece ğini akla
getirrnektdir.
1967 senesine göre 1985 senesinde mevvelik alanlarda
67.68 sebzelik alanlarda
ise 59.13 art ış kavdedilirken. ba ğ arasizi ayn ı dönemde 24.7 oran ında gerilmi ş tir.
1950 y ılı +e 1986 y ıl ı aras ı ndaki dönemde meyve,sebze ve yem bitkileri üretim n ı iktarlalarm ın artt ığı görülmektedir. (Tablo: 6)
',"(
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TABLO: 6. Bitkisel Üretim

1986

1980

Üretim
(1000 Ton)

Ekiliş Alanı
(1000 Ha.)

Artış
%

Üretim
(1000 Ton)

Artış
%

13291,5
732,1
2587,7
—
—
—

24,323,4
817,7
9200,1
8172,0
11970,2
1242,2

13 780,1
1722,9
2696,0
—
—
—

3,68
135,34
4,19
—
—
—

29248,1
1931,4
13481.7
8608,85
14823,0
1845,4

20,25
136,20
46,54
5,35
23,83
48,56

pe

1. Hububat
2. Baldagiller
3. Sanayi Bitkileri (x)
4. Meyveler
5. Sebzeler
6. Yem Bitkileri

Ekiliş Alanı
(1000 Ha.)

cy

ürün Grupları

Kaynak: DIE, Tarım istatistilderi özeti, 1986, Yay. No:1251, Ankara
(x) Endüstriyel Bitkiler ve Ya ğh Tohumların Toplamıdır
(xx) Kuru ot.

TABLO 7: Hayvansal Üretim

Ürünler

1980
Üretim (1000 Ton)

Süt
Et
Yapağı

5472
204
61
Kaynak: DiE;Tarım istatistikleri üzeti 1986, Yay, No:1251 Ankara 1987
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1984
Üretim (1000 Ton)
4379
364
51

Artış
%
—19,98
78,43
_16,39
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6 y ıllı k periyodta meyve üretimi 7c 5,35 sebze üretimi 23,83, kuru ot olarak yem
bitkileri üretimi ise % 48,56 nisbetinde artn ııştır. 1985 y ılı na göre kay ısı da 2 18, turunçaillerde 13.7, fınd ıkta 67,3, zeytinde 2 68,3 oran ında üretim art ı sı bulunurken,
ürtim miktarı tizihnde 9.9, elmada ise 1,8 oran ında gerilemiş tir.
1986 y ılı nda, önceki seneye göre sebze üretimi % 1 civar ı nda artm ış t ır. Patl ıcan,
domates, biber üretimi artarken kavun ve kapuz üretiminde azalma olmu ştur. 1985 y ılı nda hava şartların ı n çok sert geçmesi meyve sebze aretimi olumsuz yönde etkileyen en
önemli faktorlerden birisidir.
Makinala ş ma ile mer'a arazilerini de tarla arazilerine çevirmek suretiyle ekilebilir
alanların geni şletilmesi şeklinde karşı mı za ç ı kan ve hayvanc ılığımızı menfi yönde etkileyen uygulama neticesindel 972 y ı lı nda 41.6 milyon ha.olan mer'a alan ı günümüzde 21
milyon ha.dolaylarma inmi ş bulunmaktad ır.Hayvancil ığım ızda düş ük olan verim seviyesi
nin art ı rılması için alı nması zorunlu olan tedbirlerden birisi de yem bitkileri üretiminin
art ırılmasıd ır.1980 y ılı na göre 1985 senesinde yeni bitkileri üretiminde görülen yaklaşı k 2 50 civarı ndaki art ış . hayvancılı k aç ısı ndan sevindiricidir. Ancak ulas ılan yem bitkileri üretim seviyesi, hayvan mevcudumuz dikkate al ındığı nda, henüz ihtiyaca cevap vermekten oldukça azd ır.
Türkiye'de tüm çal ış malara kar şılı k az da olsa geli ş me kaydeden hayvanc ı l ıkta tarı m ın di ğ er dalları kadar ba şarılı olunmamış tır. Hayvanc ılığın,tarımsal üretim içindeki
oran ı , dünya da en düş ük olan ülkeler aras ında memleketimizde yer almaktad ır. Dünyada
hayvan say ısı olarak 7'ci sırada bulunan küçük büyük ba ş hayvan say ısı 80 milyon basa
yakla şan Türkiye'nin bu yüksek hayvan potansiyeline ra ğmen 1986 y ılında vard ığı hayvansal ürünler üretimi ancak 1375 bin ton et ve 6700 bin ton süttür.
1975 senesine göre 1984 y ılında horoz, tavuk, ar ı kovan ı ve ipek böce ği say ıs ı artarken di ğer hayvanlar ın say ısı azalma göstermi ş. , tavıı kçulukta pazar içinde üretim daha
yaygın hale gelmiştir. Toplam tarımsal üretiminin yakla şık 2 35'ini oluş turan hayvancilıkta, kalk ı nma planlar ında görülen üretim art ış h ızlarına ula şılarna ın ıştır.
1980 ve 1984 y ılındaki ba şlıca hayvansal ürünler olan süt et ve yapag ın ı n üretim
miktarlar ı incelendi ğinde, süt üretiminin 2 19.98,yapa ğı üretiminde ise '2.16.39 oran ı nda
azald ığı görülmektedir. (Tablo 7). Süt ve yapa ğı gibi hayvansal ürünlerin üretim miktar ı
azahrken, et üretiminin arkmas ı . hayvan say ılarının da düşüş göstermesi, hayvanc ılık dretim faaliyetinde üreticinin özellikle yeterli, kaliteli ve ucuz yem bulmak konusundaki
güçlükler kar şısı nda, hayvanlar ın ı elden çakartt ığın ı gösterebilir olmas ı aç ısı ndan üzerinde durulması gereken bir konudur. Canl ı hayvan ihracat ın ın da hayvan say ısı ve hayvansal kaynak!: ürünleri:1 geli ş mesine etkisinin oldu ğ u söylenebilir. Pazara dönük olarak oldukça teknik şartlar ı ihtiva eden kürnesterde gerçekle ş tirilen tavukc ıduk faali' erinin
günden güne vayg ı nlast ı g ı görülmektedir. Artan üretimin pazar dar bo ğaz ı ile karşıla ş maması için iç piyasada yetersiz olan tavuk eti ve yumurta tüketiminin art ı rı c ı çal ış malar
yap ı l ırken, d ış pazarlarda da yer edinmeye gayret sarfedilmelidir.
Yem bitkileri üretim art ırılı p, ucuz, yeterli ve kaliteli yem temin edildi ğ inde eazibesini kay betmekte olan hayvanc ılı k yeniden canlanacakt ır. Yem meselesinin çözümü yan ında, uygulanacak suni tohumlan ıa çalışmaları , yurt d ışından getirilecek üstün verimli
sütçü ve etçi hayvanlar ı n ç iftçiye intikal' hayvan sa ğlı k hizmetlerinin daha geni ş uygulanmas ı yenı subvansiyonunda l ı edetlenen amaçlara var ı ncaya kadar devam edilmesi hay vanc ı lı ga olumlu katk ıları yap ı iiı bilecektir.
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Ülkemizdeki protein aç ığı nı n kapat ılması nda k ırm ız ı et üretiminin yetersiz kalmas ı ,
bu konuda su ürünleri üretiminin çözüm olarak gündeme getirmektedir. Her ne kadar
y ıldan y ı la su ürünleri üretimi artt ı nlarak 1986 senesinde 619 bin tona ç ı kanlm ış ise de,
bu miktar mevcut potansiyele göre çok dü ş üktür su ürünleri konusunda devlet desteginin
ve egiti ııı i ıı i ıı yayg ı nlaş t ı nl ı p, avlanma sahalar ı n ın düzenlenmesi, uygun şartlarla yeterli
kredi temini sayesinde mevcut potansiyelden daha iyi yararlan ılabilecektir.
Ülkemizde tar ı m sektörünün belirli periyod içinde durumunun ele al ı nd ığı bn çal ış mada, sektörün gencin ekonomik yap ı içindeki yeri çe ş itli yönleriyle ortaya konuimaya
gayret edilmiş tir.
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Tarım ın ülke ekonomisindeki pay ı son y ıllarda belirli seviyede dü ş me göstermesine
ra ğ men 1985 y ılı verilen itibariyle GBMH içinde yakla şı k olarak be ş te birlik paya sahip
bulunmaktad ı r.
Yap ı lan son nüfus say ı nuna göre bucak ve köyler nüfusu; toplam nüfusun ';;. . 46'sı
kadar olup. istihdam aç ısı ndan da ülkemiz ekonomisindeki halen önemini korumaktadı r. 1986 y ılı verilerine göre tar ı m sektörünün toplam sivil istihdam içindeki (gizli i şsizler dahil) pay ı "" 57,50"dir.
Sektörler itibariyle sabit sermaye yat ırı mları aç ı sı ndan tarı m sektörüne ayrılan payin son y ıllarda giderek azald ığı izlenmektedir. Nitekim, tar ım sektörünün toplam sabit yat ınmlarından ald ığı pay 1984 Y ılında (.7r 9.92 iken, bu oran 1986 y ılı itibariyle s'!"!.
43'e düş müş tür.
Tarım sektörünün ihracattaki pay ı ilk ürünler olarak azalm ış ve % 25,3 seviyesine
düş müş tür. Ancak tar ıma dayal ı sanayi tarafı ndan yap ılan ihracat de ğerinin, toplam ihracat içindeki yeri II ler seviyesine ç ıkmış t ır.
Tarımsal ürünlerde fiyatlar ın tanm d ışı fiatlara göre bir gerileme içinde oldu ğu U1- 2.lennı ekte ve çiftçinin, seçilen baz ı önemli tarı m ürünlerinde, al ı m gücünü yitirdi ğ i izlenimi ortaya ç ı kmaktad ır.
Tarı m sektöründe 1980-1986 y ılları arası nda üretim art ışı bakım ından bitkisel ürünlerde baklagiller ön s ırada gelmekte, onu yeni bitkileri izlemektedir. Hayvansal ürünlerde
ise 1980-1984 döneminde et üretiminde art ış görülmekte buna kar şılık süt ve yapag ı ürütiminde azal ış sözkonusu olmaktad ı r.
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— Altı aylı k "COOPERATION IN TURKEY" y ıllı k abone bedeli (1989
16.000
yılı içini
Yay ın isteme adresi: Türk Kooperatifçilik Kurumu Mithatpa şa Cad. No: 38;A.
,
Kızı lay, ANKARA
Tel
:131 61 25 - 131 61 26
Yay ı n Bedeli Yatmak
Için Banka hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı K ı zı lay Ş ubesi 3044 - ANKARA
NOT: PTT ile yay ın isteyenlerin: PTT masraf ı dalı il yayın bedelini hesabun ıza yatırchkiarma dair makbuzları m aiecı dilekcelerine ekienwieri.
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KOOPERATIFÇILIK
(Cç Ayl ı k Kooperatifçilik İ lmi incelemeler Dergisi)
1988 y ılı M R İ STİ
(Sayı : 79-82 ı
Haz ı rlayan : Zehra EROGLU
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Alper Yard. Doç. Dr. Yusuf:
- Küçük Tarı m Kooperatifierin Uygun Yönetim Sistemleri
ARICI Yard. Doç. Dr. Kadir:
- Milli Sosyal Yardı m ve Sosyal Hizmet Sistemi Kurulrnand ır
ARSLAN Doç. Dr. Ne şet:
- Tohumluk Patates Üretiminin Probiemieri ve Kooperatifçilik
ARSLAN Doç. Dr. Orhan:
- Canlıların Men şei Konusunda Evolüsyon ve Yarat ı lış Teorileri
AYHAN Yard. Doc. Dr. R ıza:
- Kooperatiflerden Ç ıkma
ÇALIK Cemal:
- Sistem Yakla şı mın ı n Yönetim Aç ı sı ndan Anlam ı ve Önemi
ÇETIN Dr. Bahattin:
- Tarı mın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Geli ş me Durumu
ÇEVIK Doç. Dr. Kemal:
- Tüketicilerin Korunmas ı na Ili ş kin Bir Ekonomi Hukuku Yaklaşı mı
ve Tip Sozle ş meier
EKIZ Yrd. Doç. Dr. Hayrettin:
- nemli Bazı Bakiagil Yem Bitkiienn ı n Yeti ş tirilmesi
ER Prof. Dr. Celal:
Bir Çalış ma Y ı lın ı Daha Geride B ırakırken
Er Prof. Dr. Celal:
- Dünya Kooperatifçilik Gününü Kutlarken
ERSOY Dr. Abdullah:
- Üretim Yönetiminde İş in Yeniden Tasanm ı
Fİ GEN Esen:
- 1163 Say ılı Kooperatifler Kanunu De ğişikli ğ i ve Gerekçesi
GÜNE Ş Prof. Dr. Turan:
- Avrupa Ekonomik Toplulu ğ u ve Türkiye
GÜR Doç. Dr. Kemal:
-- Toprak Verimlili ğ ini Artı rmada Çöp Kompostu Gübresinin Yeri ve önemi
KOOPERATIFÇILIK:
- Yeni Bir Döneme Ba ş larken
KOOPERATIFÇILIK:
- Kooperatifçilik Ara ş tı rma Dergimiz
ÖZÇELIK Dr. Ahmet:
- Tüketicinin Korunması na Temel Çözüm: Tüketim Kooperatifleri
ÖZÇELIK Dr. Ahmet:
- Tarı mın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Geli ş me Durumu
OZYETKIN Ar.Giir. U ğ ur:
- Toprak Vx ,rimlili ğini Artı rmada Çöp Kompostu Gübresinin Yeri ve Önemi
Ş AIItN Dr. Mehmet:
- Türk Tannunda Toprak ve Arazi Kaymiar
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TEKELI Dr. Filiz:
- Kireçli Topraklarda Kuk-ünlü ve Bikarbonatl ı Suları n Yol Açaca ğı Sorunları n
Çözümlenmesi
TURAN Ahmet:
- Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Dünü ve Bugünü
ÜRETEN Dr. Sevinç:
- Üretim Yönetimi
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU YAYINLARI
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1- Tarı msal Kalk ınmada Kooperatifçilik-VI. Milletlerrarası Türk Kooperatifçilik
Kongresi Tebli ğ ve Tartış malan-(2 cilt)
500
2-1163 Say ı lı Kooperatiller Kanununun Uygulanmas ında Kooperatiflerin Durumu ve Sorunları (VII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğ .
leri)
700
500
3- Kooperatifçilik ve Kooperatifçilikle Ilgili Yay ınlar Bibliyografyas ı
4- Az Geli şmi ş Ülkelerin Ekonomik ve Toplumsal Kalk ınmasında Koopetiflerin Rolü
500
5- Tüketicinin Sorunları ve Kooperatifçilik
500
6- Altın Yapan Köy (Tercüme ►
500
300
7- Kooperatif Ş irketler (Yay ın No. 30)
8-- Co-operatives In Developing Cuntries And Turkish Experince (Yay ın
500
No: 32)
500
9- Çeş itli ülkeierde Toprak Reformu Uygulamalara (Yay ın No:34)
500
10- Az Geli şmi ş Ülkelerde Kdoperatif ve Devlet (Yay ın No:36)
300
11- -Kooperatifçilik ve Ilkokul (Yay ın No: 38)
12-Kooperatiflerin Ekonomik ve Sosyal Kalk ınması ndaki Rolü-VIII. Millet700
lerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğleri-(Yay ın No:39)
500
13- Kooperatifçilik Bilgisi iYay ı n No:40i
300
14- Büyük Mağazacılı k ve Tüketim Kooperatifçili ği (Yayın No.41)
- 15- Ekonomik ve Sosyal Geli ş meler Karşısında Türkiye'de Kooperatifçilik
Politikası -LX. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğleri700
(Yay ın No: 42)
400
16- Türk Kooperatifçili ği Üzerine Düş ünceler (Yay ı n No: 43)
17-- X.Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğleri (Ya- ,
yı n No:44)
1 000
400
18-- Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ın No:45)
19- The Co-operative Movenment In Turkey And Its Expocted Deve500
lopent (Yayın No: 46)
400
20- Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı (Yay ın No:47)
21- Türkiye Ekonomisinde Tarı msal Amaçlı Kooperatifçilik I şletmeleri
1.000
(Yay ın No: 48)
22- Kooperatiflerin D ış Ticaret Aças ından Milli Ekonomiye Katkalır
(Yay ın No:49) '
1.000
400
23- Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ın No:50)
2-4- Atatürk Kooperatifçilik ve Türk Kooperatifçilik Kur,ijmu (Yay ın No:51) .. 500
25- Çorlu ilçesi Seymen Köy Kalk ınma Kooperatifinde Grup Tar ı mı n ı n
Ekonomik Analizi (Yay ın No:52)
1.200
26- Vakı flar Tüzü ğü (Yay ı n No:53)
500
71
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27- Karı nca Dergisi Kooperatifçilikle ilgili Bibliyografya (Yay ın No:55)
28-- Xl. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebligler-(Yay ı n No:57)
29-- XI. International Turkish Cooperative Congress-Papers-(Yay ı n No:59) . . .
30- Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış maları Açısı ndan Yatay ve Dikey
Bütünlesme Hareketleri (Yay ı n No:60)
31-- Tarı msal üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı mı na Uygulanabilirli ği
(Yay ı n No: 61)
32-- Marketing Functions On Foreien Trade In Turkey And In The United
States Of America (Yay ı n No: 63)
33- "Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri Semineri-Tebiiier-(Yay ın No:64)
34- "Altı n Bilezik" Esnaf Ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri SeminenTebligler-(Yay ı n No: 651
35- 'Bir Lokma Bir H ırka" Tüketim Kooperatiirı eri Semineri-Tebligier-(Yay ı n
No: 66)
36- XII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğ ler-(Yay ı n No: 67)
37- XII.International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ın No:68) . . .
38- Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Alı nması
Gereken Tedbirler-Arast ırma-(Yay ın No:70)
39- Anadolu Bas ı n ında Kooperatifçilik (Yay ın No:71)
40- Son Deği ş ikiikleriyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n No:72)
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1.100
2.000
2.000
2.000
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KOOPERATIFÇILIK
Founded in 1931
Kooperatifçilik is the publication of the Turkich Co-operative Association, it is
published four times a year. The subscrition price to the review is S 4 a year, air
mali included, Correspondance relating to the review should be sent to "Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa ş a Caddesi 38/A, Ankara Turkey"
The Turkish Co-operative Association assumes no responsibility for the views
expressed by authors whose articles appear in Kooperatifçilik.
-

Proprietor on behalt or
The Turkish Co-operative Association

Hüsnü POYRAZ
Editor in chief
-

-
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Prof. Dr. Rasih DEMIRCI
Editorial Board

Prof. Dr. Celâ1 ER
Doç.Dr. Orhan ARSLAN Sezai YÖRÜK
-

Alâaddin KORKMAZ

.

Kemâl GÖRMEZ
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Each issue of the review will contain some articles, research notes, communications
book review, announcement and news notes on Co-operatives in English or 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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HALKBANK,Türk ekonomisinde
çok önemli bir yer i şgal eden
esnaf ve sanatkârlar ımızı,
küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmelerimizi, serbest meslek
sahiplerimizi krediler açarak
desteklemek göreviyle kurulmu ş
bir bankadır... Ülkemizin bu
görevi üstlenmi ş tek bankasıdır.

rni
bu_

HALKBANK
Çalışana... üretene kaynak.

