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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
Kooperatifcilik 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 int° the eTurk ı sh Co operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes in co -iformance 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 33 years of exprience and in accordance with
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Assoction
should be re-written. The new Statutes drewn up accordingly were reviewed an Ğ
adopted by the General Assemly et its meet ı ng on 27th June, 1965.
The Government declurer ı t as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association ı s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. lts object is to propagate co-operative ideas in theorectical and
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction,
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
engages in the following activitied
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to
wrlte articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish th,em.
b. Prepare or cause to be prepercd standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or interna:ionally among all types of public and
private agencies, organizations, assocotions and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislaton and applications, and express its opinion on
these subject either directly or on request.
d. Convene acadcm ı c meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-operative conventions.
e. Conduct lectures, courses. scminars and general knowledge competitions
in differerent parts of the ccuntry on the subject of co-operatives.
f Join a , member those international organizct ı on 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 com1.ıosed 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. Make endeovours to ensure that the concept and application of the cooperative movement is w.de!y diffused, that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schoo --..i, that c: ı airs on the co-operative
movement are instituted in the universities, academies, schools and that InstItutes
spezializing in the co-operative moven ı ent are founded.
k. Support and sustain the activities and enterpriscs of existing co-operatives
--ict as guide to them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving their management problems.
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K °OPERA TIFO LIGIN Y AYGINLA Ş TIRILMASINDA
KOOPERATIFÇILIK HAFTALARININ ÖNEMI VE
F ON KSİYONU
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Bilindiği gibi herhangi bir konunun aç ık ve seçik bir şekilde
anla şılabilmesi ve geniş kitlelere benimsetilip maledilebilmesi için
şuurlu ve sistemli bir çah şma ile plânh ve metotlu bir e ğitime ihtiyaç vard ır. Günümüzde kesin hatlar ı ile hedefi belirlenmemi ş , plansız ve programsız, ilmi verilerin ışığında değerlendirilmemi ş hiç bir
çalışma ve faaliyetin ba şarıya ula şması mümkün değildir ;Buna
rağmen kazanılan ferdi muvaffakiyetler çoğ u kez tesadüflerin eseri
veya düzenli bir e ğitim ve birlikte çalışma ile alınabilecek mesafenin yanında çok büyük zaman ve emek israf ıdır. Bu şekildeki
münferit gayretlerle tesbit edilen herhangi bir hedefe varabilmek
oldukça zor, y ıpratıcı ve yorucu olrıı aktad ır.
Burma izah etmeye gayret etti ğimiz esaslar, şüphesiz ki birlikte
çalışmanın en güzel örne ği olan kooperatifçilik için de sözkonusudur. Aslında Türk insanı kooperatifçilik ruh ve şuuruna tarihi boyunca kurup geli ş tirdiği pek çok organizasyonla büyük bir yatk ınlık ve vuk ılfuyet göstermi ştir. Bunun en güzel misallerini Ahilik ve
Lonca te şkilatları ile yüzy ıllarca isbat etmi ş tir. Birlikte çal ışmanın
ve ba şarıya ulaşmanın hazzını tarihi devirlerde göstererek isbat etmi ş ve ya şamış olan cemiyetimizde, halkımızın bugün de kooperatifçili ğin nimetlerinden daha fazla faydalanmas ı ve neticede memleket kalk ınması nda üzerine dü şeni daha mükemmel bir şekilde yerine getirebilmesi için, kooperatiflerin ve k ooperatifçili ğin ülkenin
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her tarafına etkili bir tarzda yayg ınlaştırılması şarttır. Bunu ba şarabilnıenin sihirli metodu ise, her konuda oldu ğu gibi eğitimdir.
Nasıl ki, herhangi bir konuda ba şarıya ula şabilmek için o konunun iyi bilinmesi ve e ğitiminin yapılmış olması gerekiyor ise, kooperatifçili ğin de geni ş halk kitlelerine götürülebilmesi için birinci
şart e ğitimden geçmektedir. Kooperatifçili ğin başanh bir şekilde
yaygmla ştınlabilmesi, ba şta bu davaya gönül verenlerin ve devletin
bütün inıkünlan ile halkımızı koopertifçilik konusunda ayd ınlatması ve e ğitmesi zaruridir.
Kooperatifçili ği yurt ölçüsünde geli ş tirmek ve yaymak, kooperatifçilik ruh ve heyecan ı nı halk ımıza a şılamak için konuyu devamlı şekilde taze tutmak ve kooperatifçilik şuurunu etkili k ılmak
gerçekten önemli bir hususdur. İşte bu asil ve kutlu görevi yerine
getirmeyi imkânları ölçüsünde kendisine düstur yapm ış olan
TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU' ınuz, kooperatifçilik konusunda her y ıl yapılan genel kurullannda onaylanm ış olan çalışma programları doğrultusunda pek çok faaliyetleri yanında on y ıh
a şkın bir zamandan beri de her selle 30 Haziran ve 5 temmuz tarihleri arası ndaki haftay ı , ülke sathında ve en etkili şekilde "KOOPERATIFÇILIK HAFTASI ',olarak kutlamaktad ır. Bu haftada ülkenin hemen her yerinde ilik kooperatifçilik rüzgürlan estirilmektedir.
Kooperatifçili ği halka yaymak ve benimsetmek için ba ş vurulacak pek çok vas ıta bulunmaktad ır. Bunların başında kooperatifçilik konusundaki hol:türlü yay ın, konferanslar, seminer ve toplantılar, aç ık oturum, kurs, sergi ve radyo-televizyon konu şmaları gibi
değişik aktiviteler gelmektedir: Kurulu şundan bugüne kadar yar ım
asırı geçen bir zamandan beri Türk Cen ııiyetinin yükselmesi ve Türk
insanının refah ı ve mutluluğu için kooperatifçili ğin önemli bir
araç olduğunu savunan ve bu konuda bir hayli de mesafe kattetdiği hemen herkes tarafından kabul ve teslim edilen Kurumumuz,

kutladığı kooperatifçilik haftalar ı ile büyük bir kooperatifçilik heyecanı yaratmakta ve etkili bir kamu oyu meydana getirmektedir.
İşte bu co şkun heyecan ve engin kooperatifçilik ş uuru ile birlikte
çah ş mamn özlenen ve ümit edilen ba şannın kaynağı olacağı konusunda önemli bir mesafe katedilmektedir.
Burada hemen bir hususun aç ıklığ a kavu şturulmasında, çok
büyük yarar vard ır. O da kooperatifçili ği yaygınlaştırmak ve halka
benimsetmek demek say ıca fazla, fakat gerek ortak say ısı ve gerekse tesbit edilen hedefe ula şamamış ve atalet içinde bulunan koope4
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ratiflerin varl ığına göz yummak demek de ğildir. Bilakis böyle kurulu şlar kooperatifçili ği geliş tirmek bir yana, etrafa kötü örnek oldukları için büyük ölçüde kooperatif geli ş melere köstek olacaklardır. Nitekim esefle böyle durumlarla kar şılaştığımız' da söylemek
durumundayız. Böyle kooperatiflerin içinde bulunduklar ı durum,
kooperatiflerin kurulu ş amaçlan ve kooperatifçilik ilkeleri ile taban tabana z ıttır. Bu durumdaki k ooperatifler kooperatifçili ğe gönül vermi ş olanları ve devletimizin büyüklerini derin bir şekilde düşündürnıelidir. Bu, kağıt üzerinde var, fakat gerçekte sadece tabelassi bulunan kooperatiflerin ka ğıt üzerinde bile olsa varlıklarını n
devamına izin vermek, bunlar ın kötü ve ba şarısız birer örnek te şkil
etmesine göz yummak gerçekten ızdırab vericidir. Bu gibi kooperatifleri ıslah etmek veya fonksiyoner hale getirmek de son derece
güçtür. Elbetteki kooperatiflerin bu duruma düşmelerinin pek çok
sebebi vard ır ve bu sebepler de ğişik zaman ve mekanlarda tart ışılmakta ve muhtelif çözümler teklif edilmektedir. TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU olarak kanaatimiz odur ki, kooperatiflerimizin bu arzulanmayan duruma düşmesinde bir çok etkenin ayr ı
ayrı tesiri olmakla birlikte en büyük pay kooperatif e ğitiminin
noksanlığıdır.
Halkımızın kooperatifçilik konusunda e ğitilmesi ve bu e ğitimin etkili bir şekilde yaygınlaştırılması şarttır. Çünkü, ancak belli
bir eğitimden geçerek yetişmi ş elemanlarla d ıha güçlü ve fonksiyoner kooperatiflerin kurulmas ı ve hayat bulmas ı mümkün olacaktır. Kooperatifçili ğin yaygınlaştırılmasında bir ba şka önemli konu
da, kooperatifçili ğin yaygınlaştırılması ve kurulacak kooperatiflerin ba şarılı olabilmesi için sadece kooperatifçilik e ğitiminin yeterli
olmadığıdır. Bu bakımdan kooperatif kuracak ve aym zamanda
konu-komşu, e şi ve dostu ile menfaat orta ğı olacak kişilerin yüksek ahlaki değerlere ve sarsı lmaz bir imana sahip olması , en az kooperatifçilik bilgilerine sahip olmak kadar önemlidir. Insamm ızın
aynı zamanda bu konuda da e ğitilmesi ve kemale ermesi, hak duygusu, adalet anlay ışı ve fazilet gibi ahlak/ de ğerlerle techiz edilmesi
mutlak gereklidir.
Bütün bu söyledikierimizi, kutlad ığımız kooperatifçilik haftalarıyla birlikte b ıkmadan ve usanmadan bir dervi ş sabrı ile tekrarlamak lazımdır. Bu aç ıdan kooperatifçilik haftalan iyi de ğerlendirilmeli ve mümkün olduğu kadar geniş kitlelere hitabedebilme imkanı bulunmalıdır. Halkta kooperatifçilik şuurunu uyandırmak ve
birlikte olmanın menfaatlerini izah etmek pek öyle söylendi ği kadar kolay de ğildir. Bu konu bir eğitim konusu olduğu kadar da bir
inanç ve gönül meselesidir.

a

Kooperatifçilik kutlama haftalar ında yukarıda sıralaınaya çalış tığımız bütün hususlar daha önce de izah etti ğimiz gibi, sürekli
kooperatifçilik yay ınları n ın yoğunluğ unun art ırılması , kurs, konferans, aç ık oturum, seminer, bası n toplant ıları ve muhtelif gösterilerle bütün yurt sath ında ve fiilen bir hafta boyunca devam edecek ve kooperatifçilik konusunda oldukça etkili bir kamu oyu
meydana getirilecektir. Ayr ıca ş unu da ilave etmeliyiz ki, kooperatifçilik haftası nın kutlama hazırlıkları a şağı yukarı bir ay önceden
ba şlamakta, yap ılan k utlamalarm ve kutlama münasebetiyle ortaya
konulan faaliyetlerin akisleri ve havası da bir iki ay sonrasına kadar
devam edecektir. Böylece büyük bir heyecan ve ciddi bir ş uurla idrak edilmi ş bir kooperatifçilik haftasm ın etkisi en az ından y ılın üç
ay ı sürecektir. Bu tarzda ülke sath ında ortaya konulmu ş olan olumlu kamu oyu, kooperatifçili ğin yaygınla ştırılmasına ve belli bir
ölçüde bile olsa geni ş kitlelere benirnsetilmesine büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.
Daha nice kooperatifçilik haftalar ına diyor ve kooperatifçi selâmlarımızı sunuyoruz..!
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TARIMSAL AMAÇLI KOOPERAT İFLERİN
KURULU Ş U VE DESTEKLENMESI
Jı•
Niyazi YÜKSEL

I- TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER:

pe
cy

a

Ülkemizde kooperatifçili ğin gelişmesi arzu edildi ği için Anayasımızın 171. maddesinde; "Devlet, Millf Ekonominin yararlar ını dikkate alarak, öncelikle üretimin art ırılmasını ve
tüketicinin korunmas ını amaçlayan kooperatifçili ğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri al ır.
Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğraşamaz
ve siyasi' partilerle i şbirliği yapamaz" hükmü yer almış bulunmaktadır.
Kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için muhtelif tedbirlerin al ınması Anayasam ızda
yer ald ığı gibi yıllık ve beş yıllık kal k mma plânlarımızda da ilke olarak benimsenmiş bulunmaktadır.
Kooperatifçilik; özellikle k ırsal alanda dağıruk, düzensiz imkanları birleş tiren geliş tiren ve güçlendiren, milli nitelilder kazand ıran mükemmel bir dayan ışma aracıdır.
Çiftçiye ziraat, alet ve makinalar ı, gübre, tohumluk, yev v.s. gibi tar ımsal girdileri sa ğlayan sulama ve kredi ihtiyaçlar ını temin eden Tar ım ve Ormanc ılıkla ilgili üretimi de ğerlendirip pazarlayan Kooperatifler Tar ımsal Amaçlı Kooperatifler olarak kabul edilmektedir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1969 y ılında yürürlüğe girmesi ile kırsal alanda
kurulan çok amaçl ı tarımsal kooperatiflerde h ızlı bir geliş me olmuştur.
Ülkemizde Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin kurulu ş ve iş leyişleri bugün 5 de ğişik kanun ile düzenlenmektedir.
Bu Kanunlar Şunlardır:
—Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakk ındaki 30.4.1985 gün ve 3186 say ılı kanun. Bu kanun ile 1935 yılında yürürlü ğe giren 2834 say ılı Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri Kanununun 4. maddesi hariç olmak üzere di ğer hükümleri yürürlükten kald ırılm ıştır.
—1972 yılında yürürlüğe giren 1581 say ılı Tarım Kredi Kooperatifleri vc Birlikleri Kanununun bazı maddelerini değiş tiren 237 sayılı kanun hükmünde kararnamenin de ğiştirilerek kabulü hakkındaki 7.6.1985 gün ve 3223 sayılı kanun,
—1969 y ılı nda yürürlüğe giren 1163 say ılı kooperatifler kanunu,
—1969 yılında yürürlüğe giren 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tar ım Satış kooperatifleri Genel Birli ği Kanunu,
—1973 Y ılında yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu (1978
Tanr ı ', Orman ve keıyislerl Bakanl ığı , Te ş kil âtlanma ve Destekleme Genel Müdür Yard ı mc ı s ı

NİYAZİ YÜKSEL

fr
yılında Anayasa Mahkemesine iptal edilmi ştir.)
Bugün ülkemizde 25 çe şitte 40.636 Kooperatif, 203 birlik ve 4 Merkez Birli ği mevcut
bulunmaktad ır. Aşağıdaki tabloda görüldü ğü üzere bunlardan 13.038 kooperatif, 152 Birlik ve 3 Merkez Birli ği Tarımsal konularda faaliyet göstermektedir. Tar ımsal Amaçlı Kooperatiflerin 4 milyonun üzerinde orta ğı bulunmaktadır.
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN SAYILARI VE ORTAK SAYILARI
Merkez
Birliği

Ortak
Say ısı

Birliği

1- Köy Kalkınma Kooperatifleri
2- Tarım Kredi Kooperatifleri
3- Tanm Satış Kooperatifleri
4- Toprak Su Kooperatifleri
S_ Orman Köyü Kalk ınma Kooperatifleri
6- Hayvan Üre.Ted.ve Paz.Kooperatifi
7- Su Ürünleri Kooperatifleri
8- Çay İstihsal ve Sat ış Koop.
9- Pancar Ekicileri İstihsal Koop.
10- Toprak ve Tarım Reformu Koop.
il- Tütün Tar ım Satış Kooperatifleri
12- Elektrik Üretim Kooperatifleri

6350
2243
856
1195
1749
156
343
101
22
8
12
3

685.221
1.500.000
535.000
131.250
97.776
13.100
39.839
119.315
882.449
980
4.780
1.920

79
16
34
4
3
—
8
7
1
—
—
—

2
1

TARIMSAL AMAÇLI KOOP. TOPLAM'

13038

4.011.630

152

3
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Kooperatifin Türü

Koop.
Sayısı

—
—

—
—
—

6.3.1985 gün ve 3161 say ılı Tarım Orman ve Köyiş leri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanuna göre; Tar ım Satış Kooperatifleri d ışında kalan bütün Tarımsal
Amaçlı kooperatiflerin kurulu ş ve denetimi Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanlığına görev
olarak verilmiştir.
Söz konusu kanuna göre kooperatifçilikle ilgili olarak Tar ım Orman ve Köyiş leri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü'ne verilen görevler şöylece özetlenebilir.
—Kırsal bölgelerde Tarımsal Amaçlı kooperatifçili ği teşvik etmek ve geli ştirmek üzere
kooperatif ve üst kurulu şlarının kurulmalarına izin vermek, etüd ve proje yaptırmak veya
gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait tesislerin i şletilmesinde yard ımcı olmak, teknik ve
mali yard ımda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatifleri idari, mali ve hukuki yönden denetlemek,
—Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politika ve ilkelerin tesbit edilmesine ve
düzenlemelerin yap ılmasına yard ımcı olacak her türlü ara ştırma, proğramlama, pffinlama-,
dökümantasyon ve e ğitim hizmetlerini yapmak,
8

TAR1MSAL AMAÇ U KOOPERATİFLERİN KURULU ŞU VE DESTEKLENMESI

II- TARIMSAL AMAÇ LI KOOPERATİFLERİ N KURULU ŞU:
1- Kuruluşa Teşebbüs
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Ülkemizdeki kooperatifler ba ğh oldukları kanunların mecburi hükümleri dikkate al ınmak suretiyle düzenlenen tip veya örnek anasözle ş melere göre kurulmaktad ır. Kooperatifçiliğe gönül vermiş kiş ilerin Tarım Sat ış Kooperatifleri dışında Tarımsal Amaçlı kooperatif
kurmayı arzu etmeleri halinde ba şvuracaldarı ve gerekli bilgileri alabilecekleri kurulu ş ; Tarım Orman ve Köyiş leri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü ile Bakanlığın ta şradaki kurulu şu olan Bakanlık İl Müdürlü ğüdür.
Bir köy ve çevresini kalk ındırmak için kooperatif kurmak isteyen müte şebbis kimseler
bir dilekçe ile bulunduklar ı yerdeki Tarım Orman ve Köyiş leri Bakanlığı İl Müdürlü ğüne
müracaat ederler.
Kurucuları n isteği ve köyün tarımsal potansiyeli gözönüne al ınarak Tarımsal Amaçlı
Kooperatiflerden hangi çeşidinin kurulmasının gerekti ği hususunda fikir birli ğine varılır.
Bakanlık teknik elemanlar ınca yap ılan inceleme sonucu düzenlenen kurulu ş ön etüd raporu Teş kilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğüne gönderilir. Raporun Merkez 'de incelenmesi sonucu kooperatifin kurulmas ı uygun görülür ise kuruculara 10 adet anasözle şme
verilir.
1163 sayılı kooperatifler kanununa göre kooperatifin kurulu şu için en az 7 kurucu ortak gereklidir. Bu 7 kişi kendi aralarında ön kuruluş görev bölümü yaparak ilk genel kurula
kadar görev yapacak denetçi ve yönetim kurulu üyelerini belirlerler. Yap ılan görev bölümü
anasözleşmenin arka sahifesine i ş lendiği gibi bir tutanakla da tesbit edilir. Yönetim Kurulu
üyelerinden birisi kasa görevlisi olarak seçilir. 7 ki şiden teşekkül eden kurucuların birbirleri
ile üçüncü dereceye kadar akraba olmamalar ı gereklidir.
Köy kalkınma kooperatifleri anasözle şmesine göre kooperatife girecek ortaklar de ğeri
100 TL. olan ortakhk pay ından en az 5 pay taahhütte bulunması gerekmektedir.
Yedi kurucu ortak 500 TL. ortakl ık taahhüdünde bulunarak bunun 1/4'ü olan I 25'er
lirayı kasa görevlisine verirler. Bu durumda kooperatifin kurulu ş sermayesi 3.500 TL. olmaktadır.
2- Anasözleş melerin Doldurulması

Bu iş lemlerden sonra örnek anasözle şmedeki boşlukların doldurulmasına geçilir. Kurucu ortaklardan toplanan 875 TL. miktarmdaki kurulu ş sermayesi, kasa görevlisi taraf ından
bir Milli Bankaya genellikle Ziraat Bankas ına yatırılarak Tarım Orman ve Köyiş leri Bakanlığı emrine bloke edilmesi istenir. İki adet makbuz alınır.
Daha sonra, anasözle ş menin arka sahifesindeki bo şluklar döldurulur. Böylece Bakanlık İl Müdürlüklerinden al ınan 10 adet ana sözle şme yukarıda aç ıklanan şekilde doldurul
muş olur. Bunlardan 6 tanesi kurucu ortaklar taraf ından imzalan ır.
9
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3- Anasözle ş menin Noterce Tasdiki
Yedi kurucu üye bo şlukları doldurulmuş fakat imza yerleri aç ık anasözleşmelerden 4
tanesi ile en yak ın notere giderler. Noter hüviyet tesbiti yapt ıktan sonra 4 adedi kurucu
ortaklar taraf ından noter huzurunda imza edilir. Tasdikli ana sözle şmelerin birisi noterde
kalır, diğer üçü geri alınır.
4- Bakanlığa Müracaat

5- Kurulu ş izni

a

Üçü noterden tasdikli, 6 adedi ise doldurulmu ş fakat kurucular taraf ından imzalanm ış
9 adet anasözle şme ve kurulu ş sermayesine kar şılık nakden Bankaya ödenen mebla ğ ile
ilgili makbuz bir dilekçeye ba ğlanarak Valilik kanalıyla kooperatifin kurulu ş izinin alınabilmesi için Tanm Orman ve Köyi şleri Bakanlığı Teşkilanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir. i ş lemlerin takibini ve noksansrz haz ırlanmasını Bakanlık il Müdürlükleri
yünitür.
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Bakanlık İl Müdürlükleri Kanal ı ile gönderilen evraklar üzerinde Te şkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü gerekli incelemesini yapt ıktan sonra kurulu ş iznini verir.
Genel Müdürlüğe gönderilen 9 adet anasözle şmeden noterce tasdikli ve kurucular
tarafından imzalı birisi dıkonularak diğer 8 adedi izin yaz ısı ile birlikte kooperatife gönderilmek üzere iade edilir.
6- Tescil ve ilân

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca kurulu ş izni şerhi verilmiş 2 anasözleşme ile 2
adet tescil beyannamesi (örnek hale getirilmi ştir) bir dilekçeye eklenerek kooperatifin tescili için mahalli ticaret sicil memurlu ğuna gönderilir. Ticaret Sicili Memurlu ğu Kooperatifi
tescil ederek bir sicil numaras ı verir. Tescil harc ı ve ilan bedeli Ticaret Sicil Memurlu ğuna
yatırılır. Ticaret Sicil Memurluklar ı kooperatifin tescil beyannamesini Ankara'da ç ıkmakta
olan Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmesini sa ğlarlar.
7_ Bloke Sermayesinin serbest b ırakılması
Tescil ilân ını hâvi iki adet Ticaret Sicili Gazetesi, noterden tasdikli bir adet anasözle ş_
me ve bir dilekçeye eklenerek Valilik kanal ıyla teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilerek 875 TL. bloke ser ınayesinin kooperatif ad ına serbest b ırakılması iste_
nir.
Bloke sermaye serbest b ırakıldıktan sonra kooperatifler yeni ortak kay ıt ederek faali
yete geçebilir.
10
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8- Prensip uygulamas ı

Bakanlığ umz ın görev alan ına giren tar ımsal amaçlı kooperatiflerin kuruluş , organizasyon ve denetim hizmetleri 24.4.1969 tarihinde kabul edilen 1163 say ılı kooperatifler Kanunu ile düzenlenmektedir.
Bahsi geçen kanuna göre asgari ölçüler de bir kooperatifin kurulabilmesi için en az (7)
kurucu orta ğı n bir araya gelerek her birinin 100 TL. taahhüt etmek suretiyle toplam 700
TL. ve bunun 1/4'üne tekabül eden 175 TL.'n ı peş in ödemek kaydıyla kurulması yeterli görülmektedir. (K.K. 2.19 maddeleri)

pe
cy

a

1163 say ılı kooperatifler kanunu günümüzün ihtiyaçlar ına cevap vermemektedir. Kooperatiflerin kurulu şu için belirlenen asgari ve âzami ortaklık pay ölçüleri bugün art ık sembolik olmaktan öteye gidemedi ğinden ekonomik yönden de güçsüz kooperatifler te şekkül
etmektedir.
Bu sebeple ad ı geçen kanunda de ğiş iklik yapılarak Başbakanlığa sunulmuştur.
Söz konusu kanun de ğişikliği sonuçlanana kadar kooperatif enflasyonunu önlemek,
çok kooperatif yerine en az 4-5 köyün çiftçilerini içine alan çok ortakh kooperatiflerin ku
rulmasını sa ğlamak, proje safhas ında ortaya ç ıkacak özkaynak sıkıntısını gidermek dolayı _
sıyla ekonomik yönden güçsüz kooperatifler yerine daha güçlü kooperatiflerin kurulmas ını
temin bakımından kurucu ortaklarm en az 15 ki şi veya tercihan daha fazla olmas ı, ayrıca
mevcut kanuna göre taahhüt sermâyesinin âzami s ınırı olan 30.000 TL. taahhüt edilmesi su
retiyle kooperatiflerin kurulması husilsunda prensip kararına varılarak durum 67 Valiliğe
duyuruhnu ştur.
ITI TARIMSAL AMAÇLI KOOPERAT İFLERİN DESTEKLENMES İ :

• Burada, yukar ıda sayılanl 2 çeşit tarımsal amaçlı kooperatiften ülkemiz için ekonomik
neme haiz olanl sın destekleme konularına yer verilmiş tir.
1- Köy Kalkınma ve Orman Köyü Kalk ınma Kooperatiflerinin Desteklenmesi
Tarımda çiftçi gelirlerinin dü şük olması yanında, 1163 sayılı kooperatifler kanununa
göre ortaldarın yüklenebilecekleri ortakhk paylar ı sınırlı olduğundan, kırsal alanda kurulan
köy kooperatifleri yeterli mali güce eri şememektedir. Bu sebeple, köy kooperatifleri yaln ızca kendi özkaynakları ile ortaklarmın yararına olan yatırımları gerçeldeş tirmekte zorluk
çekmekte ve d ış finansman kaynaklarına ilıiiyaç duymaktadırlar. Ancak, köy kooperatif
lerinin yatırım faaliyetlerini, dü şük faizli ve yeterli miktarda kredilerle destekleyen bir ban
ka da mevcut bulunmamaktadır.
1163 sayılı kanuna göre kırsal alanda kurulan köy kooperatiflerinin projeli faaliyetleri Tarım Orman ve Köyiş leri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğünce
iki kaynaktan desteklemektedir.
a) Orman Köylüleri Kalk ınma Fonu Yönetmeli ğine Göre Destekleme
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Ormanların korunmas ı, geliş tirilmesi ve geniş letilmesi hedeflerine ula şabilmek için,
ormanların içinde veya bitiş iğinde ya şayan köy halk ının kalkmmalarına imkan sağlamak
amacıyla 1974 yılında Tarım Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı bünyesinde fon olu şturularak
"Orman köylüleri Kalk ınma Fonu Yönetmeli ği" uygulamaya konmuştur.
Bu yönetmelik ile; ferdi kredi yard ımları yanında, orman içi ve bitiş iği köylerde
kurulmu ş olan köy kalk ınma ve orman köyünü kalk ındırma kooperatiflerinin uygulad ıkları yatırım porjeleri için kredi yard ımları yap ılmaktadır.
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Orman fonundan desteklenmek üzere uygulamaya konan kooperatif projeleri genellikle
orman istihsalinin kesim, nakliye ve pazarlanmas ıyla ilgili oldu ğu gibi tarım ve hayvancılıkla
ilgili üretimin değerlendirilip pazarlanmasıyla ilgili projeler de olabilmektedir.
Orman fonundan kredi almak isteyen kooperatifler Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bakanlık İl Müdürlü ğüne başvurmaktad ır. Bakınlik İl Müdürlü ğü konuyu etüd ederek
kredi teklifini Te şkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğüne bildirir. Genel Müdürlükçe
uygun görülen projelerinin vize edilmesi maksad ıyla DPT'na intikal ettirilir. DPT taraf ından
projesi vize edilen kooperatifler orman fonu y ıllık yat ırım pro ğramlarına girmiş olmaktadır.
Proje yat ırım tutarının % 10'u kooperatif özkayna ğından karşılanmakta geri kalan
% 90'ı nisbetinde kredi kullandr ılmaktadır. Kredilerin vadesi; kısa, orta ve uzun vadeli
olmak üzere 1 ile 10 y ıl arasında, faiz nisbeti ise vasdeye göre % 1 ile % 3 aras ında değişmektedir.
Bazı hallerde Orüs Genel Müdürlü ğü tarafından gerçekle ştirilen ormancılıkla ilgili tesisler; tesisin maliyet bedeline yukar ıda belirtilen nisbette faiz eklenerek borçland ırılmak
suretiyle orman köylerinde kurulmu ş kooperatiflere devredilmektedir.
Orman köylüler' kalk ınma fonundan 1974-1985 y ılları arasında 166.589 çiftçi ailesine
17 Milyar 500 Milyon lira ferdi kredi, 334 kooperatif projesine 69 Milyon lira hibe 2 Milyar 931 lira kredi olmak üzere toplam 20 Milyar 500 Milyon lira Devlet Yard ımı yapılm ış tır. 1986 y ılında Orman köylüsüne ferdi ve kooperatif olmak üzere 11 Milyar TL. kulland ırılacakt ır.
b) Devlet Yard ımı Yönetmeliğine Göre Destekleme
Devlet Yard ımı Yönetmeliğine göre yapılan destekleme hizmetleri 1967 y ılından beri
uygulanmaktadır. Tarımsal Amaçlı Köy Kooperatiflerinin yat ırım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine yat ırım ve transfer harcamaları faslından ödenek konmaktad ır. Bu ödenekler, "Tar ımsal Köy Kooperatiflerine ve
Üst Kurulu şlarına Yapılacak Devlet Yard ımının Tahsis ve Sarf Şekli Hakkındaki Yönetme
lik" hükümlerine göre kooperatiflere kulland ırılmaktadır.
Kooperatifler kurulup yeterli özkayna ğa ulaştıktan sonra Deşlet Yard ım ından yararlanmak amac ıyla bulundukları yerlerdeki Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine müracaat etmektedirler. Bakanl ık İl Müdürlükleri tarafından kooperatifin yerle ş im
merkezi içindeki köylerde dikkate al ınarak sosyal ve ekonomik yönden etüdleri yap ılmak12
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tadır. Yapılan etüdler Genel Müdürlükte de ğerlendirilerek kooperatifin uygulayaca ğı proje
konusu tesbit edilmektedir. Kredi yard ımı ile desteklenecek projelerin tar ımsal üretimi
art ırıcı , değerlendirici ve pazarlamayla ilgili nitelikte olmas ı gerekmektedir. Bu niteliklere
uygun proje konusu alan kooperatifler Devlet Planlama Te şkilatına bildirilmektedir. Devlet
Planlama Te şkilatından projesi vize edilmek suretiyle kendisine ödenek ayr ılan kooperatifler yıllık yat ırım proğramlarun ıza girmiş olmaktadırlar. Baz ı proje konuları Genel Müdürlüğümüzce tip proje halinde geliş tirilerek teknik yard ım olarak kooperatiflere verilmektedir.
Yat ırım pro ğramlarımıza giren kooperatifler; proje sabit yat ırımlarının, kalkınmada öncelikli yörelerde % 15'ini di ğer yerlerde % 20'sini fiilen özkaynaklar ı ile gerçekle ştirdikleri,
kanun ve anasözle şmelerde belirtilen hukuki, idari ve mali şartları yerine getirdikleri taktirde kendilerine ayr ılan ödenekler mahalline tahsis edilerek İl Müdürlüklerimiz yetkisi
dahilinde kontrollü bir şekilde kullandırılmaktadır.
Aç ıklanan bu yatırım ödeneklerinden ayr ı olarak, başlanm ış ve yarım kalmış kooperatif projelerinin biran evvel bitirilmesi ve i şletmeye geçenlerin i şletme sermayesi ihtiyaçlarının kar şılanması amacıyla 1972 y ılından beri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Bakanlığı= bütçesine transfer harcamalar ı faslından ödenek konmaktadır. Bu ödenekler de söz
konusu yönetmelik hükümlerine göre kooperatiflere kulland ırılmaktadır.
Devlet Yard ım proje tutarının % 70'ine kadar verilmektedir. Kredi yard ımlarında faiz
nisbeti % 1 'dir. Bundan ayr ı olarak T.C. Ziraat Bankas ı % 1 masraf hissesi almaktad ır.
Aç ılan kredilerde vade kredi aç ılan proje bölümlerine göre 3 ile 12 y ıl arasında değişmektedir. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amac ıyla başlatılan hibe uygulamas ından son üç y ıldır
vazgeçilmiş tir.
Desteklenen Kooperatif projelerinin 500'ü i şletmeye aç ılarak faaliyet gösterdikleri
kırsal yerleş im merkezlerinde tar ımsal üretimin de ğerlendirilip pazarlanması yönünden
milli ekonomimize katk ıda bulunmaktadırlar.
Tarımsal Devlet Yard ım ı Yönetmeliği dahilinde 1967-1985 yılları arasında 2865 kooperatif projesine 633 Milyon lira hibe, 6 Milyar 500 Milyon lira kredi olmak üzere toplam
7 Milyar 133 Milyon Lira Devlet Yard ım ı tahsis edilmiş tir.
1986 y ılında ise, yat ırım ödeneğinden 1.852.000.000 TL. transfer ödene ğinde 550.000
TL. olmak üzere toplam 2.402.000.000 TL. kooperatiflere kredi olarak Devlet Yard ımı
yap ılac akt ır
2- Toprak ve Su Kooperatiflerinin Desteklenmesi
Toprak ve Su Kooperatifleri anasözle ş melerine göre arazi ıslahı , sulama, tarımsal girdi
temini, üretimin de ğerlendirilip pazarlanması hususlarını amaç edindiğinden çok yönlü bir
kooperatif türüdür.
Topraksu yatırımları kooperatifler kanal ıyla 4 türlü gerçekle ştirilmektedir.
—Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğü Teknik Yard ım yapmak suretiyle kooperatifin kendi imkanları ile gerçekleş tirilmektedir.
—Kooperatifin kendi imkan ı yan ında Toprak-Su kredisi kullan ılarak gerçekle ştirilmek"t
tedir.
13
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—Akarsu. göl ve göletlerden sulama suyu temini söz konusu oldu ğu taktirde bu gibi
yat ırımlar Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğü teşkilat ın ın yat ırım pro ğramlarına alınarak
bütçe imkanları ile gerçekle ş tirilmektedir.
—Yeralt ı suyundan sulama S' Vii söz konusu oldu ğu taktirde; Devlet Su İşleri Genel
Müdürlü ğü ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğü arasında yap ılan protokol ile derin sondaj
kuyuları D.S.İ . tarafından, tarla içi sulama şebekeleri Koy Hizmetleri Genel M ıi0iirlüğil
te ş kilat ı taraf ından yap ılarak mu ştereken gerçelde ştirilmektedir. Köy Hizmetleri Genel
Mudürlu ğu ile kooperatif aras ında iş letme ve devir sözle şmesi yapılır. Ayrıca DS.I. ile
kooperatif aras ında da sözle şme yap ılarak 5 y ılı ödemesiz olmak üzer at ırımın 25 y ılda
kooperatif tarafından geri ödenece ği hükme bağlan ır.
3- Su Ürünleri Kooperatiflerin Desteklenmesi
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Su ürünleri yönünden kurulan kooperatif ve birlikler etkili bir şekilde te ş kilatlanama.
m ış lard ır. 343 su ürünleri kooperatifinden yaln ızca 71'i Birliklere ortakt ır. Geri kalanlar
herhangi bir Birli ğe ortak de ğildir.
Su ürünleri kooperatifleri ortaklar ı= ağ , tekne v.s. gibi su ürünleri üretimiyle ilgili girdi ihtiyaçlar ı T.C. Ziraat Bankas ı kredileri ile kar şılandığı gibi bu kooperatifler su ürünleri
üretiminin de ğerlendirilip pazarlanmasıyla ilgili bir proje uyguladığı taktirde Tarım Orman
ve Köyiş leri Bakanlığının kredi imkan ından yararlanabilmektedirler.
Su ürünleriyle ilgili olarak so ğuk depo, bal ıkunu ve ya ğı, sazan balığı ve alabalık üretim
projesi uygulayan 19 kooperatife Tarım Orman ve Köyiş leri Bakanl ığınca 27.026.960 TL.
hibe, 76.357.132 TL. kredi olmak üzere toplam 103.384.092 TL. Devlet Yard ımı kulland ırılmış tır.
22.3.1971 gün ve 1380 sayılı su ürünleri kanunun göre Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan iç sularda ve denizlerdeki dalyan, baraj, göller, nehirler ve nehir a ğz ındaki su
ürünleri istihsal yerleri buralarda kurulmu ş bulunan kooperatif ve birliklere 2886 say ılı
Devlet ihale Kanununa tabi olmaks ız ın öncelikle ve pazarl ık usulüyle Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca kiraya verilmektedir.
4- Pancar İ stihsal ve Satış Kooperatiflerinin Desteklenmesi
Pancar üretiminde bulunmak isteyen çiftçinin pancar üreticileri istihsal ve sat ış kooperatifine ortak olma zorunlulu ğu vardır. Birim kooperatiflerin 5 ki ş ilik yönetim kurulunun
iki üyesi şeker şirketi temsilcisi üçü ise çiftçi ortaklardan olmak üzere Genel Kurulda seçil_
mektedir. Kooperatiflerin Birli ği olan Pankobtrlik Yönetim Kurulu ise 7 ki şiden olu şmakta, bunun 3 'ünü şirket mensuplar ı te şkil etmektedir.
Pancar kooperatiflerinin esas amac ı pancar üretiminde bulunan ortaklar ı= traktör,
pancar motor motopomp, santrifüj, traktör remorku, pancar çapa makinas ı , kültivatör, hay ,
ı gübre tohumluk, zirai mücadele ilaçlar ı gibi her türlü girdi ihtiyaçlar ını kar- mankis
14
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şilamaktır. Bu kooperatiflerin faaliyetleri sermayesinin % 75,2 sine pancar kooperatiflerinin
katıldığı Şekerbank tarafından finanse edilmektedir. Yukarıda belirtilen girdilerin temini
için Şekerbank tarafından kooperatif ortaklar ına ayni ve nakdi kredi verilmektedir.
5-Çay İstihsal ve Sat ış Kooperatiflerinin Desteklenmesi
Çay üretimi için gerekli olan gübre, ilaç v.s. gibi girdileri ucuz fiatla ve toptan sat ın alarak ortaklar ına dağıtmak amacı ile kurulan bu kooperatifler gerekti ğinde T.C. Ziraat Bankası tarafından finan se edilmektedir.
6- Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Desteklenmesi
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Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri T.C. Ziraat Bankas ı tarafından finanse edilmektedir. Bu kooperatiflerin çok yönlü faaliyet göstermeleri, mevduat toplamlan ve bağımsız hale gelebilmeleri için 1972 y ılında 1581 Say ılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu yinfırlüğe konmuştur.
Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklar ına gübre, tohumluk yem ve nakdi kredi ihtiyaç la _
rını karşılamak amacıyla kısa vadeli kredi kullandırdığı gibi mibzer, alet ekipman edilme
konusundaki ihtiyaçlan içinde orta vadeli kredi kulland ırmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklann ın yukarıda belirtilen kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlar ı için T.C. Ziraat
Bankasından 1986 yılı için 300 Milyar lira kendi özkaynaklanndan da 90 Milyar olmak
üzere toplam 390 Milyarl ık meblağ ayrılmış bulunmaktadır. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklannm traktör, biçerdö ğer gibi a ğırlıklı teçhiz kredisi ihtiyaçlar ı ile yat ırım kredisi ihtiyaçları T.C. Ziraat Bankasının diğer tarımsal kredi imkanlanndan kar şdanmaktadır.
7-Tarım Sat ış Kooperatiflerinin Desteklenmesi

Pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm, incir, f ındık, yer fıstık!, bakliyat, ayçiçeği, koza zeytin v.s. gibi ürünler konusunda Devlet Destekleme ahmlan ile görevlendirilen Tar ım Satış
Kooperatiflerinin ürün alımı için gerekli olan kredi ihtiyac ı T.C. Ziraat Bankasmca kar şı _
lanmaktad ır. T.C. Ziraat Bankas ı 1986 yılı proğramında destekleme al ımbn için Tarım Satış Kooperatiflerine tahsis edilmek üzere 326 Milyar TL. imkan ay ırmış bulunmaktadır.
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Genel Müdürleri Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı
tarafından görevlendirilmektedir. Destekleme ahmlannm zararlar ı sebebiyle T.C. Ziraat
Bankasının Tarım Satış Kooperatiflerinden 160 Milyar liranm üzerinde alaca ğı bulunmaktadır.
IV- TARIMSAL AMAÇ LI KOOPERAT İFLERİN KURULUŞ VE
DESTEKLENMESİNDEKİ DARBOĞAZLAR VE TEDBIRLER:
1- Mevzuat
Kooperatiflerin kurulu ş ve işleyiş leri 5 de ğişik kanun ve bu kanunlara dayalı olarak
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2-Teşkılâtlanma
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haz ırlanan çok değiş ik tipdeki anasözleşmeler tarafından düzenlenmektedir. Ayr ıca muhtelif Bakanhk ve Bankalar taraf ından kooperatiflere hizmet götürillmektedir. Yukar ıda belirtilen hususlar kaynakların bölünmesine ve götülülen hizmetlerin da ğınıklığına sebep olmaktad ır.
Bunun önlenmesi için bütün kooperatiflerin, bu durum mümkün olmad ığı takdirde yaln ızca tarımsal amaçlı kooperatiflerin kurulu ş ve işleyiş lerinin haz ırlanacak tek bir kanun
bünyesinde toplanması ve bir Bakanl ık tarafından hizmet götürülmesi uygun olacakt ır.
Diğer taraftan, 1969 y ılında yürürlüğe giren 1163 say ılı kooperatifler kanunu kooperatiflerin kuruluş ve işleyişlerini düzenleme bakımından bugünkü ihtiyaçlara cevap vermekten
uzak kalmıştır. 1980 yılında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 1163 sayılı kooperatifler kanununda gerekli de ğiş iklik yapılarak Başbakanlığa sunulmuştur. Söz konusu kanun
değişikliği ilgili komisyonlarda görü şüldükten sonra Dan ış ma Meclisine gönderilmiş ancak
Dan ışma Meclisinin dağılmış olması sebebiyle görüşülmemiştir. Söz konusu kanun de ğişikliği Bakanlığımaca yeniden ele al ınmıştır.
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1163 saydı kanuna göre kurulan Tar ımsal Amaçlı Kooperatifler, Üst Birlikler şeklinde
teşkilatlanmalarm ı arzu edilen şekilde gerçekle ştirememişlerdir. 1163 say ılı kooperatifler
kanunu, Birliklerin; faaliyet bölgelerine sosyal ve ekonomik etkinlikleri olacak şekilde ku_
rulmasına imkân vermemektedir. 7 Kooperatifin birle şmesi ile ilçe seviyesinde dahi Birlik
kurulu şu gerçekleş tirilmektedir. Bu şekilde çok sayıda Birlik kurulu şun gidilmesi kurulan
Birliklerin ekonomik yönden güçsüz olmas ına sebep oldu ğu gibi kendi aralarında rekabete
düşmelerine meydan vermektedir. Di ğer taraftan Birlik kurulu şu bulunan bölgelerde de Bir_
liklere girmemiş kooperatif say ısı oldukça fazladır.
Ayrıca ülkemizde ekonomik yönden güçsüz ve herhangi bir faaliyeti bulunmayan kooperatifçilik aç ısından kötü örnek teşkil ederek kooperatifçili ğimizin gelişmesini engellemektedir. Kooperatifçilik yönünden geli ş miş ülkelerde oldu ğu gibi bu durumda olan kooperatiflerin ekonomik yönden güçlü kooperatiflerle birle şmek suretiyle yatay te şkilattan_
maya gitmeleri gerekmektedir.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanh ğınca haz ırlanan 1163 sayılı kooperatifler kanunu
değişikliğinde yukarıda belirtilen te şkilatlama darboğazlarını giderici maddelere yer verilmiş bulunmaktad ır.
3- Mall Destekleme

Özel kanunlarla kurulan Tar ımsal Amaçlı Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile
diğer baz ı kooperatiflerin çal ışmaları belirli Bankalar kanal ıyla finanse edilmesine ra ğmen
1163 say ılı kooperatifler kanununa göre kurulan k ırsal alan kooperatiflerinin projeli faaliyetlerini düş ük fâizli, uzun vâdeli ve istenilen miktarda kredilerle destekleyecek herhangi
bir Banka mevcut değildir.
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Bu nedenle, kırsal alanda sermaye birikimlerinden yoksun olarak kurulan köy kooperatifleri arzulad ıklan çalışmaları gerçekleştirememektedir. Köy kooperatiflerinin projeli faaliyetlerini desteklemek amac ıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine konan
ödenekler oldukça sınırlı olduğundan kooperatif yat ırımları için yeterli mali kaynak sa ğlanamamaktad ır. Kaynak yetersizliği sebebiyle kooperatiflerin ba ş lanmış yatırımlarının bir
çoğu zaman ında gerçekleş tirilememekte ve işletmeye geçenlerinde işletme sermayesi ihti_
yaçları karşılanamamaktad ır. Bu durum ülkemiz ekonomisi için at ıl kapasite doğmasına se
bep olmakta ve ekonomiyi menfi yönden etkilemektedir.
Diğer taraftan 1984 ve 1985 y ılları yatırımlarının uygulanmasıyla ilgili kararnamelerde;
yat ırım proğramlarında ve önceliksiz illerde yeralan yeni kooperatif projelerine % 40'a kadar Devlet Yard ımı yapılmakta geri kalan % 60'l ık kısmm kooperatif özkaynaldan ile ger_
ç ekleş tirilmesi istenmektedir. Bu husus kırsal alan ın kıt imkanları sebebiyle uygulamaya
konan projelerin yar ım kalmasına sebep olacakt ır.
Diğer taraftan, ülkemiz tanmm ın gelişmesi bakımından T.C. Ziraat Bankas ının köy kalkınma ve orman köyü kalk ınma kooperatiflerinin tar ımsal üretimi art ırıcı ve değerlendirici
projelerinin, sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlar ını düşük faiz uygulayarak öncelikle kredilendirmesi ve bunun için y ıllık çalışma ve piâsman pro ğramlarmda yeterli miktarlarda ödenek ayrılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, köy kalk ınma kooperatifleri teminat darbo ğazı sebebiylede T.C. Ziraat
Bankasının kredi kaynakları ndan yeterince yararlanamamaktad ır. Herne kadar Bankan ın
proğramları nda proje esas ı teminat şekli getirildiğ i belirtilmekte ise de bu durum Banka
çs:-.1belerince uygulanmamaktad ır. Projeye göre yap ılan iş proje bedeli üzerinden teminSta
esas olması gerekirken, Banka Şubeleri farklı farklı uygulama yapmakta, varsa, arazi ve inş aat baremleri ve makina ekipman yönünden dü şük ikraz birimlerin uyulmakta veya bilanço üzerinden serbest mal varhklar ını n % 20'si nisbetinde kredi verilmektedir. Bu durum k ırsal alandaki kooperatiflerin Banka kredilerinden yararlanmas ını güç leştirmektedir.
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TÜRK
KOOPERATİFÇİ LİK
KURUMU'NDAN
ARA ŞTIRMA İ LANI

Kurumumuzun 1986-1987 y ı l ı faaliyet program ı gere ğ ince;
1— "Hayvanc ı l ığı n geli ş mesi yönünden kooperatiflerin uygulayabileceğ i tip projelerinin ara ş tı r ı lması ",
2— "Gizli i şsizli ğ in azalt ı lmas ı ve bo ş zamanlar ı n değ erlendiril-

a

mesi yönünden k ı rsal alanda kooperatifle ş menin önemi ve do ğ uracağı
istihdam imkanlar ı n ı n ara ş tı r ı lması ",
3— "Türkiye'de kredi kooperatiflerinin uygulama imkan ı n ı n ara ş tı r ı lmas ı "
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konular ı nda üç ara şt ı rma yaptı rı lacakt ı r. Bu ara ş tı rmalardan
birincisi için 750.000.-TL

ikincisi için 750.000.-TL.
üçüncüsü için de 500.000.-TL ödenecektir.
Her a şart ı rma süresi 12 ay olup, konu ile ilgili ayr ı nt ı l ı bilgi,
Türk Kooperatifçilik Kurumu / Mithatpa şa Caddesi 38/A ANKARA"

adresinden temin edilecektir.
ilgilenen şah ı s ve kurumlar ı n en geç 30 Kas ı m 1986 tarihine kadar seçecekleri bir ara ş t ı rma konusunda ( Şartnâme Kurumdan temin
edilebilir veya posta ile istenebilir.) yapacaklar ı ön haz ı rl ı k çal ış malar ı
ile birlikte müracaat etmeleri duyurulur.

TÜRK KOOPERATİFÇ İLİK KURUMU
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KOOPERATIFÇILIK

Say ı : 72

Nisan-May ıs-Haziran 1986

TARLM I ŞLETMELERINDE MÜ ŞTEREK
MAKINA KULLANMA ŞEKİLLERİNİN
EKONOMIK AÇIDAN ARA ŞTIRILMASI
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Prof. Dr. Rasih DEMIRCI*

ÖZET

Bu ara ştırmada, Orta Anadolu Co ğrafi Bölgesinde ferdt iş letme modelleri yardımıyla, mevcut şartlar altında ortak makina kullanan işletmelerle, ferdi makinaya sahip i şletmeler arasında mukayeseler yap ılarak, en uygun makina kullanma şekli ortaya konulmu ş
ve ortak makina kullanımının işletme organizasyonu ve işletme gelirin etkisi belirlenmi ş tir.
Planlama sonuçlarına göre 1-250 dekar büyüklük grubunda işletme başarısı bakımmdan
ilk sırayı kooperatif makina parkından istifade eden i ş letmeler alırken, makina ortaklığında en uygun ortak say ısı üç ortak olarak tespit edilmi ştir.
251 dekar ve daha büyük işletmelerde ise ortak makina kullan ımı , traktör kapasitesi
arazinin tamamını işletmeye yeterli olmad ığından işletme ba şarısının düşmesine sebep ol_
maktadır. Bu işletme büyüklük grubunda da en iyi sonuç kooperatif ve müteahhit makina
parkından istifade eden i şletmelerde bulunmu ş tur.

G.V. Iktisadi ve İclârt Bilimler Fakültesi İş letmecilik Bölüwü
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Tar ı m i ş letmeleri üzerine etkili olan geli ş meler, tar ı mda bünye değ i ş ikliklerine yol açan tedbirler, i ş letme d ışı nda olu şan makro ekonomik de ğ iş meler ı n bir sonucudur. Tar ı m i ş letmelerinin de ğ i şen şartlara intibak ı ; mevcudiyet[erini muhafaza ve geli ş meleri için kaç ı n ılmaz bir hususdur. özellikle girdi ve
ürün fiyatlar ı ndaki geli ş meler kar şı s ı nda i ş letmeler, sevk ve idare ile ilgili baz ı
tedbirleri almak, üretim teknolojilerini de ğ i şen şartlara göre ayarlamak durumundad ırlar. Bu bak ımdan, i ş letmeci üretim tekni ği ve ekonomik şartlardaki
geli ş meleri, yak ı ndan takip ederek buna göre davran ışlar ın ı yönlendirmekte-
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Türkiye tar ı m ı 1950'lerden beri sür'atle modernle ş me sürecine girmi ş tir.
Tar ı mda biyolojik teknik geli ş meye paralel olarak mekanik teknik ilerleme de
ba ş lam ış , hemen tar ı m ı n her dal ında mekanizasyon, kullan ı lan alet ve makinalar ı n say ı lar ı ndaki art ış lar ve yeni makinalar ı n kullan ı lmaya baş lamas ıyla
kendini göstermi ştir. Nitekim, 1983 de traktör say ı sı 1952 y ı l ına göre 4 kat ı

artarak 513516 adede ulaş m ış t ır.' Traktörle_ çekilen di ğer alet ve ekipman say ı lar ı nda da bu geli ş meye paralel art ış lar olmu ştur.
Türkiye tar ı m ı nda makinalaş ma, i ş letmelerde daha çok üretmek, i şleri
kolayla şt ı rmak, i şgücünden tasarruf etmek gibi faktörlerden ileri geldi ğ i kadar

bunda devletin uygulad ığı politikalar ve toplumun sosyal yap ıs ın ın da etkisi
vard ır. Sonuç olarak makinala şma hadisesi, arzu edilen ve arzu edilmeyen
yönleri ile kar şı m ıza ç ı km ış t ır.
Teknik geli ş me ve ekonomik konjonktüre ba ğ l ı olarak makinalar ın kapasiteleri ve fiyatlar ı devaml ı olarak artmakta fakat Türkiye tar ımmda iş letme
büyüklükleri bu geli ş meye ayak uyduramamakta ve küçük i ş letmelerin say ı sı
y ı ldan y ı la artmaktad ır. Nitekim 1980 tar ı m say ı m, sonuçları na göre tarı m i ş letmelerinin % 81,88'i 100 dekardan, % 99,18'i ise 500 dekardan daha küçük

1) DİE, Zira? istatistik özetleri 1936-1956, Yay ı n No. 373, Ankara, s. 13.
DİE, Türkiye istatistik Cep Y ı llığı 1984, Yay ın No. 1100, Ankara, 1984,
s. 108.
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araziye sahiptir.' Arazi varl ığı az olan küçük i ş letmelerde i şgücü yerine makinan ı n ikâmesini, makinala ş ma için gerekli sermaye miktar ı n ı n yüksek olu şu
ve dolay ı sıyla ortaya ç ıkan yüksek sermaye masraflar ı güç le ştirmektedir. Makinala ş man ın ekonomikli ği, makina kullan ı m seviyesi ile do ğrudan ili ş kilidir.
Bu bak ımdan makina kullan ı m ı n ın i ş letmeye yük olmamas ı ve ekonomik olabilmesi için makinan ı n y ıl içerisinde yeterli ölçüde çal ıştı r ı lmas ı gerekir. Küçük i ş letmeler, pahal ı olan çe ş itli alet ve makinalar ı tek ba şı na sat ı n alabilecek ve bunlar ı ekonomik olarak kullanabilecek şartlara sahip de ğ ildirler. Türkiye tar ı m i ş letmelerinde de i ş letme büyüklü ğüne bağl ı olarak ortaya ç ıkan bu
durum i ş letmelerin geli şen teknik imkanlardan ekonomik olarak yararlanma
ları n ı sa ğ lamada bir çözüm yolu olarak ortak makina kullanma konusunu gündeme getirmektedir. Bu ara ştı rmada, makinalar ı n normal kapasiteleriyle çal ış
malar ı imkanlar ı ortaya konarak birim i ş ünitesine makinala ş ma dolay ı sıyla
dü şen sabit masraflar ı azaltmak ve i ş letme gelirin art ırmak için, tar ı m i ş letmelerinde, ortak makina kullanma ile kooperatif ortakl ı klar yoluyla makinala ş ma şekilleri belirlenecektir. Ara ş tı rman ı n amac ı ; ortakl ı klar ı n büyüklükleri, i ş
letme say ı lar ı , organizasyonlar ı iyi ve aksayan yönlerini ortaya koyarak, bunlar ı n müteahhite i ş yapt ı ran ve ferdi makina kullanan i ş letmelerle mukayeselerini yap ı p, en uygun makinala ş ma şeklini belirlemektir. Ayr ı ca ortak makina
kullan ım ı n ın i ş letme organizasyonu ve i ş letme gelirine etkisini de ara ş t ırmak_
tad ır.
Çal ış man ın ilk bölümünde, konu ile daha önce yap ı lan çal ış malar hakk ı n.
da bilgi verilmi ş daha sonra ara ş tırmada kullan ı lan verilerin derleni ş i ve kullan ı lan yöntem izah edilmi ştir. ikinci bölümde ortak makina kullanma şekilleri
izah edilerek, incelenen i ş letmelerde ortak say ı lar ı , organizasyonlar ı , özellikle
ri ile ortakl ık esaslar ı ortaya konmu ştur. Bunu takip eden bölümlerde, hesap_
lamaya te ş kil eden veriler ve model te ş kili incelenmi ş , üretim s ı n ırl ı l ıklar ı ile
üretim faaliyetleri belirlenmi ştir. Müteakip bölümde de planlama sonuçlar ı
tart ışılarak, ferdi, ortak olarak, kooperatif ve müteahhit vas ı tas ıyla makina
kullanan i şletmeler aras ı nda mukayeseler Yap ı lm ış t ır. Son bölümde ise sonuç
ve tekliflere yer verilmi ş tir.
2. LITERATOR ÖZET İ
Makinala ş ma seviyesinin yükselmesi, amortisman ve faiz şeklindeki sâbit
masraflar ı n art ışı na sebep olmaktad ır. Özellikle geli ş miş ülkelerde tar ı mda i ş gücü varl ığın ın azalmas ı tar ı msal mekanizasyon derecesinin artmas ı gere ğ ini
ortaya koymu ş ve bu ülkelerde artan mekanizasyon ile makinaya yat ı rı lan sermayenin daha rantabl bir şekilde kullan ı lması ve i ş letme büyüklüğü ile i ş let1) DIE, 1980 Tarım Say ım ı Yay ın No: 1028, Ankara, s. 16.

21

PROF. DR. RASİH DEMİRCİ

melerin makina varl ığı aras ı nda bir uyum sa ğlanmas ı , dolay ı sıyla makinala ş ma
ile ortaya ç ı kan sabit masraf yükünün azalt ı lmas ı için ara ştı rmalar yap ı lm ışt ır.
Makinalar ı n pahal ı olmas ı bunlar ı n tam kapasite ile kullan ı lmas ı zorunlu-

a

lu ğunu ortaya ç ı kard ığı ndan, muhtelif ülkelerde, konu akademik çerçevede,
önce teorik olarak tart ışı lm ış ve ortak makina kullan ı m ın ın ekonomik esaslar ı
her ülke şartlar ı na göre ayr ı ntı l ı biçimde ortaya konmu ştur. Bu konudaki çal ış malar, makinalar ı n tam kapasite ile kullan ılmas ı için gerekli i ş letme büyüklü ğü ve ortak makina kullan ı m ı üzerine olmu ştur.
Steffen,(' ) traktör ve biçer döver gibi yüksek mekanizasyon seviyesini
gösteren tar ı m makinalar ı n ı n, ara şt ırma yap ı lan bölgede ekonomik olarak kullan ı labilmesi için çapa bitkileri ve hayvanc ı l ı k i ş letmelerinde i ş letme büyüklüğünün 200 dekardan küçük olmamas ı gerekti ğ ini hesaplam ışt ır. Feldmann,(2)
500 dekarl ı k bir i ş letmenin sermaye ve ekipman ihtiyac ı n ı ele alm ış ve modern makinalar ı n ekonomik kullan ı m ı için 1000 dekarl ı k bir i ş letme büyüklü-
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ğ ü gerekti ğini bulmu ştur.
Jonston ve Bischoff,(3) do ğrusal programlama modelleri yard ı m ıyla uygun şartlarda tarla ziraat yapan i ş letmelerde muhtelif makina- varl ı klar ı için
optimal i ş letme büyükleri hesaplam ış lard ır.
Krenz ve Micheel,(4) Orta ve Kuzey Dakota'da toprak i ş leme ve ekim
i ş leri için baz ı kabullerden hareketle mevcut ekipmanla azami i ş lenebilir arazi
miktar ı n 1 belirlemi ş lerdir.
Baz ı Güney Asya ülkelerinde traktör kullan ım ı n ı n problemlerini ve şekillerini inceleyen Bergmann,(5) i ş letmelerin büyük bir bölümünün 40 dekardan
küçük oldu ğuna, 400 dekardan -küçük i ş letmeler için ferdi makinala şman ı n
ancak istisnai durumlarda ekonomik aç ı dan mümkün olabilece ğini i şaret etmiş tir. Bu ülkeler için devlet makina parklar ı , tar ı m makinalar ı kooperatiflerinin veya büyük makina müteahhitli ğ inin özellikle traktör kullan ı m ı için en
uygun şekil oldu ğ unu savunmaktad ır.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
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G.Steffen, Das Betriebsgrössenproblem aus der Sicht der Hochmechanisierung. AW. jg 10 (1960).Heft 11, s. 16-23.
F.Feldmann, Die landtechnische Entwicklung der Agrarstruktur weit
voraus, Landarbeit, Stuttgart, 1966, 17,11 81-8
W.E.Johston und Th. Bischoff. Zur Betriebsgrösse auf Ackerbaustandorten unter Berücksichtigung neuerer technischer Fortschritt. Sonderdruck
aus AW. jg. 20 (1971). Heft. 4. s. 117-125
R.D. Krenz, C.M. Micheel, Optimal Tillage and Planting Equipment for
Central and Western Dakota, Fargo USA, Agricultural Economics Refort, North Dakota Agricultural Experiment Station (1974) No: 96.
Th.Bergmann, Formen und Probleme der Schlepperhaltung in einigen
Laendern Südasiens. Sonderdruck aus Zeitschrift für Auslaendische
Landwirtschaft jg. 3 (1964) Heft 4.s.322.

TARIM I Ş LETMELERINDE MÜ ŞTEREK MAKINA KULLANMA
Ş EKİLLERİNİN EKONOM İK AÇIDAN ARA ŞTIRILMASI

Demirci,(1) hububat i ş letmeleri üzerine yapt ığı ara şt ırmada, mevcut fiyat-masraf oran ı ve bölge şartlar ı na göre 44 BG'deki bir traktör kapasitesinin
tamamen kullan ılmas ı için gerekli arazi miktar ı n ı 1064,33 dekar bulmu ştur.
Ayn ı ara ştı rmada bir çiftçi ailesinin geçimini sa ğ layabilecek asgari i ş letme büyüklü ğünün, i ş letmelerin alet ve makinalara ferdi mülkiyet halinde sahip olması durumunda 318,67 dekar, ikili mülkiyet halinde 270,59 dekar ve nihayet
üçlü mülkiyet halinde ise 254,34 dekar tarla arazisi oldu ğunu hesaplam ıştır.
Bischof(2) tar ı mda i ş letmeleraras ı makina kullan ı m ı n ı n ekonomikli ğini
ara ştı rd ığı çal ış ması nda, ferdt, ortak ve müteahhit yoluyla makina kullan ı m ı nda ortaya ç ıkan sabit ve kullanma masraflar ı n ı n mukayesesini yaparak, bunlar ı n hangisinin uygun olaca ğına her i ş letmenin kendi şartlar ı na göre karar

a

vermesi gerekti ğ ini, ıslah edilmi ş farkl ı l ı k hesab ı (Verbesserte Differenzrechnung) metodu ile yapt ığı ara ştırmada ortaya koymu ştur.
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Becker,(3) i ş letmeleraras ı makina kullanma şekillerini ve makina kullanmada ortaya ç ı kan masraflar ı inceledi ğ i çal ış mas ında, ortak makina kullan ım ın ın masraf yap ı sı n ve hesaplama esaslar ı n ı tart ışarak, muhtelif ortakl ı k şekillerinin masraf bak ım ı ndan üstünlük ve sak ı ncalar ı n ı belirtmektedir. Önemli
alet ve makinalar ı n masraf yap ıs ı ve mevsimlik kapasitelerini dikkate alarak,
bunlar ı n ayr ı ayrı ortak kullan ıma uygunlu ğunu ara şt ı rm ışt ır. Ayr ıca muhtelif
ortak makina kullanma şekillerinin, ortakl ığa kat ı lan çe şitli i ş letme büyüklüğü ve i ş letme sistemine sahip olan, i ş letmelere etkisini göstermi ştir.
Nagel (4) bir makina birli ğinin büyüklü ğü ve masraf yap ı sı n ı ara şt ı rd ığı çal ış mas ında, ortak makina kullan ı m ı n ı n teorik ve kantitatif etkilerini göstererek, tar ı mda makina birliklerinin önemini aç ı kl ığa kavu şturmu ştur.
3. MATERYAL VE METOD

Ara ştı rmada Orta Anadolu co ğrafi bölgesinde, bu bölgeyi makinala ş ma
R.Denı irci, Kırşehir Merkez ilçesi Hububat I ş letmelerinde Optimal İş letme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İş letme Büyüklüklerinin Saptanması üzerine Bir Ara ş tırma, (Doçentlik Tezi) Ankara, 1978, s. 184-194
Th.Bischof, Zur Ekonomik der überbetrieblichen Maschienenverwen-

dung in der Landwirtschaft. Berichte über Landwirtschaft, Band 41
(1963) Heft 2. s. 283,-315.
H.Becker, tikonom:scher Umfang und struktur des mehrbetrieblichen
Maschienenbedarfs in den verschiedenen Betriebsgrössen und Betriebssystemen KTBL, Berichte Uber Landtechnik Nr: 132 Wolfrathusen, 1969.
F.Nagel, Zur Bedeutung von Maschinenringen, KTBL Schrift 193. 1 -111t - ''
rup (westf.) 1975
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seviyesi bak ı m ı ndan temsil eden Eski şehir, Kayseri ve Konya illerinden, ilin
tabii durumu, topo ğrafik yap ısı arazi varl ığı , kültür bitkilerinin çe ş itlili ğ i ile
makinala şma seviyesi dikkate al ı narak iki ilçe ve her ilçeden üçer köy, il tar ı mc ı lar ı n ı n da yard ı m ıyla gayeli örnekleme yoluyla seçilmi ştir. Seçilen köylerde bir ön ara ştırma ile i ş letme büyüklükleri, makina varl ı klar ı , bireysel ve
ortak makina kullanma gibi hususlarda dikkate al ı narak, seçilen köylerin,
traktöre sahip bütün i ş letmeleri belirlenmi ş ve bu i ş letmeler örnek seçilecek
an kitleyi olu şturmu ş lard ır. Ana kitleyi istatistiki bak ı mdan temsil edecek
saıdaki örnek hacmi ise tabakal ı tesadüfi örnekleme metoduna göre tesbit edilmiş tir.
Orneğe ç ıkan 77 i ş letme her i ş letme büyüklü ğü grubuna göre nisb1 da ğı tı m metoduna göre da ğıtılm ıştır. Her i ş letme büyüklük grubuna girecek i ş letmelerin belirlenmesinde ise tesadüfi say ı lar tablosu kullan ılm ıştır. Orne ğe ç ı kan i ş letmelerin sahiplerini bulamama ihtimali dü şünülerek, her köyde ayn ı i ş letme büyüklük grubundan % 25 yedek i ş letme seçilmi ştir. Orneğe ç ı kan her
tar ı m i ş letmesi için bir anket formu doldurulmu ştur. Ayrıca Orta Anadolu
co ğrafi bölgesinde kooperatif ortakl ı klar kurarak makina park ına sahip bulunan i ş letmelerde, kooperatifler baz olarak al ı narak bunlarda da anket uygulam I ş tir. Ancak seçilen illerde yeterli say ı da ortak tar ı m âlet ve makinalar ı
projesi uygulayan kooperatif bulunmad ığından, bu organizasyon şeklini daha
iyi inceleyebilmek için kom şu illerde makina park ına sahip kooperatiflerde
ara şt ırma kapsam ı na al ı nm ış tı r.
Örne ğe ç ı kan i ş letmelere ait bilgiler i ş letme büyüklük gruplar ı na göre
tasnif edilerek, i ş letme geni ş likleri, kullan ılan girdiler, elde edilen ürün miktar-

lar ı , i şgücü varl ı klar ı , bina kapasiteleri; alet makina varl ı kları ile bunlar ı n güç
ve i ş geni ş li ği gibi özelliklerinin dökümü yap ılm ıştı r. Daha sonra da her bir
üretim faaliyeti için de ğ i şen masraflarla üretim faaliyetlerinin tarla çal ışma
dönemleri itibariyle i şgücü ihtiyaçlar ı literatürden yararlan ılarak norm de ğerleri de kullan ılmak suretiyle tespit edilmi ştir.
Makina kapasitelerini de dikkate alarak optimum i ş letme organizasyonlar ı n ı n bulunmas ı nda "doğrusal programlama" yöntemi kullan ılm ıştır. Bu yöntem, alternatif üretim faaliyetlerinin gelirleri toplam ı n ın, i ş letmecili ğ in temel
hedefi olan kazanç azamile ştirme amac ı bakı m ı ndan, optimumu gösterdi ği,
oldukça fazla bilinmeyene sahip e ş itlikler sisteminin çözükbildi ğ i bir metoddur. Doğrusal programlama modeli; s ınirl ı l ı klara riayet edilerek optimize edilmesi gereken amaç fonksiyonu, üretim faaliyetleri için iirbtim katsay ı lar ı ve
brüt kârlar ı ihtiva eden e ş itlikler ve üretim faaliyetlerinin muhtemel geni ş liğini tandit eden sinirlilik e ş itli ğ i ve e şitsizliklerini ihtiva eder.(1)

(1) E.F4Isch, Die LIneare Program m ierung In der Landwirtschaftlichen Betri,ebswirtschaft, B LV Veriagsgesellschaft, München, Basel, Wien 1962, s. 46
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Doğ rusal programlama modeli kapal ı bir hesap sistemini göstermektedir.
Programlama modelinin e şitsizlikler halinde verilen do ğrusal denklem sistemi
olarak formüle edilmesi; do ğrusall ı k, bölünebilirlik, ba ğıms ızl ık ve toplanabilirlik gibi temel varsaylmlartna dayanmaktad ır. (1)
Bu çal ış mada doğrusal programlama yöntemin metodik ve matematiksel
esaslar ı üzerinde durulmayacakt ı r. Bu yöntemin esaslar ı bat ı ülkelerinde ve
Türkiye'de muhtelif yay ı nlarda izah edilmi ştir. (2)

a

4. İ Ş LETMELERARASI MAK İ NA KULLANMA Ş EKILLERI

4.1. Ortak Makina Kullanma Şekilleri
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Tekni ğin geli şmesi son y ı llarda güçlü ve verimli i ş makinalar ı n ın tar ı mda
kullan ı lmas ı na ol açmışt ı r. Münferit i şletmelerin arazi büyüklükleri makina
kapasitesinin, sadece bir k ı sm ı n ı kullan ı lması na imkan verdi ğinden ve makinalar ı n pahal ı la ş mas ı sabit masraf yükünü art ırd ığından, i ş letmeler aras ı nda ortak makina kullan ım ı yaygmla şm ışt ır. özellikle küçük ölçekli i şletmelere de
Makina kullanma f ırsatı vermek için çe şitli ülkelerde ortakla şa makina kullan ı mı n ı n farklı ş ekillerde te şvik edildiğ i görülmektedir. imkântar ı s ı n ırl ı küçük
i ş letmelerin k ıt kaynaklar ı n ı , gönüllülük esas ı na göre, birle ştirerek daha müessir bir şekilde kullanabilmeleri ortakla şa çal ış man ı n temelini te şkil eder (3)
Bu noktadan hareket edildi ğinde; küçük i ş letmelerin geli şen tar ı m teknolojisinden faydalanrna imkanlar ı n ı n yaratı lmas ı , i ş lerin zaman ı nda yap ı lması
i şgücü verimlili ğinin art ı r ı lmas ı n ı n ortak makina kullanma şekilleriyle çözümlenmesi münk ün olabilmektedir. Makina kullan ı m şekli, en uygun olarak
kullanan aç ı sı ndan tasnif edilebilir. Buna göre, mülkiyet esas ı dikkate al ı m(1)
(2)

(3)

G.Weinschenck, Die optimale Organisation des Landvvirtschaftlichen Betriebes, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1964 s. 109.
Vv.Brandes und E.Woermann, LandwirtsChaftliche Betriebslehre, Theorie und Planung des landwirtschaftlichen Betriebes, Band 1. Hamburg und Berlin 1969, W.
Kehrberg und E.Reisch, Wirtschaftlehre der Landwirtschaftlichen Prodoktion,
München-Basel-Wien 2. Auflage, 1969. K.Rlebe, Planungsmethoden fdr die Betriebsletung, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1968. T.Bulutay, Do ğ rusal Programlama A.O. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay ı n No: 186, Ankara 1965, Erku ş A. ve
Demirci R., Tar ı msal I ş letmecilik ve Planlama, Ankara 1983.
H.Dincer. Ortakla ş a Makina Kullanman ı n Esaslar ı , A.O. Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı
770. Ankara, 1981, s. 18., A•C ı kı n, Tar ı mda Ortakla ş a Makina Kullan ı m ı , Kooperatifçilik, Say ı 40 (1978) 5. 20.
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rak; ferdt, ortak makina ve yabanc ı makina ay ır ı m ı yap ı labilir. Birincisi, kullan ı lan alet ve makinalar ı n tamam ı n ın özel mülkiyette oldu ğu makina
kullanma şeklini gösterer. İ kincisi, tar ı m makinalar ı nı n bir sözle ş meye dayanarak ve dayanmadan kullan ı lmas ın ı n çok çe ş itli şekillerini kapsar. Sermaye
ve ortak say ı sı na göre büyük ve küçük ortakl ı klar tarz ı nda kaba bir ay ır ı m yap ı labilir.
Yabanc ı makina kullan ım ı ; müteahhit, makina parklar ı , organize olmam ış , genellikle plan d ışı ve nakit ödeme gerektirmeyen kar şı l ı kl ı dayan ış ma
esas ı na dayanan "kom ş uluk yard ı m ı " şeklinde tasnif yap ı labilir. Tatbikatta
bunlar aras ı nda çeş itli makina kullanma şekillerine de tesadüf edilebilir. Ferdi'
makina kullanma belirli bir i ş kapasitesini şart koşar. Tar ı m i ş letmelerinde
makina yat ır ı mlar ı önemli bir yer tutar. Bu bak ı mdan ilk planda al ı nacak ma-

a

kinalar ı n ekonomik olmas ı istenir. Bunun için makinan ı n i ş letmeye girmesi ile
i ş letmenin y ıll ı k gelirinde sa ğlanan artışı n, makinan ı n y ı ll ı k masraflar ı n ı kar şı -
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lad ı ktan sonra i ş letmeye bir miktar net gelir sa ğ lamas ı gerekir. Daha aç ı k bir
ifade ile; makina kullan ı m ı n ı n marjinal maliyetinin, makina kullan ı lmas ı ile elde edilecek marjinal gelire e ş it olmas ı gerekir(1) Tar ımda makinala ş man ı n
ekonomik olup olmamas ı n ı , makinan ın y ı l içerisinde kullanma süresi, i ş letmenin sermaye durumu, i ş lerin zaman ında ve daha kaliteli yap ı lmas ı tayin eder.
I ş letmelerde sermaye durumu müsait ise ve makina yeterli bir kapasite ile çal ış tı r ı labiliyorsa, ferdi makina kullan ı m ı ekonomik olur. İş letmeleraras ı makina kullanma şekilleri yukar ı daki tasnife ba ğ l ı kalarak k ı saca incelenecektir.
4.1.1. Kom şu Yardımla şması

İş letmeleraras ı dayan ış man ı n en eski şeklidir. Kar şıl ı kl ı güven esas ı na dayanan bir sistem olup, i ş letmelerin mülkiyetinde olan alet ve makinalar ekseriya kar şı l ı kl ı olarak ödünç verilmektedir. Özellikle tabi? afet, hastal ı k, sahip
olunan bir makinan ı n âniden kullan ılamaz hale geli ş i ve akrabal ı k ili ş kileri sebebiyle s ı kça ba şvurulan bir usu [dür. Bu durumlarda dayan ış ma esas oldu ğundan ücret ödeme sözkonusu olmamaktad ı r.
Genellikle kom şu yard ı mla ş mas ı yolu ile makina kullan ı m ı basit ve özel
bak ıma ihtiyaç göstermeyen alet ve makinalarda olmaktad ır. Motorlu ve tamir
ihtimali fazla makinalarda kom ş u yard ı mla ş mas ı önemini kaybetmektedir.
Komş uluk yard ı m la ş ması n ın ileri ş eklinde, alet ve makinalar ı n ayn ı ve az
say ı daki i ş letmeler aras ı nda sürekli mübadelesiyap ı lmakta ve kar şı l ı kl ı hesap(1) B.Kurt, D ış ülkelerde ve Türkiye'de Tar ı m Makinalar ı , Kullanma örgütleri, MPM Yay ı n No: 181 Ankara 1974, s. 15.
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ta ş ma sözkonusu olmaktad ı r (1) A.B.D.'de yayg ı n bir şekilde uygulanan komşu yard ı mla ş ması nda, belirli say ı da i ş letme kar şı l ı kl ı olarak anla şarak, bunlardan herbiri di ğer bir büyük ve özel makinalar ı sat ı n alarak, mübadele esas ı na dayanarak kom şular ı n ın hizmetinesunmaktad ır (2) Böylelikle her i ş letmede
y ı l ı n belirli mevsiminde kullan ılabilen özel makinalar ı n temininden vazgeçilerek kom şu i ş letmeler aras ında bir kapasite ayarlamas ı yap ı labilmektedir.

4.1.2. Devlet MakinaParklar ı
Mekanizasyon derecesinin dü ş ük, çiftçilerin henüz tar ı m alet ve makinalar ı n] kullanmay ı benimsemedikleri, geli ş mekte veya geri kalm ış ülkelerde devlet makina parklar ı kurulabilir. Devlet yay ı m te ş kilatıyla, makinalar ı tan ı tıc ı ,

a

al ış kanl ık kazan d ı rı c ı ve e ğ itici faaliyette bulunarak makinal ı tar ı m ı n yerle ş mesine hizmet edecek tedbirleri al ı r. Devlet kurdu ğ u makina parklar ı nda, maliyetine veya maliyetinin alt ı nda hizmeti üreticilere sunabilir. Bu makinala ş -
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may ı özendirmek için bir çe ş it sübvansiyon olmaktad ı r '3), Bu arada makinalar ı n tamiri ve bak ı m ı gibi teknik bilgi isteyen servis hizmetleri de devletçe yüriitifiür. Böyle bir uygulama geli ş mekte olan ülkelerde tar ı m ı n makina[a ş mas ı konusunda zaman kazand ırmas ı ve geli şen teknolojiyi i ş letmelerin
benimsemesini sa ğ layarak üretim art ışı n ı temin etmesi bak ı m ı ndan önemlidir.

pe

Ayrı ca, Avusturalya, Yeni Zellanda, M ı sır, Kenya, Uganda gibi baz ı ülke-

lerde (4) Italya, Irak gibi toprak ve tar ı m reformu uygulayan baz ı ülkelerde,
devletin reform te ş kilat ı ile birlikte "Makina Kiralama Ofisleri" kurdu ğu
dikkati çekmektedir.

4.1.3. Makina Müteahhitli ği

1Makina Müteahhitli ğ i, ekonomik bak ımdan bağı ms ız hizmet i ş letmeleri
olup, çiftçilere makinalar ı ndan başka, hizmet personelide sevkederler. İ şletmeleraras ı makina kullanman ı n bu uygulama şekli ticârt bir faaliyet olarak gö(1)

H.Becker. a.g.e., S. 19.

(2)

H.G. lsermeyer, Strukt ıı r und Umfang der Überbetrieblichen Maschinenverwendung in der Landwirtschaft der BundesrepublIk Deutschland. Berlchte über Landtechnik, Munchen, Wolfratshausen 1965. Heft 88 5.19.

(3)

Yavuz Tekelio ğ lu, Türkiye'de Tar ı msal Makinalasman ı n Temel Sorunu:
Traktör, TZDK Mesleki Yay ı nlar ı , Ankara 1983, s. 39.

(4)

Bkn. B.Kurt A.g.e., s.42-48
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rillmektedir. Makina muteahhitli ğ i genellikle özel bak ıma ihtiyaç gösteren büyük makinalar ı n kullan ıld ığı sahalarda daha yayg ı nd ır. Bu uygulama, ülkemizde son y ıllarda biçer döven ve traktör kullan ım ı nda yaygı n bir şekilde ku llan ılmaktad ır.(1) Biçer-Döverlerin hasat döneminin farkl ı l ı k gösterdi ğ i bölgelere
kayd ırılarak kullan ılması halinde, rantabl şekilde kullanim sözkonusıı dur ki
bu uygulama Türkiye'de başar ı ile sürdürülmektedir.
Ücret kar şıl ığı i ş gören bütün makina sahipleri müteahhit olarak kabul
edildi ğ inden, makina kooperatifleri, makina ortald ı kiarı ve ferdi tar ı m
iş letmeleri makina müleahhidi olarak kabul edilebilir. Böylece tar ı m i şletmeleri atıl makina kapasitelerini de ğerlendirme imkan ı na kavu şmaktadwlar. Makina müteahhitli ği özellikle ekstansif tar ım ı n ve küçük ölçekli i ş letmelerin hakim oldu ğu bölgelerde uygun bir ortam bulmaktadr.(2) Bu i ş letmeler aras ı

a

makina kullan ım tarz ı ; y ıl içerisinde çal ışma süreleri k ısa olan i ş lerde emniyetle kullan ılabilir.
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Makina müteahhitli ğinde ücret genel olarak makina ile çal ışan şah ıs le
birlikte günlük, saatlik veya yap ı lan i ş miktarı (dekar, saat) için ödenmektedir. Makina sahipleri ve makinadan faydalananlar ı n mağduriyetlerine meydan
vermemek için ücretlerin denetime tabii tutulmas ı gerekir.

4.1.4. Makina Birlikleri
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Makina Birlikleri, kom şu yard ımla şması n ın organize edilmi ş ve geli ştirilmiş bir şeklidir. Sistemin esasen' atıl kapasite sebebiyle makina hizmeti arzedenlerle, iktisadi olmad ığı için bu makinay ı satı n atmay ıp, bu hizmeti i ş letme
d ışından talep edenlerin, belirli bir haberle şme ağı ile organize olmalar ı te şkil
eder. Yani özel mülkiyette bulunan makinalar ın, kar şılı klı arz ve talep edilen
makina hizmetlerinin mübadelesi esasına dayanmaktad ır. Birliğin büyüklü ğüne
göre fahri veya profesyonel bir yönetici, organizasyonu sa ğlar. Her üyenin makina varl ığı birlikçe bilinmekte; yapt ıracağı i ş için makinaya ihtiyac ı olan ve
kendi i şinin d ışında makinası n ı n boş zamanları n ı değerlendirmek isteyen
iş letmeler birli ğe müracaat etmekte ve birlikler hiç bir makina park ına sahip
olmadan üyeler arasında bir arac ı l ık görevi yapmaktad ırlar.

(1)
(2)
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D.P.T. K ı rsal Kalk ı nma, V. Be; Y ı ll ı k Kalk ı nma Plan ı , özel ihtisas
Komisyonu Raporu, Yay ı n No: 1960, Ankara, 1984, s. 86
R.lzmiril, Tar ı msal üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı m ı na UygulanabilirlI ğ l, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ı nlar ı No:61, Ankara, 1985,
s. 36.

TARIM I Ş LETMELERINDE MÜ ŞTEREK MAKINA KULLANMA
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Birlik genel kurulu y ılda bir veya iki defa toplanmakta, makina hizmetlerinin fiyatlar ı n ı belirlemektedir. Ödenen ücretin belirli bir nisbeti komisyon
olarak al ı nmaktad ır. Genel kurulda kar şıl ı kl ı olarak makina hizmetleri sonucu
ortaya ç ıkan borç ve alacak durumlar ı hesaplamalarda dengelenerek, dönem
sonu kesin hesaplar ç ı kar ı l ır. Böylelikle makina müteahhitli ğ inin aksine i ş letme, makina birli ğ i içerisinde ba şkaları na âit i ş leri üzerine almak suretiyle
nakit harcamalar ı tekrar geri elde etmek imkan ına kavu şmu ş olmaktad ır.(1)
Makina Birli ği içinde, makina hizmetleri konusunda ortaya ç ı kan anla ş mazl ı klar genel kurulca seçilen uzla ştırma heyetlerince çözümlenmektedir.
Birliklerin kurulu şu kanuni bir esasa ba ğlanmış olup, birliğin bir bürosu vard ır. Burada muhasebe i ş leri ve kay ıtlar ı tutulur. Borçlu ve alacakl ı çiftçiler,

a

banka vâsı tas ı ile hesapları n! denkle ştirebilirler.
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Makina birliklerinde, i ş letmeler makinay ı sürücüsü ile birlikte gönderdiğinden, yapilan i şin kalitesi iyi olabileceği gibi, makinalara daha iyi itina gösterilece ğinden uzun süre kullan ılmaları mümkün olur (2). Ayr ıca tâmir bakım
masraflar ı da azalt ılmış olur.
Maknina birlikleri temelde gönüllü i ş tirak, özel mülkiyet ve makinalar ı n
sahipleri taraf ı ndan kullan ılması esası na dayanmaktad ır. Bir bölgede homojen
olmayan i ş letme büyüklğü yap ısı , i ş letmelerin i şgücü ve makina kapasitelerinin kar şıl ı klı mübadelesini mümkün k ı lmaktadır.(3) Bir yörede ba şar ı lı bir makina birli ği için bütün i ş letme büyüklük gruplar ı n ın mevcudiyeti ön şartt ır.
4.1.5. Makina Kooperatifleri

Makina kooperatifleri ortaklar ı na ucuz makina hizmeti sağ lamak ve ihti-

yaç duyulan zamanda yeterli 'ilet ve makinay ı temin etmek amac ıyla kurulan,
kooperatif esas ına göre çal ışan i ş ktmeleraras ı makina kullanma ortakl ığıdr.
S ın ırl ı imkanlar içinde bulunan çiftçilerin, ortaklar ı n ın ihtiyaçlar ı n ı kar şılayacak say ıda makina park ı bulunan bir kooperatif kurmalar ı , menfaatleri idb ıdr. Sadece tar ı m makinalar ı i ş letmecili ğ i yapmak üzere tek yönlü kooperatif-

(1)

H.Becker.

(2)

RizmIrli a.g.e., s. 38

3.

s. 21-22

W.Brandes, Entwicklungsmöglichkelten der Formen überbetriebtichen
Zusammenarbeit in der landwirtschaftlIchen Produktion-Schrlftenrelhe
für laendliche Sozialfragen, Hannover, 1967, Heft. 52, s. 43.
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ler ş eklinde te ş kilatlanma olabilece ği gibi, çok amaçl ı kooperatifler bünyesinde makina park ı na sahip ortakl ı klarda kurulabilmektedir. Ülkemizde genellikle kooperatif şeklinde makina kullanma, çiftçilerin çok amaçl ı olarak kurduklar ı kooperatifler vas ıtas ıyla olmaktad ır. (il Kooperatifler ortakl ı klar ı ndan makina park ı ndan yararlanma kar şı l ığı , i ş in kapsam ı na ve ortak i ş letmenin kontrolünde kald ığı süreye göre ücret al ı n ır. Bu ücret piyasa şartlar ı na
göre dü ş ük bir seviyededir. Kooperatifler, her ülkenin hukuki mevzuat ı na göre
kooperatif kurmaya yeterli say ı da orta ğı n bir araya gelmesiyle kurulabilmektedir. Kooperatif i ş letmelerde, teknolojik geli ş meler takip edilerek güçlü ve
verimli makinalar temin edilebilir. Kooperatifler, drenaj aletleri gibi bir i ş let-
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me taraf ı ndan sat ı n al ı nmas ı n ı n ekonomik olmayaca ğı özel' i ş makinalar ı n ı da
parklar ı na ilave ederek ortaklar ı na fayda sa ğ larlar (2) Ayr ı ca bu makinalar ı n
usulüne uygun olarak bak ım ı ve kullan ı m ı için, e ğitilmi ş personel istihdam ı da
sözkonusudur. Kooperatif mal ı olarak al ı nacak makinalar ı n, ortakla şa en çok
talep edecekleri makinalardan olu ş mas ı ba şar ı y ı art ı r ı r.
Geli ş mi ş ülkelerde i ş letmelerde i şgücü varl ığı n ı n azalmas ı , i ş letmecinin i ş -

letmeye bağ lanması n ı, özellikle bir i şgücüne sahip i ş letmelerde, kaza, hastal ı k ve benzeri sebeplerle i ş letmecinin çal ışamaz duruma gelmesine yol açmak-

tad ır. Bu durumda makina kooperatifleri önem kazanmaktad ır. Geleneksel

yard ımla ş mada, esasen di ğer i ş letmelerde mevcut i şgücü k ıtl ığı yüzünden i ş lememektedir. Bu bak ımdan Hollanda ve Norveç gibi ülkelerde makina ve

hizmet personelini birlikte i ş letmelerin emrine sunan kooperatif te ş kilatlar
kuulmu ştur (3) Di ğer taraftan geli ş mekte olan, toprak ve tar ı m reformu uy-

gulanan ülkelerde toprak ve tar ı m reformu kooperatifleri bünyesinde makina
park ına sahip olanlara rastlanmaktad ır.
4.1.6. Makina Ortaklıklar'
i ş letmeler aras ı makina kullanma şeklinin en yayg ı n olan formu olan ma(1)

B.Kurt, "Türkiye'de Tar ı m Alet-Makinalar ı n ı n Mevcut Durumu ve Genel
Sorunlar ı ", Türkiye'de Tar ı m Alet ve Makinalar ı ile ilgili Sorunlar Sempozyumu, MPM Yay ı n No: 114, Ankara 1972, s.63.

(2)

H.G.Isermeyer, a.g.e., s. 32

(3)

0.Schiller, Kooperation und Integration im landwirtschaftlichen Produktionsbereich, DLG, Verlag, Frankfurt (M), 1970, s. 162.163.
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kina ortakl ığı nda, makinalar i ş letmelerin mü ş terek mülkiyetindedir. Makinalar ı n sat ı n al ı nmasında e ş it büyüklükte araziye sahip i ş letmelerin kat ı lma paylar ı e ş it olmakta; arazi büyüklükleri farkl ı oldu ğunda ise şilenen arazi miktar ı na göre makinalar finanse edilmektedir. Becker'e(1) göre, kat ı l ı m pay ı nın en
adil olan ı i ş letmelerin i ş lenen arazilerine göre tayin edilmesidir. Makinalar ı n
cari masraflar ı n ın dağı tı m ı nda en uygun yol ise, ortaklar aras ındaki anla ş maya
göre, i ş lenen arazi miktar ı veya makinan ın çal ış ma süresi esas al ı narak ortak
i ş letmeler aras ı nda pay edilmesidir. Ortaklar aras ı nda yaz ı lı veya yaz ı l ı olmayan bir anla ş ma yap ı labilmekte ise de, esas itibariyle yaz ı l ı bir sözle ş me yap ı lmas ı tavsiye edilmektedir.

a

Makina ortakl ığında 2-5 i ş letme bir araya gelerek bir grup te ş kil edilebildi ğ i gibi, baz ı hallerde ortak say ı s ı daha fazla da olabilmektedir. Küçük ortakl ı klar da, ortaklar birbirini yak ı nen tan ımakta, aralar ı nda sağlam bir güven
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duygusu olu şmaktad ır. Bu suretle di ğ er makina kullanma şekillerine göre
kuvvetli bir "grup bağ lı l ığı " olu şturduklar ı söylenebilir(2)
Makina ortakl ı klar ı nda ortak say ı lar ı arttç ı kça her orta ğa dü şen sermaye

yükümlülü ğü azalmakta ise de, aralar ı nda do ğabilecek anla ş mazl ı klar fazlala ş maktad ır.

Küçük makina ortakl ığında, baz ı i ş letmelerin belirli makinalar ı mülkiyet-

leri kendilerine ait olmak üzere temin etmeleri ve bu makinalar ı di ğer ortaklara kar şı l ı kl ı değ iş im veya borçlanma yoluyla ortakla şa kulland ırd ı klar ı
durumlara da rastlanmaktad ır.

Makinalar ı n sat ı n al ı nmas ı ndan önce, makinan ı n çal ış ma kapasitesi, itinal ı bir şekilde belirlenir ve çal ış ma periyodu içindeki kullan ı m süresi Tespit
edilirse, makina kapasitesinin, ortak say ı sı na intibak ı sağlanarak sürtü ş mesiz
bir kullan ı m temin edilmi ş olur. Ayr ı ca birbirine yak ı n bulunan ve ayn ı üre-

(1)

H.Becker, a.g.e., s. 25.

(2)

R. İ zmirli, a.g.e., s. 35.
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tim yönü, sermaye varl ığı , entansite seviyesinde bulunan i ş letmelerin kurdu ğu
ortaklı klarda, i ş letme büyüktiikleri farkl ı olana nazaran, ba şarı l ı bir ortakl ık
şansı daha fazlad ır.( 1)
4.2. Türkiye'de Ortak Makina Kullanma Durumu

a

Tarı m hizmetleri pazarlanabilme özellikleri aç ı sından di ğer girdilere göre
bir tak ım farklı la şınalar gösterirler. Tar ı m girdileri ta şı nma bakım ı ndan çok
hassastırlar ve faktör kullan ımları için pazar dar bir sahaya inhisar eder. Ayr ı ca üretim faktörlerinin zaman bak ım ından kullan ı m ı n ın genellikle tehir edilmesi sı n ırl ı olduğundan, bunları n arz ve talep elastikiyetleri dü şüktür. Nihayet
tar ı m hizmetlerinin arz ve taleplerinde pazardaki aç ı kl ı k, yani bilgi al ışveri ş i
sıırl ı d ır. (2) Bu bakımdan i ş letmeler aras ı mü şterek makina kullan ı m ı n ı n müessesele ş mesi büyük önem kazanmaktad ır.
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Sosyal yap ısı itibariyle Türk Toplumunda, özellikle k ırsal bölgelerde müş terek çal ış ma şekilleri vard ır. Köylerde imece tarz ı nda yap ı lan mü şterek çamaş rhaneler ve mü şterek fırı nlar, kom şu yard ı mla şmaları , tarlalar ı n ortak
sulanmas ı, müşterek çoban tutmalar v.b.'leri sosyal hayatta ve üretimde kar şıla ılan birlikte çal ış maya ve i ş birli ğ ine birer örnektirler.(3)

Türkiye'de mü şterek ve i ş letmeleraras ı makina kullanma şekline ait bir
kay ıt mevcut de ğildir. Ancak 1980 tar ı m say ı mı sonuçlar ı na göre traktör ve
biçer-döver kullanan i ş letmelerin mülkiyetlerine göre da ğı l ı m ı tespit edilmi ş tir. Cetvel 1 'de traktör kullanan i ş letmelerin Türkiye ve Orta Anadolu Co ğrafi Bölgesindeki say ı ve nisbetleri verilmi ştir. Buna göre Türkiye'de traktör
kullanan i ş letmelerin % 24.74, Orta Anadolu da ise % 27,28'i öz mülkü olan
taktık ile arazisini i ş lemektedir. Mü şterek mülkiyette traktöre sahip i ş letmelerin say ısı Orta Anadolu'da ( 6,70) Türkiye ortalamas ından daha yüksektir.
Traktöre sahip olmayan, ancak traktör kullanan i ş letmelerin oran ı , Türkiye
ortalaması itibariyle % 69,76 iken Orta Anadolu Co ğrafi Bölgesinde ise % 66,
02'dir. Bu duruma göre Orta Anadolu Co ğrafi Bölgesi Kendi öz mülkü ve mü şterek mülkiyetle traktöre sahip i ş letmelerin nisbeti, Türkiye ortalamas ı na göre daha yüksektir. Ayr ıca bu sonuçlar bize, Orta Anadolu Co ğrafi bölgesinde
özel ve mü şterek mülkiyette traktör kullanman ın daha yayg ın olduğunu
göstermektedir
(1)
(2)

W.Brandes,
s. 27-44
F.H. HtlIsemeyer, Formen, Möglichkelten und Grenzen der KooperatIon

(3)

Im Agrarberelch, Agrarwlrtschaft Jg. 19, (1970, Heft 9, s. 297.
Z.F. F ı nd ı ko ğ lu, Kooperasyon Sosyolojisi, İ stanbul Onlversites1 Yay ı n
No: 1206,1stanbul, 1967,5. 9-10
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Cetvel: 1
Traktör Kullanan I ş letmelerin Say ıs ı n ı n Traktör Mülklyet
Durumuna Göre Da ğı l ı m ı

Kendi Mal ı

Ortak

Kira

Toplam

Adet

0/0

Adet

Türkiye

489.326

24,74

108.649

5,50

1.380.063

69,76

1.978.038

100 .0 0

Orta
Anadolu

141.556

27,28

34.754

6,70

342.590

66,02

518.900

100.00

Adet

Ok

Adet

Kaynak: DIE, Genel Tar ı m Say ı m ı 1980, Yay No. 1028, Ankara, s 180-199.dak1 verilerden hesaplanm ışt ı r.
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Türkiye'de biçer-döver kullanma konusunda ücretle d ışar ıya i ş yapma,
yani biçerdöver müteahhitli ğ i, biçerdöverin belirli bir mevsimde ku Ilan ılabilmesi ve pahal ı bir tar ı m makinası olması dolay ı sıyla çok yayg ı nd ır. Türkiye'de
ekolojik devrelerin farkl ı l ığı ve dolay ı sıyla hububat hasat döneminin ülke ölçüsünde uzun olmas ı , biçerdöverin bölgeler aras ı nda nakline ve dolay ı s ıyla
uzun süre kullan ılması na yol açmaktad ır. Türkiye'de biçerdöver faaliyeti May ıs ay ından Ağustos sonuna kadar devam etmektedir. Bu durum biçerdöver
müteahhitliğ ini hareketli ve kazançl ı bir hale getirmektedir.
Nitekim, Biçerdöver kullanan i ş letmelerin Türkiye'de % 94,49, Orta Anadolu Co ğrafi bölgesinde ise % 92,31'i arazilerini müteahhite hasat ettirmektedirler. Orta Anadolu Co ğrafi Bölgesinde % 4,63'ü kendi öz mülkü biçerdöver,
% 3,06's ı ise müşterek mülkiyet halindeki biçerdöveri kullanmaktad ır (Cetvel
2). Bu oranlar Türkiye ortalamas ı ndan yüksek oldu ğundan, Orta Anadolu'da
biçerdöver sahipli ğinin de daha yayg ı n oldu ğu anla şı lmaktad ır.

.

Cetvel :2
Biçerdöver Kullanan i ş letmelerin Say ıs ı n ı n Biçerdöver Mülklyet
Durumuna Göre Da ğı l ı m ı

Kendi Mal ı

Türkiye

Ortak

Kira

Toplam

Adet

%

Adet

%

Adet

%

Adet

22.917

3,55

12.654

1,96

611.129

94,49

646,700

100.00

10.984

4,63

7.252

3,06

218.844

92,31

237.080

100.00

%

Orta
Anadolu

Kaynak: DIE, Genel Tar ı m Say ım ı 1980, Yay No: 1028 Ankara, s. 180-199'daki veriler
den hesaplanm ış t ır.
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Orta Anadolu tar ı mi ş letmelerinde makinala ş ma konusunda yap ı lan bir
ara ştı rma sonucuna göre, i ş letmelerin makinalar ı sadece kendi i ş letmelerinde
değil, yaygı n bir şekilde i ş letme d ışında da kulland ı kları tespit edilmi ştir. Makina kullanma konusunda i ş letmeleraras ı geni ş bir yard ı mla şma sözkonusudur
(1) (kredi veya kom ş ular aras ı nda yard ı mlaş ma şeklinde ücretsiz i ş yap ı lması , hem ferdi ve hemde mü şterek mülkiyet halinde, traktör ve ekipmanlar ı na
sahip i ş letmelerde görülmektedir. Traktör ve donan ım ı n ın ücretsiz verilmesi
daha ziyade akrabalar aras ı nda görülmektedir. Traktör müteahhitli ği, özellikle arazileri yeterli olmayan traktörlü i ş letmeler için, bir traktör i ş letmeciliği
şeklinde olmaktad ır.

a

Türkiye'de üretim ve tüketim alanlar ı nda faaliyet göstermek üzere
kurulan kooperatifler, uzun zamandan bu yana desteklendi ğ i ve te şvik edildi ğ i halde, bu kurulu şlar ı amaçlar ı na uygun bir şekilde yönetecek nitelikte
idareci olmad ığı ndan, ba şar ı l ı olamam ış lard ır. özellikle Türkiye'nin Orta ve
Bat ı bölgelerinde daha yayg ı n bir şekilde Tar ı m Kredi Kooperatifleri bünye-
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lerinde kurulan makina parklar ı olu şturulmu ştur. Bu kooperatiflerde, ortaklar ı n makina praklar ı ndan yararlanmas ı kar şı l ığı i şin miktar ı na veya makinan ı n üreticide kald ığı süreye göre ücret takdiri yap ı lm ışt ır. Daha sonra bu kooperatiflerde uygulanan proje devam ettirilememi ş , bünyelerinde makina park ıbulunan kooperatif say ıs ıda gittikçe azalm ış ve 1984 y ı l ı nda 16'ya kadar
düş müş tür(2) 1163 say ı l ı kooperatifler kanununa göre kurulan çok amaçl ı
Köy Kalk ı nma Kooperatifleri bünyelerinde, makina parklar ı kurulmu ştur. Kanun gere ğ i ortaklar ı n kat ı l ı m pay ı düşük oldu ğundan, projeye dayal ı olarak
kurulan makina parklar ı nda büyük ölçüde devlet deste ğ i sağlanmaktad ır. Ancak traktöre sahip olan kooperatflerin, bir k ısm ın ın da kaynak yetersizli ğ i
dolay ı s ıyla yeterli ekipmana sahip olmad ıklar ı anla şı lmaktad ır. Bünyelerinde
tar ı m makinalar ı i ş letmecili ğ i bulunan Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinden
muhtelif illerde 17 Adet oldu ğu tespit edilmi ş tir.(3)
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(1)

R.Demirci ve R.Ar ı kan, Kayseri ili Tar ı m i ş letmelerinde Makinala ş maya
ili ş kin Sosyo-Ekonomik Bir De ğ erlendirme, Kooperatifçilik, Say ı : 63
(1984), 5. 28-29

(2)
(3)

Tar ı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i Kay ı tlar ı
Tar ı m, Orman ve Koyi ş leri Bakanl ığı , Te ş kilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğ ü kay ıtlar ı .

TARIM I Ş LETMELERINDE MÜ Ş TEREK MAKINA KULLANMA
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Küçük makina ortakl ı klar ı n ı n i ş letmeleraras ı traktör ve makina kullan ım ı nda özel bir yeri vard ır. Mü şterek traktör mülkiyeti bilhassa yak ı n akrabalar
aras ında daha yayg ı n bulunmaktad ır. Türkiye tar ı m ı nda mekanizasyon ve sosyo-ekonomik geli ş me konusunda 1979 y ı l ı nda yap ı lan bir ara ştı rmada (1) anket yap ılan müş terek mülkiyet halinde traktör sahibi olan 17 i ş letmeden 6's ı
baba, o ğ ul ve karde ş ortak olduklar ı n ı , 3'ü di ğer akrabalar (mesela amca) ile,
7'si kom şu ve arkada ş lar ı ile ortakl ı k yapt ı klar ı n ı ifade etmi ş lerdir. Bu i ş letmelerde mü şterek mülkiyette anla şmazlı k durumunda, akrabalarla uzla ş man ı n
daha kolay oldu ğuna inan ılmaktad ır.
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4.3. Ara ştırma Yap ılan iş letmelerde Mü şterek Makina Kullan ımı
Orta Anadolu Co ğrafi bölgesinde kooperatif ortakl ı klar kurarak makina
park ı na sahip i ş letmelerde, makina kullan ı m durumunu ve bu ortakl ı kları n i ş leyi ş ini tespit etmek amac ıyla, ara ştırma kapsam ı na giren illerde makina park ına sahip kooperatiflerden de veri toplanm ışt ır. Ancak seçilen illerde ortak
tar ı m alet ve makinalar ı projesi uygulayan yeterli say ıda kooperatif bulunmad ığı ndan, bu organizasyon şeklini daha iyi inceleyebilmek için, kom şu illerde
makina park ına sahip bulunan kooperatifler de ara ştırma kapsam ı na al ı nm ış t ır.
Anket yap ı lan kooperatifler Köy Kalk ı nma Kooperatifi olup Ankara (5)
Eski şehir (5), K ır şehir (2) ve Kayseri (1) illerinde olmak üzere toplam 13
adettir. Bu kooperatiflerin kurulu ş lar ı 1965-1980 y ı lları aras ı nda gerçekle ş mi ş tir. Bu kooperatifler çok amaçl ı olup, kooperatiflerin % 62'si alet-makina
kullan ı m ı projesi d ışı nda ba şka bir konuda da faaliyet göstermekte, % 38'i i ş Ime, satış , sulama ve tüketim konu veya konular ı nda ortaklar ı na hizmet götürmektedirler. Kooperatiflerin kurulu şunda, kooperatif kurma fikrinin Kooperatiflerin tamam ına yak ı n bir k ı sm ında ortaklardan geldi ğ i tespit edilmi ştir.
Bu durum, kooperatifin bir ihtiyaçdan do ğ du ğunu göstermektedir. Kooperatiflerde ortaklar ı n paylar ı 500-30000 TL. aras ı nda de ğ iş mektedir. 1163 say ı l ı
Kooperatifler Kanununda, ortak ba şı na ödenecek azami ortakl ı k pay ı 30.000
TL. ile sı n ırland ırı ld ığından, bu husus sermaye te şekkülünde s ı n ırlay ıc ı bir
faktör olarak rol oynamaktad ır. Kooperatif ba şı na dü şen ortalama sermaye
2.061.216 TL. dir. Kooperatiflerin % 92'si makina sat ı n almada finansman
kaynağı olarak, ortak paylar ı ve Köy Kalk ınma Kooperatiflerini desteklemek
için verilen fon kredisini kullan ırlarken, sadece % 8'i ortakl ı k paylar ı ile banka
kredisi ku Ilanm ış lard ır.

(1) E.Gohl Mechanislerung der Landwlrtschaft und Sozial ökonornische Entwicklung in der Türkei, Stutgart, 1981, s. 145.
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Kooperatiflerde ortak say ı sı 15-258 aras ı nda de ğ i ş mekte olup, kooperatif başı na ortalama 84 ortak dü ş mektedir. Ayr ıca kooperatif ortaklar ı n ı n %
22'sinin kendi traktörü olmas ı na ra ğ men, kooperatif üyesi olarak kooperatif
makina park ı ndan da istifade etmektedirler.
Kooperatiflerden % 46's ı sadece ortaklar ı na hizmet götürürken, % 54'ü
ortak olmayan i ş letmelerede i ş yapmaktad ırlar. Genel olarak de ğerlendirdiğ inde, bütün kooperatiflerde mevcut alet ve makinalar ı n y ı ll ı k normal çal ış ma
kapasitelerinin alt ında çal ış tığı ve bununda kooperatifin ba şar ı sı üzerine
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olumsuz etki yapt ığı belirlenmi ştir. Kooperatifler alet-makina hizmeti kar şı l ı ğı elde ettikleri has ı latı n % 83'ünü ortaklardan, % 17'sini ise ortak olmayan
i ş letmelere yapt ı klar ı i ş kar şı l ığı nda elde etmi ş lerdir.
Kooperatifler, alet ve makina hizmetleri için ortaklara ve ortak olmayanlara genellikle farkl ı ücret uygulamaktad ırlar. Kooperatif park ı nda mevcut
alet ve makinalar ı n çal ış ma ücretleri, müteahhit şeklinde alet-makina kullan ım ı na göre daha ucuzdur. Çal ış ma ücreti kooperatiflerin % 62'sinde kredili
(hasat sonu tahsil edilmek üzere) % 38'inde ise pe ş in olarak al ı nmaktad ır. Ayr ı ca kendileriyle görü ş ülen kooperatif ortaklar ı , kooperatif hizmetlerinin
müteahhitlik şeklindeki kullan ıma göre daha kaliteli oldu ğunu, özellikle biçerdöverle hububat hasad ı nda dane kay ıplar ı n ı n asgari' seviyeye indi ğ ini ifade
etmi ş lerdir.
ilet ve makina hizmetinden yararlanmak isteyen ortaklar genellikle 3-7
gün önce kooperatife ba şvurarak hizmet taleplerini bildirmektedirler. i ş talepleri s ı raya konularak zaman ı gelince yap ı lmaktad ır. Ortak kooperatif münasebetleri bak ı m ından, kooperatiflerin % 47'sinde, ortak ili ş kilerinde hiç bir
problemin olmad ığı ifade edilirken, % 37'inde alet-makinan ın kullanma s ıras ı
konusunda anla ş mazl ı kların olduğu, % 16'sı nda ise sorumluluk sı n ır ı n ın tespiti aç ı s ı ndan görü ş farkl ı l ı klar ı oldu ğu belirlenmi ş tir. Kooperatif genel kurulunda seçilen yöneticiler, ortaklar ad ına organizasyon i ş ini üstlenmektedirler.
Bunlara kooperatifçe hiçbir ücret ödenmemekte, ancak kooperatiflerin çoğunda (% 62) kooperatif i ş lerini takip ettikleri günlerde kendilerine bütçeden
yolluk ödenmektedir.

Kooperatiflerin % 85'i 1984 faaliyet y ı l ı nda alet-makina hizmeti sonucunda kar elde etmi ş lerdir. Ancak kar elde eden kooperatiflerden sadece %
19'u bu kâr ı , yedek akçe olarak ay ır ırken, % 18'i borçlar ı n ı ödemede kullanm ış tır. Ortaklar ı na risturn dağıt ı m ı yapan kooperatif yoktur.
Küçük makina ortakl ığı i ş letmeleraras ı müş terek makina kullan ım ında
büyük öneme sahiptir. Anket yap ı lan 77 i ş letmeden 38'i ortak alet ve makinaya sahip bulunmaktad ır. Makina ortakl ığı , genellikle yak ı n akrabalar aras ı nda
daha yayg ı nd ır. Ortak makina kullanan i ş letmelerde ortak say ı sı 2-9 aras ı nda
deği ş mektedir. i ş letmelerin % 79'unda traktör ve ekipmanlar ı na sadece iki i ş 36
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'etme ortak iken, % 13 ünde 3 i ş letme, % 5'nde 4 i ş letme ve % 3'ünde ise 9 i ş letme ortakt ır. 38 i ş letmenin sadece dördünce biçerdöver mevcut olup, birine
2 i ş letme, ikisine üç i ş letme, bir tanesine ise 9 i ş letme ortakt ı r.
'Alet kira ortakl ığı , ortaklardan birinde ekseriya traktör sat ı n almak için
yeterli sermaye bulunmad ığı zaman ortaya ç ı kmakt ır. Bu durumda, insiyatif
ortaklardan birinde olmakta, ya kredi imkan ı arayan bir ortak, veya traktör
sahipli ğ inin faydasına inanan sermaye bak ım ı ndan güsüz bir ortak, traktör
sat ı n almay ı planlayan ve paraya ihtiyac ı bulunan akraba veya kom şusuna
ortakl ık teklif etmektedir.
Genel olarak ortaklar alet ve makinalar ı n mülkiyetinde e ş it paya sahiptirler. Ancak ortaya ç ı kan masraflar ı n dağı lı m ı nda farklar görülmektedir. Esas
itibariyle ortak i ş letmelerin, kullan ım dereceleri baz al ı nmaktad ır. Ortak
traktör kullanmada farkl ı hesapla ş ma ustilleri sözkonusu olmaktad ır. Bunlar;
—İş letme büyüklükten farkl ı olsa dahi, karde ş ler ve yak ı n akrabalar arası daki ortakl ı kta, masraflar e şit payla ştır ı l ı r.
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— Masraflar i ş letme arazisi nisbetine göre da ğı tı l ır.
—Her ortak ayn ı büyüklükte tar ı m arazisine sahipse masraf hesap edilmez. Ancak bir ortak traktörü daha fazla kullanmak isterse, o mahâlde geçerli olan ücreti öder. Di ğer harcamalar (veya müteahhitlik dolay ı sıyla elde edilen gelirler) ortaklar aras ı nda e şit bir şekilde pay edilir.
Müterek makinaya sahip i ş letmelerde, i ş letme arazisinde, kira ve ortakç ı lı kla tutulan arazinin nisbeti % 31'dir. Bu oran %Mi makina kullanan i ş letmelere (% 24) göre daha yüksektir. Mü şterek makinaya sahip i ş letmelerin kirac ıl ı k ve ortakç ı l ı kla i ş ledikleri arazinin% 13,7'si sulu, % 86,3'ü ise k ıraç tarlaarazisidir. Mü şterek makinaya sahip 38 i ş 'etmeden 26's ı kirac ı l ı k ve ortakç ı l ı kla arazi i ş lemektedir. Bu durumda;
—Arazi ortaklar taraf ı ndan müş tereken kiraya veya orta ğa tutulmu ş sa,
gelir ve masraf e şit bir şekilde pay edilmekte,
—Ortaklar aras ı nda kirac ıl ı k ve ortakç ı l ı kla arazi i ş leme dolay ı s ıyla i ş letme büyüklü ğü farkl ı l ığı ortaya ç ı karsa, bu durumda masraflar i ş letme arazisi
nisbetine göre; veya i ş letmeler farkla araziyesahipse, o zaman kullan ı m derecesine göre, rayiç bedel üzerinden ödeme yap ı lmaktad ır.
Ortak alet makinaya sahip olan i ş letmelerden sadece 4'ünden biçerdöver bulunmakta ve masraflar ile gelirlerin taksiminde ortakl ı k paylar ı ve i ş letme arazisi büyüklükleri esas al ı nmaktad ır.
5. MUHTELİF MAKİNA KULLANMA ŞEKILLERINE GÖRE OPT İMUM İŞ LETME ORGANİZASYONLARI
5.1. İşletme Modelleri
Muhtelif makina kullanma şekillerinin, i ş letme organizasyonlar ı ve i ş let-
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me başar ı s ına etkisi i ş letme modelleri yard ı m ıyla yard ı m ıyla ara şt ır ı lm ışt ır.
Ara şt ırma kapsam ı na giren i ş letmelerin tipik olmayan şartlar ı n ı gözlem d ışı
b ırakmak amac ıyla, münferit i ş letmelerin planlamas ı yerine, bölgede en çok
rastlanan tar ı m teknikleri ile girdi ç ı kt ı seviyelerini yansıtan i ş letme verilerinden hareketle ortaya konan modeller, hesaplamaya esas te ş kil etmi ştir. Tabii'
ve ekonomik şartlar, arazi, i şgücü ve sermaye kapasiteleri, belirli üretim faaliyetleri ve bunlar ı n girdi-ç ı kt ı oranlar ı ile ilgili katsay ı lar, incelenen i ş letmelerinortalama 'de ğerleri esas al ı narak modele yans ıtı lm ışt ır. incelenen i ş letmelerde elde edilmesi mümkün olmayan, yem ve i şgücü ihtiyaçlar ı ile ilgili katsay ı -
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lar için ise, norm verileri kullan ı lm ışt ır. Ayr ıca i ş letmenin i ş letilmesinde temel amaç, belirli yan şartlara uymak kayd ıyla gelirin azamile ş tirilmesidir. Bunu d ışı nda kalan subjektif hedefler inceleme d ışı nda b ırak ı lm ış tı r.
Fiyatlar d ışardan i ş letmeye tesir eden faktörlerdir. i ş letmeci fiyatlar
kar şı sı nda sadece "Üretimini ayarlay ı c ı "(1) olarak davranmak durumundad ır.
Bu bak ımdan modelde yüksek talep elastikiyetine sahip ve i ş letmelerde üretim
hacminin geni ş letilmesiyle sat ış güçlükleri olan ürünler s ı n ırland ı r ı lm ış ve makina kullanma seviyesini etkilemeyecek ve mevcut olan i ş letmelerde esasen
pek önemli olmayan te şebbüsler (sebzecilik, meyvecilik, ba ğ cı l ı k, kavakç ı l ı k,
keçi ve kümes hayvanlar ı yeti ş tiricili ğ i) dikkate al ı nmayarak planlama d ışı b ı rak ı lm ış t ı r.
i ş letmelerden toplanan verilere dayanarak, i ş letme geni ş lik gruplar ı (1250, 251 ve daha büyük) ve farkl ı makina kullanma şekilleri,\ferdi, ortak, müteahhit, ve kooperatif makina park ından yararlananlar, esas al ı narak i ş letme
modelleri te ş kil edilmi ştir. Bu i ş letme modellerinin olu şturulmas ı nda veri olarak, her bir i ş letme büyüklük grubundaki i ş letmelerden elde edilen ortalama
de ğerler kullan ı lm ışt ı r. Bu bak ımdan her i ş letme büyüklük grubu, gerçe ğe daha yak ın ve kendi i ş letme büyüklük grubudaki i ş letmeleri karekterize edecek
bir özelli ğe sahip bulunmaktad ır. Böylelikle i ş letmelerin mevcut şartlar ı ndan
hareketle ortaya konan i ş letme modelleri ile planlama sonucu ortaya ç ı kan
sonuçlar ı n kar şı la ştı r ı lmas ı daha anlaml ı d ır. Belirli bir büyüklük grubunda, sadece farkl ı makina kullanma şekillerinin de ği ş ken olarak al ı narak, ortaya ç ı kan sonuçlar ı n mukayese edilebilir olmas ı büyük önem ta şı maktad ır.
Plânlama sahas ı nda, iki i ş letme büyüklük grubu için ayr ı model te ş kil
edilmi ş , ferd1' makina park ı na sahip i ş letmeler" temel model" olarak ele al ı narak, ortak makinaya sahip olma, kooperatif makina park ı ndan istif2de etme

(1)

E.Sch nleder, Einführung in die Wirtschaftstheorie, 9. Auflage J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1964, s. 61.
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ve müteahhide götürü i ş yapt ı rma gibi farkl ı makina kullanma şekillerinin, i ş letme organizasyonu ve geliri üzerine etkileri, alternatif hesaplamalarla ortaya
konulmu ştur.
5.2. Plâ nlama Verileni
Plânlamaya esas al ı nan i ş letme geni ş liklerinin tespitinde mekanizasyon
seviyesini etkilemeyen meyvelik, ba ğ arazisi, sebzeiik ve kayakl ı k arazisinin
ç ı kar ı lması öngörülerek tarla arazisi esas al ı nm ış tır. Tarla arazisinde k ı raç ve
sulu arazi dikkate al ı nm ış t ır. K ıraç arazide nadas nisbeti 1-250 dekar büyük-

a

lük grubunda (I. Grup) % 34,24,25 dekar ve daha büyük i ş letmelerde (Il.
Grup) ise % 43,49 olarak al ı nm ış tı r. Buna göre Planlamaya esas al ı nan i ş letme arazisi I. Grupta 138,13 dekar, bunun 37,04 dekar ı sulu, Il. Grupta ise
471.57 dekar, bunun 87.10 dekar ı ise sulu arazidir. Ayr ı ca yeti ştirilen bitkilerin münavebe s ı n ırl ı klar ı dikkate al ı nm ışt ır. Bu s ı n ırl ı l ı klar. Hububat için,.
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% 67, buğ dayda % 50 arpa da % 25, nohutda % 33, Yonca da % 17 ve ç pa
bitkilerinde % 33 olarak belirlenmi ş tir.
i şgücü kapasitesinin tespitinde, i ş letmede devaml ı çal ış an aile i şgücü
varl ığı ndan hareket edilerek i şgücü varl ığı bulunmu ştur. Makinala şma ile i ş gücü varl ığı aras ı nda s ı k ı bir ili ş ki bulundu ğ undan, i şgücürıiin y ı ll ı k çal ış ma süresi, tarla çal ış ma dönemleri ve süreleri dikkate al ı narak hesaplanm ış tı r. Tarla
çal ış ma dönemleri olarak, ilkbahar çal ış ma dönemi, Bak ı m dönemi, Hububat
Hasad ı Dönemi, Sonbahar Çal ış ma Dönemi belirlenmi ştir. Bu dönemlerde 1.
Grup i ş letmelerde s ıras ıyla 1031, 1085, 841 ve 2209 i şgücü saat, Il. Grup
i ş letmelerde 1618, 1704, 1321 ve 3479 i şgücü saat i şgücü kapasitesi hesaplanm ış tır.
Bina kapasitesi belirlenirken, bölgede hakim ah ı rlama şekillerine uyularak, genç ve ana hayvanlar için bir ayr ı m yap ı lmam ışt ır. i ş letmelerde kaba ve
keş if yem için depo kapasiteleri ile makina gib di ğer i ş letme binalar ı n ı n yeterli ölçüde mevcut oldu ğu varsay ı lm ış tı r. İş letme büyüklük gruplar ı itibariyle I. Grup iş letmelerde 37 m 2 ah ır, 18 m2 , a ğı t kapasitesi II. Grup i ş letmelerdeise 52 rn L ah ır, 70 m 2 bulunmu ştur.
Makine kapasitesi tespit edilirken, sözkonusu i ş letme büyüklük grubunda bölgede en çok rastlanan, traktör gücü ile alet ve makina varl ığı esasa l ı nm ışt ı r. İş letme modellerindeki alet-makina donan ı m ı temel al ı nm ış ve her
büyüklük grubunda bunlar ı n 2,3 veya 4 ortak mülkiyet halinde i ş letmelerde
val ığı kabul edilmi ştir. Ayr ıca mukayeseyi sa ğ lamak için, kooperatif makina
park ından istifade eden ve müteahhide i ş yapt ı ran i ş letmelerin dahil oldu ğu
büyüklük grubuna ait alet ve makinalar ı n kullan ı ld ığı kabul edilmi ştir.
Üretim faaliyeti olarak incelenen i ş letmelerde çavdar, yulaf ve nohut,
kraç, şeker pancar ı , ayçiçe ğ i ve yonca sulu şartlarda yeti ş tirildi ğ inden, buna

PROF. DR. RASİH DEMIRCI

uyulmu ş bu ğday ve arpan ı n nem sulu ve hem de k ıraç arazide yeti ştirilebilece ği öngörülmü ş tür. Muhtelif i ş letme büyüklükleri itibariyle üretim faaliyetlernin elirlenmesinde, üretim faaliyetlerinin entansite dereceleri ile masraf
miktar ve kambinasyonlar ı n ı n tespitinde, incelenen i ş letmelerde bulunan ortalama verim, masraf ve fiyat seviyelerine ba ğ l ı kal ı nm ıştır.
5.3. Matriks

Teşkili

a

Plânlamaya esas olacak lüzumlu bilgiler, üretimi s ı n ırlayan i ş letme kapasite len üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere ait brüt karlar ile girdi ç ı kt ı katsay ı lar ı belirlendikten sonra, hesaplama için matriks te ş kil edilebilir. Planlama
hesaplar ı için ferdt ve ortak makina kullanan i ş letmelerle kooperatif makina
park ından faydalanan ve müteahhide ücret kar şı l ığı i ş gördüren model
alternatifi için ayr ı bir rnatriks verilmemi ş , örnek olmak üzere Ek Cetvel 1 düzenlenmi ştir.
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Matriks tablosunun üst k ı sı m ı nda, plânlamada dikkate al ı nana üretim
faaliyetleri ve faaliyetler (sütunlar) sol k ısm ı nda ise üretimi s ı n ırlayan faktörler (s ıralar) yer almaktad ır.

Tabloda brüt kâr veya fiyat s ıras ı ndaki (C•) de ğerleri, her bir faaliyetin
i
brüt kâr veya fiyat ın ı (de ğ i şen masraflar ı veya b rim fiyatı n ı) göstermektedir.
. sırası nda görülen (+) i şaretli de ğerler üretim faaliyetlerinin bir biriminin
I
gayri safi üretim de ğerinden de ği şen masraflar ç ı kt ı ktan sonra elde edilen brüt
kar ı n, (—) i ş aretli de ğerler ara faaliyetler (nadas, yonca, saman) ile transfer
faaliyetlerinin (i şgücü sat ı n alma) de ği şen masrafı n ı veya fiyat ı n ı göstermektedir.

C

Matriks tablosundaki K sütunu üretimi s ı n ırlayan faktörlerin miktar ın ı
o
veya azami kapasitelerini göstermektedir. Bu sütunda, sözgelimi münavebe, saman, kuru ot, yem talepleri ile ilgili matriks içi s ın ı rlamalar sebebiyle, ba ş langıçta herhangi bir üretim sözkonusu olmad ığı ndan, (0) de ğerleri yer almaktad ır. Ferdi ve ortak makina kullan ı m ı n ı n ekonomiklili ğ inin ara şt ır ı lmas ı nda,
traktör kapasitesinin mülkiyet durumuna göre s ı n ır ı n ı belirlemek amac ıyla,
bu sütundaki de ğerler alternatifli olarak al ı nm ış tır.
6.

PLANLAMA SONUÇ LARI

Türkiye tar ı m ı nda makinala şman ı n yayg ı nlaş ması ile, sabit masraf yükünün i ş letme ba şar ı lar ı üzerine etkisini azaltmak amac ıyla i ş letmeleraras ı makina kullanma konusunun gündeme geldi ğ i görülmektedir. Özellikle alet ve makina temininde yeterli sermayeye sahip olmayan küçük i ş letmeler, i ş letme d ı şı ndan temin ettikleri alet ve makinaya ba ğıml ı kalmaktad ı rlar. Ara ştırma
40
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kapsam ı na Orta Anadolu Co ğ rafi bölgesinde ferd makina kullan ım ı yan ı nda
küçük makina ortakl ı klar ı n ı n kuruldu ğu, az da olsa, i ş letmelerin ortak olduklar ı kooperatiflerin makina park ından istifade ettikleri, bu imkanlar da
mevcut de ğ ilse tanm i ş lerini kom ş u i ş letmelerin veya müteahhide ait makina
parklar ı ndan faydalan ılarak belirli bir ücret kar şı l ığı nda gördükleri gözlenmektedir.
250 dekar ve daha küçük olan i ş letme büyüklük grubunda, i ş letme arazisinin bir traktör kapasitesini tamamen kullanacak büyüklükte olmad ığı ,
i ş letmelerin bir traktöre ve ekipmanlar ı na ferdi olarak sahip olmalar ı durumunda, makina kapasitesinin bir bölümünün at ı l kald ığı anla şı lmaktad ır. Bu
at ı l kapasitenin i ş letme başar ı s ı n ı olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim alet
ve makinaya üçlü mülkiyet halinde sahip olan i ş letmelerde i ş letme başar ı sı
o Irak tar ı msal gelir, -Ferdi' olarak alet ve makinaya sâhip olan i ş letmelere naza-
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ran 22,17 daha fazla bulunmu ş tur. Ancak i ş letmelerin dörtlü mülkiyet halinde gerekli alet ve makinaya sâhip olmalar ı halinde; i ş letme başı na düşen traktör kapasitesi, i ş letme arazisinin tamam ı n ı i ş lemeye yeterli olmad ığı ndan
k ıraç arazinin 1/4 ünden fazlas ı bo ş kalmaktad ır. Ayr ı ca sulu arazide traktör
kapasitesini daha iyi de ğerlendirdi ğ inden ayçiçe ği, şeker pancar ı tar ı m ı yerine ikame olmaktad ır. Neticede üçlü mülkiyet halinde ortak makinaya sahip i ş letmelere nazaran tar ı msal gelir 272.172.000 TL. daha dü şük bir seviyede bulunmu ş tu r
.

Di ğer taratan kooperatif makina park ı ndan istifade eden 250 dekardan
daha küçük i ş letmelerde i ş letme organizasyonu sadece sulu arazide de ğ i ş ikli-

ğe u ğramakta ve tar ı msal gelir 1.258.436 TL. ile bütün model alternatiflerine
göre en yüksek seviyeye ula ş maktad ır. Bu i ş letme büyüklük grubunda elde
edilen i ş letme geliri bak ım ı ndan ikinci sı ray ı müteahhide ait makina park ı ndan istifade eden i ş letmeler i şgal etmektedirler. Buna göre küçük i ş letme grubunda, ferdi alet makinaya sahip olman ı n ekonomik bir avantaj ı yoktur. En
iyi sonuç, kooperatif makina park ından istifade edildi ğ i durumda elde edilmektedir. Müteahhide ait makina park ından istifade etmek veya kom şu i ş letmelerdeki alet ve makinalardan istifade etmek, tar ı m i ş lerinin zaman ında yap ı larnaması gibi bir sonuç getirece ğ inden, tarimsal gelir bak ım ı ndan, üst s ıray ı i şgal etmesi yönünden ihtiyatla kar şı lamak gerekir. Kooperatif makina park ı ndan istifade etmek imkan ı olmayan bu büyüklük grubundaki i ş letmelerde
ise, üçlü mülkiyet halinde makina ortakl ığı en uygun makina kullanma şeklidir.

251 dekar ve daha büyük olan i ş letmeler grubunda, i ş letmeler taraf ı ndan ortak makinaya sâhip olma (iki ortak dahil) ferdi mülkiyete nazaran i ş letme geliri, traktör kapasitesinin ortak i ş letmelerin, arâzilerini i ş lemeye yeterli
olmay ışı sebebiyle daha dü şük bulunmaktad ı r. Bu bakı mdan büyük i ş letme-
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leri temsil eden bu i ş letmeler için makina ortakl ığı i ş letme ba şarı sın ı olumsuz
yönde etkileyecektir. Kooperatif ve müteahhit park ı ndan istifade ederek
tar ı m i ş lerinin gördürülmesi, ferdi makina sahipli ğ ine nazaran daha yüksek
bir tar ımsal gelirin elde edilmesi imkan ın ı doğurmakta ise de bu büyüklük grubunda, tar ım ı n tabiat şartları na bağıml ı olması ve tar ı msal faaliyette i şin gerekti ği zamanda yap ı lması zorunlulu ğu, iş letme d ışı nda bir makina park ından
istifade, rizikonun artmas ı tehlikesini do ğurur. Bu bak ımdan istenilen zamanda makinan ın temininin garanti edilebildi ği durumlarda tavsiyeye şayan bir
uygulama olacaktır.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei dieser Arbeit, wurde in Mittelanatolien anhand einzelbetrieblichen Modelkalkulationen unter den vorhandenen Verhaeltnisse durch den Vergleich zwischen den Betrieben
mit gemeinsamen Maschienenhaltung und den Betrieben mit eigenen maschieneneigentum,
das günstigste ınaschienenverwendungsform festgestellt und der Einfluss der gemeinsamen
Maschienenhaltung auf das Betriebseinkonunen und auf die Betriebsorganisation herausgestellt.
Im Hinblick auf das Betriebserfolgt nimmten nach der Planungsergebnisse den Betrieben unter 250 da von den Maschienenparken des Genossenschaften Nutzun ziehenden Bet_
rieben, die ersten Platz ein. Bei der Maschienengemeinschaften wurde die günstigste Partnerzahl als drei gefunden.
Bei der Betrieben über 250 da wirkt sich die gemeinschaftlichen Maschienennutzung
auf das Verminderung des Betriebseinkommen, da es die Schlepperkapazitaet nicht
ausreicht, die ganze Betriebsflaeche zu bearbeitew. Bei dieser Betriebsgrössengruppe erzielte
der günstigste Ergebnisse bei den durch den genossen schaftlichen Maschienenparken und
Lohnunternehmen arbeitenden Betrieben.
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Kooperatif Latince "cooperatio" kelimesinden gelir. Etimolojik tetkikler sonucunda
Kooperatif mü ş terek i ş yapmak manas ında kullan ı lm ıştı r. Bu iş mefhumu istihsalden (üretim) istihlake (tüketime) kadar bütün iktisadi faaliyetleri kapsamaktad ı r.
Yukarı da arzetti ğ im istihsal incelenirse görülür ki istihsal, istihsal vas ı talar ın ı elinde
bulunduranlara göre iki k ısı-na ayr ı l ı r.
1- Vasıtalar bir ki şinin emrindedir.
2- Vası talar bir çok insanlar ı n elindedir, neticeden e ş it şartlarla istifade imkanlar ı vard ır. i ş te bu ikinci husus Kooperatiflerin temelini te ş kil eder. Kooperatif kelimesinin h ıfzettiği mü şterek i ş yapma da bu istihsal vas ıtalar ın ı n bir kiş inin tekelinde olmay ıp bir çok insan ın elinde bulunmas ı dır. insanları, tarihin ilk günlerinden beri, cemiyet halinde ya şamaya
zorlayan sebepler vard ı r. Coğ rafi şartlar ve di ğer etkenler, insanlar ı daha do ğrusu tabiat insanları birbirine mecburen yakla ştırıyor, mü şterek çal ış maya sevk ediyor. i ş te bu i ş birli ği
ihtiyac ı ve tatbikat ı "Doktor Fauquet'in Kooperatif örtü" dedi ği bir bağl ı l ı k doğuyor. Bu
örfe misal olarak 1844 öncesi İ ngiltere'deki Köylülerin mü ş terek de ğirmen çal ıştı rıp unları n ı öğütmelerini ve memleketimizden de köylerde, çama şı rhaneler ve köy otlaklar ı n ı misal olarak verebiliriz. Sonra köylerde bütün köy halk ı n ı n tarlalar ı n ı hep birden sı rayla ekip
biçmelerini "Kooperatif örtünün" tatbikat ı nda tipik bir misal olarak söyleyebiliriz.
II. KOOPERATİFİN T'ARIF İ :

.

Kooperatifi şöyle tariş edilebilir. "Belirli ve ortak bir amaca ula şmak üzere bireylerin
ekonomik varl ı k ve güçlerini birle ştirmelerine Kooperatif denilir.
Kooperatif: Ayn ı neviden ihtiyaçlar ı, Müş terek gayret sarfetmek suretiyle temin etmek
gayesi ile birle şen insanları n meydana getirdi ği teşekküldür.
Şu noktay ı da belirtmek laz ım gelir, Kooperatifler ne tamamen ekonomik ve ne de tamamen sosyal kurum telakki edilebilir. Bu iki müessese aras ı nda nev-i şahs ına münhas ı r bir
iş letme şekli olarak göze çarparlar.
Biraz evvel yukar ı da arzetti ğim son iki madde ile kooperatifleri ticaret ş irketlerinden
ay ırmak mümkün olacakt ır.
Sosyal gaye ile Kooperatifler kâr amac ın ı ikinci plana b ı rakm ış lardı r. Şüphesiz sosyal
masraflar çoğaldı kça kâr azal ı r ve ikinci planda kal ı r.
*
VIII. TÜRK KOOPE RATiFçl LIK HAFTASI'nda Malatya'da verilen Konferans.
** YÖK Personel Dairesi Ba ş kana
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III. KOOPERATIF LERIN TE ŞEKKÜLÜ
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"Hukuk kaideleri ekonomik hayat ı n intizam ve emniyet içinde şartı d ı r."(5) Ve bir
memlekette ekonomik durum o memleketin hukuk nizam ı nı n tesiri alt ı ndad ır.
Böylece iktisadi te şekküllerden olan Kooperatifler her halde kanunlar ı n himayesinde
kurulu ş ve geliş me imkan ı na sahip olacaklard ı r.
Zira Kanunlar Sosyal Duruma intibak etmekle faydal ı olabilen hukuk kaidelerinden
ibarettir.
Kooperatifler, hukuki kurallara ba ğ lanmadan öncede vard ı yani I k önce Kooperatif kurulmu ş ve geli ş mi ş sonra hukuki bir çerçeve içerisine al ı nm ış tı r.
Tarihi sı ra takip edilecek olursa ilk kooperatifleri istihlak sonra kredi ve sonralar ı istihlak Kooperatifçili ğ inin tekamülü neticesi olarak istihsal kooperatifçili ğ i baş gösteriyor ve
nihayet yap ı kooperatifleri veya yap ı tasarruf kooperatifleri görülüyor.
Kooperatifin tarihi insanl ı k tarihi kadar eskidir. Ne zaman ki ş iler birbirlerine yard ı mc ı
olmak üzere mü ş terek hareket etmi ş lerse orada basit bir kooperatif örne ğ i ortaya koymuş lard ır. Her memlekette örf ve adete dayanan mü şterek hareketler vard ır.
Avrupa ülkelerinde "Mir, Zadruge veya artel, Afrika'da tar ı msal kesimde yap ı lan i ş birliklerinden aikin gaya, efako, egbe, kompin, ikokora" tasarrufta i ş birli ği olan "esusu"; Latin Amerika'da "aylk ı "; Meksika'da "ejido"; Hindistan'da "ponsava"; Japonya da "dozuku,
kumi, burakn, yui geleneksel kooperatif şeklindeki mü şterek çal ış ma ve i ş birli ğ idir.
Dayan ış ma ve i ş birliğ ini hedef alan bu tip.geleneksel kooperatif kurulu ş ları yüzy ıllar
boyu Türk Toplumunda "imece" ismi ile kullan ı lm ış tı r. Ayrıca Türk Toplumunda "keş ik,
ahi ve aul" da mü şterek çal ışma ve i ş birli ğ inin örneklerindendir. Bu hususu biraz sonra
Türk toplumunda kooperatifçilik bölümünde geni ş olarak takdim edece ğ im.
İ ngiltere'nin Rochdale kasabas ı nda Charles Howarth' ı n öncülük yapt ığı 28 kiş i tarafı ndan 1844 y ı l ında ilk kooperatif kurulmu ştur. Bu giri ş im öylesine geli ştiki kasaban ı n ismini
taşıyan kurallar "Rochdale Prensipleri" olarak bütün dünyada ün yapm ıştır. Bu başarı l ı giriş im, 1844 y ı l ı nda olduğu için bu tarih kooperatifle ş me hareketinin "do ğum y ıl ı " olarak
kabul edilmektedir.
Aynı y ıllarda Avrupa'n ın diğer ülkelerinde ve de ğiş ik amaçlarda kooperatifler kurulmaya baş lam ış tır. Almanya'da tar ı msal amaçl ı kooperatfler kurulmu ştur. I.W. Raifeisen
öncülüğünde kurulan bu kooperatifler hala .kurucunun ad ı n ı taşımaktad ı r.

IV- ÇF ŞITLI ÜLKELERDE KOOPERATİFÇİLİ K HAREKETLERI
1- INGILTERE'DE KOOPERAT İFÇ İLİK
1- Robert Owen (1771-1858)
Bugünkü anlam ıyla ilk kooperatifçilik geçen yüzy ı lda Ingiltere'de ba şlam ıştır. Kooperatif hareketinin sosyal reformlar ı gerçekle ştirmenin bir arac ı olarak dü şünenlerden biri
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olan R. Owen ütopist sosyalistlerin temsilcilerinden biridir.
B- Dr. William King (1786-1865)
Tüketim kooperatifçili ğ in in ilk kurucusu olarak kabul edilmektedir. Dr. William King'e
göre mevcut ekonomik ve sosyal düzen çe şitli sefalete sebep olmaktad ı r. Mevcut düzende
iş çiler baş kalar ı için çal ış tı klar ı ndan gelirleri yeterli de ğildir. Sermaye ve üretim araçlar ı n ı n
olmaması sebebiyle kendi hesaplar ı na çal ış maktad ı rlar. Hal çaresi ise kooperatif şeklinde
birle şmeleridir. Dr. King, R. Owen'e göre daha hürriyetçi ve daha demokrat görü ş lüdür.
King'e göre ortakl ık gönüllülük esas ı na dayan ı r. Sı n ıf kavgas ı na kar şı dı r, Kooperatifçili ğ i
sı n ıflar ı n çat ış ması n ı önleyen bir istikrar unsuru olarak kabul etmektedir.

a

C- Rochdale Öncüleri
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Rochdale haksever öncüleri olarak bilinen bu kooperatif hareket özellikle tüketim kooperatiflerinin modern anlamdaki ba şarı l ı uygulay ıc ı lar ı olarak kabul edilmektedir. Ayn ı zamanda kooperatif il kelerinden birço ğunu tespit etmi ş lerdir.
21 Aral ı k 1844 y ı l ı nda İ ngiltere'de Rochdale kasabas ı nda dokuma ve trikotaj sanayindeçal ışan 28 i şçi tarafı ndan başlatı lan bu kooperatif hareketi günümüzdeki kooperatif anlay iş ini yansıtmaktad ır.
Bu kooperatifin kurulu ş tarihinin Dünya Kooperatifçilik Günü olarak benimsendi ğ i bilinmektedir.
Ancak ne varki bu konuda ciddi araştı rmalar yapan Refik H. SOYKUT eserinde 1944
y ı l ında bası lm ış olan "The Co-Operator" adl ı derginin 5. say ısı nda John B. HIGGINS
imzası ile yay ımlanan "insanl ı k Bilimi Ahilik" Londra'da yay ı nlanmakta olan bu dergideki
makalesinde HIGGINS ş unlar ı yazmaktad ır:
"Gerçekten haksever ilk öncüler kooperatifi 'nin kurucular ı aras ı nda yer alan dokuma
işçilerinden biri M İ CHAEL SOMDOWN, orta Anadolu'nun el dokumac ı l ığı n ı incelemek ve
edindiğ i bilgileri İ ngiltere'de Endüstri Devriminin ba şlamas ıyla geliş en tekstil endüstrisine
aktarabilmek amacryle, Türkiye'ye gönderilmi ştir. Sondown' ın Sivas, Kayseri, Nevşehir,
Kırşehir, ve Ni ğ de yörelerinde 1828 ile 1831 y ılları arası nda çal ıştığı ve gözlemlerini İ ngiltere'de yaz ıl ı olarak aktard ığı konusunda bilgiler vard ır" demektir.
Rochdale olay ın ın yarat ıc ı lar ından olan Michael Sondown' ın Türkiye'ye gelip, Ahili ğ i
inceledikten sonra Rochdale'e dönerek hadisenin gerçekle ş mesine kat ı lmas ı ve Ahilikten
büyük ölçüde etkilenmemi ş olması kar şıs ı nda, Rochdale olay ı n ı dünyan ı n ilk kooperatifçili hareketi olarak kabul etmek bilmiyorum mümkün müdür?
Bugünkü İ ngiltere'de tüketim kooperatifleri halka ucuz ve kaliteli mal sa ğlamaktad ı r.
Bu ülkedeki kooperatiflerin tümü 1852 y ıl ı nda yürürlü ğe konan kooperatifler Kanununa
bağl ıd ır.
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2- FRANSA'DA KOOPERATIFÇILIK
Fransa'daki kooperatiflerin öncüsü Charles Fourier (1772-1837) dir. Liberal ekonom
sistemine kar şı olan Fourier sanayile ş meyi i ş çi gelirlerini art ı rmadan, üretim art ışı sağ la
yan bir geli ş me olarak görmektedir. Bu sebeple sanayile ş meye kar şı dı r. Ticaretin aleyhin
dedir. Evlenme fikrinin kar şı s ı ndad ı r. Bütün bu görü ş lerine ra ğmen kooperatifçilik anlay ı
şı di ğer görü ş sahiplerinden farkl ı , maddi ve manevi anlamdaki dengeyi gerçekle ş tirmey<
çal ış maktad ı r.
Bugün Fransa'daki tüketim kooperatifleri tüketicinin bütün ihtiyaçlar ı n ı karşı l ıyacal
bir şekildedir. Tüketim kooperatifleri bütün Fransa'ya yay ı lm ış t ı r. Fransa'da bütün koope
ratiflerin çal ış malar ı 1947 y ı l ı nda ç ı kar ı lan tek bir kooperatifler Kanunu ile düzenlenmek
tedir.
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3- ALMANYA'DA KOOPERATİFÇ İLİK
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a- Avrupa'n ı n di ğer ülkelerinde çe ş itli nedenlere dayanarak ortaya ç ı kan veya bir sis
tem olarak benimsenen kooperatif hareketi genellikle i ş çi s ı nıfı n ı n korunmas ı , çal ış ma vey
ya şama ş artlar ı n ın düzenlenmesini amaçl ıyordu.
B- Fr. W. Raiffeisen (1818-1888) 1808 y ı l ı nda gerçekle ş tirilen tar ı m reformu ile den
beli ğe son verilmi ş ve köylü s ı n ıfı hür bir iktisadi düzene kavu şturulmu ş bulunmaktad ı r.
Mahsüllerin yeterli olmad ığı y ı llarda, çiftçiler gerek borçlar ı n ı ödemek ve gerekse ir
yatlar ı n ı devam ettirebilmeleri oldukça güçle ş mekteydi. İşte 1847 y ı llar ı nda "ekmek del
ne ğ i ad ıyla Fr. W. Raiffeisen taraf ı ndan kurulan te şekkül köy kooperatiflerinin temelir
te ş kil etmektedir.
Bugün Bat ı Almanya'da kooperatifçilik her alanda geli ş mi ş olmakla beraber genellikl
tar ı m alan ı nda, bilhassa tar ı m kredi konusunda Dünya Kooperatifçilik Hareketine öncülü
yapm ış tı r. Denebilir. Ancak: Kooperatifçilik Tarih, Edebiyat, Folklör ve Selçuklu, Tani
konusunda uzun süre ara şt ı rmalar yapan Alman Profesör "Franz Taeschner" 1956, y ı l ı nd
Almanya'da yay ı nlanan eserinde aynen ş unlar ı söylüyor: "Alman ekonomisinin kalk ı nma
s ında ve Alman Kooperatifçili ğinin başar ıs ı nda model olarak Selçuklu Dünyas ı n ı n Ahili
ve Fütüvvet müesseselerinden alm ış oldu ğumuz umdeleri Alman bünyesine uydurara
tatbik etmemiz sonucu ba şandan ba şar ıya ula şm ışızd ı r. Bunu bir Şükran ifadesi olarak b<
lirtmeyi borç bilirim" demektedir.
4- İSRAILDE KOOPERATİFÇ İLİK
İ srail'in devlet haline gelmesinden önce ba ş layan yerle ş im merkezlerinin olu ş umur
kooperatif esas ı yerine genellikle yerli tar ı m i ş letmecili ğ i esas ı na dayanmaktayd ı . Fakat z
man ı n Yahudi Liderleri ve Siyonist te ş ekkülleri Filistin'de Yahudilerin topra ğa bağ lar 'ala
ve tar ı mla u ğ ra ş malan için kooperatifçili ğ i tercih etmi ş lerdir. Bu s ırada göçmenlerin ide
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lojik dü şünceleri ve eski tecrübelerinden de faydalan ı lm ışt ı r.
İ srail'de iki Kooperatif Kurulu ş vard ı r.
1- Kibutzlar, 2- Mo şavlar
Kibutz: Tarı m alan ı nda İ srail kooperatifçili ğ inin en önemli kurulu ş lar ı Kibutzlard ı r.
Kibutz İ srail dilinde (grup) anlam ı na gelen ve 15-20 ailenin kollektivist ilkelere dayanarak
ortakla şa kurdukları İ srail'e mahsus bir üretim ve tüketim kooperatifleridir. Kibutz, üretim
araçlar ı üzerinde ortakla şa (kollektif) mülkiyet ilkesine dayal ı , özel mülkiyete yer vermeyen
bir üretim ve tüketim kooperatifidir.

a

Mo şav: Bugün İ srail'de özellikle tar ım alan ı nda, kubitzlar ı n daha liberal bir topluluk
ş ekli olan Mo şavlar ın yay ı ld ığı n ı görmekteyiz. Bu te şekküller, köylü ailelerinin kooperatifle ş mesinden ibarettir. Kibutzlardan de ğ iş ik olarak mo şavlarda her aile ekonomik ba ğı msızl ığı n ı muhafaza etmekte, yaln ız üretim tek bir sistem alt ı nda yürütülmektedir.
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5- S.S.C.B'de KOOPERATİFÇ İLİK

Rusya'da kooperatifçilik ideolojik aç ı dan ele al ı nmakta ve demokratik ülkelerin kabul
etti ği kooperatifçili ğ in temel ilkelerinden hemen hiç birine yer verilmemektedir. Halen
uygulanmakta olan kooperatifler bu ülkede sosyalizmi gerçekle ş tirme amac ı nı n bir tür
hare ketid ir.
6- TÜRK TOPLUMUNDA KOOPERAT İFÇİLİ K
a- Yakut Kırgız Türklerinde

Yakut, K ı rg ız, Kazan Türklerinde kar şı l ı kl ı yard ı mlaş ma vard ı . Acele bitirilmesi gereken, fakat sahibi taraf ı ndan yap ı lmayan tarla ve ev i ş leri konu kom şunun, akraban ı n bazende bütün köy halk ın ı n yard ım ıyla sonuçland ır ı l ı rd ı . Ancak bu yard ımlaş man ı n maddi
olara yap ılması yasaktı . Bu yard ımlaş ma bazen yap ı l ı rd ı . İş bittikten sonra i ş sahibi bir
ziyafet verirdi. K ırg ızlarda buna imece denirdi ve bir gün sürerdi.
b- Taş kend Türklerinde
Bunlarda da kar şıl ıkl ı yard ı mlaş ma vard ı . Fakat kara k ıgızlarda oldu ğu gibi bir gün değil, i ş birkaç gün sürebiliyordu. İş Sahibi i ş süresince çal ış anları doyurmakla yükümlüydü.
Bu karşı l ı kl ı yard ı mlaş maya bütün köy halk ın ı n kat ı lması gerekiyordu. Bu yard ı mlaş maya
Haş ar ismi veriliyordu.
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c-Selçuklular da Kooperatifçilik
İ lk akla gelen ahi birliklerdir.
AM: Arapça olup karde şim anlam ı na geldi ğ i gibi Frans ız Türko ğ u. Deny bu kelimenin
eski Türkçe'de "Eli aç ı k, cömert, yi ğ it" anlam ı na gelen "Ak ı " kelimesinin Arapçaya uydurulmu ş olabilece ğ ini söylemektedir.
Türk toplumunda tarihinin ilk dönemlerinden beri mevcut olan imece kar şı l ı kl ı yard ı m
ve dayan ış ma, misafir perverlik, külfet ve nimette e ş itlik, zay ıflar ı koruma, şefkat ve
merhamet gibi ilke ve duygular ı n resmen ilk defa Aht Birliklerinde görülmesi sebebiyle bir
bak ı ma kooperatifçili ğ imiz bundan yedi as ır önce ba ş lam ışt ı r, denilebilir.
Ah? Birliklerinin ilk kurulu ş tarihini kesin olarak bilememekteyiz. Baz ı yazarlar ı m ız
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bunlar ı n XIII ncü yüzy ı l ı n ikinci yar ı s ı nda meydana geldi ğ ini kabul etmekteler. Bununla
birlikte son y ı llarda yap ı lan ara şt ı rmalar ı n; Ahr te şkilat ı n ı n kurucusu Ş eyh Nasruddin Ahi
Evren'in (1175-1862) (Ba şka kaynaklara göre de 1187-1280) Kayseri'de tebba ğ l ığa ba şlad ııııı ve Anadolu'nun bir çok yerlerini dola şt ı ktan sonra ömrünün son 14 y ıl ı n ı K ır şehir'de
geçirdi ğ ini ortaya koymaktad ırlar. Bütün bunlara ra ğ men Ahr birliklerinin yar ı m asr ı a şan
bir süre içinde yava ş yava ş geli şerek meydana gelmesi sebebiyle, kurulu ş için kesin bir tarih
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belirtilmemesi daha do ğ ru olur.
Devlet kurucusu ve koruyucusu olarak bilinen Ah/ birlikleri sonradan Gedik veya Türk
Loncalar ı na dönü şmü ş ve 1913 y ı l ı nda resmen ortadan kalkm ışt ır. Ancak bunlara ait tii ı.elerle mesleki törenlerin yak ı n zamana kadar bir çok yerlerde devam ettirildi ğ i ve bu yerler
aras ı nda eski Rumeli topraklar ı m ız ı n bulundu ğ u da belirtilmektedir.
OSMANLILAR DÖNEMINDE KOOPERATİFÇ İLİĞİM İZ

Kooperatifçi Bilim adamlar ı , Mithatpa şa taraf ı ndan ba şlat ı lan 1863 tarihli "Memleket
sand ıklar ı " uygulamas ı n ı , kooperatifçilik hareketimizin ba ş lang ı c ı olarak tan ı mlarlar. Bu
hareketin yap ı sal durumu ve kapsam ı aç ı s ı ndan, gerçek kooperatfçilikle yak ı n ili şkisinin
bulundu ğ unu, 1870'lerden sonra yenilenerek kooperatif anlay ışı na daha bir yak ı nla şt ığı n ı
kabul etmek gerekir.
Mithat Pa şa'n ın Ni ş Valili ğ i s ıras ında kurdu ğ u "Memleket Sand ı klar ı " 1963 y ı l ı nda
kurduktan sonra 1867 de ç ı kar ı lan "Memleket sand ı klar ı Nizamnamesi" ile Osmanl ı imparatorlu ğ unun di ğ er yörelerine yay ı lm ışt ı r Bu te şkilat 1883'de "Menafi Sand ı klar ı na",
1888 y ı l ı nda ise "Ziraat Bankas ı "na dönü şmüştür.
Büyük Asker ve Büyük D e vlet Adam ı Mustafa Kemal Atatürk, ayn ı zamanda büyük bir
kooperatifçidir.
Cumhuriyet Türkiye'sinde, milletine her alanda öncülük yapm ış olan Atatürk, Türk
kooperatifçilik hareketini de fiilen ba şlatan ki ş idir.
Atatürk'teki kooperatifçilik dü şüncesi Cumhuriyetin ilan ı ndan ve hatta Kurtulu ş Sava şı m ı zdan çok önce geli ş mi ştir. O daha 27 Ekim 1913, 2 Ş ubat 1915 tarihleri aras ı nda
Sofya'da Askeri Ate şe olarak görevli bulundu ğ u s ırada Bulgaristan ve Öteki Balkan ülkele50
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rindeki tar ı msal kooperatifçilik alan ı nda yap ı lan ba şar ı l ı çal ış malar ı yakı ndan izlemi ş ve
ilk f ı rsatta bu izlenimlerinden yararlanma yoluna gitmi ştir.
Nihayet Cumhuriyet ilan edilmi ş ve Atatürk İ nk ı laplan pe ş pe şe gerçekle şmektedir.
Bu arada Atatürk, Kooperatifçilik konusunda da birbirini takip eden ö ğütlerde bulunmakta
ve ilgililere bu konuda direktifler vermektedir. Ş imdi s ıras ıyla bunlar ı görelim.
1924 ve 1929 y ı llar ı ortak say ı lar ı 29 170'i bulan kooperatiflerin kurulu şlar ı aras ı nda
Atatürk'ü son derece memnun etmi ştir. Nitekim 1 Kas ı m 1929 tarihinde T.B.M.M.'ni aç ış
konu ş mas ı nda duygular ı n ı şöyle ifade ediyor. "Bu y ı l Zirai Kooperatif Te şkilat ı na ba ş lan-
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m ış olmas ı , bilhassa memnuniyetimizi m ğcip oluyor. Bu kooperatifleri memleketin her
taraf ı na te ş mil etmeyi ziyâdesiyle iltizam ediyoruz" diyor Atatürk.
Atatürk 1 Ş ubat 1931 günü İ zmir Ticaret Odas ı nda yapt ığı konu ş man ı n bir yerinde
şunlar ı söylemi şti. "Sureti Umtı miyede iktisad? sahada birle şme siygseti hakk ı nda lehte ve
aleyhte baz ı mütalaalar dermeyen olundu. Teferruata girmiyece ğ im. Fakat kanaat ı m odur
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ki birle şmede kuvvet vard ır. Kooperatif yapmak, maddi' ve mânevt kuvvetleri, zeka ve maharetleri birle ştirmektir yoksa bir zay ıf ile bir kuvvetlenin birle şmesinden bahsetmiyorum.
Birle ş menin böylesi zay ıf olan ın ın kuvvetliye esir olmas ı demektir. Ege iktisad m ı ntı kas ı ndaki bütün insanlar ın hâs ı lalar ı n ı , zekâlann ı ve gayretlerini birle ştirmesi muhakkak feyizli
neticeler verecektir " diyor.
Atatürk'ün bu sözleri kimi bilim adamlar ı için bir uyar ı olmu ştur. Bu uyar ı üzerine bir
k kooperatifçilik cemiyeti kurulmas ı için hemen te şebbüse geçilmi ş ve 20 May ı s 1931 tarihinde İ stanbul'da "Türk Kooperatifçilik Cemiyeti" kurulmu ştur. Sonradan merkezini Ankara'ya ta şı yarak ve "Türk Kooperatifçilik Kurumu" ad ı n ı alacakt ı r.
Türk Kooperatif Cemiyeti kurulu ş unu bir telgrafla Atatürk'e bildirir Atatürk'te memnuniyetini bildiren bir telgrafla cevap verir. Yukar ı da arzetti ğ im gibi Büyük Atan ın emirleriyle Kurulan kurumumuz bu sene 52.ci Kurulu ş y ı l dönümünü kutlamaktad ır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan sonra fiilen kooperatiflerin kurucular ı aras ı na
katı lmakla halk ı bu konuda da te ş vik etti ğ ini aç ı kça görmekteyiz. Bunun en güzel örne ğ i:
Atatürk'ün Silifke Tekir Çiftli ğ i Tar ı m Kredi Kooperatifini kurup 1 numaral ı orta ğı olmas ı (30 Haziran 1936) olay ı ndan hareketle, yine O'nun direktifiyle kurulmu ş olan Türk
Kooperatifçilik Kurumu, an ı lan kooperatifin kurulu ş günü olan 30 Haziran tarihinde ba ş lamak üzere 1976 y ı l ı ndan beri her y ıl kooperatifçilik Haftas ı " düzenlemektedir. Bu y ı l
XI• .cisi düzenlenen kooperatifçilik haftalar ı giderek bütün yurdu kaplayan şölenlerle kutIanmaktad .
Atatürk'ün fiilen kat ı ld ığı Türk Kooperatifçilik hareketi h ızla geli ş mektedir. Bugün
yurdumuzda dört ayr ı kanunla kurulan, yönetilen 42 bine yak ı n 25 çe şit kooperatif ve bununla ilgili 11 Kamu Kurulu şu bulunmaktad ı r.
Gazi Mustafa Kemal Sava ş alanlar ı ndaki i şini bitirir bitirmez K ı l ı c ı n ı ç ı kar ı p duvara asw ış ve "Kı l ı ç ve Saban, bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima ma ğ lup oldu diyerek sosyal ve iktisadi alanlara yönelmi şti.
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İşte bu çerçeve içinde Büyük kurtar ı c ı n ın kooperatifçili ğ i önde gelen bir çare olarak
ele almas ı çok dikkate de ğerdir. Bunun anlam ı n ı şöylece aç ıklamak mümkündür: Mustafa
Kemal Pa şa'ya göre nüfusunun % 80'ini çiftçilerdenniüte şekkül olan yoksul Türk Halk ı
kooperatifler sayesinde kendisini kurtarabilir, dolay ı siVk-Milli Kalk ınmam ız sa ğ lanabilir.
Hem de hiç bir rejim de ğ i ş ikli ğ ine gerek olmadan.
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Büyük Gazi 'nin böyle dü şünürken kooperatifçili ğ in Türk Milletinin bünyesine en uygun
bir sistem oldu ğ una inand ığı na ş üphe yoktur.
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1. GİRİ Ş :
Hintyağı bitkisi Euphorbiaceae (Sütle ğengiller) familyas ından, Ricinus cinsindedir.
Hintyağı bitkisinin 100'den fazla varyetesi tesbit edilmiş olmasına rağmen, bu cinsin kültüre ahnnuş tek türü Ricinus communis L'dir. Kromozom Say ısı N: 10'dur.
Hintyağı bitkisi; haşhaş bitkisi gibi hem ya ğ hemde tıbbi bir bitkidir. Baz ıları çok
yıllık ağaç halinde (5-15 m.) yeti ş tiği halde bazıları da kısa boylu (0,60-2,50 m.) tek y ıllık
olarak yetişirler. Ayrıca bu iki formun aras ında geçit formlar ı da mevcuttur. Hintya ğı bitkisinin Gen merkezi Afrika'da Etiyopya'd ır (ÖĞÜTÇÜ, 1978). Ayrıca, Afrika'nın tropik
bölgeleri, Güneybatı Asya ve Hindistan bu bitkinin orijini olarak belirtilmektedir. ( İLİSULU, 1973). Yurdumuzun birçok bölgelerinde tabii olarak yetişmektedir. (Ö ĞÜTÇÜ, 1978)
Bazı botanikçiler hintyağı bitkisini 3 grupta toplam ışlardır.
a- Alçak Boylu Çe şitler: Bi gurup içindeki Hintya ğı bitkisinin taneleri küçük, vejetasyon süresi 3-5 ay gibi oldukça k ısa ve erkenci çe şitlerdir. Kapsüllerde çatlama oran ı düşüktür. Kurak iklim şartlarına daha iyi adapte olurlar.
b- Orta Boylu Çe ş itler: Tohumlar orta irilikte, vejetatif süresi 4-6 ay ve oldukça
verimli formlar bu gurupta kabul edilmektedir. Sap k ısımlarında mavi viyole renk görünür.
Nisbi nemi yüksek olan yerlere daha iyi bir adaptasyon göstermektedirler.
c- Yüksek Boylu Çeşitler: Tohumları oldukça iri, vejetasyon süresi 5-7 aydır. Olgunluğa erişnıek için toplam olarak di ğer çeşitlerden daha fazla sıcaklık isterler.
Hintyağmm bir çok varyetelerini bitkinin büyüklü ğüne, rengine, yaprak sap ı üzerindeki salgı bezlerinin durumlarına, kapsül sayısı ve büyüklüğüne, kotiledon yapraklar ının şekli
ve durumuna, tohum üzerindeki beneklere göre de s ınıflandırmak mümkündür. Tohumları
keneye benzediği için "KENEGERÇEK" olarak isimlendirilmektedir (GÖKGÖL, 1942).
Halen kültürü yap ılan Ricinus communis L; tohumları kısa boylularda orta büyüklükte ve
kahverenldi benekli, yaprak sapında bulunan salgı bezleri düz ve tohumlar ından yağ elde
edilme özelliğini gösteren formdur (Ö ĞÜTÇÜ, 1978)

(*)

Bu Çal ış ma Ank.On.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dal ı nda Doç.Dr.
Celöl ER'in yönetiminde doktora yapan Mütehass ı s Ziraat Yüksek Mühendisi Zafer
BABAGi RAY taraf ı ndan 1985-1986 ö ğ retim y ı l ı nda doktora semiheri olarak haz ı rlanm ış t ı r.
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2. H İNTYAĞININ ÖNEMLI KULLANIM YERLERI:
2.1. Sanayide Kullanma Yerleri:
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Kabuğu alınmamış tohumların sıcak ya da extraksiyon tekni ği ile elde edilen ya ğı sanayinin muhtelif dallarında kullan ılır. (ÖĞÜTÇÜ, 1978). Sanayinin muhtelif dallar ında
saf veya katk ı maddesi olarak faydalandmaktad ır.Meselâ; boya sanayinde kullan ılan yağların % 10'u, Otomativ sanayinde hidrolik fren ya ğı yapımında kullanılan ya ğların % 33'ü
Hintyağı yağıdır (SAY, 1981). Hintya ğı bitkisine ya ğmın özelliğinden dolay ı "UZAY ÇAĞ ININ BITKISI" adı verilmiş tir. Hintya ğınm kaynama noktas ı ve alışkanlık derecesi (viskositesi) yüksek olup kolayl ıkla değiş mez. Bu sebepten yüksek devirli motorlarda, özellikle
jet motorlarında motor ya ğı olarak kullan ıldığı gibi, gres ya ğı yapımında da yararlan ılmaktad ır (Ö ĞÜTÇÜ, 1978) Hintyağmın donmaması , havan ın değişmesinden az etkilenmesi, ispirtoda az erimesi, çok yap ışkan olması ve y ıkamakla kolay kolay ç ıkmaması, yumuşamaması ve c ıvıklaş mamasından dolayı mensucat sanayiinde basmalar ın boyanmasında kullan ıldığı bildirilmektedir (GÖKGÖL-1942). Hintya ğı dericilikte Lak imalinde ve çok çabuk kuruyan yağlardan oldu ğundan boya sanayünde de ğerlendirilir. Tuvalet sabunlar ının ve
matba mürekkeplerinin yap ılmasında, krem ve biryantin imalinde kullan ılmaktadır. işsiz
yanmasız ve beyaz alev meydana getirdi ği için eskiden beri kandillerde ayd ınlatma yağı olarak faydalan ılmaktad ır. (İNCEKARA, 1963). Bunlardan ba şka hintyağı , tekstil sanayinde
boya maddesi olarak kullan ılan Türk kırmızısı (Sulforicinollat) renginin elde edilmesinde
kullanılmaktadır (Ö ĞÜTÇÜ, 1978). 275 C ° sıcaklıkta alkali bir ortamda Ricinol asit, Sebasin asit ve Oktanol'a ayn şmaktadır. Sebasin asit suni reçinelerin ve sentetik liflerin elde
edilmesinde, Oktanol ise çözücü kimyasal maddeler yap ımında ve kozmatik sanayinde de ğerlendirilmektedir (KOLSARICI, 1986).
2.2. Tıbta Kullanma Yerleri:

Hintyağı bitkisinin kabuğu alınmış tohumlarından soğuk pres tekniği ile elde edilen
yağı ilaç sanayinde kullan ılmaktadır (ÖĞÜTÇÜ, 1978). Hintya ğı elde edilmesinde en yararlı metod tohumun sıcak veya, soğuk olarak vidali preslerde bir veya iki defa s ıkılmasıdır.
Tohumların 32-38 C ° 'de soğuk 1. Presle s ıkılmasından elde edilen ya ğdan tıbta faydalan ılır. Müshil ilacı olarak bilinen hintya ğı barsaldann çalışmasını fazla a ğrılara yol aç madan artırır. Müshil ilacı içildikten 6 saat sonra etkisini gösterir (SAY, 1981). T ıbta müshil ilacı yerine, içimi çok kolay ve çabuk tesir eden ucuz fiatla sat ılan "Müshil gazozları " yap ılmış sa
da barsaklardaki ve midedeki gazlar ın dışarı atılmasında pek etkili olmad ığı ve röntgen
mütehassıslannın teşhislerini güçle ş tirdiği görülmüştür (Ö ĞÜTÇÜ, 1978). Ilintya ğı bitkisinin bir başka özelli ği de tohumlarında toksik etkili olan R İCİN adında bir alkaloidin bulunuşudur. Ö ĞÜTÇÜ (1978)'nün bildirdi ğine göre 0,18 gr. ricin maddesi (takriben 4-6 to-,
hum) bir insan ı öldürebiimektedir.
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Ricin maddesinden faydalanmak için bir çok çalışmalar mevcuttur. Nitekim LANGERFELDT (1983); A ğustos 1983 yılında Hannover Veteriner Yüksek Okulundaki Milletlerarasıtoksin ara ştırmaları= Avrupa bölümünün, hayvansal ve bitkisel mikrobiyolojisi üzerine olan 5. sempozyumunda, Norveç Kanser Ara ş tırma Enstitüsünden SJUR OLSNEN'in
raporunun çok büyük ilgi gördü ğünü bildirmektedir. OLSNEN 'in raporuna göre ricin maddesinin çok az miktardaki dozlann ın kanser tümörü hücrelerini tutabildi ğinibelirtmekteUir.
Aynca Hintya ğı bitkisinin yapraklarından elde edilen toksik bir madde insektisit tesirinden
dolayı haşere öldürücü ilaçlann yap ıııııında kullanılmaktadır (ÖGÜTCC, 1978).
Hintyağı elde edilmesi esnasında ricin maddesi yağ çözünmeyip küspede kaldığından
bu yağlardan baz ı ülkelerde çok az olmakla beraber yemekli olarak de faydalandabilmektc
dir (ÖGUTÇU, 1978). Hintya ğı küspesi % 7-8 oran ında azot ihtiva etti ğinden gübre olarak
veya yakıt olarak kullan ılabilir (GÖKGÖL, 1942).
Bunlardan başka hintya ğının yara melhemi ve saç ilac ı , hatta çinde dil kutuklulu ğuna ve a ğır işitmeye karşı tedavi edici olarak kullan ıldığı belirtilmektedir (POLLAK, 1968).
Hindistanda cüzzam tedavisinde kullanıldığı, yarasa ve kaplan kemikleri toz haline getirilerek Hintyağı ile kanştınlmak suretiyle yaralar için mellıem yapıldığı bildirilmektedir (VAVİLOV, 1949). ROi (1966) Hintya ğının saçlar ı kuvvetlendinnek, kuruyan ve çatlayan derileri yumu şatmakta kullan ıldığını zikretmektedir. PAPANDAK İS (1966) ise Hintya ğı tohundannm köstebek öldürmek için kullan ıldığını bildirmektedir.
3. LİTARATÜR ÖZETLERİ :

Araştırmamıza konu olan Hintyağı bitkisinin önemli morfolojik baz ı özellikleri ile ilgili litaratür özederi ayn ba şlıklar altında aşağıda belirtilmiş tir.
3.1. Sap (Anadal) ve Dallar:

GÖKGÖL (1942), Hintya ğı bitkisinde sapın iç kısmının dolu oldu ğu, 10-20 bo ğumdan meydana geldiğini ve dallanma olduğunu, sap renginin ye şil, dumanlı , yeşil, antosiyan
veya dumanli antosiyanh oldu ğunu, bitki boyunun Yeşilköy Tohum Islah istasyonunda yapılan denemelerde; 1,25-1,80 cm., Ordu deneme tarlas ında ise 4,0-4,5 m. oldu ğunu belirtmektedir.
İNCEKARA (1963), Hintyağı bitkisinde sapın morfolojik görünüşünün kamışı andırdığmı, dik olduğunu, sap ve dalların boğumlar halinde lduldarını ; renklerinin ye şil,
kırmızı veya antosiyan boyah oldu ğunu, yuvarlak ve üzerlerinin parlak oldu ğunu; sap ren. ginin dal, yaprak sap ı ve damarlara kadar devam etti ğini; dalların boğumlardan ç ıktıklannı
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ve bitki boyunun 1,5-10 m. kadar yükseldi ğini kaydetmektedir.
İLİSULU (1973), Sap ın tek yıllıklarda 1,5-20 m. yükselen bir şemsiyeye benzedi ğini,
morfolojik görünümü ile kam ışı andırdığını, anasap ve yan dallar ın boğumlar halinde olduğunu, sapın dik ve renginin ye şil kırm ızı, kahverengi-kırm ızı veya antosiyanla boyal ı olduğunu, sapm üzerinde bal mumu bulunan çe şitlerinde renginin mavi nüansl ı , mumsuz olanlarda yeşil veya diğer renklerde daha parlak göründü ğünü, sap kalınlığının tek y ıllıklarda
8-10, çok y ıllıklarda 20-25 adet boğum bulundu ğunu, her boğumdan bir yaprak ve yaprak
koltuklanndan dalların ç ıktığını, dalların renginin sap renginde oldu ğunu ve tohum veriminin dallanma ile ilgili oldu ğunu belirtmektedir.
REIRI-ESP İNG (1976), Hintya ğı bitkisinin men şei itibarı ile 10 m. ye kadar büyüdüğünü ve ağaç gibi oldu ğunu, tek yıllık kültür çeşitlerinin ise 60-120 cm. boylandıklarını
belirtmektedir.
ÖĞÜTÇÜ (1978), Hintyağı bitkisinde sap ın dik ve içi kısmen boş oldu ğunu, üst kısmının kaygan parlak, tüysüz, nadiren tüylü; sap renginin ye şil veya antosyan boyalı ; ana ve
yan dalların boğumlu olduğunu; bitkinin alt kısmındaki boğumlann kısa ve sık, üst k ısımdaki boğumlarm ise uzun ve seyrek oldu ğunu, bitki boyunun 20 cm. ile 15 m. aras ında
olabildiğini, yaprak koltuklar ından yan dalların ç ıktığını kaydetmektedir.
LANGERFELD (1983), Hintya ğı bitkisinin iklim şartlarına göre funda formundan
13 m. boyunda a ğaç formuna kadar büyüyebildi ğini; Orta Avrupa şartlarında tek y ıllıldarın
2,5 m.'nin üstünde olabildi ğini, Güney Avrupa'da 2 ve 3 yıllık funda (ağaçcık) formunda
büyüdüğünü, tropik ve sabtropik iklim şartlarında ise 13 m. boyunda ve 50 cm. çap ında büyüyebildi ğini belirtmektedir.
3.2. Yaprak:

GÖKGÖL (1942), yaprakların sprial şeklinde dizildiklerini; tohumlar ı küçük olanların yaprak saplannm uzun, büyük olanlar ın ise genellikle kısa olduğunu; yaprakların 15-40
cm. uzunluğunda, kestane yapra ğı gibi 7-9 parçalı olduğunu ve bo ğumlardan ç ıktıklarını
kay de tme kte dir .
İNCEKARA (1963), Yaprakların büyük ve derin parçalı oldu ğunu, el veya şemsiye
gibi aç ıldığını, yaprak ana damarlarının bir noktadan yaprak fuslarına ayrıldığını, yaprak
kenarlannm testere diş li, yaprak ayasınm bazı çeş itlerde antosiyanl ı olduğunu, yaprak fus
sayısın ın ise 5-11 arasında değiş tiğini bildirmektedir.
İLİSULU (1973), yapraklann uzun bir sapla dala veya anasapa ba ğlandıklarını, yaprakların büyük ve derin parçal ı, boğumlar üzerine yaprakların bağlanışınm (divergens)
1/3, yapraklann el gibi kenarlarmm testere diş li, üst yaprakların alt yapraklara nazaran
daha derin fuslu oldu ğunu, yapraklardaki fus sayısının 5-11 arasında değiş tiğini belirtmektedir.
ÖĞÜTÇÜ (1978), Yapraklar ın kalkan şeklinde olduğunu ve sapa alternatif olarak
oturduklann ı, kestane veya asma yapra ğına benzediğini, 5-12 fuslu oldu ğunu, kenarlanmjn
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tarak veya testere diş li olduğunu, yaprak saplannda salg ı keseleri bulundu ğunu, üst yaprakların daha fazla parç lı oldu ğunu ve küçük tohumlu bitkilerde yaprak saplannm daha uzun,
kotiledon yapraklardan sonra ç ıkan ilk iki yapra ğm karşılıklı , sonraki yaprakların ise almaşıkh olarak sap üzerinde bulundu ğunu kaydetmektedir.
LANGERFELDT(1983), Sap ve dallarda yaprak dizili şinin siprial düzende ve uzun
yaprak saplannın olduğunu, yaprakların el şeklinde 5-12 parçal ı , kenarlarınm dişli ve üzerinde tüylerin bulunmadığını, çaplannın ise 1.00 m. kadar olabileceğini belirtmektedir.
3.3. Çiçek Salkımı :

pe
cy

a

GÖKGÖL (1942), Salk ımlarm üzüm salkunına benzediğini, kapsüllerinde üzüm daneleri gibi bir arada olduklar ını, salkım ın uç kısımlannda dişi çiçeklerin alt kısımlarda ise erkek çiçeklerin yer aldığını kaydetmektedir.'
İNCEKARA (1963), Salkımlann 10-100 cm. uzunlukta olduğunu, salkımda erkek
çiçeklerin altta, dişi çiçeklerin üstte yer ald ığını, anasapta büyük, yan dallarda daha küçük
salkunlann te şekkül etti ğini, salkunlar ın silindirik, konik veya yuvarlak şeldlli oldu ğunu
salkım üzerinde 15-300 kapsül bulunduğunu belirtmektedir.
İLİSULU (1973), Salkunlarm 10-100 cm. kadar uzad ığını, erkek çiçeklerin altta di şi
çiçeklerin üstte swalandıklarmı ; salkuniann silindirik, konik şekilde sık veya sey -el
kapsüllü olabildiğini, çiçeklerin aç ılma veya gelişme seyrinin alttan yukar ı doğru oldu ğunu
bildirmektedir.
3.4. Tohum Kapsülü:

GÖKGÖL (1942), Tohumların üçer üçer bir arada, kapsül içerisinde bulundu ğunu,
fakat bir kapsülde 2-6 hatta 7 tohuma rastlanabildi ğini; kapsülün d ış tarafının genellikle
dikenli olduğunu, dikensiz düz kabuklu çe şitlerin de bulundu ğunu, tohumlar olgunlaşınca
kapsül kabuklannm ç adadığını ve tohumların dışarı fırladığını kaydetmektedir.
İNCEKARA (1963), Kapsüllerin bazen dikensiz, bazen dikenli bir top manzaras ı
görünümünde oldu ğunu; büyüklerinin 10.1.25 cm. uzunlukta, tohumlar oldu ğunlaşınca
bazılarında ç adama oldu ğunu, kapsülleri aç ılanlarında hasatm daim kolay oldu ğunu ve kapsül a ğırlığınm % 25-30'unun kabuk oldu ğunu belirtmektedir.
İLİSULU (1973), Kapsül üzerinde önce yumu şak, sonra sertle şen dikenlerin bulunduğunu, kapsül içinde genel olarak 3 bölüm ve her bölümde de bir adet tohum bulundu ğunu belirtmektedir.
ÖĞÜTÇU (1978), Dikenli ve dikensiz kapsüllerin mevcut olduklar ını, dikenlerin önce yumuşak, daha sonra sertleş tiğini, hasat zamanı ele battığını, tohumlar olgunlaşınca
kasti' ucunun çatlad ığını ve tohumların 1.0-3.0 m. etrafa fırladıldannı, fakat kapsülleri çatlamayan
çeşitlerin de mevcut oldu ğunu kaydetmektedir.
ı
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4.5. Tohum:
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GÖKGÖL (1942), Hintya ğı bitkisinin büyük tohumlu çe şitlerinde % 43-48, küçük
tohumlu çeştlerinde % 55-60 ya ğ bulunduğunu, sıcak bölgelerde yeti şen bitkilerin tohumlarında soğuk bölgede yetişenlere, nazaran daha fazla ya ğlı olduğunu, tohumlarda
(RİCİN) adı verilen zehirli bir maddenin bulundu ğunu, tohumların KENE'ye benzediğini
bildirmektedir.
INCEKARA (1963), Hintya ğı bitkisinin tohumlarının keneye benzedi ğini; 8-22 mm.
uzunluğunda, 5-12 mm. genişliğinde ve 4-8 mm. kahnhğında olduklarını, renklerinin parlak mermer grimsi, kahverengi veya tamamen siyah olabildiklerini, genellikle küçük tohumların açık gri, büyük tohumların kahverengi-üzeri alacah olduklar ını , kapsül ağırlığı=
% 70-75 tohum olduğunu, tohumda % 65 oran ında yağ bulundu ğunu, 1000 tohum a ğ rlığının 75-1000 g, iri tohumlarda iç ve ya ğ oranın yüksek olduğunu, tohumlarda toksik etkili (RİCİN) maddesinin bulundu ğunu belrtmektedir.
STEINEGGER VE HANSEL (1968), Hintya ğı bitkisi tohumlarının 6 tanesinin
çocuklar, 20 tanesinin büyükler için öldürücü etki yapt ığını bildirmektedir.
REHM-ESPİNG (1976), Tohumlarda % 42-56 oran ında yağ bulunduğunu, tohum
ağrlığmm % 17-20'sinin tohum kabu ğu olduğunu. % 80-83'ünün ise iç oldu ğunu belirtmektedir.
ÖĞÜTÇÜ (1978), Tohum renlderinin gn, kahverengi, siyah veya barbunya fasülyesi
gibi alacalı olduklarını ; şekillerinin kalp veya yumurtaya benzedi ğini; 1000 tohum ağrlığmm 70-1000 g. aras ında değiş tiğini; tohumların uzunluklarmın 8-25 mm. genişliklerinin
8-16 mm. kalınhklarının ise 4-10 mm; içte ya ğ oranmın % 65 tohumun a ğırlığnun ortalama
% 27,5 1inin kabuk, % 72,5'inin iç olduğunu belirtmektedir.
PAHLOW (1979), Hintya ğı bitkisi tohumlarının 10 tanesinin bir insan ı öldürmek için
yeterli oldu ğunu kaydetmektedir.
4. MATERYAL VE METOD:
4.1. Materyal:

Araştirmamızda, ÖĞÜTÇÜ'nün ülkemizin güneyinde tabii olarak yeti şen ve yetiş tiği bölgenin isimleri ile adland ırılan bölgelerden toplatarak getirtti ği 6 değişik hintya ğı
bitkisinin tohumları mataryal olarak kullan ılmıştır. 1982 yıhnda bu bitkiler A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlas ında ekilerek yetiş tirilmiş tir. Yetiş tirilen bu tohumlar 1983 y ılında yapılan bu araştırmada tohumluk olarak kullan ılm ış tır. Araş tırmada,
Kotiledon yapraklar, bitki boyu, anasap ve dallar, anasap kal ınlığı , salkım uzunluklar ı , salkım üzerindeki kapsüller, 1000 kapsül ve 1000 dane a ğırhIdarı , tohum kabu ğu oranı ve bu
kısımlara ait renk durumları ile tohum iç oranı , tohumların % yağ oranları üzerinde durul58
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muştur.
Denemede kullanılan tohumlar deneme parsellenindeki durumlarına göre:
No

Tohumun Getirildiği Yer (Orijin)

1
2
3
4
5
6

ADANA (Sirkeli Köyü)
MERSİN (Mezitli Köyü)
Tarsus (Çamhyayla Köyü)
SİLİFKE (Ta şucu)
ANAMUR
HATAY

a

ş eklinde numaralanmışür.
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Yapılan gözlemlere ait tablolar düzenlenirken, de ğişik orijinli bitkiler yukarıda belirtilen deneme parsellerinde ald ıklan numaralarla ifade edilmişlerdir. Örnek; 1 nolu, 2 nolu
vs. gibi.
4.2. Metot:

Deneme 1983 y ılı Nisan ve Ekim aylan aras ında tesadüf parselleri deneme deseninde
ve 3 tekerrürlü olarak kurulmu ştur. Denemede her farklı orijinli Hintyağı tohumları toplam
43.20 m2'lik alana ekilmiş tir. Ekim 80x60 cm. arahklarla 5-8 cm. derinli ğe yapılmıştır.
Sıra arası ve sıra üzeri markörle belirlenmiş tir. Bitkiler 10-15 cm. boylan ınca ilk defa ot alma ve ç palama, daha sonrda 2. çapalama yapılmıştır. Denemeye 2 defa su verilmiş tir.
Araştırma sonunda elde edilen rakamlar DOZGÜNE Ş (1963)'in aç ıkladığı şekilde
değerlendirilmiş dr.
5. ARAŞ TIRMA SONUÇLAR' VE TARTI ŞMA:
5.1. Ekim, Ç ıkış ve hasat:
Değişik orijinli Hint ya ğı bitkisi tohumlann ın 5.4.1983 tarihinde ekimi yap ılm ıştır.
Tohumlann çimlenip toprak yüzüne ç ıkışı 24-32 gün arasında gerçekleşmiştir (Tablo 1).
Çapalama sırasında parsellerde ç ıkan bitkiler saydm ış ; 1 nolu bitkilerden 72;2 nolu bitkilerden 117;3 nolu bitkilerden 67;4 nolu bitkilerden 78; 5 nolu bitkilerden 84 ve 6 nolu bitkikilerden ise 24 bitki ç ıktığı görülmüştür. Bu arada üzerinde fenolojik gözlemler ve de ğişik
bitki kısımlannda ölçümler yapmak gayesiyle her de ğişi orijinli hintya ğı bitkilerinden 20
bitki etiketlenmiştir.
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Çıkış tan 60-75 gün sonra ilk salk ım meydana gelmiş ve çiçekler teşekkül etmiştir. Çiçeklenmeden 53-67 gün sonra kapsüller olgunla şmış tır. Değişik orijinli hintyağı bitkileri
farklı dallanma özelli ği göstermiş lerdir. Dallarda; ilk salkımın çiçeklenmesinden 16-20
gün sonra çiçeklenme görülmü ş , kapsüller çiçeklenmeden 50-54 gün sonra olgunla şmış tır.
Gözlem yap ılan hintya ğı bitkilerinde iki ayr ı hasat yapılmış tır. İlk hasat 1,2,3 ve 5
nolu bitkilerde; ikinci hasat ise dallanma özelli ği gösteren 1,2 ve 3 nolu bitkilerin ikinci seri
salk ımlan ile 4 nolu bitkilerin salk ımları bıçkı ve budama makam kullan ılarak yapılmıştır.
Sallamlar kurumalar için çuvallarla seraya ta şınmış , küflenmeyi önlemek için bir kaç defa
aktarma yapılmıştır. Kuruyan salkımlar de ğnekle dövülerek kapsülleri aynlm ıştır.
5.2. Kotiledon Yamaklar:
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Değişik orijinli hintya ğı bitkisi parsellerinde işaretlenen 20 bitkinin her iki kotiledon
yaprağı kopartılmış ve bu yapraklar düz bir zemin üzerine konarak üzerine cam kapat ıhp
mm. taksimatlı cetvelle ölçühnü ştür. Ölçüm sonucunda kotiledon yaprak uzunlu ğu ortalamasınm 6.4 cm. ile 4 nolu bitkide en uzun, en kısa yaprak ortalaması ise 4.3 cm. ile 5 nolu
bitkiye ait oldu ğu görülmü ştür. En geniş kotiledon yapra ğı ortalaması 4.3 cm. ile yine 4
nolu bitkilerde en dar yaprak ortalamas ı ise 2.5 cm. ile 5 nolu bitkilerde tesbit edilmiştir
(Tablo. 1)
5.3. Anasap ve Dallar:

Daha önce işaretlenen 20 bitkide, sap uzunlu ğu (boğumlar arası mesafe + Salk ım
uzunluğu) Toprak seviyesinden tepedeki salk ıma kadar mm. taksimatlı metre ile ölçülmü ş ,
ölçüm sonunda sap uzunlu ğu ortalaması bakımından en uzun sap ortalaması 127.3 cm. ile 1
nolu; en kısa sap ortalamasınm ise 72.7 cm. ile 5 nolu hintya ğı bitkilerinde oldu ğu görülmü ştür (Tablo. 1).
İşaretlenmiş bitkiler hasat edildikten sonra 7 ve 8'nci bo ğum ortamdan yapılan ölçümlere gör 4 nolu bitkilerin ortalama kal ınlığı 2.8 cm. ile en kalın, 2 nolu bitkilerin ise
1.9 cm. kahnhk ile en ince bitki oldu ğu anlaşılm ıştır (Tablo 1). Dallanma özelli ği gösteren
bitkilerde ilk iki bo ğumdan ç ıkan dallar karşılıklı , sonraki her boğumdan ç ıkan dalların
ise almaşıkh olduğu gözlenmiş tir. Anasap ve dalların rengi "Horticurltural collour chart
1-11" renk ıskalasına göre belirlenerek, bitkiler aras ında oldukça farklılık gözlenmiş tir. Buna göre; 1 nolu bitkilerin sap ve dallar ı antosiyanlı ve üzeri dumanlı , 2 nolu bitkilerin antosiyanh ve antosiyan üzeri dumanl ı oldu ğu ve bu renklerin salk ımda ve dolay ısıyle kapsüllerde de görüldğü, 3 nolu bitkilerde patlıcan rengi, 4 nolu bitkilerde antosiyanh, 5 ve 6 nolu
bitkilerde ise dumanl ı yeşil renk oldu ğu gözlenmiştir. Değişik orijinli olan hintya ğı bitkilerinde anasapın içi kotiledon yapraklarından sonraki ilk iki bo ğum arası ve boğumlann bulunduğu bölgede doludur. İlk iki boğumdan sonraki boğamlar arası kısmen boştur. Bu boşluk kalın saplarda fazla, ince saplarda azdır. Sap hepsinde yuvarlaktır. Içi boş olan bölge
boru şeklindedir. Dallarda da ayn ı yapı mevcuttur.
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Yukarıdaki sonuçlar; GÖKGÖL (1942)'ün "Hintya ğı bitkisinin gövde içi doludur"
Tesbiti hariç diğer konularda, İNCEKARA (1963), İLİSULU (1973), ve Ö ĞÜTÇ Ü (1978)'nün bildirdiklerine göre hemen hemen ayn ıdır.
5.4. Yapraklar:
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Anasap üzerinde kotiledon yapraklar ından sonraki ilk iki boğumdan karşılıklı ikişer
tane; sonraki her boğumdan ise almaşıkh olarak ç ıktığı görülmüştür. Hintya ğı bitkisinde
bir boğumdan ç ıkan yapraktan aynı hizadaki diğer yaprağa erişinceye kadar nasapta iki
daire çizilmi ş ve bu dairede 5 yaprak say ılm ış tır. Böyle olunca hintya ğı bitkisinde divergens 2/5, divergens aç ısı 360x2/5 :144° , Ortostik sayısı ise 5 oldu ğu bulunmuştur.
Yapraklar; asma ve kestane yapraklanna benzemekte, üst yapraklarda 8-10 parça
(lob, fus) bulunurken, alt yapraklar ın 7-8 parçalı olduğu görülmüştür. Yapraklarda ana damarın yaprak ayası içinde bir noktadan ve fus uçlarına kadar gitti ği, ana damarların yan damarlara, onların da damarcıklara ayrıldığı , renklerinin ise anasap renginde oldu ğu belirlenmiş tir. Fuslara ayrılan anadamarlann yaprak ayasının arkasında ip gibi ç ıkıntilar meydana
getirdiği tesbit edilmiş tir.
Salgıbezlerinin durumu incelenmiş , yaprak sapı üzerinde genellikle 1-2 tane, yaprak
sapı ile yaprak ayasmm birle ştiği yerin üst kısmında bir çift, yaprak sap ı ile anasap ın birleş tiği yerin sağında ve solunda 1-6 tane salg ı bezi oldu ğu görülmüştür.
Yaprak kenarları 1,3,4 ve 5 nolu bitkilerde genellikle testere di şli olup yapraklar ters
kalp görünümünde, 2 ve 6 nolu bitkilerde ise yaprak kenarlar ı az ç ıkmtıh ve düz tesre diş ine
A
benzediği belirlenmiş tir.
Yaprak renkleri; "Horticultural collour chart 1-11 "renk ıskalasına göre belirlenerek
1 ve 2 nolu bitkilerde yapraklar sarma şık yeşili veya maydonoz ye şili, 3 nolu bitkilerde
ilk çıktığında patlıcan renginde, sonra normal ye şil rengini alırken bu renkler yaprak
damarlarında da görülmektedir. 4,5 ve 6 nolu bitki yapraklar ında da sarmaşık yeşili renk
tesbit edilmiştir.
Yaprak saplan uzunluğu, yaprak ayası uzunluğu ve genişliği ölçümleri her bitkinin
10. boğumundan ç ıkan yapraklarda yapılmış tır. Yaprak sap ı uzunlukları bakımından ortalama 44.0cm. ile 1 nolu bitkilerin .en büyük de ğere, ortalama 35.0cm. ile 5 nolu bitkilerin
ise en küçük de ğere sahip olduğu görülmüştür. Yaprak uzunluklar ı bakımından ortalama
45.001. ile 3 nolu bitkiler en uzun, 35.0cm ilede 2 nolu bitkilerin yapraklar ı en kısa değere sahip. Yaprak genişliği ortalamalırnda ise en geniş yaprak ortalaması 45.0cmile 3 nolu
bitkilerde, en dar yaprak ortalamas ı ise 36.0cm. ile 2 nolu bitkilerde belirlenmiştir
Araştırma sonunda, yaprak uzunluklan ve geniş likleri ile ilgili bulunan de ğerler GÖKGÖL (1942)'ün belirtti ği sonuçlardan daha büyük de ğerde bulunmuştur. Yapraklardaki
parçalilık durumu ise GÖKGÖL (1942), İNCEKARA (1963), İLİSULU (1973) ve ÖĞÜTÇ Ü (1978)' ılün belktmiş oldukları sınırlar içinde bulunmaktadır. Yaprak kenarlar ındaki dişilik ve tüysüzlük LANGERFELDT (1983)'in bildirdi ği gibi tesbit edilmi ş , ancak yaprak genişliği en fazla 45.00M.olarak ölçülmü ştür.
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5.5. Çiçek Salkımı :
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5.6. Tohum Kapsülü:

a

Hintyağı bitkisinin salk ımlan üzürn salkım ı şeklindedir. Çiçeklenme devresinde di şi çiçekler salk ımın üst kısmında yer alırken, erkek çiçekler alt k ısmında bulunmaktadır. Çiçeklenme aşağıdan yukarıya doğru gelişmektedir. İlk salkım uzunluklar ı bakımından 1 nolu bitkiler ortalama 44.0CM. ile en uzun, 6 nolu bitkiler ise ortalama 25.0cm. ile en k ısa
sallamlar olarak bulunmuştur (Tablo. 1). Anasaptan ç ıkan ilk salkım üzerindeki kapsüller
sayıdmış , ortalama 45 adet olarak en az 2 nolu bitkilerde, ortalama 139 adet olarak en çok
5 nolu bitkilerin salk ımlannda bulundu ğu gözlenmiş tir. 6 nolu bitkilerde yeterli salk ım bulunmadığından değerlendirmeye alınmamış tır (Tablo 1). Salkunlardaki çiçekler 1, 2 ve 4
nolu bitkilerde koyu k ırmızı ve pembe; 3, 5 ve 6 nolu bitkilerde ise aç ık kırm ızı ve bembe
olduğu tesbit edilmi ş tir.
GÖKGÖL (1942), İNCEKARA (1963), İLİSULU (1973) ve ÖĞÜTÇÜ (1978)'nün salkanlar konusunda belirttikleri aynen mü şahede edilmiş , salkım uzunlukları belirtilen sınırlar içerisinde bulunmu ş tur.

Döllenmeden sonra hızla gelişen yumurtahk çeşide göre dikenli veya dikensiz bir top
görünümü arzetmektedir. Kapsül içindeki tohumlar olgunla şınca bazı kapsüllerin tepesi çatlayarak tohumlar d ışarı fırlamaktadır (6 nolu bitkilerde oldu ğu gibi). Her kapsülde 1-5 tohum bulunduğu görülmüştür. Yapılan istatistiki i ş lemlerden sonra 1, 2, 3 ve 4 nolu bitkiler
"Büyük Kapsüllü"; 5 ve 6 nolu bitkiler ise "Küçük Kapsüllü" olarak belirlenmi ştir.
Yapılan ölçümler ve istatistiki i ş lemler sonunda kapsül uzunlukları bakımından ortalama 20.4 mm. ile 4 nolu bitkiler en uzun kapsüllü, ortalama 13.0mm. ile 5 nolu bitkiler en
kısa kapsüllü; Kapsül geniş likleri bakımından ise, ortalama 17.4 mm ile yine 4 nolu bitkiler
en geniş kapsüllü, ortalama 12.3 mm. ile de 5 nolu bitkiler en dar kapsüllü olarak tesbit edilmiştir (Tablo. 1). Kapsüllerdeki olgunla şma genellikle ilk salkımın üzerindeki kapsüllerden
baş lamakta, sonra yan dallar üzerindeki salk ımlarda bulunan kapsüller ile devam etmektedir. Kapsüller üzerinde çeşitli özelliği olan dikenler bulunmaktad ır. Üzeri dikensiz kapsüller
de mevcuttur (2 nolu bitkiler gibi). Dikensiz kapsüllerin güne ş gören yüzlerinin kırm ızı , arka yüzlerinin ise ye şil olduğu görülmüş tür. Dikenli kapsüllerdeki dikenlerin ucu k ıvrık renkleri saman renginde; kapsüllerin renkleri ise ye şilin değişik tonlannda belirlenmi ştir. 1 ve 3
nolu bitkilerin kapsüllerinde ise vi ş ne çürüğü rengine de rastlanmıştır.
Tablo 1 'de görüldüğü gibi ortalama % 53 ile kapsül kabu ğu en fazla 5 nolu bitkilerde
ve ortalama % 37 ile kapsül kabu ğu en az 4 nolu bitkilerde bulunmuştur. 1000 kapsül ağırlığını belirlemek için 6 nolu bitkilerde tart ım yapacak kadar kapsül toplanamamıştır. Diğerleri arasında 752 gr. ile 5 nolu bitkilerin kapsülleri en hafif, 2342 gr. ile 4 nolu bitki kapsülleri en ağır kapsüller olarak bulunmu ş tur.
Kapsüllerin görünümü, dikenli veya dikensiz olu şları , kapsül içindeki tohum say ısı bakı62
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mından tesbit edilen özellikler GÖKGÖL (1942), İNCEKARA (1963), İLİSULU (1973) ve
ÖĞÜTÇÜ (1978)'nün belirttiklerine uygun olarak bulunmu ştur.
5.7. Tohum:

Değişik orijinli Hintya ğı bitkisi tohumlann ın çeşitli büyüklükte oldu ğu görülmüştür.
Tohumların uzunluk, geniş lik ve kalınhklannın ortalamalınnm ortalamaları bulunmuş , ortalamalan bu de ğerden büyük olan 1, 2, 3 ve 4 nolu bitkiler "Büyük Tohumlu, 5 ve 6 nolu
bitkiler ise "Küçük Tohumlu" bitkiler olarak 'vas ıflandırılmış lardır.
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Tohum uzunlukları bakımından ortalaması 15.3 mm. ile 4 nolu bitkilerin tohumlar ı en
uzun, 9 mm ilede 6 nolu bitkilerin tohumlan en k ısa olarak; tohum genişlikleri bakımından
ise 9.2 mm. ile yine 4 nolu bitkiler en geniş , 5.8 mm. ile de 5 nolu bitkiler en dar, tohum
kahnlıklan ölçümlerinde ise 6.8 mm. ile 1 ve 4 nolu bitkilerin tohumlan en kal ın, 4.3 mm.
ilede 6 nolu bitkilerin tohumlar ı en ince tohumlar olarak bulunmu ş tur (Tablo 1).
Bin dane a ğırlığı bakımından 503.2 gr. ile 4 nolu bitkilerin tohumlar ı en ağır, 120.8 gr.
ile de 5 nolu bitkilerin tohumlar ı en hafif olarak tesbit edilmiş tir (Tablo 1).
Tohumlardaki ya ğ oranları analiz edilmiş olup % 50.4 ile 4 nolu bitkilerin en fazla;
% 40.1 ile de 6 nolu bitkilerin tohumlannın en az yağ ihtiva etti ği görillmü ştür. Tohumlarda % kabuk ve iç oranlan tesbit edilmi ş ; % 24.4 ile en az kabuklu dolay ısiyle % 75.6 ile en
çok içe sahip olan 4 nolu bitkilerin tohumlar ı, % 31.5 ile en çok kabuklu bitki tohumlar ı
dolay ı siyle % 68.5 ile en az içe sahip tohumlann 6 nolu bitkilerin tohumlar ı oldu ğu tesbit
edilmiş tir (Tablo 1).
İçteki % yağ oranı bakımından % 66.6 ile 4 nolu bitkilerin tohumlar ı en fazla; % 58.5
ile de 6 nolu bitkilerin tohumlar ının en az değere sahip oldu ğu anlaşılmış tır (Tablo 1).
. Renk bakımından genellikle büyük tohumlar kahverengi-üzeri alacal ı , küçük tohumlar
ise aç ık gri renkte ve üzeri benekli olarak tesbit edilmi ş tir. ,
Deneme mataryali olarak kullan ılan bitkilerin tohumları uzunluk, genişlik, kahnlık ve
renkleri bak ımından literatürde belirtilen özelliklerle hemen hemen ayn ı nitelikleri göstermiş lerdir. GÖKGÖL (1942)'ün belirtti ğinin aksine küçük taneli tohumlarda ya ğ oran ı düşük, büyük taneli tohumlarda yüksek bulunmu ştur. Bundan başka 1000 tohum a ğırlığı, tohumlardaki ya ğ 'oranları , tohumlardaki iç ve içteki ya ğ oranları bakımından tesbit edilen
değerler (GÖKGÖL (1942), İNCEKARA (196,3), REHM-ESP İNG (1976) ve ÖĞÜTÇÜ
(1978)'nün belirttikleri s ınırlar içinde bulunmuştur.
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Tablo 1. Değiş ik Orijinli Hintya ğı bitkilerinde Önemli Özellikler Bak ımından
Ortalama De ğerler.
OR İ J İ NLER
ÜNENILİ ÖZELLIKLER

1
Adana

2
Mersin
(Dikensiz)

3
Tarsus

4
Silifke

6
Hatay

5
Aı

•
5.7
3.6

6.4
4.3

4.3
2.5

Bitki boyu (cm)
Sap çapı (cm)

127
2.7

87
1.9

98
2.6

109
2.8

73
2.5

41
45
45

35
45
44

35
43
43

44
Ana Salk ım boyu (cm)
Ana Salk ımdaki kapsül (say ı) 65

28
43

36
101

38
100

31
139

V.
-

30
60
67

24
61
70

32
61
65

29
75
62

31
74
53

Kapsül Uzunlu ğu (mm)
Kapsül Genişliği (mm)
1000 Kapsül A ğ . (gr)
Kapsül Kabuk Oran ı (%)

19.3
16.4
1822
38

18.6
15.5
1560
39

19.9
16.2
1774
42

20.4
17.4
2342
37

13.0
12.3
752
53

14.4
13.:
5!

Tohum Uzunlu ğu (mm)
Tohum Geniş liği (mm)
Tohum Kalınlığı (mm)

14.7
9.0
6.8

13.3
8.4
6.2

13.2
8.5
6.3

15.3
9.2
6.8

8.9
5.8
4.4

9.(
5.!
4.:

1000 Tohum A ğ . (g)
Kabuk oranı (%)

389
25.1

333
26.5

361
26.9

503
24.4

121
28.4

13"7
31.!

İçteki yağ oranı (%)
Tohumdald Yağ Or. (%)

62.8
47.0

64.7
47.5

63.0
46.1

66.6
50.4

62.9
45.0

58.:5
40.

44
42
43

Ekim-Ç ıkış (gün)
Ç ıkış -Çiçek (gün)
Çiçek-Olgunluk (gün)

ı
ı

64

ı
t
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Yaprak sap ı (cm)
Yaprak boyu (cm)
Yaprak eni (cm)

;-. ,[ . '

37
35
36

KJ
M

a

5.9
4.2

C"

6.0
4.0

•1:

Kotiledon Yapraklar
Uzunlu ğu (cm)
Genişliği (cm)

›
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6. SONUÇ VE TEKLİFLER:

a

Türkiye'de Hintya ğı bitkisi ile ilgili 1932 y ılında yapılmış olan ilk çalışmalardan bu yana, Hintyağınm gerekli tan ıtımı gere ği gibi yapılamamıştır. Bu bitkinin ziraatı ile ilgili çok
az yayın mevcuttur. Bunlarla da çiftçilerimize bu bitkiyi kabul ettirme imkân ı sağlanamamış tır. Hintyağı bitkisinin ekonomik önemini kavrayan ülkeler, iklim şartları elverdiğince
yetiş tirmektedirler. Sanayi ve t ıbta geniş ölçüde kullanma sahas ı bulunan hintyağı bitkisinin, Yurdumuzda malesef ekonomik ölçüde yeti ş tirilmedi ği, Ülkemiz Tarımsal istatistik
kaynaklarında yer almadığından anlaşılmaktadır. 1979 y ıhnda Tarsusita kurulmasına karar
verilen Hintyağı sanayinin yanında, hintya ğı ziraatinin gelişmesi için her türlü tedbirler alınmış , lüzurrılu girişimlerde bulunulmuş , ancak bu güne kadar çeşitli sebeplerden dolay ı
sonuç alınamamıştır. Böyle olunca gerek sanayide gerekse t ıpta ihtiyac ımız olan hintya ğmı
ithal yolu ile karşılamak mecburiyeti do ğmuş tur. Avrupa ülkelerinde h ızla yayılan nebati
ilaç kullan ımı Federal Almanya'da % 64'e yükselirken bu oran ın Türkiye'de % 2 oldu ğu,
Türkiye'de hintya ğı üretimi için bütün imkânlar mevcut olmas ına karşılık, yalnrz hintyağı
ithali için y ılda 200 Milyon TL. harcand ığı belirtilmektedir (Tercüman, 15 Nisan 1986).
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Tablo 2. Hintyağı İthalatımız ve Değerleri.
Yıllar
1983
1984
1985

Miktar (Kg.) De ğer (Dolar)
323.350
382.520
390.615

457.042
675.324
465.571 (316588280 TL)
_L
Kaynak: Hazine ve D ış Ticaret Müste şarlığı, ithalat Dairesi Başkanlığı . 13.3.1986.

Sanayide kullan ılan hintya ğı miktarı tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2 incelendi ği zaman
ülkemizin önemli ölçüde Hintya ğına ihtiyacı oldu ğu ve bunu temin etmek için önemli miktarda döviz harcandığı ortaya ç ıkmaktadır. Son yıllarda hızla sanayileşen Ülkemizin, yap ımı devam etmekte olan uçak sanayi ile de hintya ğına ileride daha çok ihtiyac ı olacaktır.
Önemini arz etme ğe çalış tığımız hintya ğı bitkisinin Ülkemizde üretme imkânlanna bir
göz atacak olursak 3 ş ekilde üretilebilece ği dikkati çekmektedir.
a) -='ek y ıllık bir münavebe bitkisi olarak pamuk alanlar ında veya pamuk alan ı dışında,
diğer bitkiler için elveriş siz alanlarda,
b) Bahçe sınırlarında, çit kenarlarında, su arkları boylarında tek y ıllık veya çok y ıllık
olarak,
c) Kıymetli arazi dışında plantasyonlar halinde çok y ılhk olarak yetiştirilebilir.
Ülkemizde genellikle hintya ğı bitkisinin arzu etti ği iklim ve toprak şartlarına sahip,
Akdeniz kıyılarında tek veya çok y ıllık olarak Ege've Marmara bölgeleri ile Orta Anadolu65
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nun bazı yerlerinde ve Elaz ığ , Malatya, Kahramanmara ş , Diyarbakır, Şanlıurfa ve Iğdır ovasmda ziraatınm yapılabileceği belirtilmektedir. Aynca Antalya "Akdeniz Bölge Zirai Ara ştırma Enstitüsü"nün kültür çe şitleri ile yaptığı adaptasyon ve verim denemelerinde Purdis
çeşidi 256 Kg./da. ve Kafin çeşidi ise 244 Kg./da üriin vermiş tir (ÖĞÜTÇÜ-1978).
Özet olarak söylemek gerekirse Yurdumuzda Hintya ğı bitkisi zirat ınm ekonorhik olarak yapılabileceği ve ihtiyac ımız olan hintya ğmın ham maddesini kendi imkânlarımala karş ılayabileceğimiz görülmektedir.
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AFGANİSTANDA İ LGİ ÇEKICI
BİR SULAMA SISTEMI KARİZLER

İsmail Orhan TÜRKÖZ
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1- GİRİ Ş
Orta Asya ve Orta Asyaya Ko şmu ülkeler; İran, Mezapotamya, Anadolu ve M ısır
gibi Orta-Do ğu ülkeleriyle birlikte; Dünya medeniyetinin be şiği olmuştur. Modern
Çağlarda Avrupa ve Amerikada kaydedilen ba ş döndürücü gelişmeler, bu ülkelerde asırlar süren güç çal ış malar sonucu te şekkül eden bir zemin üzerinde yükselmi ştir.
İnsanlık tariıinin kaydettiği her türlü gelişme başlangıcı güç ve yava ş , sonu giderek kolayla şan ve hızlanan bu ivmeli hareket mahiyetini ta şımaktadır. Bu bakımdan
geçmiş dönemde kaydedilen ve bu günkü ölçülerimizle de ğerlendirdiğimiz zaman önemsiz gibi gözüken bir geliş me, sarfedilen çabalar yönünden, bu gün kaydedilen ve insanı hayrete sevkeden geli ş melere e şdeğer olabilmektedir.
Orta Asyada asırlar önce inşa edilen ve bir k ısmı bu güne kadar varl ığını sürdüren,
ünlü Türkolog Barthold'un müstakil bir eserine konu edildi ğini de bildiğimiz, sulama sistemleri buna güzel bir misal te şkil etmektedir. Yap ımı bugünün geliş miş araçları ve ileri teknolojisi uygulanmış olsa bile y ıllarca sürebilecek olan bu mükemmel sistemlerin
o günün şartlarıyla neye maloldu ğunu tahmen etmek bile fevkalade güçtür.
Orta Asyada gerçekle ştirilen ve o bölgeye hayat veren bu sistemlerin fiziki veçhes
kadar bu sistemlerle getirilen suyun yönetimini; çe şitli kullanış tarzlar ını dikkate alarak çeşitli bölge, şehir, kasaba ve köyler aras ında taksimini ve su haklar ının teessüsünü
düzenliyen hukuk kuralları da başlıba şına ileri bir medeniyet seviyesini temsil ve hakkında dikkatli ve ayrıntılı çalış maların yap ılabilece ği ilgi çekici bir çalışma alan ını teş kil etmektedir.
Bu sat ırlann yazan, 1973 ve 1974 y ıllarında, Birle şmiş Milletler Teknik İşbirliği
Ofisine bağlı olarak kurulan "Afganistan İçin Bir Su Yönetim Teşkilatının Kurulması "n ı amaç edinen bir projede Su Haklar ı Uzman ı olarak çal ışmış ; bu dönem zarfında
Afganistan için bir genel su kanunu haz ırlayabilmek amac ıyla, su haklarıyla ilgili olarak, ülkede yürürlükte bulunan örf ve adet hukukunu tesbit edebilmek için, ülkenin çeşitli bölgelerini, özellikle Güney Türkistanm bir bölümünü olu şturan Afgan Türkistan ını, bir kaç defa ziyaret etmi ş ve bulgularını, çeşitli ve ayrıntılı raporlar halinde tesbit
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etmiştir.
Bu satırlarda bu amaçla Afganistanm güney vilâyetlerine yap ılan bir seyahat strasında incelenen Kandehar Vilâyeti, Maywand ilçesi hudutlar ı içinde yer alan Pirzade
Karizi tan ıtdmakta; bu arada kariz sisteminin ekonomik önemi; teknik özellikleri, in şa
ve bakım tarzı ile bu sisteme ilişik su hakları ve ilgili diğer haklar konusunda baz ı bilgiler verilmektedir.
Bu satırlann kaleme ahnmasıyla güdülen amaç, bir yandan ilgi çekici bir sulama
sistemi hakkında bilgi verirken di ğer yandan Dünya Afganistan gününün (21 Mart) kutlandığı bu günlerde, bu sistemin kurucular ından olan ve halen dünyada mevcut bir kaç
süper güçten en cebernutuna kar şı, hertürlü imkâns ızlıklar içinde, amansız bir ölüm kalım savaşı veren Afgan Milletinin hat ırlanmasına vesile olmakt ır.
2- KARİZ SİSTEM İNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bir kariz sistemi, şekilde görüldüğü gibi, 20-25 metre ara ile kaz ılan bir dizi dü şey
kuyulan birbirine bağlayan, yakla şık 50 cm:. çapında, bir yeralt ı galerisinden ibarettir.
Bu düşey kuyulardan aküferle temas edenlere istihsal kuyular ı , diğerlerine de in şaat ve
bakım kuyuları demek mümkün ve münasib olacakt ır. Sayıları genellikle 10-15 kadar
olan istihsal kuyuları yamaçlann yukarı kesimlerinde in şa edilmekte ve aküfere kadar
uzanmaktadır. İnş aat ve bakım kuyuları yeraltında uzanan galerinin inşaat ve bakımını
sağlamak amacıyla kazılmakta ve sayıları yüzleri a şabilmektedir. Arazinin meyline paralel bir istikamette aç ılan iki kuyu yatay bir galeriyle ba ğlanmakta ve bu galerinin inşaatı ve bakımı sırasında ç ıkarılan malzeme bu kuyulardan dışarı at ılmaktadır.
Yeraltı galerisinin, aküfere ula şan istihsal kuyularım bağlayan kesimi su tablas ınm
altında uzanmakta ve bu kesimin uzunlu ğu yakla şık olarak 300 m. kadar olmaktadır.
İnşaat ve bakım kuyular', pransip itibariyle aküfere kadar inmemekte ve dolay ısıyla elde edilen suyun miktarı üzerinde etkili olamamaktad ırlar.
Yeraltı galerisi, meyli hem arazinin hem de yer alt ındaki su tablasmın meylinden
küçük olacak tarzda inşa edilmektedir.
Aküfer genellikle bünyesinde, sular ın sızmasmı sağlayan delik ve çatlaklar bulunan, siltli-killi ve killi-siltli sedimentler içinde yer almaktad ır. Karizlerden elde edilen
suyun miktarı , aküferin yer ald ığı bölgedeki materyalin geçirgenli ği kadar, hatta ondan
daha ziyade, yeraltı galerisinin aküfer içinde kalan bölümünün uzunlu ğuna bağh bulunmaktadır. Bu miktar bölgeden bölgeye büyük farkl ılıklar göstermekte; meselâ 1971 y ılında, Nahar Vadisi ve Wazi Khwai bölgesinde 3-50; Zamin Dawar bölgesinde ise 1-150
litre/saniye arasmda de ğiş iklik göstermektedir. Kurak y ıllarda bazı kesimlerden su elde
etmek tamamen imkânsız hale gelmektedir.
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3- AFGANİSTANDA KARİZLERİN EKONOM İK ÖNEMI:
Karizlerin Afganistan, İran, Çin ve M ısırda M .Ö. 500. yildanberi kullanilagelmekte
olduğu bilinmektedir. Afgani ştanda halen kullanılmakta olanlar 200 ila 300 y ıllık bir
geçmiş e sahib olup genellikle ülkenin sat ıh sularının kıt olduğu veya hiç görülmediği
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bölgelerinde yer almaktadırlar. Bunlar esas itibariyle ev ve sulama suyu ihtiyaçlar ını
karşılamakta beraber, bazen de ğirmenlerin iş letilmesinde de kullan ılmaktadır. Bunlar ın
önemi ne Afganistanm sulanan alanları ne de ülkede kullan ılan toplam su miktarı içindeki paylarından gelmektedir. Bunlar, baz ı yerlerde yegane su kayna ğını teşkil ettikleri, dolay ısıyla insan gücü başta gelmek kayd ıyla o yerlerdeki zirai girdilerin tamam ını
harekete getiren birer kilit unsur olduldan için çok büyük bir önem ta şımaktad ırlar.
Fakat, a şağıdaki tablodan da anla şılacağı gibi karizler, hiç olmazsa belirli bölgelerde,
miktar itibariyle de büyük bir k ıymet ifade etmektedirler.
Afganistan Vilayetlerinde Çe şitli Kaynaklardan
Yararlanmak Suretiyle Sulanan Miktarlar

-T

Hektar
P ınarlar

Vilayetler

Kanallar

1- Oruzgan
2- Bagdis
3- Bamiyan
4- Bedah şan
5- Bağlan
6- Belli
7-Pervan
8-Paktiya
9- Tahar
10-Cevzcan
11-Zabul
12-Semengan
13-Gazne
14-Gor
15-Faryab
16- Ferah
17- Kunduz
18- Kandehar
19- Kabil
20- Kapisa
21- Küner
22- Lağman
23- Loger
24-Nengerhar
25-Nimruz
26- Werdek
27- Berat
28-Helmand

51.406
19.800
16.900
56.300
78.100
219.000
26.300
44.700
52.100
178.100
36.800
36.700
72.600
54.600
114.000
86.700
204.100
93.800
38.000
35.000
22.100
23.000
21.300
27.800
28.300
14.700
156.100
132.300

55.000
8.500
5.200
3.700
100
200
7.000
4.600
8.000
2.000
11.700
5.700
14.400
15.600
4.100
7.200

1.940.500

Karizler

80
530
90
50
60
350
90
90
460
4.570
230
260
1.040
530
680
640
50
230
10
230
1.340
130

183.000

163.700

11.730

a

8.500
800
4.200

17.100
4.300
20
1.000
5.700
20
12.500
400
23.400
690
370
27.800
15.480
14.400
860
4.280
9.230
300
1.900
1.600
22.290
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TOPLAM

Kuyular

5.200
3.200
3.100
700

200
4.300

Toplam
123.580
32.600
22.630
60.100
78.200
219.270
34.300
55.960
60.450
61.090
180.210
43.260
114.970
71.120
118.730
122.540
204.630
115.160
56.240
39.010
22.800
23.000
26.010
41.340

28.830
25.100
159.810

158.920
2.298.990
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Tablodan da kolayca görüldü ğü gibi karizler ülkedeki sulanan alanlar ın % 7 sinden
daha fazlasma su sa ğlamaktad ırlar. Bu oran;Paktiyada % 10, Oruzgan, Bagdi ş ve Lagerde % 13 ün üstüne, Zabul ve Gaznede % 20 ye, Farah ve Nengerharda % 23 e ve nihayet
Kabilde % 26 ya ula şmaktadır.
Ülkenin bazı bölgelerinde yer alan karizlerin say ısı, yararlanan nüfus ve sulanan
alan hakkında kısa bir fikir vermek san ırım ki yararl ı olacaktır :40.000 kiş inin yaşadığı
Zemin Dawar bölgesinde 80 kariz bulunmakta ve bunlarla 6248 hektarl ık bir alan sulanmaktadır. Kandehar Vilayetinin Maywand ilçesinde 70, Hani Rud Nehrinin sa ğ sahilinde 137 kariz yer almakta ve bu sonuncularla 608 hektarl ık bir alanda sulama yap ılmaktadır.
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Bazı bölgelerde karizlerin ta şıdığı büyük önemi belirtebilmek için şaşırtıcı bir misal vermek yeterli olacakt ır. Karizlerin çok oldu ğu Zemin Dawar bölgesinde bunlardan
elde edilen su miktar ının 1971 dekinin iki kat ı olduğu 20 y ıl öncesinde bölgenin nüfusu, 1971 yılındaki 40.000 kişiye karşılık 100.000 kişiyi aşkın bulunmaktaydı.
Bu konuyu bitirmeden önce karizlerin su kullan ımında sağladığı müessiriyet veya
ortaya ç ıkardığı israf hakk ında da birkaç söz söylemek yararl ı olacaktır. Bu sistemde
akan suyun azaltil ıp çoğaltdmas ım veya tamamen kesilmesini kontrol alt ında tutan
herhangi bir mekanizma mevcut _bulunmad ığı için, ihtiyaç duyulsun duyulmas ın, bunlardan elde edilen su devaml ı olarak akıp gitmekte ve kendilerine kaynak te şkil eden
aküferdeki su azalmakta veya tamamen tükenebilmektedir. Ancak, karizlerden elde edilen su miktarın ın sın ırlı kaldığım; bu suyun evlerde kullanma suyu, hayvanlar ve tarlalar için sulama suyu ve batan de ğirmenler için enerji kayna ğı olarak da kullan ıldığını,
sulanan tarlalardan bir mahsul kaldırılıp kald ırdmaz bir di ğerinin ekildiğini dikkate a
lırsak bu israfın ilk nazarda san ıldığı kadar önemli olmadığı sonucuna varabiliriz. Bunakarşılık karizlerde su yeralt ı galerilerinde akt ığı için, satıhtan aktığı takdirde ortaya ç ıkacak ve büyük miktarlara ula şabilecek olan buharla şma kay ıplarından kaçınmak
mümkün olmakta; keza bu galerilerde suyun cazibeyle akmas ı dolayısıyla yeralt ı sularından yararlanmay ı sağlayan diğer sistemlerde kullan ılması zaruri olan enerji de tasarruf edilmiş olmaktadır. Bununla beraber karizlerin idame ve bak ım masrafları= gene
de hayli yüksek oldu ğu görülmektedir.
4- YENI B İR KARİZ İN ŞASINA BA ŞLAMA TARZI:
Afganistanda mevcut karizlerin ç k büyük kısmı seneler önce inşa edilmiştir ve bu
konuda yeni te ş ebbüslere nadiren rastlanmaktad ır. Kandehar vilayeti, Maywand kaza
sı nda kendileriyle mülakat yapt ığımız şahıslar, 15 yıl önce mevcut Pirzade Karizi civarında yeni bir kariz in şası için te şebbüste bulunuldu ğunu; üç mutasevver müte şebbisin
70

AFGANİ STANDA ILGI ÇEKICI B İR SULAMA SISTEMI — KARİZLER

a

âdet gereği ahnması gerekli müsaade için, Tarım ve Sulama Bakanlığına müracaat ederek bu müsaadeyi istihsal ettiklerini, fakat arazi çal ışmalarında aküfere ula şamadıklannı söylediler. Aynı şahıslar, hayat müddederi içinde yeni bir kariz aç ılması için kendi
ilçelerinde veya başka bir yerde herhangi bir ba şka teşebbüste bulunulup bulunulmadığmı bilmediklerini belirttiler. Bu şahısların ifade ettiklerine göre, elle kaz ılan alelâde
bir kuyuya bir pompan ın yerle ştirilmesi bile hükümetin müsaadesine tabi bulunmaktadır. ilgili mercilere de teyit ettirdi ğimize göre, gerekli müsaadenin alınmasında şu usule
başvurulmaktadır. Müteşebbislerin, önce Vilayet Tar ım Genel Müdürlüğilyle istişare
ederek, Tarım ve Sulama Bakanl ığına müracaatta bulunmalar ı gerekmektedir. Bakanl ık
kuyu yerlerini tesbit etmek üzere mahalline teknik uzmanlar göndermekte ve bunlar
daha sonra konuyu vilayetin tarım genel müdürlü ğüne havale etmektedirler. Daha sonra
tesisin inşa edileceği yerin kaymakamlığına da bilgi verilmektedir.
Örf ve adete göre bir karize ait müstahsil kuyulann üst k ısmında yeni istihsal kuyu
lannm veya mevcut sistemi geli ştirmek için iki inşaat ve bakım kuyusu arasında aynı
cinsten yeni kuyulann aç ılması da hükümet müsaadesine tabi bulunmaktad ır.
Fiiliyatta bir kariz sistemine dahil her çeşit kuyulann yeri geleneksel olarak bu i şte ihtisaslaşmış ailelere mensub kişilerce tesbit edilmekte ve bunlarca kaz ılmaktadır.
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5-PİRZADE KARİZİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ :

Pirzade karizinin dahil kuyular Kandehar ili Maywand ilç esi'nin 3 km. kuzeyinde', ki tepelerden ba şlamaktadır. Sistemde 25 m. mesafeyle aç ılmış 120 kadar kuyu bulunmakta; aküfere kadar eri şen ve istihsale yarayan kuyulann say ısı bilinmemektedir. İlk
kuyunun derinliği 35-40 m. kadar tahmin edilmekte; di ğer kuyulann derinliği tedricen
azalarak 120. kuyada s ıfıra yaklaşmaktadır.
Karizden elde edilen suyun mildar ı yılın ve mevsimlerin karakterine göre de ğişiklik göstermektedir. Yaz ve Sonbahar aylar ında debi azalmakta, Kış aylarında çok bol_
laşmakta, İlkbaharda ise ya ğışlarm mildanna bağlı kalmaktadır. inşaat ve bakım kuyulanndan bazdanndan içme suyu teminine yarayan cihazlar bulunabilrnektedir.
Karizden yararlanarak sulanan arazilere ekilen mahsullerin da ğılımı, sulama zamanları birbirine çakışmayacak şekilde ayarlanmaktad ır. Mevcut su, Nisan'm 15 i ile
Eylülün ortasında kalan süre içinde pamuk; Eylülden sonra ve İlkbaharm ilk günlerinde
buğday ürününün sulanmasmda kullan ılmaktadır.
Buğday hasadından sonra m ısır veya diğer yaz ürünleri ekilip sulanmakta; pamuk
ekilen alanlarda ikinci ürün ekimi yap ılmamaktadır. Pamuk ve buğdaya ilave olarak s ınırlı miktarda bir arazi ba ğ ve bahçe tar ımına ve çayırlıklara tahsis edilmektedir.
Sistemdeki yerüstü kanallar ı her yıl, yeraltı galerileri ise her iki veya üç y ılda bir
bak ıma alınmakta; yer alt ındaki bakım işleri, bu konuda ihsitaslaşmış kişilerce yürütülmektedir. Bu iş , dört beş kişilik bir ekibin 4 ila 6 ay süre ile çal ışmasını zaruri kılmaktadkr. Y ıllık bakım masrafları (1974 y ılı itibariyle) 40.000 ilâ 60.000 Afgani (Af_
ganistan para birimi) aras ında de ğiş mektedir. (1974 y ılında 3_4 Afgani 1 TL. sma e ş it_
ti. Bu gün 3 TL.nm 1 Afganiye e şit olduğu haber alınmıştır.)
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SU MÜLKİYETİ VEYA SU KULLANMA HAKLARI VE KAR İZLERLE ILGILI
DİĞER HAKLAR:
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Hernekadar Hanefi Mezhebine göre amme emlâk ı üzerinde bir kariz sistemi veya
alelâde bir kuyu kazmak için hükümetten izin almak gerekmekte; akarsu yataldar ından
özel gayretler sarfederek çevrilen veya ba şka bir yolla istihsal edilen bütün sular üzerinde üçüncü şahıslarla hay.vanlarının bütün haklara tekaddüm eden bir susuzlu ğu giderme
hakkı olduğu bilinmekte; ayr ıca, bütün mülkler üzerindeki mülkiyet haklannm yasama
organmm tammlanyla smırlandırıldığı bilinmekteyse de kuyu ve karizlerden elde edi
len sular üzerindeki haklar ın bir mülkiyet hakk ımı yoksa sadece bir kullanma hakkım;
olduğunu ortaya koymak oldukça güç olmaktadır. Ancak, işin teorik yönü bir tarafa
b ırakılacak olursa, kariz ve kuyu sular ı üzerindeki hakların mülkiyet veya kullanma
hakkı olmasının pratik yönden büyük bir önemi yoktur. Bu noktadan hareket ederek,
bu özel hususun nasıl bir kabule konu olduğunu, ne sahada kendileriyle mülâkat yap_
tığımız kiş ilerle ne de Kandeherdaki görevilelerle tart ışmaya gerek gördük.
Biz, Pirzade Karizinin, yaklaşık 225 yıl önce, Ahmet Ş ah zamanında iki ortak ta
rafından kaz ıld ığm ı, fakat halen bu iki kişinin neslinden gelen 25 çiftçi taraf ından kul
landd ığın ı öğrendik. Bu karizden elde edilen sularla 7 "kulba" (1 kulba = 100 cerib,
1 cerib = 0,22 He) geniş liğinde bir arazi sulanmakta; fakat, her y ıl her kulba'nm sadece yarısına su sağlamak mümkün olabilmektedir. Her kulba haftan ın, Pazartesi, Cuma
gibi yedi gününden birinde su alma hakk ını haizdir. Daha sonra mevcut su her kulba
içinde, arazi büyüklüklerine göre, ortaklar aras ında ayrı bir taksime tabi tutulmaktad ır.
Sistemdeki su hakk ını, şu veya bu sebeple kullanamayan veya kullanmak isteme
yen herhangi bir hak sahibi, onu, belirli süreler için, ba şkasına satabilmektedir. Yar ım
kulbalık bir arazinin, su hakk ı, pamuk mahsulünün yetişme dönemi; yani May ısın ikinci yarısı ile Haziran, Temmuz, A ğustos ve Eylül'ün ilk yarısı için, 1974 yılındaki cari
fiatı 10.000 Afganidir. Ancak, bu tip muvakkat satışlar veya, tabir caizse, kiralama uygulamaları dışında su hakları , suladığı toprağa bağlı bulunmakta ve topraktan ayrılarak bağımsız bir satış iş lemine tabi tutulmaları mümkün olamamaktadır. Herhangi bir
malikin, arazisini, bu arazinin sahip olduğu su hakkı ile bareber, satmak istemesi halinde, komşu arazi sahiplerinin bu arazi üzerinde bir şufa hakkı mevcut bulunmaktadır.
1974 y ıh için 1 kulba arazinin cari fiat ı 400.000 Afgani dolaylarındadır.
Amme arazileri üzerinde, kariz sistemine dahil veya müstakil, herhangi bir kuyu
aç ıldığı zaman bundan dolay ı herhangi bir tazminat ödenmesi söz konusu olmamakta
veya sulama alt ına alınan bir kulba büyüklü ğündeki her arazi için ödenen 450 Afganilik
vergi bir çeş it tazminat olarak kabul edilmektedir. Bu kuyularm özel araziler üzerinde
kazılması halinde makul bir tazminat karşılığı arazi sahibinden izin almak gerekmektedir. Arazi sahibinin razı olmaması veya fahiş bir -tazminat istemesi halinde hükümet
yetkilileri, taraflar aras ında hakemlik görevi ifa etmektedirler. Mesele bu yolla da çözümlenmediği zaman, söz konusu hükümet yetkilisi, genellikle vali veya kaymakam,
meseleyi yetkili mahkemeye havale etmektedir. Fakat ilgililerin muumiyetle aralar ında
bir anlaş maya vard ıkları anla şılmaktad ır.
Kariz sistemine dahil her kuyunun etraf ında; amme arazileri üzerindeyse 40, özel
araziler üzerindeyse 2 m. lik bir harim, yani bir çe şit koruma bölgesi, mevcut bulun72
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maktadır. Bu harimin iç hudutu kuyu çukurunun etraf ındaki banketin d ış kenarından
başlamaktadır.
Kariz sisteminin bakan ına, sulayıcilar, suladıklan arazinin büyüldüğüyle orantılı
olarak katkıda bulunmaktad ırlar. Hernekadar kariz sular ı kullanma ve hayvan sulama
amacıyla da kullandmaktaysa da bu tip kullarucdar bak ım ve idame masraflanna katilmamaktadırlar. Pirzade Karizinin yararlanilarak i şletilen herhangi bir de ğirmen mevcut
değildir. Ilgililerin söylediklerine göre di ğer kariz sistemleri üzerindeki de ğirmen sahip
veya işleticileri de bak ım ve idame masraflarına katilmamaktadırlar.
Sisteme dahil olan ana yerüstü kanallar ı= bakım ve idamesine bütün kullarucilar
katilmaktad ırlar. Bu amaçla her kulba için iki ki şi tefrik edilmekte ve bunlar ba ş tan
sona iş bitinceye kadar çal ışmaktadırlar. (Esas sulama kanallar ı için sistem bundan
farklı olmakta; bak ım ve idame çalışmalarına ana bentten, müş tereken, başlamakta
kendi savağına kadar işe katılanlar, bu noktadan itibaren ana kanal ın mansab kısmındaki hizmetlerden muaf tutulmaktad ırlar. İkinci ve üçüncü derecedeki kanallarda da ayn ı
sistem uygulanmaktad ır.) Kol kanallarının bakım ve idame çal ışmaları onları kullananlar tarafından yapılmaktadır.
Kariz sistemi melikler (muhtar) veya onlar ın görevlendirdiği kimseler tarafından
idare edilmektedir. Şu anda bu işle görevli melik, bunun için, herhangi bir ücret almamaktadır. Sistemi idare edenlere yap ılan ödeme, yararlananlar ın ödeme gücüyle münasib olmaktadır.
Mevcut örf ve adet kaidelerine riayetsizlik halinde, ihtililf, melik, kaymakam veya
vali tarafından çözülmekte, aksi takdirde yetkili mahkemeye havale edilmektedir.
Karizler il veya ilçelerin maliye dairelerine ve ayr ıca Kâbilde, Maliye Bakanlığına
kaydedilmektedirler. Tar ım ve Sulama Bakanlığında bu konuda herhangi bir sicil mevcut bulunmamaktad ır.
Üzerlerinde kariz sistemine dahil herhangi çe ş itten bir kuyu bulunan arazilerin sahipleri, faaliyetlerini, sisteme zarar vermeyecek tarzda yürütmektedirler.
Bir kariz sisteminin suyu, civarda başka bir kariz sisteminin inşası veya diğer faaliyetler sonucu azalacak olursa ilgililer, meseleyi önce idari makamlara, bir çözüm bulunmazsa yetkili mahkemelere intikal ettirebilmektedirler.
Derinliği 40 metreye kadar ula şan kariz kıyıdan etrafında herhangi bir koruyucu
tedbir alınmamakta ve bu durum hayvanlarla küçük çocuklar için ciddi bir tehlike te şkil etmektedir. Kariz kullarucilan bu tip potansiyel, batan gerçek, tehlikelerden dolay ı
herhangi bir mesuliyete de tabi tutulmamaktadırlar.
7- SONUÇLAR:
1- Afganistandaki toplam sulama alanlar ının % 7 si karizler marifetiyle sulan ınaktadır. Bu nisbet 11 vilayette % 10 un, 5 vilâyette ise % 20 nin üzerine ula şmaktadır.
Buna rağmen, kariz sistemlerinin önemi, esas itibariyle, bazı bölgelerde bunların bütün
kullanımlar için yegâne veya sınırlı kullanıcilar için en ekonomik su kayna ğı olmasından ileri gelmektedir.
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Pirzade Karizinde sistemden elde edilen suyun bedeli; pamuk yetiştirme dönemi
için 140.000, sonbahar ın ikinci ve &baharın birinci yansm ı içine alan diğer dönemler
için de 70.000 Afganiye e şit olmaktadır. Bu durumda, diğer kullanım tarzlarından elde
edilen diğer yararlar ve aynca bu dönemler için suyu kiralayan ki şilerin toplam kira
bedeli olan 210.000 Afganiyi aşan yararlannı hariç tutmak kaydıyla, bu karizlerden elde edilen toplam yararlar 210.000 Afganiye ula şmaktadır. Bir karizin debisini 50 lt/sn
olarak kabul etti ğimiz takdirde, sistemden elde edilen 1 m 3 Suyun değeri:

210.000 :

86• 400 x 365 x 50
_ 0.13 Afgani olmaktad ır.
1000
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2- Karizlerin en önemli eksikli ği, sistemin herhangi bir su kontrol mekanizmasma
sahib olmay ışı ve netice itibariyle, ihtiyaç duyulmad ığı zaman sistemden elde edilen
suyun israf edilmekte olu şudur. Ancak sulama dışında diğer devamh kullan ış tarzlannm da mevcut oldu ğu, mahsul paterni ve münavebe sistemlerindeki ayarlamalan, buharlaşma kayıplarından sağlanan tasarruflan dikkate ald ığnınz takdirde bu eksikliğin
çok büyük boyutlara ula şmadığı sonucuna varmak mümkün olabilecektir. Buna ra ğmen bazı bölgelerde bu durum ciddi bir mesele te şkil etmektedir. Bu meseleyi çözmek
için yeraltı galerisinin zemine ulaş tığı yere bir çeşit kontrol mekanizmas ının kurulması
veya karizlerin yerine başka bir sistemin ficame edilmesi yararl ı olabilecektir.
3- Karizlerden yararlananların sayısı sınırlı olduğu ve bunların kullanılmasını ve ilgili diğer hususlan düzenleyen kökleri geçmi şe dayanan yerleşmiş bir örf ve adet hukuku mevcut oldu ğu için pratikte karizlerle ilgili ciddi bir problem mevcut bulunmamaktadır.
4- Karizler, Afganistan köylülerinin belirli bir co ğrafi bölgeyi, üzerinde ya şanacak
bir yurt haline getirme azminin en güzel örne ğini teşkil etmekte ve ayn ı köylüler yurtlarmı korumak ve kurtarmak için dünyan ın ceberrut bir süper gücüne kar şı büyük bir
azimle savaş vermektedirler.
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