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O N S O Z
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca kaynak 

aktarım olanağı bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bu olanaklardan 
yeterince yararlanabildiği söylenemez. Ülkemizde kaynakların verimli ve etkin 
kullanımı son derece önemlidir. Kooperatiflere uygulanacak projelerin 
ekonomikliğinden önce bu projeleri uygulayacak kooperatiflerin etkinliği ve 
ekonomik yapıları önemli görülmektedir. Çalışmayla bu konu irdelenerek bazı 
çözümler sunulmaktadır. Çalışmanın yürütülmesi aşamasında çok ciddi katkıları 
olan Antalya Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürıi'ne, bu şubede 
görevli Dr. Figen EKİMLER'e, ve Salih ÇOBAN'a teşekkür ederim.
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yönelik yaklaşımlarda yol gösteren Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT hocamıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Konunun oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde 
sürekli katkıları bulanan İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı 
emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Uçkun GERAY hocama özellikle teşekkür 
ederim.

Bu çalışmanın çeşitli aşamalarında ciddi katkılar koyan Müdürlüğümüz 
teknik elemanlarından Dr. Halil İbrahim YOLCU'ya çok teşekkür ederim. 
Kooperatiflere yönelik bilgi ve veri desteğiyle katkı koyan Antalya Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü ORKÖY Şube müdürlüğü teknik elemanlarından Aykut 
TELEK'e teşekkür ederim. Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması 
aşamalarında yer alan İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Sultan BEKİROGLU'na çok teşekkür ediyorum. 
Çalışma sürecindeki destekleri ve irdelemeleriyle katkılar sağlayan eşim Sayın 
Selma COŞGUN'a teşekkür ediyorum. Adını anamadığım ve emeği geçenlere 
ayrıca teşekkür ediyorum. Konunun projelendirilmesini destekleyen ORKOOP 
yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmanın yürütülmesinde 
ve verilerin oluşturulmasında, yaşadıkları sorunları içtenlikle aktaran orman köy 
kooperatif yöneticilerine ve üyelerine (ortaklarına) içtenlikle teşekkür ederim.
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yöneticilerine, araştırmacılara, mesleğimize ve meslektaşlarımıza faydalı olması 
dileğiyle...

A ntalya , Ekim  2008 Dr. U fuk C O ŞG U N



oz
Ülkemizdeki tarım işletmelerinin yarıdan fazlası (%62,4) orman köylüsüne 

ait okluğu için, orman köylerinin sosyo-ekonomik yapısında meydana gelen 
değişimler kırsal alanı doğrudan etkilemektedir. Bu araştırmada Antalya ili orman 
köylerine ait kooperatiflerin etkinlik düzeyleri incelenmiş ve yapılan kaynak 
aktarımlarının etkin ve verimli olup olmadıkları sorgulanmıştır. Gerçekleştirilen 
çalışmada başlıca;

1-Kooperatif yöneticilerinin genel olarak kooperatifçiliği ve kendi 
kooperatifçilik uygulamalarını nasıl değerlendirdikleri,

2- Ortakların kooperatif yönetimine etkin katılımının ne şekilde 
gerçekleştirilebileceği,

3- Kooperatif yöneticilerinin ve ortakların eğilim gereksinimlerine yönelik 
yaklaşımları,

4- Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemler,
5- Genel olarak kooperatifçiliğin sorunları ve çözüm olanakları, konuları 

kapsamlı bir şekilde sorgulanmıştır.
Yukarıdaki paragrafta açıklanan konulara ilişkin veriyi elde etmek 

amacıyla, kooperatif başkanları ve kooperatif ortaklarına ayrı ayrı uygulanmak üzere 
iki anket formu hazırlanmıştır. Araştırma alanında toplam 108 anket yapılmıştır. Bu 
anketlerin 36'sı kooperatif başkanlarına; 72'si ise kooperatif ortaklarına aittir. 
Araştırmada anket uygulaması dışındaki incelemelerden de veri sağlanmıştır: denek 
kooperatifler arasından 36 tanesi rasgele seçilmiş ve bu kooperatiflerin 2004-2007 
yılları arasındaki yıllık genel kurul toplantı tutanakları, muhasebe kayıtları 
incelenmiştir. Bu incelemeden sağlanan verilerle bu kooperatiflerin mali-ekonomik 
durum analizleri (faktör analizi uygulanarak) yapılmıştır. Faktör analizleri ile 
saptanan her faktör için çoğul korelasyon (ilgileşim) analizleri yapılmış ve denek 
kooperatiflerden yatırım uygulaması yapılanlar ile yatırım yapılmayanlar arasında 
bir farkın olup olmadığı ise vaıyans analiziyle test edilmiştir.

Muhasebe kayıtlarından sağlanan bilgilerden, kooperatiflerin ekonomik 
analizlerinde kullanılabilecek" 12 adet ölçüt saptanmıştır. Yapılan istatistik analizler, 
bu ölçütlerden ancak 5 tanesinin kooperatiflerin ekonomik yapılarını ortaya 
koyabileceğini ortaya koymuştur.

Bu çalışma, orman köylüsünün örgütlenme şekillerinden birisi olan 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin etkinlik ve ekonomiklik düzeylerinin 
belirlenmesi işleminin son derece karmaşık bir olgu olduğunu ortaya koymuştur. 
Etkinliğin temelini oluşturan hedeflerin, amaçların planlanması, buna yönelik araçlar 
ve stratejilerin ortaya konulması süreçlerinin kooperatif yönetimlerince 
oluşturulamadığı saptanmıştır. Kooperatif yönetimlerinin ortak amaçlara ulaşma 
becerisinin ve/veya etkinliğinin oldukça düşük olduğu; kooperatif yöneticilerinin 
%49,unuıı kendilerini başarısız bulmasından anlaşılmaktadır.



ABSTRACT
Since moıe ıhan half of ali tlıe agricultural enterprises (62.4%) in Tuıkey 

belongs to tlıe forest villages,. tlıe alteıations happening in socio-econoıııic structuıe 
of  tlıe forest villages diıectly influence tlıe rural regions.

In tlıe scope of tlıis study, tlıe effectiveness levels of forest village 
cooperatives in tlıe province of Antalya were iııvestigated and it was studied if tlıe 
allocated souıces were effectively and productively used or not. This study 
thoroughly dealt witlı tlıe below subjects;

1. How cooperative administıation is evaluating cooperative systenı and 
his/her own cooperative applications,

2. How effectively tlıe ıneıııbers of tlıe cooperative are takiııg paıt in decision 
nıaking,

3. How wisely cooperative administration and ıneıııbers are dealing with tlıe 
educatioııal requiremeııts,

4. Wlıat are tlıe steps nıaking tlıe cooperative systenı moıe vvidespıead,
5. The general problems and solution possibilities o f  tlıe cooperative systenı.

Iıı oıder to get tlıe data concerning tlıe subjects mentioned above, two
different public suıvey forms were pıepared: one for tlıe cooperative heads, one for 
tlıe members of  tlıe cooperative, suıveys were applied independently from one 
anotlıer. A total number of 108 polis vverc implemented, 36 of whiclı were applied to 
tlıe cooperative heads, vvhile tlıe ıemaining 72 were applied to cooperative members. 
Apaıt from tlıe survcys, other iııvestigations also yiclded invaluable data. 36 
cooperatives were randomly selected and their general asseıııbly and bookkeeping 
records from 2004 to 2007 were iııvestigated. Data obtained from tlıe above 
mentioned iııvestigations were used to perform tlıe financial-economic status 
aııalysis of tlıese cooperatives. Multiple corıelation analyses was performed for each 
lactor determined through factor analyses and variance aııalysis were also used to 
determine if tlıere was a diffeıence betweeıı tlıe cooperatives wlıich ıeceived the 
funding and those wlıich did not.

Through the infornıation obtained from tlıe inspection of bookkeeping 
records, 12 criteı ions \vcre determined to be used in the economic aııalysis of tlıese 
cooperatives. The slatistical aııalysis proved that only 5 of tlıese cıiterions woııld be 
meaniııgful in tlıese analyses.

This study revealed tlıe fact that determinalion of efficiency and 
economical levels of cooperatives in forest villages is suclı a complicated and 
difficult undeıtaking. It was determined that planııing of tlıe targets and objectives 
forming the bases of the efficiency and the processes producing tlıe tools and 
strategies ainıing tlıese objectives wcre not formed by tlıe administralive bodies of 
tlıese cooperatives. That tlıe ability or efficiency of tlıese cooperative 
administrations reaching to a conımon objective is ratlıer lovv is the ıesult that 49% 
of tlıese administrations considered thenıselves as unsuccessful.

X



1. GİRİŞ

Ülkemizde mülkiyeti devlete ait yaklaşık 21.2 milyon ha. orman 
alanı içerisinde 01.01.2005 tarihi itibariyle 7.334 adet orman içi köyde 
2.465.714 kişi, 13.646 adet orman bitişiği köyde 5.322.366 kişi olmak üzere 
toplam 20.980 adet orman köyü 7.7788.080 nüfusa sahiptir. Diğer yandan, 
ülke nüfusunun % 35'ini oluşturan kırsal nüfus içerisinde orman köyleri 
nüfusunun oranı % 32,8'dir (ORKÖY; 2006). Yani, her üç köylüden birisi 
orman köylüsü durumundadır. Kırsal alandaki köylerin ise, % 55,45'i orman 
köyü niteliğindedir. Ülkemizdeki 3.075.516 tarım işletmesinin (hanelerin) 
%62,4'ii de orman köylüsüdür. Bu durum, orman köylerinin kırsal alandaki 
boyutunu sergilemektedir. Dolayısıyla orman köylerindeki örgütlenme 
düzeyi doğrudan kırsal alandaki örgütlenme düzeyini etkilemektedir.

Kırsal alanda yaşayan ve temel geçimi tarım olan yaklaşık 3 milyon 
işletmenin temel sorunu tarımın yapısal sorunu olarak adlandırılan küçük ve 
çok parçalı alanlarda verimsiz üretim olarak saptanmaktadır. Bu açıdan 
irdelendiğinde; Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğünün 61,01 dekar, 
orman içi köylerin hane başına düşen ortalama tarım alanın ise 27,0 dekardır 
(GÖKÇE, 1992). Tarım işletmeleri parsel (parça) sayısı ve büyüklüğü 
açısında irdelendiğinde; ortalama parsel sayısı 4,08 adet, ortalama parsel 
genişliği ise 14,96 dekardır (TUİK, 2002). Batı Karadeniz bölgesi orman içi 
köylerdeki işletmelerin arazilerinin % 61.0'i 6-14 parçalı arazilerden 
oluşmaktadır (COŞGUN; 2005). Sinop ili Durağan ilçesi orman içi köylerde 
ortalama arazi parça sayısı 16.0'dır (TKV, 1993). Bolu İli Mudurnu ilçesi 
orman içi köylerinde ortalama arazi parça sayısı 13.68, ortalama parsel 
büyüklüğü ise 3.31 dekardır (TARAKLI, 1982). Orman köylerinde yaşayan 
toplam 1.916.487 ailenin %28'inin sahip olduğu arazi miktarı 10,0 dekarın 
altında, %31 'inin sahip olduğu arazi miktarı 11-25 dekar arasında, %30'unun 
sahip olduğu arazi miktarı.26-50 dekar arasında, %1'inin arazisi 51 dekarın 
üzerinde ve toplam aile sayısı içerisinde %10'luk bölümü oluşturan 190 bin 
civarındaki ailenin ise işleyebileceği arazi varlığı yoktur.

Kırsal alandaki üretim sürecinin iyileştirilebilmesi ancak bu çok 
parçalı ve küçük yapıdaki işletmelerin bir bütünlük içerisinde toplanarak 
planlı üretime yöneltilmesiyle olanaklıdır. Bu yapı ise, kırsal kesimin 
örgütlenmesiyle olanaklıdır. Örgütlenme, kırsal toplum kalkınmasında 
büyük rolü olan kendine yardım ilkesinin (sorunu sorun sahibinin çözmesi) 
gerçekleşmesinde de önemli bir araçtır. Kırsal kesimde üreticiler piyasaya 
mal arz ederken veya piyasadan üretim için girdi talep ederken, oldukça
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örgütlü bir ticaret ve sanayi kesimi ile karşılaşmaktadırlar. Üreticilerin 
karşısındaki taraf örgütlü ve güçlü, üreticiler ise dağınık ve güçsüz 
olduklarından, üreticilerin mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumaları 
oldukça zordur. Mal arz ederken ya da girdi sağlarken söz konusu olan ve 
dağınıklıktan kaynaklanan zayıflığı güce dönüştürmek toplu pazarlık gücü 
elde etmek için üreticilerin örgütlenmesi şarttır. Kırsal kesimde üretici 
örgütlenmesinin temel amacı çiftçi ve ailelerinin yaşam düzeyini ve 
kalitesini yükseltmektir. Bunun için tarım ve orman ürünleri üretiminde 
verimliliği artırmak ve bu ürünleri değerlendirerek üreticilerin pazardaki 
konumunu güçlendirmek gereklidir (İNAN, 2004). Kooperatifleşme yoluyla, 
yeterli üretim araçlarına sahip olmayan, üretim araçlarına ulaşmada belli 
güçlükleri bulunan ve bu nedenle de üretim etkinliklerine yeterince 
katılamayan küçük ekonomik birimlerin, ekonomik yaşamda daha etken 
biçimde yer almaları sağlanabilmektedir (YILDIRIM, 1992).

Kırsal alandaki üretimin geliştirilmesi ve bu üretimin pazara 
sunulması sürecinde belirli bir güç olmayı hedefleyen birliktelikler 
kooperatifleşme yolunu seçmişlerdir. Ülkemizdeki tarımsal kalkınma 
kooperatifi sayısı 5.301'dir ve bu kooperatiflerin % 60,31'i (3.197) orman 
köylerinde bulunmaktadır. Orman köylerinde kurulu olan tarımsal kalkınma 
kooperatifleri diğer tarımsal kalkınma kooperatiflerine sağlanan 
desteklemelerin yanı sıra, ORKÖY tarafından da destek sağlanmaktadır. 
ORKÖY'iin amacı ve görevleri arasında "... ormancılık alanında faaliyet 
gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve 
uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve 
danışmanlık hizmetlerini vermek" şeklinde yer almaktadır. Günümüzde 
ORKÖY kredileri ferdi ve kooperatif kredileri olarak uygulanmaktadır.

AB'ye girme ve buna yönelik sürecin ülkemiz sosyal ve ekonomik 
yapısını doğrudan etkilemesi beklenmektedir. Söz konusu etkilenme durumu 
başta tarım sektöründe kendisini gösterecektir. Tarımsal üretim ve 
örgütlenme düzeyine yönelik olarak getirilecek yaklaşımlar kırsal kesimde 
önemli bir payı olan orman köylerindeki tarımsal üretim ve örgütlenme 
yapısında da etkileşimler oluşturacaktır. Bu nedenle sürecin daha başlarında 
orman köylerindeki örgütlenme biçimi olan Orman Köyleri Tarımsal 
Kalkınma Kooperatiflerinin temel yapılarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Böyle bir belirlemeyse ancak, bu kooperatiflerin yönetsel ve ortaklar 
düzeyindeki etkinliklerinin ve ekonomik yapılarının analiziyle olanaklıdır. 
Diğer yandan, gelişmekte olan ülkelerin temel sorunu olan etkin ve verimli
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kaynak kul lanı lamamasına neden olan faktörlerin bu faaliyet dalında ortaya 
çıkarılması ise mutlak bir zorunluluktur.

ORKÖY tarafından aktarılan kaynaklar ferdi ve kooperatif 
uygulamaları şeklinde gerçekleşmektedir. Özellikle kooperatiflere yönelik 
kaynak aktarımı bir başka açıdan da önemlidir. Çünkii bu yönde kaynak 
aktarımı salt ORKÖY tarafından da olmamaktadır. Yani, Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı aracılığıyla da orman köylerindeki kooperatiflere kaynak 
aktarılabilmektedir. Dolayısıyla, her iki bakanlık aracılığıyla kaynak 
aktarılması kooperatiflerin etkinliğinin ve ekonomikliğini belirleyen 
faktörlerin saptanmasını daha da anlamlı kılmaktadır.

1.1. Konunun Önemi

Kooperatiflerle ilgili çeşitli faaliyetlerde genellikle olumlu 
gelişmeler gözlenmekle birlikte, kooperatif hareketinin gerek ulusal, gerekse 
uluslararası ölçekte önemli zorlukları bulunmaktadır. Kooperatif sistemleri 
21. yüzyılın ilk onlu yıllarında önemli sorunlarla karşılaşabilir; 
kooperatiflerin pek çoğu önemli yaşam savaşı vermek zorunda kalabilirler. 
20. yüzyılın sonlarındaki sıkıntılar pek çok insanı değişik alternatifler 
arayışına itecek; 21. yüzyılın ilk çeyreğinde görülmedik bir 
kooperatifleşmeye tanık olunabilir. Konut, sağlık, sosyal güvenlik vb. 
konularda kamu yönetimleri, giderlerini giderek daha da kısma eğiliminde 
olacaklardır; bu boşluk ise kooperatiflerle doldurulabilir.

2000'li yıllarda beklentilerin pek de parlak olmadığı söylenebilir: 
"Para kaosu" içinde oluşacak ortamda, kooperatifler, dünya ekonomisindeki 
denetimini arttıran çokuluslu şirketlerle amansız bir rekabet içine girmek 
zorunda kalacaklardır; bu durumda kooperatifçiliğin iki dezavantajı 
bulunmaktadır: I) Sermayeye verilen faiz sınırlı olduğundan kooperatiflerin 
ortaklarından sermaye toplaması güçleşecek; 2) Demokratik özelliğinden 
dolayı karar alma süreci uzun olacaktır. Ekonomik duraklama ve çöküş daha 
da ağır olursa gönüllü ve parasız işçilik, ekonominin önemli kesimlerinde, 
üretim kooperatifleri aracılığıyla yaygınlaşabilir. Sert rekabet koşullarında 
başarı genellikle güçlüden yana kayar; özel şirketler sermaye tedarik 
avantajına sahip olduklarından ölçek ekonomilerine daha çabuk ulaşırlar; 21. 
yüzyılın başlarında kooperatifler sermaye oluşturma açısından güçlüklerle 
karşılaşacaklar ve büyük özel firmalarla rekabet ederlerken "zor günler" 
yaşayacaklardır. Kooperatifler bu sorunu aşmak için bir "Kooperatifler 
Bankası" kuracaklar ve birbirleriyle entegrasyon için "yapısal değişikliklere" 
gitmek zorunda kalacaklardır. Birçok kooperatif düştüğü sıkıntılardan
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kurtulabilmek için kendi aralarında yardımlaşma şekilleri geliştirmeli ve 
kooperatifçiliği gelişmiş olan ülkeler, kooperatifçiliği gelişmekte olan 
ülkelere bu konuda yardımcı olmalıdırlar.

Genelde kooperatiflerin enflasyon koşulları ile savaşımda özel bir 
üstünlüğe sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kooperatiflerin 
sorunlarının çözümünde hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların katkısına 
gereksinim vardır. Özellikle ülkemizde kooperatif sorunlarının çözümünde 
"hükümet politikalarından" çok bir "devlet politikasına" ihtiyaç olduğu 
zaman geçirilmeden kavranılmalı ve uygulamalar başlatılmalıdır. Özetle, 
kooperatifler 21. yüzyıla girerken önemli sıkıntılar yaşayabilecekler; ancak 
bu yüzyılda insanlar kooperatif yönteminden geniş ölçüde yararlanarak 
"üretim ve bölüşüm" sorununun çözümünde bu araçları büyük çapta 
kullanabileceklerdir (ÇIKIN, A., 2007, http://www.elelebizbize.com/e- 
kutuphane/ayhancikin/ayhancikin.html).

"Bir kooperatif; kendi ortaklarının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, 
ortak olarak sahip oldukları ve demokratik olarak yönettikleri bir girişim 
aracılığı ile karşılamak için gönüllü olarak bir araya gelen insanlar 
topluluğudur." Piyasa mekanizması içinde kooperatifler, bazı mal ve 
hizmetlerin sunumunda ve isteminde ortaklarının pazarlık gücünü 
arttırmada, sermaye birikimini sürekli kılarak (ve sermayeyi sosyalleştirerek) 
ekonomik büyümeye katkıda bulunmada, "üretim ve bölüşüm" sürecini 
birbiıieriyle ilintili kılarak ekonomik tıkanıklığı aşmada, pazarlık gücünü 
toplulaştırarak dev firmalar karşısında rekabeti korumada ve piyasaların 
(özellikle tarımsal piyasaların) yapısını ve işlemesini düzenlemede önemli 
görevleri yerine getiren kuruluşlardır (ÇIKIN, A., 2007,
http://www.elelebizbize.com/e-kutuphane/ayhancikin/ayhancikin.html).

Kooperatifçilik yeryüzünün en büyük sosyo- ekonomik akımı 
niteliğini taşımaktadır: 2002 itibariyle 94 ülkeden 234 ulusal ve bölgesel 
kuruluş ile 725 milyondan fazla bireysel ortağı bulunan dev bir kurum 
niteliğindedir (ICA'ya bağlı olmayan kooperatif kuramların üyeleri de dahil 
edilirse bu sayının 800 milyonu aşacağı kestirilmektedir.) Kooperatifler, tüm 
ülkelerde, her çeşit ekonomik ve kültürel ortamlarda ve yeryüzünün en uzak 
köşelerinde görülebilen evrensel özellikli bir kurum niteliğindedir. Hemen 
her hükümet kooperatifleri destekleme eğiliminde olup, ona karşı açık bir 
tavır almamaktadır.

Kooperatifler birçok ülkede önemli başarı düzeylerine ulaşmışlardır: 
Japonya; kırsal kesimin kalkındırılmasında kooperatifler büyük rol
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oynamışlardır; ABD, kırsal kesimin aydınlanmasında ve elektrik enerjisi 
temininde büyük başarılar göstermişlerdir; Romanya'da kooperatifler ülkenin 
en iyi gezi ve dinlence örgütünü kurup çalıştırmaktadırlar; Hindistan'da şeker 
üretiminin yaklaşık yarısını kooperatifler gerçekleştirmekte, 57 bin süt 
kooperatiflerinde 6 milyon çiftçiyi örgütleyerek dünyanın en büyük sütçülük 
organizasyonunu oluşturmuşlardır; İzlanda'da son derecede gelişmiş bir 
kooperatifçilik sistemi bulunduğundan "Kooperatif Ada" olarak 
adlandırılmaktadır; Fransız tarım kooperatifleri yeryiiziindeki ikinci en 
büyük kredi ve bankacılık sistemini gerçekleştirmişlerdir, ayrıca son yıllarda
4.5 milyona yaklaşan öğrencisiyle 50.353 kooperatif okulu ile Fransız ve 
dünya eğitimi için seçkin bir örnek oluşturmaktadırlar. Ispanya'nın Bask 
Bölgesinde Mondragon kooperatifleri ülkenin en büyük buzdolabı ve 
elektrikli ev gereçleri üreten kuruluşudur. Polonya'da kentsel kesimde 
yapılan yeni konutlarda kooperatiflerin payı %75 civarındadır. İsveç'te 
büyük bir petrol rafinerisine sahip olan OK Kooperatif sistemi akaryakıt 
pazarını %20'sini denetleyebilmektedir. Türkiye'de fındık, incir, kuru üzüm 
piyasalarını büyük çoğunluğu kooperatiflerin denetimindedir, ayrıca Huğlu, 
Üzümlü gibi kooperatiflerde av tüfekleri sanayi başarıyla uygulanmaktadır.

Kooperatiflerin ülkelerin yaşamlarındaki rolünü gösteren bu veriler, 
orman köylerinin kalkınmasında önemli bir rolü olan orman kooperatifleri 
aracılığıyla yapılan yatırımların daha etkili olmasına yönelik politikalar 
oluşturulmasını gerektirmektedir. Böylece ülke kırsal alanında önemli bir yer 
tutan ve temel geçimi tarım ve hayvancılık olan orman köylüsünün yaşam 
kalitesinin yükseltilmesini sağlayacak adımlar atılmasına katkıda 
bulunulacaktır. Ayrıca, orman köylerindeki tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin bu köylerin kalkındırılmasına yönelik kapasitelerini 
yansıtacak ekonomiklik ve etkenlik düzeylerinin ortaya konmasıyla, 
ORKÖY yatırımlarının daha etkili ve verimli bir şekilde yönlendirilmesine 
de katkı sağlanacaktır.

Orman köylerinde yaşayan kitleye kısıtlı olanaklarla yapılan 
yatırımlar yoluyla en yüksek düzeyde etki elde etmek ekonomik ve sosyal 
bir zorunluluktur. Sınırlı kaynaklardan maksimum katkıların sağlanmasında 
doğru yatırım konularının, doğru birimlere yapılmasını sağlamak geri kalmış 
ve gelişmekte olan ülkeler için olmazsa olmaz bir niteliktir. ORKÖY 
tarafından ferdi ve kooperatif kredilendirmeleri şeklinde yapılan yatırımlarda 
da en etkili şeklinde yaralanmak esastır. Bu nedenle, orman köylerindeki 
kooperatiflerin bu köylerin kalkındırılmasına yönelik kapasitelerini 
yansıtacak ekonomiklik ve etke nlik düzeylerinin objektif bir şekilde ortaya
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konması gereklidir. Bu saptamalar sonucunda ORKÖY kredilerinin daha 
verimli ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

Bilindiği gibi kooperatiflerin yasalardan kaynaklanan uyulması 
gerekli önemli kuralları bulunmaktadır. Dahası kooperatifçilik profesyonel 
bir işletmecilik etkinliği niteliğindedir. Ülkenin sosyo-ekonomik açıdan en 
geri kalmış bölgelerindeki orman köylerinde kurulan kooperatiflerden bu 
koşullarda daha yüksek başarı beklememek gereklidir. Orman köylerindeki 
bazı kooperatiflere yönelik yapılan yatırımların nesnel olmadığı da bilinen 
bir gerçekliktir. Bu durumda orman köylerindeki kooperatiflerin daha nesnel 
ölçütlere dayanan bir değerlendirmeye gereksinimi bulunmaktadır.

1.2. Çalışmanın Amacı

Çalışmanın amacı ise; Antalya ili orman köy kooperatiflerinin bu 
köylerin kalkındırılmasına yönelik kapasitelerini yansıtacak ekonomiklik ve 
etkenlik düzeylerinin ortaya konabilmesidir.

2- MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Çalışmanın iki temel materyali bulunmaktadır. Bölgesel alan verileri 
ve kayıtsal veriler; özgün alan verileridir. Bölgesel alan verileri çalışmaya 
konu alanlardaki kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtsal verilerdir. Bunlar, 
Antalya Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü gibi bölgesel kamu kuruluşları verileridir.

Özgün alan verilerinin birinci kısmı; Orman Köy Kooperatif 
Yönetim kurulu adına Kooperatif Başkanlarma yönelik uygulanan anket 
verileridir. Bu kapsamdaki veriler kooperatif yöneticilerinin; genel olarak 
kooperatifçiliğe ve kendi kooperatifçilik uygulamalarına yönelik 
değerlendirmeleri, ortakların kooperatifin yönetimine daha etkin katılımının 
sağlanması, kooperatif yönetim ve ortaklarının eğitim gereksinimlerine 
yönelik yaklaşımları, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için alınması 
gereken önlemler, kooperatifçiliğin ve yöneticisi bulundukları 
kooperatiflerin sorunları ve çözüm olanakları vb. gibi konularda görüş ve 
önerilerinin derlendiği verilerdir. Özgün alan verilerinin ikinci aşaması, 
orman köylerinde yaşayan kooperatif ortaklarının kooperatiflerini ve 
yöneticilerini değerlendirdikleri anket çalışmasıdır.

Diğer bir alan verisi de; orman köy kooperatiflerinin yıllık genel 
kurul toplantı tutanakları ve muhasebe kayıtlarıdır. Bu kapsamda örneklenen
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orman köy kooperatiflerinin 2004-2007 yılları arasındaki kayıtları 
incelenmiştir.

2.2. Yöntem

2.2.1. Veri toplama yöntemi

Çalışmada elde edilen kayıtsal veriler kaynak tarama yöntemi ile 
çalışmaya katılan katılımcıların görüşlerinin yansıtılmasına yönelik veriler 
ise; a- Yüz yüze anket yöntemi, b- Derinlemesine mülakat yöntemi, ile elde 
edilmiştir. Uygulanan anket çalışmasında orman köylerindeki kooperatiflerin 
örneklenmesi,

S2 * t2 * N

n =-------------------------------- formülün kullanılmasıyla;

( N - l ) *  e2 + S2*' t2

N (Ana kitle Hacmi) = N= 58
t (Standart normal dağılım değeri) = P=%95 olasılık değeri için
1,96 S2 (Salt ana kitle standart sapması) = S 2= 2486,00
X  (Alt ana kitle ortalaması) = X =  105,72
e (Kabul edilebilir azami hata) = Kabul edilen hata payı değeri %10.
Kabul edilen hata payı değeri ile % 10 tabakalardaki aritmetik ortalamanın 
çarpımının karesi olarak işlem yapılmıştır (X  x 0.10 )2 şeklinde işlemle 
belirlenmektedir, n = 36 olarak saptanmıştır.

Örnekleme girecek kooperatiflerin değerlendirilmesi başlıca dört 
aşamada ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci aşamayı bölgedeki faal 
olarak işlerliği olan kooperatiflerin irdeleme kapsamına alınması 
oluşturmuştur. Bölgedeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin %72,41'nin 
faal olduğu görülmektedir (Çizelge 2.1). Bu durumda yörede yer alan 203 
kooperatiften 147'si faal olarak yaşamını sürdürmekte olduğu görülmektedir. 
Bölgede faal olan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin %85,03'ii orman 
köylerinde kurulu olan kooperatiflerdir. Bu nedenle örneklemde kullanılacak 
köylerin orman köyleri olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Orman köylerindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin %90,00'nı 
orman içi köylerde yer almaktadır. Örnekleme girecek kooperatiflerin örnek 
hacminin saptanmasında kullanılabilecek değişik verilerden bu 
kooperatiflerin ortak sayıları dikkate alınarak seçilmesi uygun bulunmuştur. 
Örnek ana kitlesini oluşturan orman köylerinde faal olan tarımsal kalkınma



kooperatiflerinin ortak sayılarının tespitinde; Tanırı İl Müdürlüğü 
verilerinden kooperatiflerin genel kurul değerlendirme verileri dikkate 
alınmıştır. Ancak, burada 'kooperatiflerin ortak sayılarının bulundukları 
köylerdeki hane sayılarının çok üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin; 
Gazipaşa ilçesi Çığlık orman içi köyündeki tarımsal kalkınma köyünün 194 
hanesi bulunmasına karşın 390 ortağının olduğu görülmüştür. Benzer 
şekilde, Akseki ilçesi Üzümdere orman içi köyündeki kooperatifin 448 
ortağı, buna karşın 80 hanesi olduğu görülmüştür. Bu durumda köylerin hane 
sayıları ile kooperatif ortak sayıları arasındaki farklılaşmalar dikkate alınarak 
örneğe girecek kooperatif sayısı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Çizelge 2.1. Antalya İli Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Dağılımı
Table 2 . 1. Distribution of Agricultural Dcvclopment Cooperalives in Antalya
İlçeler Tarımsal Kalkınma 

kooperatifleri
Kooperatifleri Kooperatifleri

Orman
İÇİ

Orm.
Bitişiği

Orman
Dışı

Orman
Köyl.
Toplamı

Tar.
Kalk.
Toplam

Çalışmay
an

Faal Toplam 31.
Md.

32.
Md.

Adet

Antalya 1 1 12 23 7 2 3 9 23
Akseki 3 13 16 8 0 5 8 16
Alanya 13 8 21 4 1 3 5 21
Elmalı 8 12 20 1 9 2 10 20
Finike 2 9 11 9 0 0 9 11
Gazipaşa 5 18 23 17 1 0 18 23
Gündoğmuş 3 10 13 8 2 0 10 13
Kaş 5 10 15 8 0 2 8 15
Korkuteli 2 16 18 5 6 5 1 1 18
Kumluca 0 8 8 7 0 1 7 8
Manavgat 2 20 22 19 1 0 20 22
Serik 2 11 13 9 1 1 10 13
Toplam 56 147 203 102 23 22 125 203

Üçüncü aşamada; örneğe girecek kooperatiflerin ortak sayıları ile 
kooperatiflerin bulundukları köylerdeki hane sayıları karşılaştırılarak hane 
sayısının çok üzerinde (%20 sınır değer kabul edilmiştir) olan kooperatiflerin 
ortak sayıları örnek hacmi seçiminde veri olarak kullanılmamıştır. Bu 
durumda 125 orman köyündeki tarımsal kalkınma kooperatifinden 58 adet 
kooperatif örnek seçiminde ana kitle olarak dikkate alınmıştır. Formülde 
gerekli veriler kullanıldığında örnek hacminin 36 olduğu ortaya çıkmıştır. 
Böylece, örnek hacminin %28,8 yaklaşık %29,0'u örneklenmiştir.



Çizelge 2.2. Ö ınekleın in  Tanıtıcı Bazı Özellikleri
Table 2.2. Some introductory characleristics of saınpling
İlçeler Orman Köylerindeki. 

Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifleri Sayısı

I Öıneklem  
Hacminin İlçelerin 

Sahip Olduğu OKK 
Sayısına Göre 

Dağılımı

Muhasebe Kaydı 
Değerlendirilen 

Koopl. Sayısı

Anket 
Uygulaması 

Yapılan 
Koopl. Sayısı

Antalya 9 2,6 4 4

Akseki 8 2,3 5 4
Alanya 5 1,4 4 3

Elmalı 10 2,9 3 3
Finike 9 2,6 2 2
Gazipaşa 18 5,2 4 4
Gündoğmuş 10 2,9 4 2
Kaş 8 2,3 3 2
Korkuteli 1 1 3,2 4 4
Kumluca 7 2,0 2 2
Manavgat 20 5,8 4 4
Serik 10 2,9 5 2
Toplam 125 36,0 44 36

Her köyde kooperatif başkanlarıyla yapılan anket dışında kooperatif 
ortağı olan iki kişiyle de ayrıca "Ortakların Kooperatif Değerlendirme" 
anketi uygulanmıştır. Çalışmada toplam 108 adet anket uygulanmıştır. 
Bunun 72'si kooperatif ortaklarına yönelik olmuştur. Proje sürecinde bazı 
kooperatiflerin faaliyetini sürdüremeyenlerin yerine yenilerinin seçilmeleri 
ve bazı kooperatiflerin 2004-2007 yılları arasındaki Genel Kurulu bilanço 
değerleri açsından sağılıklı olanların incelenmesi amacıyla muhasebe 
kayıtları açısından incelenen kooperatif sayıları 44'e ulaşmıştır (Çizelge 2.2). 
Çalışmada biri kooperatif tüzel kişilerine, diğeri kooperatif ortaklarına olmak 
üzere iki farklı anket formu kullanılmıştır. Tüzel kişilere ait anket formunda 
toplam 66 adet soru, ortaklara ilişkin formda ise 39 adet soru bulunmaktadır. 
Bu formlardaki sorular çoktan bir ya da daha fazla seçenek (şık) işaretlemeli, 
boşluk doldurmalı, seçenekleri önem sırasına göre sıralamalı şeklindedir. 
Anket formlarındaki sorular denekleri sosyo-ekonomik açıdan tanımak, 
kooperatiflerin etkenlik ve başarı düzeyleri üzerinde etkili olan faktörleri 
belirlemek amacıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. Anketler deneklere 
konuyla ilgili bilgilendirme konuşması yapıldıktan sonra, yüz yüze görüşme 
tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Anket formları denekler tarafından 
net olarak anlaşılamayan, "Bilmiyorum" denilen ya da "Yanıtsız" bırakılan
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seçeneklerin ağırlıklı olarak işaretlendiği sorular göz ardı edilerek 
değerlendirilmiştir.

2.2.2. Veri değerlendirme yöntemi

Veri değerlendirme çalışması başlıca üç grupta toplanmaktadır. 
Bölgedeki kooperatiflere yönelik kayıtsal verilerin değerlendirilmesi ve 
genel olarak yapının sergilenmesi ilk bölümü oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
Antalya ili Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 
TÜİK, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü vb. gibi kurum ve kuruluşların 
kayıtsal verileri derlenerek irdelemelerde bulunulmuştur.

İkinci aşamada; proje metnindeki kimi varsayımlarında test edildiği 
alandan toplanan özgün verilerin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamdaki veriler kooperatif yöneticileri (başkan) ve iki ortağa yönelik 
hazırlanan ve de yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Örnekleme giren 
kooperatiflerin ortak ve yöneticilerine yönelik uygulanan anket verilerinin 
değerlendirilmesi SPSS paket program kullanılmasıyla değerlendirilmiştir. 
Ayrıca, basit ortalamalar He ilgileşim (regresyon ve korelasyon) analizleri 
diğer değerlendirme yöntemlerini oluşturmaktadır.

Anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Anket formunda 
birden fazla seçenek işaretlenmiş ise bu sorularda genel toplam tablo altında 
belirtilerek yüzde dağılımları yeniden hesaplanmıştır. Yanıtsız kalan 
sorularda ise, yanıt vermeyen denek sayısı belirtilmiştir.

Kooperatiflerin mali-ekonomik analizleri ile etkinliklerinin 
değerlendirilmesi ise üçüncü alt bölümde yapılmaktadır. Bu kapsamda; mali 
tablolar analizinde kullanılan teknikler irdelenmiştir (AKGÜÇ, 1990).

Kuşkusuz bu değerlendirmeler gerekli irdelemelerdir. Ne ki, bu 
değerlendirmeler yeterli irdelemeler değildir. Finansör açısından yatırım 
yapılacak işletmenin mali yapısını ortaya koyan kimi göstergelerinin de 
bilinerek buna göre yatırımların dikkate alınması en akılcı yöndür. Günümüz 
ekonomik yaşamında birçok şirkete yönelik bu tür analizler finansörler 
tarafından yapılmakta ve/veya yaptırılmaktadır. Her finansör ne düzeyde bir 
kapasitesi olan bir işletmeye yatırım yaptığını bilmek istemektedir. Yine 
kuşkusuz orman köy kooperatifleri birer holding ve işletme değildir. Ancak, 
devlet eliyle yapılacak yatırımlarında kimi sosyo-politik baskılardan uzak 
yapılması yatırımın verimliliği ve kıt kaynakların etkin kullanımının 
sağlanabilmesi bakımından önemlidir. Ormancılık açısından devletin sosyal
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işlevi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması yaklaşımındaki dengenin 
iyi korunması gereklidir. İşte bu nokta da kullanılacak ekonomik analiz 
ölçütleri önem kazanmaktadır.

Kooperatiflerin 2004-2007 yılları arasındaki muhasebe verilenlerine 
faktör analizi uygulanmıştır. Böylece kooperatiflerin ekonomik yapılarının 
saptanmasında kullanılacak faktörler saptanmıştır. Bu faktörlere göre de 
kooperatiflerin sınıflandırılması ve sıralanması gerçekleştirilmiştir. Faktör 
analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve 
birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok 
değişkenli istatistik tekniklerden birisidir. Bu yöntemde, değişkenler 
arasındaki maksimum varyansı açıklayan birinci faktör hesaplanır. Faktör 
analizinde, örneğin korelasyon analizinde olduğu gibi, bağımlı değişken ve 
bu değişkeni açıklamaya çalışan bağımsız değişkenler seti mevcut değildir. 
Faktör analizinde aralarında yüksek korelasyon olan değişkenler setinin bir 
araya getirilmesi suretiyle faktör adı verilen genel değişkenlerin 
oluşturulması söz konusudur (ÖZDAMAR, 2004)..

Çalışmada örneklenen kooperatifler için yatırım uygulaması yapılan 
kooperatiflerle yatırım yapılmayan kooperatifler arasında bir farkın olup 
olmadığı da varyans analizi ile test edilmiştir. Bu amaçla; yıllar yineleme 
olarak alınmıştır. Örneklenen dönem olan 2004-2007 yılları arasında 
ülkemizde yüksek ve konjiiktürel bir enflasyon olmaması yılların seçilen 
ölçütler için kullanımını olanaklı kılmıştır. Faktör analizi her yıl için olmak 
üzere 2004-2007 yıllarına yönelik olarak yapılmıştır. Her yıla yönelik 
yapılan faktör analizinde birinci faktörde yer alan değişkenler belirlenmiştir. 
Dört yıl için yapılan değerlendirmelerde birinci faktörde yer alan değişkenler 
sıralanmıştır. Değişkenlerin yıllara göre birinci faktörde bulunma sıklığı 
veya yoğunluğu %75 ve üzerinde olan değişkenler kooperatiflerin mali 
analizinde kullanılacak ölçütler olarak ortaya çıkmıştır (Çizelge 2.3). Her bir 
ölçütün mali analize konu en uygun değerler aralığına göre kooperatifler 
sıralanmıştır. Her bir ölçütte yer alan kooperatifler ortaya konulmuştur.
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3. BULGULAR

3.1. Kayıtsal Bulgular

Orman köylerindeki kooperatiflere yapılan kredilendirme 
çalışmalarında ORKÖY yatırımları önemli bir yer tutmaktadır. Bu yatırımlar 
yoluyla, kooperatifler tarafından uygulanacak projeler konulan; Halıcılık 
tesisleri, Süt toplama tesisleri, Yapay yem üretim tesisleri, Tarım ve orman 
üretiminde kullanılan araç ve donamımlar, Kekik-defne işleme ve 
değerlendirme tesisi, Genişletme ve modernizasyon projeleri, Kooperatif- 
ortak ilişkisi tesis edilebilen her türlü projeler, şeklinde ortaya konmaktadır 
(ORKÖY, 2006).

Özellikle sınırlı kaynakların kullanımında ORKÖY kredi 
uygulamalarının odak noktası, yatırım miktarları ile yatırım yapılacak uygun 
kooperatiflerin seçimidir. Bu açıdan ORKÖY tarafından kooperatiflere 
yönelik yatırımlar irdelendiğinde; yapılan toplam 465 kooperatif için 488 
adet proje uygulanmıştır. Uygulanan projelerin içerisinde, tarım sektörüne 
yönelik kooperatiflere uygulanan projelerin oranı %29,50'diı\ Sanayi 
sektörüne yönelik kooperatiflere uygulanan projelerin oranı %68,88'dir. 
Diğer sanayi olarak belirtilen sektöre yönelik kooperatiflere uygulanan 
projelerin oranı ise %0,62'dir.

Çizelge 3.1.1 ORKÖY Kooperatifler Dairesi Başkanlığınca 1974-2006 Yılları 
Arasında Desteklenen Kooperatif Projelerinin Sektörel Dağılımı (2006 yılı deflatör 
fiyatları)
Table 3.1.1. Seetoral distribution of cooperative projects supported by GDFVA 
bctweenthe years 1974 and 2006________________ ________________________________

Sektör Proje Sayısı Ödenen Kredi Tutarı
Tanın 144 14.541.012.952.474
Sanayi 341 203.275.813.008.573
Diğer Sanayi 3 12.023.562.263.863
Toplam 488 229.840.388.224.910
Kaynak: ORKÖY, 2006.

Uygulanan bu projelerin 2006 yılı deflatör fiyatları ile ekonomik 
büyüklüğü bakımından irdelendiğinde; tarım sektörüne yönelik 
kooperatiflere uygulanan projelerin oranı %6,33'tiir. Sanayi sektörüne 
yönelik kooperatiflere uygulanan projelerin oranı %88,44'tüı*. Diğer sanayi 
olarak belirtilen sektörün ise oranı %5,23'tür (Çizelge 3.1.1). 1974-2006 
yılları arasında ORKÖY tarafından gerek ferdi kredilendirme gerekse 
kooperatif yoluyla kredilendirme olmak üzere toplam 1,2 milyar YTL kredi

13



aktarımı sağlandığı görülmektedir. Bu miktarın % 19,17'si kooperatif 
uygulamaları için kullanılmıştır (ORKÖY, 2006).

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğünün 2001 tarihli verilerine göre; ülkemizdeki Tarımsal Kalkınma 
kooperatifi sayısı, 5301 adettir. Bunun 3197 adedi orman köylerinde 
bulunmaktadır (ORKÖY, 2006). Orman köylerinde bulunan yaklaşık 3200 
tarımsal kalkınma kooperatifinden kredi uygulanabilen kooperatif sayısının 
460 olduğu görülmektedir. Orman köylerinde kurulu bulunan 
kooperatiflerde kredi uygulanma oranı % 1.44'ttir. Bu oranın düşük olması 
yayında kısıtlı kaynaklar dikkate alındığında ciddi bir kaynak aktarımının da 
yapıldığı bilinmektedir. Kredi uygulanan kooperatifler içerisinde sadece % 
48,04'ii faaldir. Bu kooperatiflerden % 37,39'unun ise çalışmadığı, % 
14,57'sinin ise fesih edildiği veya icralık olduğu görülmektedir (Çizelge 
3.1.2). ORKÖY kooperatif yatırımları sonucunda kooperatifin mülkiyetinde 
olan etkinliğini sürdürebilen kooperatiflerin oranı % 40'tır. Kooperatiflerin 
% 60'nm ya faaliyeti sürmemekte veya kooperatifin mülkiyetinde
bulunmamaktadır. İşte bu nokta yapılan yatırımlardaki tutarlılığın hangi 
boyutlarda olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir.

Çizelge 3.1.2. ORKÖY Kooperatif Yatırımları Sonucunda Kooperatiflerin Faaliyet 
Durumu (2005)
Table 3.1.2. Aclivity structure of coopeıatives as a resul t of the investments of 
GDFVA (2005)_________________________________________________________________

K ooperatiflerin Faaliyet Durumu K ooperatif
Sayısı

Uygulanan Proje 
Sayısı

Al (Proje Koop. Mülkiyetinde çalışıyor) 184 184
B1 (Özel Sektöre Kiralandı Çalışıyor) 30 31
C1 (Proje Sektörde Çalışıyor) 7 7
TOPLAM 221 222
A2 (Proje Koop. Mülkiyetinde 
Çalışmıyor)

144 143

B2 (Özel Sektöre Kiralandı Çalışmıyor) 6 6
C2 (Proje Sektörde Çalışmıyor) 22 22
TOPLAM 172 171
D (Tesis İcrada) 12 12
Fesih 55 55
TOPLAM 67 67
GENEL TOPLAM 460 460
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Antalya ilindeki kırsal alanda yer alan köyler içerisinde orman 
köylerinin oranı %76'dır. Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerindeki orman içi 
köylerin kırsal nüfus içerisindeki oranı %38 ve %32'dir. Ayrıca, Gündoğmuş 
, Kaş ve Korkuteli gibi ilçelerde kırsal nüfus içerisinde orman köyleri 
nüfusunun oranı sırasıyla, %66, %56 ve %46'dır. Buna karşın, toplam kırsal 
alan nüfusu içerisinde orman içi köylerinde yaşayan nüfusun oram ise %16 
düzeyindedir. Kırsal alana yönelik bu veriler köylerin sadece bir açıdan 
değerlendirildiğinde bile ne kadar farklı durumlarla karşılaşılabileceğini 
göstermektedir (COŞGUN ve ark., 2007). Dolayısıyla, kaynak tahsisinde 
karar verme yaklaşımlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Kırsal alana yönelik 
örgütlenmede kooperatifleşme kadar kooperatiflerin bir araya geldiği 
birliklerin oluşumu da önemlidir. Antalya ilindeki kooperatiflerin 
oluşturduğu birliklerin dört temel üretim alanına yönelik olarak ortaya çıktığı 
görülmektedir. Hayvancılık, ormancılık, tarım kooperatifleri ve su ürünleri 
kooperatifleri birliklerine ek olarak arıcılık ile ilgili birlik olmak üzere diğer 
birlik kuruluşları da görülmektedir. Ancak kanımızca, artan sayıdaki birlik 
oluşumlarının kaynakların kullanımında verimlilikten uzaklaşılması anlamı 
taşıdığı düşünülmektedir. Bu kapsamda diğer birlik oluşumlarına bu 
bölümde yer verilmemiştir. Buna rağmen Antalya ilindeki tarımsal 
kalkınma, sulama ve su ürünleri kooperatif sayılarının 298 olduğu dikkate 
alınırsa birliklerin örgütlenmede ne kadar etkin olduğu görülmektedir 
(Çizelge 3.1.3).

Çizelge 3.1.3. Antalya İlindeki Kooperatif Üst Birliklerinin Dağılımı
Table 3.1.3. Distrihution of high societies of cooperatives in Antalya

Birliğin Adı Ortak K ooperatif 
Sayısı

Ortak Çiftçi 
Sayısı

S.S.Antalya Bölgesi Hayvancılık 
Kooperatifleri Birliği

32 5.533

S.S.Antalya Bölgesi Ormancılık 
Kooperatifleri Birliği

14 2.683

S.S.Antalya Bölgesi Tarım Kooperatifleri 
Birliği

8 954

S.S.Antalya Bölgesi Su Ürünleri 
Kooperatifleri Birliği

9 393

TOPLAM 62 9,563
Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü, 2005.

Oysa kırsal alandaki kooperatiflerin kooperatif birlikleri aracılığıyla 
güçlerini merkezileştirebileceği bilinmektedir. Bu durum ise piyasa 
koşullarıyla daha güçlü bir rekabet etme olanağı ortaya koyacaktır. Temelde
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bu ekonomik gerçeklik çok sayıda birlik oluşumuna karşı olma gerekçesini 
oluşturmaktadır. Diğer bir kaygı ise çok sayıda ortaya çıkan ve/veya 
çıkarılan birlik oluşumları politik bir yapı kazandırılarak politize edilmekte 
ve kaynakların verimli kullanılmamasına temel etki etmektedir. Antalya 
ilindeki kooperatifleşme düzeyi irdelendiğinde; tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin toplam kooperatifler içerisindeki oranı % 68,12'dir. Sulama 
kooperatiflerinin oranı %26,51 ve su ürünleri kooperatiflerinin oranı ise % 
5,37'dir (Çizelge 3.1.4). Antalya ilindeki kooperatiflerin ilçeler bazında ve 
orman köyleri özel inde dağılımı da irdelenmesi gereken bir diğer unsuru 
oluşturmaktadır. Antalya ili orman köyleri içerisinde kooperatifleşme oranı 
% 25,35'tir. Bu oran orman içi köyler için %32,48'dir. Yani her dört orman 
köyünden birisinde, her üç orman içi köyden birisinde tarımsal kalkınma 
kooperatifi bulunmaktadır. Diğer yandan, ilde yer alan tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin %61,60'ı orman köylerinde bulunmaktadır. Tarımsal 
kalkınma kooperatiflerinin %50,25'i orman içi köylerde, %11,33'ü orman 
kenarı köylerde ve %10,84'ü de orman dışı köylerde yer almaktadır. 
Dolayısıyla Antalya ilindeki orman köyleri için tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin önemi oldukça büyüktür.

Çizelge 3.1.4. Antalya İlindeki Orman Köylerinde Kooperatifleşme (2005) 
Table 3.1.4. Cooperatives in the forest villages o f Antalya________________

İlçeler Su
Ürünleri

Sulama
Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifleri

Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifleri

Tarımsal
Kalkınma

Kooperatifleri

Orman
İçi

Orm.
Bitişiği

Orman
Dışı

Orman
Köyl.

Toplamı Tar.
Kalk.

ToplamÇalışmayan Faal toplam
31.
Md.

32.
Md. Adet

Antalya 2 9 11 12 23 7 2 3 9 23
Akseki 0 3 3 13 16 8 0 5 8 16
Alanya 2 11 13 8 21 4 1 3 5 21
Elmalı 0 13 8 12 20 1 9 2 10 20
Finike 1 2 2 9 11 9 0 0 9 11
Gazipaşa 1 2 5 18 23 17 1 0 18 23
Gündoğmuş 0 0 3 10 13 8 2 0 10 13
Kaş 4 8 5 10 15 8 0 2 8 15
Korkuteli 1 23 2 16 18 5 6 5 11 18
Kumluca 0 4 0 8 8 7 0 1 7 8
Manavgat 4 3 2 20 22 19 1 0 20 22
Serik 1 1 2 11 13 9 1 1 10 13
Toplam 16 79 56 147 203 102 23 22 125 203

İldeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin %72,41 'i faal olarak 
çalışmaktadır. Bu durum ülke genelindeki yapıdan son derece gelişmiş bir
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çizgi sergilemektedir. Kooperatiflerden faal olma yüzdesi en düşük olan iki 
ilçe Alanya (%38,10) ve Antalya-merkez ilçedir (%52,17). Faal olma oranı 
en yüksek ilçe Kumluca (% 100,00) ve Manavgat (%90,91) ilçesidir. Orman 
köyleri içerisinde orman içi köylerdeki tarımsal kalkınma kooperatif oranı 
%81,60' tır. Orman köylerindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin 
tümünün orman içi köylerde olan ilçeler (bu oranın %100 olduğu) Akseki, 
Finike, Kaş ve Kumluca ilçeleridir. Çalışmada 41 adet kooperatif 
örneklenmesi planlanmıştır. Bu örneklem sayısı ilde faal olan tarımsal 
kalkınma kooperatiflerinin yaklaşık %29'unu oluşturmaktadır. Örneklemde 
yer alan kooperatiflerin %80,49'u orman içi % 19,51 'i ise orman kenarı 
köylerdeki kooperatiflerden oluşmaktadır. Örneklenen kooperatiflerin gerek 
ORKÖY gerekse Tarım İl Müdürlüğü olanakları çerçevesinde %34,15'ine 
yönelik olarak kredilendirme uygulaması yapılmıştır Orman köylerindeki 
kooperatiflere yönelik önemli bir bulgu ise çalışma süreci içerinde 
örnekleme giren köy kooperatiflerinden % 19,51 'inin fesih olmasıdır. Bu 
oranın giderek artacağı görülmektedir. Süreçte en önemli etmen 
kooperatiflerin herhangi bir etkinlik yapamamalarıdır. Buna neden ise 
ormancılık çalışmalarına konu olan odun hammaddesi üretiminin dikili satış 
olarak ihale edilmesi olgusudur.

3.2. Anket Bulguları
3.2.1. Ankete Katılan Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma 

Kooperatiflerinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ortaklarına 
Ait Bulgular

3.2.1.1 Ankete Katılanlar Hakkında Genel Bilgiler

Anket uygulanan toplam denek sayısı 106'dır. Bu deneklerin tamamı 
erkektir. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olması verilerin diğer 
bölgelerle ve kooperatiflerle karşılaştırılmasını kısıtlamaktadır. Diğer 
yandan; Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Tarımsal 
Uygulama Projesi (ARIP)'in bir alt bileşeni olan "Çiftçi Örgütlerinin (ÇÖ) 
Kurumsal Güçlendirilmesi Projesi (IRFO)"kapsamında kooperatiflerle 
yapılan tüzel kişi ve ortak anketleri uygulanmıştır. Elde edilen verilerin 
çözümlenmesi Prof. Dr. Uçkun GERAY tarafından yapılmıştır. Henüz 
yayınlanmayan bu çözümlemelerin ilgili bazı kısımları bu bölümde 
değerlendirilmektedir.



Anket uygulamasına katılan kooperatif ortağı deneklerin %6'sı 
eğitim düzeyleri hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir. Bu konuda bilgi 
veren deneklerin %79'unun ilkokul, %13'ünün ortaokul, yani %92'sinin 
ilköğretim düzeyinde eğitim gördükleri oldukları anlaşılmıştır (Çizelge 
3.2.1). GERAY, 2007'ye göre; Tarımsal kalkınma kooperatifi ortaklarının 
ortalama yaşları 1. Bölgede 49; 2. Bölgede 42; 3. Bölgede 40’tır. Orta yaş, 
ortaklar topluluğunun genel özellikleıindendir. Ortalama eğitim düzeyi 
sayısal değeri 1. Bölgede 1,54; 2. Bölgede 1,44; 3. Bölgede 1,58'dir. Eğitim 
almadığını ifade edenler: 1. bölgede % 94, 2. bölgede % 93, 3. bölgede % 
88'dir. Eğitim Konuları: Hayvancılık, Tarımsal Mekanizasyon, Usta 
Gemicilik, Kiraz Yetiştiriciliği, Muhasebe, Balıkçılık, Av Tezkeresi, 
Arıcılık, Fidan Budamadır. Ortaklar büyük çoğunlukla meslekleriyle ilgili 
alanda meslek içi eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. 1 .Bölgede %94; 2. 
Bölgede %93, 3. Bölgede %88 oranlarında bölgelerin meslekleriyle ilgili 
eğitim almadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen anket 
çalışmasından denek ortakların esas geçim kaynaklarını oluşturan 
mesleklerine ilişkin deneyim düzeyleri de öğrenilmiştir. Konuyla ilgili 
soruya denek ortakların %99'u yanıt vermiştir. Yanıtlara göre deneyim süresi
11-15 yıl olanların oranı %7, 16-20 yıl olanların oranı %19, 20 yıldan fazla 
olanların oranı ise %74'tiir. Konuyla ilgili olarak denek ortakların meslek içi 
eğitim durumu (kurs; sertifika programı; çıraklık eğitimi vb) da öğrenilmek 
istenmiştir. Bu konuya denek ortakların çok azı (%8) ilgi göstermiştir. 
Alman az sayıdaki yanıtlardan mesleki görgü ve deneyimi artırmak üzere 
alınan kursların; arıcılık (Ziraat Md kursu), elektrik ve ev eşyaları ile ilgili 
ustalık belgesi, inşaatla ilgili çıraklık, süt sığırcılığı ile ilgili (SÜTAŞ), 
kooperatifçilik eğitimi (ORKÖY) olduğu anlaşılmıştır.

Çizelge 3.2.1. Deneklerin Eğitim Durumu

3.2.1.1.1 Eğitim Durumu

Table 3.2.1. Education Structures of Test Subjects
Eğitim Tüzel Kişi** Ortak
Düzeyi Sayı % Sayı %

İlkokul • 21 60 56 79
Ortaokul 7 20 9 13
Lise 3 9
Yüksekokul 1 3 1 1
Diğer - - 1 1
Yanıt yok 3 8 4 6

Toplam 35 100 71 100
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Eğitim düzeyleri ile sosyoekonomik yapısı arasında güçlü bir 
bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantıyı deneklerin eğitim düzeyleri ile 
Antalya Yöresi kırsalının sosyo-ekonomik yapısı arasında görmek 
mümkündür. Ülkenin diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında bu bölgenin kişi 
başına gelir düzeyinin düşük olması nedeniyle üniversite eğitim düzeyine 
sahip ortak deneklerin yüzdesi % 1 gibi oldukça düşük çıkmıştır. Yörenin 
başlıca geçim kaynağını tarım, ormancılık ve hayvancılık sektörlerinin 
oluşturması nedeniyle ortak deneklerin büyük çoğunluğu yalnızca temel 
eğitimi oluşturan ilkokul (%79) ve ortaokul (%13) düzeylerinde eğitim 
görmüşlerdir. Denek tüzel kişilere birlikte çalıştıkları kooperatif yönetim 
kurulu üyelerinin (Başkan, Başkan Yardımcısı ve üç Üye) eğitim durumları 
da sorulmuştur. Verilen yanıtlar Çizelge 3.2.2.'de gösterilmiştir.

DERNEK ve ark. 2004 yılında yaptıkları çalışmada; anket 
uygulanan sulama ve kalkınma kooperatif yöneticilerinin % 65'i ilkokul, % 
25’i ortaokul. % 10'nu da lise mezunu olduğu ifade edilmektedir. Bu durum;

özellikle sulama ve kalkınma kooperatiflerinde eğitim düzeyinin bu denli 
düşük olması bu kooperatifler için başarıyı sınırlayıcı engelleyici önemli bir 
nokta olarak dikkat çekmektedir. Bu nedenle sorun "hizmet içi eğitim 
programları ile yöneticilerin eğitim düzeyleri yükseltilmelidir." şeklinde 
çözümlenmeye çalışılmıştır (DERNEK ve ark. 2004). Orman köylerindeki 
kalkınma kooperatif yönetici ve ortaklarının eğitim düzeylerinin de ağırlıklı 
olarak ilkokul düzeyinde eğitim seviyesine sahiptir. Kooperatiflerin gerek 
yönetim ve gerekse ortakların etkinliğinde bireylerin eğitim düzeyleri en 
önemli etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çizelge 3.2.2. Denek Tüzel Kişilerin Yanıtlarına Göre Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Eğilim Durumu

Table 3.2.2. Education strueture of membeıs o f management council o f cooperatives
according to the responds o f test subjects

Eğitim
Durumu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Bşk. Yrd. Üye Üye Üye

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
ilkokul 21 60 25 71 32 91,4 30 86 26 74,3

Ortaokul 7 20 3 9 - - - - 3 9

Lise 3 9 2 6 1 3 - - - -
Yüksekokul 1 3 1 3 - - - - - -

Bilinmiyor 3 8 4 11 2 6 5 14 6 17

Toplam 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100
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3.2.1.1.2. Meslek Durumu

Deneklerin meslek dağılımına bakıldığında emeklilerin %19, 
memurların %36, çiftçilerin ise %24 oranında temsil edildiği görülmüştür 
(Çizelge 3.2.3). Ortak deneklerin meslek gruplarına dağılım yüzdeleri de 
yörenin sosyoekonomik yapısına bağlı bir gelişim göstermektedir. En fazla 
temsil edilen (%70,5) meslek grubunu çiftçilerin oluşturmasının başlıca 
nedeni yöre kırsalında geçim kaynağını tarımın oluşturmasıdır.

Çizelge 3.2.3. Deneklerin Meslek Durumu 
Table 3.2.3. Prolessioııs o f Test Subjects

Meslek Türü Tüzel Kişi Ortak
Sayı % Sayı %

Çiftçi 21 60 ' 50 70,5

!^ '  . 2 6 6 8,5
Memur • 1 3 3 4
Emekli 2 6 6 8,5
Nakliyeci 5 14
Diğer - - 6 8,5
Yanıt yok - - - -

T oplam 35 100 71 100

Ayrıca anket uygulanan tüzel kişilere birlikte çalıştıkları kooperatif 
yönetim kurulu üyelerinin (başkan, başkan yardımcısı ve üç üye) geçim 
kaynağını oluşturan meslekleri sorulmuştur. Verilen yanıtlar Çizelge 3.2.4'de 
gösterilmiştir.

Çizelge 3.2.4. Denek Tüzel Kişilerin Yanıtlarına Göre Kooperatif Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Meslek Durumu
Table 3.2.4. Profession stıucture of members of management council according to 
the respond of test s u b j e c t s __________

Yönetim Kurulu Üyeleri
Meslek Başkan Bşk. Yıd. Üye Üye Üye
Durumu Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Çiftçi 21 60 • 21 60 23 66 22 63 23 66
Nakliyeci 5 14 3 8,5 - - 2 6 3 8
İşçi 2 6 3 8,5 4 1 1 4 11 - -

Emekli 2 6 - - - - - - - -

Öğretmen 1 3 - - - - - - 2 6
Diğer } 1 3 2 6 2 6 2 6 1 3
Bilinmiyor 3 8 6 17 6 17 5 14 6 17

Toplam 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100
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GERAY, 2007'ye göre Tarımsal Kalkınma kooperatiflerindeki, 
Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin eğitim verilerinden hareketle 
kooperatiflerin eğitim düzeyi (eğitim skoru) Tarımsal Kredi Kooperatifleri 
başlığı altındaki yol kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre 1. Bölgenin 
eğitim düzeyi 6,0; 2. Bölgenin 5,7; 3. Bölgenin 7,3 bulunmuştur. 580 üyeden 
çiftçi olmayanlar 8 emekli, 6 memur, 20 balıkçı, 1 esnaf, 1 işletmeci, 1 işçi 
olmak üzere 37 (%6) kişidir. Çiftçi olarak işaretleyenler büyük bir paya (% 
94) sahiptir.

3.2.1.1.3. Yaş Gruplarına Dağılımı

Anket uygulanan deneklerin yaşları 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 
60 üzeri olmak üzere beş yaş grubuna ayrılarak irdelenmiştir. Ortak 
deneklerin yansından fazlası orta yaş ve yaşlı grubuna (40-60 yaş arası) 
(%62) girmektedir. Ancak bu gruba giren ortak deneklerin yaklaşık beşte 
birlik kısmının (% 18,3) çok yaşlı (60 yaş ve üzeri) gruba dahil olduğu 
görülmektedir. Ortak deneklerin çok azı %1,4 ise genç yaş grubuna dahildir 
(Çizelge 3.2.5).

Çizelge 3.2.5. Ortak Deneklerin Yaş Gruplarına Dağılımı
Table 3.2.5. Dislribııtion of age classes o feom m on test subjects
Yaş Grubu Ortak

Sayı %
18-29 1 1,4
30-39 13 18,3
40-49 31 43,7
50-59 13 18,3
60 yaş ve üzeri 13 18,3
Yanıt vermeyen - -

Toplam 71 100

3.2.1.2 Anket Verilerine Göre Sınırlı Sorumlu Tarımsal
Kalkınma Kooperatiflerinin Etkenliklerine Ait Bulgular

3.2.1.2.1. Tüzel Kişilere Ait Bulgular

Denek tüzel kişilere "Kooperatif yönetiminde çalışan profesyonel 
olan ve olmayan muhasebe, finans, yönetim ve satış eleman sayısı" 
sorulmuştur. Bu sorunun yanıtından 35 adet SSTK Kooperatifinde toplam 27 
adet muhasebeci, yönetici olarak 6 kişi, satış elamanı olarak 5 kişi, diğer 
çalışanlardan şoför olarak 5 kişinin profesyonel olarak çalışmakta olduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu kooperatiflerde profesyonel anlamda finans



konusunda çalışanın bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Denek tüzel kişilere 
"Tesislerde çalışan mevsimlik ve tam zamanlı işçi sayısı" sorulmuş ve şu 
yanıtlar alınmıştır. Söz konusu kooperatiflerde Güçlüköy SSTKK ve 
Giizelbağ SSTKK'nde birer tane olmak üzere toplam 2 tane mevsimlik işçi, 
Ulucak SSTKK'inde 1, Karamuk SSTKK'inde 4, Yılmazlı SSTKK’inde 3, 
Arif SSTKK'inde 3, Yalnız SSTKK'inde 3, Kızıllı SSTKK'inde 2 tane olmak 
üzere 17 tane tam zamanlı işçi çalışmaktadır.

Anket formunda yer alan "Kooperatifinizin taahhüt edilmiş ve 
ödenmiş sermayesi ne kadardır?" sorusu deneklerin % 95 tarafından 
yanıtlanmamıştır. Bu bilgilerin muhasebe tarafından verilebileceği ifade 
edilmiştir. Konu hakkında ciddi bir bilgilerinin olamadığı görülmüştür.

Deneklerin "Kooperatif ürünlerinin ve hizmetlerinin doğrudan 
satıldığı yahut bir firma aracılığı ile (dolaylı) olarak yayıldığı iller 
(hinterlant) hangileridir?" sorusuna vermiş oldukları yanıtlardan toplam 4 
adet kooperatifin Antalya ili dışına (İstanbul, İzmir) ürün gönderebildiği, 
diğer 33 adet kooperatifin yalnızca yakın çevrede ürünlerini 
pazarlayabildikleri anlaşılmaktadır.

Denekler "Kooperatifçe hayata geçirilmiş olan tesis projelerinin 
adları, bu projelerde kullanılan sabit, işletme ve toplam sermaye tutarları ne 
kadardır?" sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlamamıştır. Verilen yanıtlardan 
kooperatiflerce hayata geçirilen tesis olarak yem kırma makinesi, süt 
toplama aracı, soğutma tankı, kantar, işletme binası, port lift, ilaç bayii, slaj 
projesi, arsa, mandıra, ahır, market, buzhane ve depo, erken uyarı sistemi ve 
telefon hattı oldukları anlaşılmıştır. Bu tesislerin sabit ve işletme 
sermayelerinin değerleri yıl işaret edilmeksizin belirtildiği için anlamlı 
değerlendirme yapılamıştır.

"Kooperatif 2004-2005 ve 2006'da hangi amaçla ne düzeyde yatırım 
(tesis) yaptı?" sorusuna deneklerin yalnızca % 20'si yanıt vermiştir. 
Yanıtlardan hayata geçirilen 13 adet yatırımın finans kaynağının %17 
oranında öz kaynak, %6 oranında banka ve %6 oranında devlet desteği 
olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu tesislerin 6 tanesi üretim ve işletme, 3 
tanesi stoklama-depolama, 3 tanesi satış işleri ile ilgilidir. Diğer 2'si 
soğutucu tank ve bir tane kahvehanedir.

Kooperatifin yatay ve düşey bütünleşme durumuna ilişkin "Üretim 
ve işleme tesisleri tek bir ürünün farklı üretim aşamalarında mı işlev 
görüyor?" sorusunu deneklerin %45'i yanıtlamıştır. Yanıt verenlerin %86'sı
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olumsuz yönde, "Üretim ve işleme tesisleri tek bir ürünün farklı üretim 
aşamalarında işlev görmüyor" şeklinde yanıt verirken; %16'sı olumlu yönde, 
"Üretim ve işleme tesisleri tek bir ürünün farklı üretim aşamalarında işlev 
görüyor" şeklinde yanıt vermiştir. Aynı denekler kooperatifin yatay ve düşey 
bütünleşme durumuna ilişkin "Üretim ve işleme tesisleri farklı farklı 
ürünlerin imalinde mi işlev görüyor?" sorusunu %79 oranında "Hayır", %19 
oranında "Evet" şeklinde yanıtlamıştır.

Kooperatiflere ait tesislerin 2004, 2005, 2006 yıllarına ait 
kapasiteleri ve bu kapasiteleri kullanma yüzdelerine yanıt veren denek tüzel 
kişilerin oranı (2004 yılı için % 14, 2005 yılı için %\  1, 2004 yılı için %17) 
oldukça düşük olduğu için bu soru değerlendirme dışı bırakılmıştır. Aynı 
şekilde "Kooperatifin stok yönetimi, stoktaki ürün düzeyi", "Stoklardaki 
veya depolardaki ürün düzeyi", "Stoklardaki veya depolardaki ürünün 
yeterliliği", "Stoklardaki yetersizliğin nedeni", "Kooperatifin 2004-2005- 
2006 yıllarına ait ciroları", "Kooperatifin cari borçları ve alacakları", 
"Kooperatifin kendi ortaklarından aldığı girdiler", "Kooperatifin kendi 
ortaklarından aldığı girdilerin, bu girdilere olan kooperatif toplam ihtiyacı 
içindeki % payı", "Boş kapasitenin ortaya çıkış nedeni?", "2004-2005-2006 
yıllarına ait ürünlerin müşterileri ve bu ürünlerin toplam üretim içindeki 
payları" sorularına verilen yanıt düzeyleri çok düşüktür. Bu nedenle söz 
konusu sorular değerlendirme dışı bırakılmıştır.

"Kooperatifinize üye olabilecek potansiyel ortak sayısı nedir?" 
sorusu %51 oranında yanıtlanmıştır. "Mevcut ortak sayınız nedir?" sorusuna 
denek tüzel kişilerin %91'i yanıt vermiştir. GERAY, 2007'ye göre, Bu soru 
sektörde kooperatifleşmenin olası potansiyelini ölçme amaçlıdır. Bir 
kooperatif tüzel kişisine yöneltilebilecek tahmine dayalı bir sorgulama 
olarak düşünülmelidir. Yukarıda özetlenen bilgilere göre, sırasıyla 3. 
Bölgede, 2. Bölgede, 1. Bölgede kooperatifleşme potansiyeli bulunmaktadır.
3. Bölgede kooperatifleşme eksikliklerinin daha büyük olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunun nedenlerinin ortaya çıkarılması, ayrı bir araştırma, 
ayrı bir anket konusudur. Nedenler arasında bölgenin kentleşme oranı, 
nüfusu, ekonomik sektörlerinin payları, gelirleri, bilinç düzeyi, vb. yer 
almaktadır. 3. Bölge hariç diğer bölgelerdeki kooperatifleşme potansiyeli 
Tarımsal Kredi Kooperatiflerine göre daha düşüktür.

"2004-2005-2006 yillarn.ua yapılan olağan ve olağanüstü genel 
kurula ortakların katılım oranları hangi düzeyde olmuştur?" sorusuna yanıt, 
özellikle yakın yıllar (2005-2006) ve olağan kurul toplantıları için



verilmiştir. Denek tüzel kişilerin %66,'sı 2004 yılına , %74'ii 2005 yılına ve 
%77'si 2006 yılına ait olağan kurul toplantılarına üyelerin katılım oranlarını 
vermişlerdir. GERAY, 2007'ye göre; Bu soruya denekler, ortada olağan 
genel kurul ve olağanüstü genel kurul şıkları bulunmasına rağmen, olağan 
genel kurulu dikkate alarak cevap vermişlerdir. Verilen olağan genel kurul 
bilgileri de 2004 yılında yoğunlaşmıştır. Olağan genel kurula katılım 
bilgileri, katılım az olduğu halde, ana kitleyi temsil edebileceği kanısıyla 
esas alınmıştır. Olağan genel kurula katılım oranları, dönem olarak 1. 
Bölgede %44; 2. Bölgede %68; 3. Bölgede % 69 bulunmuştur. Bu oranlar 
Tarımsal Kredi Kooperatiflerine göre daha yüksektir.

Denek tüzel kişilere "2004-2005-2006 yıllarında kooperatif 
ortaklığından çıkan ve çıkartılanların sayılan" sorulmuş, ancak bu soruya 
toplam 6 denek yanıt vermiştir. Verilen yanıtlara göre 2004 yılında 3, 2005 
yılında 14, 2006 yılında 8 kişi ortaklıktan çıkmış; 2004 yılında 50, 2005 
yılında 15, 2006 yılında 12 kişi ise ortaklıktan çıkartılmıştır.

"Ortaklıktan çıkma nedenleri" sorusunu deneklerin %54'ü 
yanıtlamıştır. Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bu sorunun yanıtları 
"Ölüm" ve "Diğer"dir. İşaretlenen toplam 18 adet seçenekten %28'i "Ölüm", 
%72'si "Diğer" seçeneklerine aittir. Ortaklıktan çıkmanın ölümden başka 
nedenleri olarak; taşınma, ikamet adresinin uymaması, para ödememe, genel 
kurula katılmama, başkanla anlaşamazlık, muhalefet, kendi istediği için, 
şeklinde nedenler belirtilmiştir. GERAY, 2007'ye göre; Bu sorunun da 
cevabı iki eksenlidir: Ortaklıktan Çıkanlar ve Ortaklıktan Çıkarılanlar. 
Denekler ortaklıktan çıkarılanlara ait pek bilgi verememişlerdir. Ya da 
çıkarılma esasen vaki olmamıştır. Ancak bu kuşkulu durum, alan 
elemanlarınca aydınlatılmadan veya not düşülmeksizin kabul edilmiştir. 2 
yıllık dönemde toplam olarak ortaklıktan çıkarılanların, toplam ortak 
sayılarına oranı 1. Bölgede %0 15; 2. Bölgede %0 5; 3. Bölgede % 6'dır.
2005'te durum 1. Bölgede %0 5; 2. Bölgede % 1,2; 3. Bölgede % 4
olmuştur. 1. Bölgeden 3. Bölgeye doğru çıkanların oranı artmaktadır. Bunun 
temel nedeni, deneklerin 'verdikleri örneklere dayandırılabilir. Ancak bu 
nedenlerin özü şu ya da bu nedenle faaliyetin durmasıdır. Söz konusu 
nedenler Taşınma (11); Kendi isteği (7); Faaliyetin Durması (7); Yaşlılık (6); 
Pay Devri (1), Taahhütlerini Yerine Getirememe şeklindedir.

"Ortaklıktan çıkarılma nedenleri (en çok 2 neden)" sorusuna verilen 
yanıt düzeyi çok düşüktür. Neden olarak yalnızca "Genel Kuıul'a 3 kez
katılmama" belirtilmiştir. GERAY, 2007'ye göre; Bu sorunun
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cevaplandırılmasına katılım da sınırlı olmuştur. Ortaklıktan çıkma nedenleri 
önem sırasına göre, topluca, taşınma (11); kendi isteği (7); faaliyetin durması 
(7); yaşlılık (6) şeklinde verilmiştir. Ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin 
nedenler konusunda verilen cevaplar daha da sınırlıdır. Değerlendirmeye 
alınması uygun görülmemiştir. Cevapsız kalan şıkların neden boş bırakılmış 
olduğu alan elemanları tarafından belirtilmemiştir.

"Bilgi edinme hakkını kullanmak üzere başvuranların sayısı"na 
ilişkin (a) Var, (b) Yok, (c) Sayı, seçenekleri bulunmaktadır. Bu soru 
yalnızca 3 denek tarafından yanıtlanmıştır.

"Kooperatifiniz üst birliğe üye mi?" sorusuna deneklerin %97'si 
yanıt vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin %38'i "Evet", %62'si 
"Hayır" seçeneğini işaretlemiştir. "Kooperatifiniz üst birlik yönetiminde yer 
alıyor mu? sorusuna ise deneklerin %91'i yanıt vermiştir. Verilen yanıtlardan 
deneklerin %19'nun "Evet", %81'nin "Hayır" seçeneğini işaretlediği 
saptanmıştır. GERAY, 2007'ye göre; Üst birliğe üye olunmadığını ifade 
eden "Hayır" cevabı 1. Bölge için % 60; 2. Bölge için % 31; 3. Bölge için % 
35 düzeyinde seçilmiştir. Üst birlik yönetiminde yer alıyor mu? sorusuna 
verilen "Hayır" cevabı ise 1. Bölge için % 71; 2. Bölge için % 87; 3. Bölge 
için % 90 düzeyindedir. Bu cevaplar kredi kooperatiflerine göre olumsuz bir 
durum yaşandığını göstermektedir. Üst birlik yönetiminde 1. Bölgeden 4; 2. 
Bölgeden 10; 3. Bölgeden 2 kooperatif yer almaktadır. Tarımsal Kredi 
Kooperatiflerine nazaran, üst birliklerle bütünleşme bu kooperatif 
kategorisinde daha zayıf çıkmıştır.

"Üst birliğin hangi desteklerini aldınız?" sorusuna yanıt 
verilmemiştir. GERAY, 2007'ye göre; destek alınmadı şıkkının seçimi, 
Tarımsal Kredi Kooperatiflerine göre hayli yoğunlaşmıştır. Bunun yanında 
şıklardan seçilenler çeşitlilik itibariyle de gerilemiştir. Destek alınmadığı 
şıkkı, 1. Bölgede % 85; 2. Bölgede % 79; 3. Bölgede % 100 oranıyla 
seçilmiştir. Buradaki düzeltilmiş destek sayısı toplam destek sayısındaki 
doğal başatlığın etkisini silmek üzere hesaplanan bir parametre olmaktadır.

"Üst birlik kooperatifi düzenli olarak denetliyor mu? sorusu 
deneklerin %60'ı tarafından yanıtlanmıştır. Verilen yanıtlara göre deneklerin 
%14'ii "Evet", %86'sı "Hayır" seçeneğini işaretlemiştir. GERAY, 2007'ye 
göre; Denekler büyük oranda katılımla bu soruya olumsuz cevap 
vermişlerdir. 1. Bölge % 85; 2. Bölge % 86; 3. Bölge % 95 olmak üzere 
denetimin düzenli olmadığını belirtmişlerdir. Tarımsal Kredi 
Kooperatiflerindeki olumlu cevaplar karşısında bu kategorideki



kooperatiflerin olumsuz cevapları ilgi çekicidir. Aynı sorunun devamında 
"Başarısız olarak nitelendirilen dış denetleme raporu sonuçları ile ilgili 
görüşleriniz nelerdir? sorusuna yanıt verilmemiştir.

"Kooperatifiniz üst birlik yönetiminde yer alıyor mu? sorusuna 
deneklerin %91'i yanıt vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin %19'u 
"Evet", %81'si "Hayır" seçeneğini işaretlemiştir.

"Kooperatif denetçilerinin raporları (iç denetim) düzenli olarak ve 
zamanında ortaklara iletiliyor mu?" sorusuna deneklerin %89'u yanıt 
vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin %81'i "Evet", %19'u "Hayır" 
seçeneğini işaretlemiştir. .

"Ara denetleme yapılıyor mu?" sorusuna deneklerin %66'sı yanıt 
vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin %43'ü "Evet", %57'si "Hayır" 
seçeneğini işaretlemiştir. Aynı sorunun devamında öğrenilmek istenen 
"başarısız olarak nitelendirilen iç denetleme raporu sonuçlan" ile ilgili 
görüşe rastlanmamıştır. "Kooperatifin oluşturduğu kaynaklar ve yapılan 
ödemeler", "Özel fonlar ve harcamaları", "Kooperatif dışı işlemlerden elde 
edilen gelir" sorularına yanıt verilmemiştir.

"Kooperatifin yıllık işletme planı hazırlanıyor mu?" sorusuna 
deneklerin %25'i yanıt vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin %33'ti 
"Evet", %56'sı "Hayır" ve "Vardı ancak süresi bitmiş durumda" seçeneğini 
işaretlemiştir. Aynı sorunun devamında öğrenilmek istenen "Kooperatifin 
yıllık işletme planını izleme sistemi var mı? sorusuna deneklerin %29'i yanıt 
vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin %10'u "Evet", %90'ı "Hayır" 
seçeneğini işaretlemiştir. Aynı sorunun üçüncü ayağını oluşturan 
"Kooperatifin yıllık işletme planı kimler tarafından hazırlanıyor?" 
konusunda deneklerin %66'sı işaretleme yapmıştır. İşaretleme yapan 
deneklerin %9'u "Kendi elemanlarımız tarafından" seçeneğini, % 91'i 
"Diğer" seçeneğini tercih etmiştir.

"Kooperatifin gelişme planı hazırlanmış durumda mı?" sorusuna 
deneklerin %51 'i yanıt vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin "Evet", 
%39'u "Hayır" ve % 50'si "Vardı ancak süresi bitmiş durumda" seçeneğini 
işaretlemiştir. Ancak aynı numaralı sorunun devamında yer alan 
"Kooperatifin yıllık işletme planını izleme sistemi var mı?" sorusunu 
deneklerin %14'ii işaretlemiştir ve bu soruyu yanıtlayan deneklerin tümü 
"Hayır" seçeneğini tercih etmiştir; "Kooperatifin yıllık işletme planı kimler 
tarafından hazırlanıyor?" sorusunu ise deneklerin %6'sı yanıtlamıştır ve
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verilen yanıtların tümü "Kendi elemanlarımız tarafından" seçeneği şeklinde 
olmuştur.

GERAY, 2007'ye göre; Bu sorunun bir alt sorusu, gelişme planı 
hazırlanmış durumda mı? şeklindedir. Bir başka alt soru ise izleme 
sisteminin olup olmadığını sormaktadır. Buna göre, özet şu şekildedir: 
gelişme planları hazırlanmamış durumdadır. Hazırlayanlar ise 1. Bölgede % 
32; 2. Bölgede % 12; 3. Bölgede % 25 oranındadır. Gelişme planı genelde 
hazırlanmamış olduğu için "kimlerin hazırladığı" sorusu da düşük sayıda 
cevaplandırılmıştır. 1. Bölgede 3; 2. Bölgede 5; 3. Bölgede 7 tüzel kişilik bu 
hazırlığın kendi elemanlarınca yapıldığını belirtmişlerdir. Başka deyişle, 1. 
Bölgeden 3. Bölgeye bu açıdan bir artış vardır.

"Kooperatifin ortaklarıyla girdi ve çıktı ilişkileri" sorusuna 
deneklerin hiç biri yanıt vermemiştir.

Deneklerin %91 "Kooperatifinizde 2004, 2005 ve 2006 yıllarında 
herhangi bir eğitim ihtiyacı belirlendi mi?" sorusuna yanıt vermiştir. 
Yanıtların incelenmesi ile deneklerin %12,5'i "Evet", %87,5'i "Hayır" 
seçeneğini işaretlediği görülmüştür. Aynı konuyla ilgili "Bunlar için 
kooperatif bir eğitim programı üyelere uyguladı mı? (2004-2005 ve 2006 
toplamı)" sorusuna deneklerin % 89'u yanıt vermiştir. Verilen yanıtlara göre 
deneklerin %10'u "Evet", %90'ı "Hayır" seçeneklerini işaretlediği 
saptanmıştır.

Deneklerin %94 "Kooperatif üst birliğinden eğitim desteği istendi 
mi? (2004-2005 ve 2006 toplamı)" sorusuna yanıt vermiştir. Yanıtların 
incelenmesi ile deneklerin %3'ii "Evet", %97'si "Hayır" seçeneğini 
işaretlediği görülmüştür. Aynı konuyla ilgili " Kooperatif üst birliğinden 
eğitim desteği alındı mı? (2004-2005 ve 2006 toplamı)" sorusuna deneklerin 
% 89'u yanıt vermiştir. Verilen yanıtlara göre deneklerin %3'u "Evet", 
%97'si "Hayır" seçeneklerini işaretlediği saptanmıştır.

Deneklere "Kooperatif elemanlarının, kooperatif ortaklarına 
verebilecekleri potansiyel eğitim türleri neler olabilir" diye sorulmuş ve 
işaretlemeleri için (a) Teknik, (b) Finansal, (c) Planlama, (d) Kayıt sistemi,
(e) Muhasebe, (f) Diğer seçenekleri sunulmuştur. Deneklerin %17'si bu 
soruyu yanıtlamıştır. Yanıt veren deneklerin %67'si (a), %17'si (b) ve %17'si
(f) seçeneğini tercih etmiştir.

"Kooperatif yönetiminde çalışanlar, kooperatifle ilgili işler 
bağlamında meslek içi eğitim aldı mı?" sorusu 2004, 2005 ve 2006 yılları
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için yanıtlanmıştır. Bu soruyla ilgili deneklerin %83'ii 2004 yılı, %86'sı 2005 
yılı, %80'i 2006 yılı için gerekli işaretlemeyi yapmıştır. 2004 yılı için "Evet" 
diyen deneklerin oranı %7, "Hayır" diyenlerin oranı %93; 2005 yılı için 
"Evet" diyen deneklerin oranı % 10, "Hayır" diyenlerin oranı %90 ve 2006 
yılı için "Evet" diyen deneklerin oranı %4, "Hayır" diyenlerin oranı ise 
%96'dır. GERAY, 2007'ye göre; Böyle bir eğitimin düzenlenmesi açısından 
da her üç bölgede genel bir hareketsizlik vardır. 1. Bölgedeki kooperatiflerin 
% 5'i; 2. Bölgedekilerin % 14'ii; 3. Bölgedekilerin % 10'u bu kapsamda 
eğitim verildiğini ifade etmişlerdir. Eğitim konuları kooperatifçilik (8); 
yönetim (2); kesim-sürütme (2); sulama (1); seracılık (1); gübreleme (1); 
hayvancılık (1) olarak ve düşük katılımla bildirilmiştir.

"Tesislerde işçi olarak çalışanlar, kooperatif ile ilgili üretim 
bağlamında meslek içi eğitim aldı mı? sorusu 2004, 2005 ve 2006 yılları için 
yanıtlanmıştır. Bu soruyla ilgili deneklerin %77'si 2004 yılı, %86'sı 2005 
yılı, %772'si 2006 yılı için işaretleme yapmıştır. 2004 yılı için "Evet" diyen 
deneklerin oranı %4, "Hayır" diyenlerin oranı %96; 2005 yılı için "Evet" 
diyen deneklerin oranı %13, "Hayır" diyenlerin oranı %87 ve 2006 yılı için 
"Evet" diyen deneklerin oranı % 11, "Hayır" diyenlerin oranı ise %89'dur. 
GERAY, 2007'ye Göre; Böyle bir eğitimin düzenlenmesi açısından da her üç 
bölgede genel bir hareketsizlik vardır. 1. Bölgedeki kooperatiflerin % 5'i; 2. 
Bölgedekilerin % 14'ii; 3. Bölgedekilerin % 10'u bu kapsamda eğitim 
verildiğini ifade etmişlerdir. Eğitim konuları kooperatifçilik (8); yönetim (2); 
kesim-sürütme (2); sulama (1); seracılık (1); gübreleme (1); hayvancılık (1) 
olarak ve düşük katılımla bildirilmiştir.

"Devletin kooperatiflere tahsis ettiği finansal kaynaklar"ın yeterli 
olup olmadığına ilişkin somya denekleri % 83'ii yanıt vermiştir. Yanıt veren 
deneklerin hepsi "devletin kooperatiflere tahsis ettiği finansal kaynakların 
yetersiz olduğunu belirtmiştir. "Devletin kooperatiflere tahsis ettiği finansal 
kaynaklardan yararlanma bilgi ve becerisi"nin yeterli olup olmadığına ilişkin 
soruya denekleri % 94'ü yanıt vermiştir. Yanıt veren deneklerin %9'u 
devletin kooperatiflere tahsis ettiği finansal kaynaklardan yararlanma bilgi 
ve becerisinin yeterli düzeyde, %91'i ise yetersiz düzeyde olduğunu 
söylemiştir. "Devletin kooperatiflere tahsis ettiği finansal kaynaklardan 
kooperatiflerden yararlanma düzeyi"nin yeterli olup olmadığına ilişkin 
sorunun yanıtlanma oranı %97'dir. Verilen yanıtların %3'ii "Yeterli", %97'si 
ise "Yetersiz" şeklindedir.
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Devletin kooperatiflere doğrudan veya dolaylı müdahalesi olup 
olmadığına ilişkin soruyu deneklerin %94'ii yanıtlamıştır. Bu deneklerin 
%27'si devletin doğrudan veya dolaylı müdahalesi olduğuna inanırken, 
%73'ü "Hayır" diyerek söz konusu müdahalenin olmadığına inanmaktadır.

Deneklere "Kooperatifin büyümesini engelleyen içsel koşulların 
hangi alanlarla ilgili olduğu" sorulmuş ve en çok iki tanesini 
işaretleyebilecekleri; (a) Finansal alanla ilgili, (b) Pazarlama alanıyla ilgili, 
(c) Talep düzeyiyle ilgili, (d) Teknolojik alanla ilgili, (e) Diğer, olmak üzere 
5 adet seçenek sunulmuştur. Bu soruya deneklerin %83'ii yanıt vermiştir. Bu 
deneklerin %28'i iki seçeneği işaretlerken, kalan %72'si tek seçenek 
işaretlemiştir. Bu şekilde 29 denekten toplam 38 adet seçenek elde 
edilmiştir, işaretlenen seçeneklerin %68'i "Finansal alanla ilgili", %8'i 
"Pazarlama alanıyla ilgili", "Teknolojik alanla ilgili", % 13'ü "Diğer" 
şeklindir. "Talep düzeyiyle ilgili" seçeneğin hiç tercih edilmediği 
görülmüştür. GERAY, 2007'ye göre; En büyük yetersizlik finans ve 
pazarlama alanıyla ilgilidir. Bu ve benzeri yetersizliklere ait oranların 
toplamı, kooperatiflerin farkındalığmı göstermesi bakımından önemlidir. Bu 
oranların toplamı, sırasıyla 2. Bölgede % 116; 1. Bölgede % 40; 3. Bölgede 
% 31 çıkmaktadır. Farkındalıkta yahut iş hayatının hareketliliğinde 3. 
Bölgede bir düşüş görülmektedir. Tarımsal Kredi Kooperatiflerinde her 
bölgede yetersizlikte farkındalık yüksek oranlara ulaşırken, Tarımsal 
Kalkınma Kooperatiflerinde 1. ve 3. Bölgede bu oran hayli düşüktür.

Seçenekleri (a) Finans kaynakları bulma, (b) Pazarlama sistemleri,
(c) Muhasebe sistemleri, (d) işletmecilik bilgisi ve (e) Diğer, şeklinde olan 
"Sizce kooperatif yönetiminde çalışanlar hangi konularda eğitim almalıdır?" 
sorusuna deneklerin %89'u yanıt vermiştir. Seçenek sayısı kısıtlanmadığı 
için 31 denek toplam 42 adet seçeneği işaretlemiştir. Yanıt veren 
deneklerden %74'i "1" seçenek, %19'si "2" seçenek ve %6'sı "4" seçenek 
işaretlemiştir, işaretlenen • seçeneklerin %50'si "Kooperatifin uyguladığı 
üretim konusunda", %19'u "Kooperatifçilik konusunda", % 12'si "Finansman 
konusunda", % 19'u "Pazarlama konusunda"dır.

Seçenekleri (a) Kooperatifin uyguladığı üretim konusunda, (b) 
Kooperatifçilik konusunda, (c) Finansman konusunda, (d) Pazarlama 
konusunda ve (e) Diğer, şeklinde olan "Kooperatif ortaklarının daha etkin bir 
katılım sağlaması için hangi konularda eğitim almalıdır?" sorusuna 
deneklerin %77'si yanıt vermiştir. En fazla 2 seçenek işaretlendiği için 27 
denek toplam 34 adet seçeneği işaretlemiştir. Yanıt veren deneklerden %74'i



"1" seçenek, %26'sı "2" seçenek işaretlemiştir, işaretlenen seçeneklerin % 
12'si "Kooperatifin uyguladığı üretim konusunda", %59'u "Kooperatifçilik 
konusunda", %18'i "Finansman konusunda", % 9'u "Pazarlama konusunda" 
ve %3'ii "Diğer" şeklindedir.

En çok 4 seçeneğin işaretlenebildiği "Kooperatiflerin tabi olduğu 
yasalar hangi açılardan eleştirilebilir?" sorusunun seçenekleri; (a) Çok 
sayıda, (b) Karmaşık, (c) Kooperatife yeterli özgürlük alanı tanınmıyor, (d) 
Sorumluluklar ve yetkiler iyi tanımlanmış değil, (e) Katılımcılık kısıtlı, (f) 
Demokratik değil, (g) Kooperatifin belli organları kollanıyor, (h) Diğer, 
şeklindedir. Bu soruyu deneklerin % 89'u yanıtlamıştır. Birden fazla 
seçeneğin işaretlendiği bu soruda deneklerin %45'i "1", %52'si "2", %3'ii "3" 
şık işaretlemiştir. Toplam işaretlenen şık sayısı 49'dur. İşaretlenen 
seçeneklerin % 25'i "Çok sayıda", %33'ü "Karmaşık", %16'sı "Kooperatife 
yeterli özgürlük alanı tanınmıyor", %14’ü "Sorumluluklar ve yetkiler iyi 
tanımlanmış değil", %4'ii "Katılımcılık kısıtlı", %4'ii "Demokratik değil" ve 
%4'ii "Diğer" şeklindedir. "Kooperatifin belli organları kollanıyor" 
seçeneğini tercih eden denek olmamıştır. GERAY, 2007'ye göre; En yoğun 
eleştiri 2. Bölgeden gelmiştir. Arkasından 3. Bölge ve 1. Bölge gelmektedir. 
Genel Toplam, 1. sırada Çok Sayıda Mevzuat; 2. sırada Katılımcılık Kısıtlı;
3. sırada Sorumluluk ve Yetkiler iyi Tanımlanmamış eleştirilerini 
göstermektedir.

"Kooperatifte zorunlu ve yardımcı defterlerden hangileri düzenli 
biçimde tutulmaktadır" sorusu deneklerin %77'si tarafından işaretlenmiştir. 
Söz konusu defterlerin "Karar ve kayıt defteri" olduğunu söyleyen 
deneklerin oranı %67, diğer defterlerdir diyen deneklerin oranı %33'tür.

Deneklerin %83'ii tarafından yanıtlanan "Kooperatifin yönetim 
merkezinde, hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için yeterli bina, ekipman, 
malzeme... vb mevcut mudur?" sorusuna "Evet" diyen deneklerin oranı %21, 
"Hayır" diyenlerin oranı ise % 79'dur. GERAY, 2007'ye göre; 1. Bölge % 55 
oranında; 2. Bölge % 42 oranında; 3. Bölge % 35 oranında "Evet" cevabı 
vermiştir. Durum, Tarım Kredi Kooperatiflerinden farklıdır. Tarımsal Kredi 
Kooperatifleri % 80'den büyük oranlarla bu soruya "Evet" cevabı 
vermişlerdir.

Deneklerin %26'sr tarafından yanıtlanan "Ürünlerin depoda teslim 
edilmesi kooperatifin yararına mıdır?" sorusuna "Evet" diyen deneklerin 
oranı %89, "Hayır" diyenlerin oranı ise % ll'dir. Deneklerin %31'i 
tarafından yanıtlanan "Kooperatif ana pazarlama noktasında bulunsa bundan
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yarar sağlar mı?" sorusuna "Evet" diyen deneklerin oranı %82, "Hayır" 
diyenlerin oranı ise %18'dir.

"Kooperatifin ürün ve hizmetleri açısında tesislerin ana pazarlama 
noktasına uzaklığı nedir?" sorusuna verilen yanıt düzeyi düşüktür (%31). 
Verilen yanıtlardan kooperatiflerin sahip olduğu tesisler ve konuları süt, 
orman üretimi, buzhane, market olarak belirtilmiş ve ana pazarlama 
noktasına uzaklığı ise köy merkezleri ile 10-50 km arasında belirtilmiştir. 
52., 53., 54., 55., 56., 57., 58. soruların yanıt düzeyi %15'in altındadır.

"Kooperatifin etkinliği nasıl artırılabilir?" şeklindeki sorunun 
seçenekleri (a) Ortakların ve kooperatif yöneticilerinin eğitimi ile, (b) Üst 
düzey çalışanlarına yüksek ücret ödeyerek, (c) Bakanlığın etkisinden 
kurtulup tamamen özerklik kazanılması ile, (d) Diğer, şeklindedir. Bu soruda 
yalnızca 1 denek iki şık işaretlemiştir (%3), 30 denek ise tek şık 
işaretlemiştir (%97). İşaretlenen şıkların %81'i (a), %3'ü (b), %16'sı (d)'dir. 
"Diğer" şıkkını işaretleyen denekler;

• Yörede yetişen kaynakların etkin kullanılıp pazarlanması,
• Devletin kooperatiflere daha çok önem vermesini ve desteğini

artırmasını,
• Kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasını önermektedir.

Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları ile ilgili Bir Değerlendirme ve 
Bazı Çözüm Önerileri adı altında yapılan çalışmada ; "... kooperatifin 
etkinliğini artırma konusunda öneri sunan yöneticiler arasında, yönetici ve 
ortakların eğitimine önem verilmeli diyenlerin oranı sulama ve kalkınma 
kooperatiflerinde sırasıyla % 75, % 69 olmuş, yönetim bağımsız olmalı 
diyenler % 15, yöneticiye yüksek maaş verilmeli diyenler ise % 5 civarında 
kalmıştır. " Bu durum; ". sulama ve kalkınma kooperatiflerinin etkinliği 
artırmada eğitimi öne çıkarmaları yöneticilerin bir anlamda kendi 
eksikliklerinin farkında olduklarını, ancak bunun dışarıdan bir eğitim 
programı ile desteklenmesini beklediklerini göstermektedir." yönünde 
çözümlenmiştir (DERNEK ve ark. 2004). Benzer şekilde; orman 
köylerindeki kalkınma kooperatiflerindeki yöneticilerin de kooperatiflerin 
etkinliğinde % 81 oranıyla "yönetici ve ortakların eğitimini" ön görmeleri 
belirtilen çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Dolayısıyla, 
kooperatifin etkinliği üzerinde "eğitim" çok önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır.



"Kooperatifinizin en önemli sorunları sizce aşağıdaki Ierden 
hangisidir?" sorusunun seçenekleri (a) Üretim işleriyle ilgili sorunlar, (b) 
Ürün alım ve fabrikalara teslimiyle ilgili sorunlar, (c) ürün bedellerinin 
ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulan kaynaklarla ilgili finansman sorunları,
(d) Ortakların ilgisizliği, (e) Diğer, şeklindedir. Deneklerden bu seçenekleri 
önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. Denekler önem sırası 
belirtmeksizin kendileri için önemli olduğunu düşündükleri en çok 2 
seçeneği işaretlemiştir. Deneklerin % 97'sinin yanıtlamış olduğu bu soruda 
"1" seçenek işaretleyenlerin oranı % 79',"2" seçenek işaretleyenlerin oranı % 
21 ’dir. İşaretlenen 41 adet seçeneğin dağılımı ise şöyledir; (a) %17, (b) %2, 
(c) %17, (d) %54, (d) %10'dur.

DERNEK ve ark. 2004 yaptıkları çalışmada; "kooperatiflerin 
sorunları ile ilgili olarak anketi yanıtlayan kalkınma kooperatif yöneticileri 
arasında kooperatifin en önemli sorun olarak ortakların ilgisizliğini öne 
çıkaranların oranı % 44, finansman sorununu ikinci sıraya koyanlar % 22 ve 
üçüncü üretim sorununu vurgulayanlar ise % 16 olmuştur." şeklinde 
kooperatiflerin sorunlarına yöneticilerin bakışlarını ortaya koymaktadırlar. 
Çalışmada kooperatif yöneticilerinin bu saptaması " görüldüğü gibi üç 
kooperatifte de (sulama, tarımsal kalkınma ve kredi kooperatifi) asıl sorun 
olarak ortakların kooperatife olan ilgisizliği dile getirilmektedir, ikinci 
sıradaki sorun ise finansman yetersizliği olarak belirtilmiştir. Ortakların 
kooperatifle ilgisi azsa, yani ortaklar kooperatiflerine sahip çıkmıyorsa 
kooperatifin sorunları da büyümekte, hizmet götürmede zorlanmakta, hizmet 
azlığını gören ortaklar kooperatiften uzaklaşmakta bu durum bir kısır döngü 
şeklinde sürüp gitmektedir. Veriler inceleme alanında da bu durumun 
gerçekleştiğini göstermektedir. Yukarıda belirtilen sorunlar TAN'ın 1983 
yılında yaptığı araştırmada da aynı önem derecesinde saptanmıştır. Aradan 
bunca yıl geçmesine karşın sorunların devam ettiği, çünkü, devletin, 
kooperatiflerle ilgili olarak toplumsal gelişmeye uygun politika izlemediği 
bu nedenle de kooperatiflerin sosyo-ekonomik yapılarının değişmediği 
anlaşılmaktadır. Oysa sorunların çözümü için bütüncül bir yaklaşımla 
örgütsel, finansal ve yasal iyileştirmelerin bir an önce yapılması gerektiği, 
aksi halde çözümsüzlüğe doğru gidişin hızlandığı kesindir. " şeklinde 
çözümlenmektedir. Orman köylerindeki kalkınma kooperatif yöneticileri de 
% 54 oranıyla ortakların ilgisizliğini belirtmişlerdir. Üretim işleriyle ilgili 
sorunlar (a) ile Ürün bedellerinin ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulan 
kaynaklarla ilgili finansman sorunları (b) % 17 oranıyla ikinci sırada yer
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almaktadır. Bu bulgularda yukarıdaki çalışma verileriyle son derece 
paralellik göstermektedir.

"Kooperatif kar ettiyse bu nasıl kullanılmalıdır?" sorusunu 
deneklerin %97'si yanıtlamıştır. Bu soruda her denek 2 seçenek 
işaretlemiştir. İşaretlenen seçeneklerin tercih dağılımı şöyledir: %7 oranında 
(a) Ortaklara dağıtılmalı, % 41 oranında (b) Yeni yatırımlara ayrılmalı, %2 
oranında (c)Yedek akçeye ayrılmalı ve %5 0 oranında (e) Fikrim yok.

"Kooperatif zarar ettiyse bu nasıl kapatılmalıdır?" sorusuna ilişkin 
seçenekler (a) Zararı ortaklar ödesin, (b) Kooperatif gelecek yıllardaki 
faaliyetleriyle farkı kapatsın, (c) Kooperatifin malları satılsın, (d) Devlet 
ödesin, (e) Zarar ettirenler ödesin, (f) Yedek akçeden karşılansın ve (g) 
Diğer, şeklindedir. Deneklerin %97'sinin yanıt verdiği bu soruda birden fazla 
seçenek işaretlenebildiği için toplam yanıt sayısının seçeneklere dağılım 
yüzdesi hesaplanmıştır. Buna göre; (a) seçeneği %1, (b) seçeneği %18, (c) 
seçeneği % 1, (d) seçeneği %19, (e) seçeneği %10, (f) seçeneği %1, (g) 
seçeneği %50 oranda tercih edilmiştir.

"Kooperatifin başarısı sizce neye bağlıdır?" sorusuna ilişkin 
seçenekler; (a) Devletin uygun ortam sağlamasına (Örneğin mali yardım, 
teşvik vb.), (b) Ortaklar arası dayanışmanın olmasına, (c) Ortakların 
kooperatife bağlılığına ve yönetime katılmasına, (d)Yöneticilerin etkin ve 
dürüst çalışmasına, (d)Diğer, şeklinde ifade edilmiştir. Birden fazla 
seçeneğin işaretlendiği bu soruyu deneklerin %94'ii yanıtlamıştır. Toplam 
yanıt sayısının seçenekler arasındaki paylaşımı: (a) seçeneği %42, (b) 
seçeneği %8, (c) seçeneği %22, (d) seçeneği %28 şeklinde gerçekleşmiştir.

"Size göre kooperatifiniz hangi konuların üzerine eğilmelidir?" 
sorusuna ilişkin seçenekler; (a) Üretim girdilerinin sağlanması, (b) Ürünleri 
işleyerek pazarlama, (c) Finansman, (d) Eğitim (Kooperatifçilik), (e) 
Piyasanın tanzimi ve fiyat düzenleme, (f) Fikrim yok, şeklinde ifade 
edilmiştir. Birden fazla seçeneğin işaretlendiği bu soruyu deneklerin %94'ii 
yanıtlamıştır. Toplam yanıt sayının seçenekler arasındaki paylaşımı şöyledir: 
(a) seçeneği % 11, (b) seçeneği %26, (c) seçeneği %40, (d) seçeneği % 16, (e) 
seçeneği %5, (f) seçeneği %3.

Deneklerin "Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için hangi önlemler 
alınmalıdır?" sorusu için en çok üç önlem geliştirmeleri istenmiştir. 
Deneklerin önlem önermede güçlük çektiği görüldüğünden, konuyla ilgili 9 
önlem önerilmiş ve bunlardan en fazla üç tanesinin seçilebileceği
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belirtilmiştir. Geliştirilen 9 adet önlem şunlardır: (a)Devlet ekonomik destek 
sağlasın, (b) Kooperatif konusunda eğitim çalışması yapılsın, (c) Üretilen ve 
tüketilen mallarla ilgilenilsin, (d) Devlet projeler üretsin, (e) Dikili satışlarda 
süre kooperatif lehine uzatılsın, (f) Doğrudan üretime yönelik projeler 
yapılsın, (g) Yeni projeler uygulansın, (h) Vergiler azaltılsın, (i) Yöneticiler 
dürüst çalışsın, (j) Ticaret Odası gibi kurumlanıl kooperatif üzerindeki etkisi 
azaltılsın. %86 oranında yanıt verilen bu soruda toplam yanıt sayısının 
seçeneklere dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir: (a) seçeneği %8, (b) 
seçeneği %33, (c) seçeneği %4, (d) seçeneği %10, (e) seçeneği %0, (f) 
seçeneği %0, (g) seçeneği %6'dır.

Tüzel kişi deneklerden "kooperatifin çalışmaları için hedeflerin 
seçimi ve bu hedeflere ulaşmaktaki başarısını" ifade eden l'den 10'a kadar 
bir puan atamaları istenmiştir. Deneklerin atamış oldukları puanlar 
ölçeklendirilmiştir. Ölçeklendirmede;

• 1: 1-2 puan;
• 2: 3-4 puan;

3:5-6 puan;
• 4:7-8 puan;
• 5: 9-10 puanı göstermektedir.

Buna denek tüzel kişilerin % 17'si ölçek % 17'si ölçek 2'yi; % 14'ii 
ölçek 3'ii; %29'u ölçek 4'ii; %23'ii ölçek 5'i işaretlemiş olmaktadır. Bu 
ölçeklendirmede ölçek 1 ve ölçek 2 "Kötü", ölçek 3 "Orta", ölçek 4 "iyi" , 
ölçek 5 "Pekiyi" gösterdiği kabul edilirse; denek tüzel kişilerin %34'ii 
kooperatifleri başarısız, .%14' orta düzeyde başarılı, %51'i başarılı 
bulmaktadır. DERNEK ve ark. 2004 yaptıkları çalışmada; ". kooperatif 
başkanının başarısı ile ilgili olarak, yöneticilerin ortalama % 6 1'i kooperatif 
başkanlarını başarılı bulmakta, % 39'luk bir kesim büyük bir samimiyetle 
durumu açıklamıştır." Orman köy kalkınma kooperatif yöneticilerinin de 
yukarıdaki çalışmaya koşut bir yapı sergiledikleri görülmektedir.

Ortak deneklerden de "kooperatifin çalışmaları için hedeflerin 
seçimi ve bu hedeflere ulaşmaktaki başarısını" ifade eden l'den 10'a kadar 
bir .puan vermeleri istenmiş ve bu deneklerin vermiş oldukları puanlar 
ölçeklendirilmiştir. Ölçeklendirmede 1: 1-2 puan; 2: 3-4 puan;; 3:5-6 puan; 
4:7-8 puan; 5: 9-10 puanı göstermektedir. Buna ortak deneklerin % 23'ü 
ölçek % 31'i ölçek 2'i ölçek 2'yi; % 17'si ölçek 3'ii; %15'i ölçek 4'ii; % 14'ii 
ölçek 5'i işaretlemiş olmaktadır. Bu ölçeklendirmede ölçek 1 ve ölçek 2 
"Kötü", ölçek 3 "Orta", ölçek 4 "iyi", ölçek 5 "Pekiyi" %23" gösterdiği kabul



edilirse; denek tüzel kişilerin %54'ü kooperatifleri başarısız, %17'si orta 
düzeyde başarılı, %29'u başarılı bulmaktadır

3.2.I.2.2. Ortaklara Ait Bulgular

Denek ortaklardan "Ortağı olduğunuz kooperatiflerin ve öteki çiftçi 
örgütlerinin (üretici birliği; damızlık hayvan yetiştiriciliği; ziraat odaları...) 
adlarını ve yönetim yerlerini (il-ilçe-köy) ve üye/ortak sayısını" belirtmeleri 
istenmiştir. Kooperatiflerin tiye sayıları dışındaki diğer bilgiler doğru olarak 
alınmıştır.

Deneklere "Kooperatifte yükümlenmiş olduğunuz ve ödediğiniz 
sermaye düzeyi ne kadardır?" şeklinde soru yöneltilmiş ve bu sorunun 
"kooperatifin faaliyet konusu, yüklenilmiş sermaye tutarı, ödenmiş sermaye 
tutarı" belirtilerek yanıtlanması istenmiştir. Denek ortakların hepsi üyesi 
oldukları kooperatifin faaliyet konusunu "tarımsal kalkınma kooperatifi" 
olarak bildirirken, yüklenilmiş sermaye tutarı ile ilgili bilgi yok denecek az 
verilmiştir. Ödenmiş sermaye tutarı konusunda ise ödeme yılları değiştiği 
belirtilerek 10 ila 100 milyon TL arasında rakamlar bildirilmiştir. Bu 
konuyla ilişkili olarak deneklerden yükümlenmiş oldukları sermaye 
ödemesinin hangi paylardan oluştuğunu bildirmeleri istenmiştir. Deneklerin 
tümü nakdi ödeme yaptıklarını belirterek, som 3'te vermiş oldukları sayısal 
büyükleri yinelemişlerdir. GERAY, 2007'ye göre; Taahhüt edilen ortaklık 
payı ile yapılan ödeme arasındaki oran açısından sıra 1.Bölge (%100); 2. 
Bölge (% 99); 3. Bölge (% 82) şeklinde oluşmaktadır. Ortak başına ödeme 3. 
Bölgeye doğru artmaktadır: 1. Bölgede 51 YTL; 2. Bölgede 75 YTL; 3. 
Bölgede 92 YTL'dir.

Deneklerin "Kooperatife ödemelerinizi henüz tamamlamamış iseniz 
bunun nedenlerini belirtiniz" sorusuna yanıt vermedikleri görülmüştür. Bu 
durumdan tüm deneklerin kooperatife olan ödemelerini yapmış oldukları 
sonucu çıkartılabilir. Deneklerin kooperatiflerden olan beklentilerinin 
karşılanıp karşılanmadığı öğrenilmek istenmiştir. Bir tanesi deneklerin 
doldurması için boş bırakılmış toplam 10 adet beklenti çeşidi özetlenmiştir. 
Deneklerin bu beklentilerle ilgili kanaatlerini "Yeterli" ve "Yetersiz" 
seçeneklerinden birini işaretlemek suretiyle belirtmeleri istenmiştir (Çizelge 
3.2.6). Anket formlarının değerlendirilmesi sonucu bu soruya ilişkin yanıtlar 
Çizelge 3.2.6'de verilmiştir. GERAY, 2007'ye göre; ortakların kooperatif 
ortağı olmakla hangi beklentilerini karşıladıkları sorgulanmaktadır. 1 bölge 
için (198/33) 6,0; 2. Bölge için 8,23; 3. Bölge için 10,32 düzeltilmiş 
değerleri bulunmuştur. Dolayısıyla 1. Bölgedeki ortakların beklentilerinin
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karşılanma oranı %24; 2. ve 3. Bölgedeki ortakların beklentilerinin 
karşılanma oranı ise sırasıyla %34 ve %42 bulunmuştur. Bir bütün olarak 
beklentilerin karşılanmasında Sektörde Yardımlaşma; Ürünlere Ödemelerin 
Hızlanması; Yönetim Becerisinde Gelişme; Girişimcilik Becerisinde 
Gelişme şeklinde bir sıralama ortaya çıkmıştır.

Çizelge 3.2.6 Kooperatiflerin Ortakların Beklentilerini Karşılama Düzeyi
Table 3.2.6. The comparision of expectations of partners and facilities of
cooperatives____________________________________________________________________

Yanıt Verenler Tttm Denekler
Beklentiler Yanıt Yeterli Yetersiz Yeter Yetersi Yanıt

Var li z Yok
% % % % % %

İstihdam olanağı elde etme 93 80 20 75 18 7
Gelir artışı 97 72 28 70 27 3
Mesleki ve teknolojik bilgi- 
beceri elde etme

93 80 20 74 18 7

Eğitim düzeyi artışı 89 81 19 72 17 11
G irişim cilik becerisi elde etme 89 76 24 68 21 11
Dünya görüşünde gelişme 91 82 18 75 17 8
Sektördeki insanlar 89 75 25 66 23 1 1
arasında yardım laşm a
Yönetim  becerisinde gelişme 89 79 21 71 18 1 1
Ürünlere yapılan ödemelerin 
hız kazanması

86 79 21 68 18 14

Diğer 25 89 11 23 3 75

Ortak denekler kendilerine yöneltilen "2004, 2005, 2006 yıllarında 
kooperatiften hangi kalemlerden toplam olarak ne kadar gelir (ödeme) elde 
ettiniz?" ve "Kooperatifinizin size yapmış olduğu faiz ve risturn 
ödemelerinin aile toplam geliri içindeki payı nedir? sorularını yanıtsız 
bırakmıştır.

Deneklerin %94'ü "Kooperatifinizin denetçilerce gerçekleştirilen iç 
denetimini mevzuata göre yılda kaç kez yapılabilir?" sorusunu a) yılda 1, b) 
yılda 2, c) yılda 3'ten fazla, d) Bilmiyorum şeklinde düzenlenen seçenekleri 
işaretleyerek yanıt vermiştir. Yapılan değerlendirmede yanıt veren 
deneklerin %37'si "a", %34'ü "b"„ %22'si "c",, %6 "d" seçeneklerini tercih 
etmiştir. Bu oranlar tüm denekler göz önüne alındığında %35 "a", %32 "b", 
%21 "c", %6 "d" ve %6 "yanıt yok" şekline dönüşmektedir. GERAY, 
2007'ye göre; 1. Bölgede %36; 2. bölgede %22; 3. Bölgede %28 oranında
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yasal çerçeve bilinmiştir. 1. Bölgenin %27'si; 2. Bölgenin %72'si; 3. 
Bölgenin %8'i bilmediğini ifade etmiştir. Geriye kalan tüzel kişiler yanlış 
cevap vermiştir. 1. Bölge %37; 2. Bölge %6; 3. Bölge %64 oranında yanlış 
cevaplamıştır. Verilen cevapların son derecede çeşitli oluşu ve yukarıdaki 
oranlardaki zayıflık ilgisizliğin işareti olarak kabul edilebilir.

"Bir kooperatifin başlıca organlarını sayınız" sorusunu, deneklerin 
%92'si "Yönetim ve Denetim", %6'sı yalnızca "Denetim" ve %3'ii ise 
yalnızca "Yedek Üyeler" şeklinde yanıtlamıştır. GERAY, 2007'ye göre; 
sorunun cevabı olarak 1. Bölge ortakları 6; 2. Bölge ortakları 8; 3. Bölge 
ortakları 5 şık ileri sürmüşlerdir. "Bilmiyorum" diyenler yalnız 2. Bölge 
ortaklarından ve %14 oranında ortaya çıkmıştır. Doğru cevap verenler 1. 
Bölgede %42; 2. Bölgede %36; 3. Bölgede %71 düzeyindedir. Doğru 
cevaplar açısından 3. Bölge; 1. Bölge; 2. Bölge sıralaması ortaya çıkmıştır. 
Ancak ilgi eksikliği bu soru yönünden de geçerlidir.

Çizelge 3.2.7. 2004-2005 ve 2006 Yılları Genel Kurul Olağan ve Olağandışı 
Toplantılarına Katılım Durumu ]

Table 3.2.7. Participation structure to the usual and unusual general meetiııgs
between the years of 2004--2005 and 2006

Yanıt Şahsen Bir Ortağı da Tem sild in Katılmadım

Yıl Var Katıldım Temsil Ettim Katıldı

% % % % %
2004 92 75 2 - 23
2005 93 80 - - 20
2006 92 85 0 0 15

’Yanıt veıen denekler baz alınarak hesaplanmıştır.

Çizelge 3.2.8 2004-2005 ve 2006 Yılları Genel Kurul Olağan ve Olağandışı 
Toplantılarına Katılım Durumu 

Table 3.2.8. Participation structure to the usual and unusual general meetiııgs 
____________  bctween the years o f 2004--2005 and 2006__________ ________

Yanıt Şahsen Bir Ortağı da Temsilcim Katılmadım

Yıl Yok Katıldım Temsil Ettim Katıldı
% % % % %

2004 9 69 1 0 21
2005 7 75 0 0 18
2006 9 77 0 0 14

‘’Ttim denekler baz alınarak hesaplanmıştır.



Deneklerin yalnızca %9'u tarafından kooperatif ortaklığından 
çıkarılma nedenleri belirtilmiştir. Söz konusu nedenler; 1 - Genel kurula 2-3 
kez gelmeme, 2-Aidatların düzenli ödenmemesi, 3-Disiplinsizlik, 4-Haksız 
kazanç elde etme, 5-Süt vermeme, 6-İkamet adresindeki yanlışlık şeklinde 
açıklanmıştır. GERAY, 2007'ye göre; Somya doğru cevap veren ortaklar 1. 
Bölgede %97; 2. Bölgede %69; 3. Bölgede %100 oranındadır. Bu som 
ortakların kooperatiflerle ilgili bilgi düzeyini yoklamaya dönük bir sorudur.
1. Bölgedeki ortakların 8 adet, ortaklıktan çıkarılma nedeni, 2. Bölgedeki 
ortaklar 9 adet ve 3. Bölgedeki ortaklar 3 adet çıkarılma nedeni saymışlardır. 
Bu nedenler çizelgede korunmuştur. "Bilmiyorum" şıkkı son derece düşük 
katılım almıştır. Deneklere "Kooperatifinizin 2004, 2005 ve 2006 yılları 
Genel Kurul olağan ve olağan dışı toplantı tarihlerini belirtiniz" sorusu 
yöneltilerek, yanıtlarını "(a) Şahsen Katıldım", "(b) Bir Ortağı da Temsil 
Ettim", "(c) Temsilcim Katıldı" ve "(d) Katılmadım" seçeneklerine göre 
vermeleri istenmiştir. Deneklerin %90'dan fazlası bu soruyu yanıtlamıştır. 
Verilen yanıtlar tasnif edilmiş ve Çizelge 3.2.7 ve Çizelge 3.2.8'de 
verilmiştir.

GERAY, 2007’ye göre; Olağanüstü genel kurula değil, olağan genel 
kurullara ilişkin cevap verilmiştir. Katılmama sayıları, cevaplayanlar içinden 
katılım sayıları düşülerek tabloya konulmuştur. Oranlar bulunurken yalnızca 
bölgeye göre ayırım yapılmak zorunda kalmış, yıl ayırımına gidilmemiş, 
2004, 2005, 2006 bir bütün dönem olarak kabul edilmiştir. Zira katılımcılar 
yıl ayırımını gözetmek suretiyle ve tam olarak bilgi vermiş değildir.

Çizelge 3.2.9 Kooperatiflerin Yıl Sonu Net Gelirleri Dağıtım Durumu
Table 3.2.9. Distribution of exact incomes of cooperatives at the end of the year

Yanıt Durumu Seçenekler

Var Yok Banka Bilgim
Yok

Yedek
Akçe

Üyeler Yatırı
m

% % % % % % %

Yanıt Verenlere 
Göre*

89 - 4,8 82,5 0 7,9 4,8

Tüm Deneklere 
Göre

89 11,2 4,2 73,3 0 7 4,3
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Buna göre 1. Bölgede ortaklar %89; 2. Bölgede ortaklar %86; 3. 
Bölgede ortaklar %29 oranında olağan genel kurula katılmıştır. Denekler 
"Kooperatifin gelir-gider farkı hesaplamasında, daha çok gelir bulunduğunda 
yasaya göre bu paranın hangi kalemlere ayrıldığını belirtiniz?" sorusunu; a) 
Banka, b) Bilgim yok, c) Yedek akçe olarak, d) Üyelere dağıtılır, e) Yatırım 
için harcanır seçeneklerini göz önüne alarak işaretlemişlerdir. Bu soruya 
ilişkin yapılan tasnif sonuçları Çizelge 3.2.9' da verilmiştir.

GERAY, 2007'ye göre; Burada "Bilmiyorum" cevabı büyük bir pay 
almaktadır: 1 .Bölgede (33/31) %94; 2. Bölgede %72; 3 bölgede %20. Doğru 
cevap şıkları ve bu şıklara katılım sayısı son derece düşüktür. Bu nedenle 
bölgeler arası ayırım yapılmamıştır. Denekler " Kooperatif sözleşmesine 
göre ortakların kooperatifin borçları karşısındaki sorumluluğunu" Çizelge 
3.2.10'deki belirtmişlerdir.

GERAY, 2007'ye göre; Buradaki "Fikrim yok" şıkkı ilgi 
çekmektedir. Kooperatif sözleşmesi sınırlı yahut sınırsız sorumluluğu 
belirtmektedir. Ele alınan kooperatiflerin sözleşmeleri bilinmemekte 
olduğundan, alan elemanlarının bilgi edinip belirtmesine ihtiyaç vardır. O 
nedenle "Fikrim yok" şıkkı üzerinde durulmuştur. Bu şık 1. Bölgede %42 
(1 1/26); 2. Bölgede %58; 3. Bölgede %14 oranında seçilmiştir.

Çizelge 3.2.10 Kooperatif Sözleşmesine Göre Ortakların Borçlar Karşısındaki Sorumluluğu 
Table 3.2.10. Responsihilities of partners to the debts according to the contracts of 
cooperatives

Yanıt
Durumu

Seçenekler

Var Yok S.sız 
Sorumlu

S.lı

Sorumlu

Ort. Payının 3 
K.

Fikrim
Yok

Bşk. ve 
Yön. 1er

% % % % % % %

Yanıt

Verenler* 93 - 3 8 0 9 80

Tüm
Denekler

93 7 2,8 7 0 8,5 74,7



"Bugüne kadar kooperatif yönetiminde hangi görevleri üstlendiniz" 
sorusuna deneklerin % 89'u yanıt vermiştir. Yanıt veren deneklerin 
seçeneklerinin dağılımı %60 oranında "Görev almadım" , %38 oranında 
"Yönetici olarak", %2 oranında "Denetleyici olarak" görev aldım şeklinde 
olmuştur. Tüm denekler göz önüne alınırsa seçeneklerin dağılımı sırası ile 
%54, %34, %1 ve yanıt vermeyenler %13 olarak şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu soruda "Görev almadım" yanıtını verenlerden kooperatif 
yönetiminde neden görev almadıklarını; "Görevi yapabileceğime 
inanmadım" ve "Göreve talip oldum, ancak seçilmedim" şeklinde iki 
seçenekten birini işaretleyerek yanıtlamaları da istenmiştir. Yanıtlama oranı 
düşük düzeyde %34 olarak gerçekleşmiştir. Verilen yanıtların %92'si 
"Görevi yapabileceğime inanmadım" seçeneğini, %8'i "Göreve talip oldum, 
ancak seçilmedim" seçeneğini işaretlemiştir. Bu oranlar yanıt vermeyen 
denekler de göz önüne alınarak hesaplanırsa, seçeneklerin oranı sırası ile 
%31, %3 ve yanıt vermeyenler %66 şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kooperatif 
yönetiminde görevi almadım diyenler, bu duruma gerekçe olarak 
zamansızlık ve isteksizliklerini göstermişlerdir. GERAY, 2007'ye göre; 
Kooperatif yönetiminde görev almayanların oranı, sırasıyla 1. Bölgede %64; 
2. Bölgede %64; 3. Bölgede %32 düzeyindedir. Bu oranları tamamlayan 
sayılar yönetici yahut denetleyici olarak görev almışlardır. Ancak ağırlık 
yöneticilikte yoğunlaşmıştır: 1. Bölgede %36; 2. Bölgede % 33; 3. Bölgede 
%52. Görev almayanlar dört cevap şıkkından birinde yoğunlaşmışlardır. Bu 
cevap şıkkı "Görevi Yapabileceğime İnanmadım" şeklindedir. Bu şıkkın 
payları 1. Bölgede %55; 2. Bölgede %61; 3. Bölgede %8 düzeyindedir. 
Seçime katılmış ancak kazanamadığı için görev almamış ortaklar %3 ve %8 
düzeyindedir.

Deneklerden "kooperatif yönetim kurulu üyeleriyle ilişki düzeyleri 
konusunda" bilgi istenmiş ve "a) Arkadaşlık, b) Akrabalık, c) Uzaktan 
Tanıma, d) Pek Tanımam" olmak üzere 4 seçenek sunulmuştur. Bu soruyu 
deneklerin tamamı yanıtlamıştır. Verilen yanıtlar seçeneklere dağılımı %27 
(a), %23 (b), %35 (c), %15 (d) şeklinde gerçekleşmiştir.

"Kooperatifinizden, hangi ürünlerini düzenli olarak satın 
alıyorsunuz? Satın alma tutarlarınız 2004, 2005, 2006 yılları itibarıyla 
toplam ne kadardır?" sorusu çok düşük oranda (%18) yanıtlanmıştır. Yanıt 
veren denekler satın aldıkları malları yem, ilaç, gübre olarak tanımlamıştır. 
GERAY, 2007'ye göre; Her üç bölgeden ve özellikle 2. Bölgeden katılım 
hayli az olmuştur. Alan elemanları boş veya düzensiz doldurulmuş cevap 
formlarını açıklama getirmeden aktarmışlardır. Bu sorunun cevapları
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değerlendirmeye uygun değildir. Kalkınma kooperatifleri oldukları halde 
yorum yapılamaması sıkıntı yaratmaktadır.

Kooperatife hangi ürünleri (girdileri) düzenli olarak veriyorsunuz? 
(2004-2005 ve 2006 toplamı olarak)" sorusuna deneklerin %17'si yanıt 
vermiştir. Ürün olarak süt, elma ve marul belirtilmiştir.

"Ürünlerinizin yüzde kaçını kooperatife veriyorsunuz?" sorusunu 
deneklerin %18'i yanıtlamıştır. Söz konusu deneklerin tamamına yakını 
ürettikleri ürünlerin % 100 verdiklerini belirtmişlerdir.

"Ticaret yapmak ya da üretimde kullanmak üzere kooperatiften 
aldığınız girdiler, bu girdiye olan toplam ihtiyacınızın % kaçını 
oluşturmaktadır?" sorusuna deneklerin %15'i yanıt vermiştir. Söz konusu 
denekler girdilerin %80-%100 kooperatiften aldıklarını belirtmişlerdir.

"Kooperatifin Gelir-Gider; Bilanço; Faaliyet Raporu duyurularının 
zamanında ve etkili şekilde yapıldığı kanaatinde misiniz?" sorusu "Evet", 
"Hayır", "İzlemiyorum" seçenekleri ile sorulmuştur. Yanıtlama oram %92 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Verilen yanıtların %83'ii " Evet" seçeneğini, 
%15'i "Hayır" seçeneğini %2'si " İzlemiyorum" seçeneğini işaretlemiştir. Bu 
oranlar yanıt vermeyen denekler de göz önüne alınarak hesaplanırsa, 
seçeneklerin oranı sırası ile %76, %14, %1 ve yanıt vermeyenler %9 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. GERAY, 2007'ye göre; ortaklar her üç bölgede 
raporlamanın zamanında ve etkili biçimde yapıldığı kanısındadır. "Hayır" 
cevabını verenlerin oranı 1. Bölgede (1/33) % 3; 2. Bölgede %3; 3. Bölgede 
ise %12 düzeyindedir

"Kooperatiften, Faaliyet Raporu ya da Bilanço ya da Denetçi 
Raporu,.inceleme talebiniz oldu mu? Kaç kez?" sorusu "a)Evet", "b)... Kez", 
"c) Hayır" seçenekleri ile sorulmuştur. Yanıtlama oranı %93 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Verilen yanıtların %7'si "Evet" seçeneğini, %93'ii "Hayır" 
seçeneğini işaretlemiştir. Bu oranlar yanıt vermeyen denekler de göz önüne 
alınarak hesaplanırsa, seçeneklerin oranı sırası ile %7, %90 ve yanıt 
vermeyenler %3 şeklinde ortaya çıkmaktadır. "Evet" yanıtını veren 2 denek 
1 kez rapor inceleme talebim oldu demiştir. . GERAY, 2007'ye göre; 
Kooperatif ortaklarının faaliyet raporu, denetçi raporu vb. raporları inceleme 
talebinin zayıf olduğu görülmektedir. Soruya "Hayır" cevabını verenlerin 1. 
Bölgede %85, 2. Bölgede %86, 3. Bölgede %48 olduğu görülmektedir. Bu 
ilgi kopukluğunun nedenleri çok boyutludur.



"Kooperatifçiliğin , yaygınlaştırılması için hangi önlemler 
alınmalıdır?" sorulmuş ve en çok üç önlem önerilmesi istenmiştir. Bu soruya 
deneklerin %90'ı yanıt vermiştir. Alınan yanıtlardan deneklerin önerdikleri 
birinci sıradaki önlemler ve bu önlemlerin deneklerce önerilme oranları 
şunlardır:

1-Devletin ekonomik destek düzeyini artırması (%55)
2-Devlet uygun projeleri uygulatmalı (%15)
3-Kooperatifler kendi konuları ile ilgilenmeli ve yöneticiler dürüst
ve etkin çalışmalı (%11)
4-Bilinç düzeyi artırılmalı (%7)
5-Oıman işçiliği ilgili hakların korunmalı ve dikili satışlar
kooperatiflere verilmeli (%6)
6-Ürünlerin pazarlanması (paketleme, depo, pazarlama) konusunda
çaba gösterilmeli (%5)
7-Teşvik primleri yaygınlaştırmalı (%1)

İkinci sıradaki önlemler arasına başka denekler tarafından birinci 
sırada belirtilen önlemler de önerilmiştir. Bunlardan başka vergilerin 
kaldırılması, eğitim desteğinin verilmesi, yem ve süt toplama merkezlerinin 
kurulması, kooperatiflerin organizasyonunda yenilik yapılması, Orman 
İşletmelerinin yardımcı olması, gibi öneriler yapılmıştır. Üçüncü sırada 
"Tarımsal üretim yapılmalı" şeklinde bir önlem bulunmaktadır (bu öneriyi 
Karacaören SSTKKK yapmış). GERAY, 2007'ye göre; Kooperatif ortakları 
kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasında geçerli olabilecek çok sayıda önlem 
ileri sürmüşlerdir. 1. Bölgedeki kooperatif ortakları 1 1 adet; 2. Bölgedekiler 
10 adet; 3. Bölgedekiler ise 7 adet önlem ileri sürmüştür. 156 toplam 
işaretleme ( katılım) içinde "Bilmiyorum" şıkkı 1. Bölgede (6/156) %4; 2. 
Bölgede %13 düzeyindedir. "Bilmiyorum" şıkkı 3. Bölgedeki ortaklar 
tarafından hiç seçilmemiştir. İleri sürülen şıklar daha kısıtlı sayıda başlıklar 
halinde toplanabilir. Bölgelerdeki en önemli önlemler topluca, Teşvikler, 
Eğitim, Dürüstlük ve Çalışkanlık, Tanıtım ve "Bilgilendirme" dir.

"Kooperatif yada üst birlikten kooperatifçilikle ilgili konularda 
eğitim aldınız mı?" sorusuna denekler "Evet" veya "Hayır" diyerek yanıt 
vermişlerdir. Bu soru deneklerin %87'si tarafından yanıtlanmıştır. Yanıt 
veren deneklerin %2 "Evet!', %98'i ise "Hayır" seçeneğini işaretlemiştir.

"Kooperatif ya da üst birlikten üretimle ilgili konularda eğitim 
aldınız mı?" sorusuna denekler "Evet" veya "Hayır" diyerek yanıt 
vermişlerdir. Bu soru deneklerin %79'u tarafından yanıtlanmıştır. Yanıt
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veren deneklerin %2 "Evet", %98'i ise "Hayır" seçeneğini işaretlemiştir. 
GERAY, 2007'ye göre; Kooperatif ya da üst birlikten, kooperatifçilikle veya 
üretimle ilgili eğitim aldınız mı? "Hayır" cevabı verenler, 1. bölgede % 84, 
2. bölgede % 95 ve 3. bölgede ise % 92 şeklindedir. Eğitim alındı ise hangi 
konularda sorusuna verilen cevaplar: Gübreleme(2), İlaçlama(2), Ağaç 
Yetiştirme(l), Budama(l), Sulama(l), Balıkçılık(l) konulan olmuştur.

"Ekonomik hayat şartlarından memnunsanız, size göre bu şartların 
gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü daha önemlidir?" sorusunu 
deneklerin %21'i yanıtlamıştır. Buna göre deneklerin %79'ıı ekonomik hayat 
şartlarından memnun değildir. Ekonomik hayat şartlarından memnun 
deneklerin %7'si "Siyasetçiler", %33'ii "Ekonomik Program", %27'si "Tanırı 
Politikası", %33'ii "Kooperatifin Uygulamaları "ndan dolayı memnun 
olduklarını belirtmişlerdir. Aynı sorunun devamında ekonomik hayat 
şartlarından memnun olmama nedenleri önem sırası da belirtilerek 
yanıtlanmıştır. Birden fazla seçenek işaretlendiği için toplam yanıt sayısı 
içinde seçeneklerin ağırlıkları verilmiştir: a) Siyasetçiler % 23, b) Ekonomik 
Program %32, c) Tarım Politikası %29, d) Avrupa Birliği %5, e) 
Kooperatifin Uygulamaları %7, f) Sektör Politikası %1 g)Diğer %4, şeklinde 
gerçekleşmiştir. Denekler "Siyasetçiler" seçeneğini önem sıralamasında ilk 
sırada göstermiştir. GERAY, 2007'ye göre; Yaşam koşullarından memnun 
olan kooperatif ortakları bunun nedenlerini kendilerine verilen şıklara 
katılım yoluyla belirtmişlerdir. Buna göre 1. Bölgede ortakların toplamı 14 
puan; 2. Bölgede ortakların toplamı 22 puan; 3. Bölgede ortakların toplamı 
17 puanla cevaplamaya katılmıştır. Memnuniyet puanı topluca 53'dtir. Bu 
memnuniyeti şıklardan hangisine bağladıkları, 1. Bölgede Kendi Programım; 
Tarım Politikası; Ülkenin Ekonomik Programı seçimleriyle ortaya çıkmıştır.
2. Bölgede Kendi Programım; Tarım Politikası; 3. Bölgede Ülkenin 
Ekonomik Programı önde gelmektedir. Kendi Programım şıkkı hep önde 
gelen şıktır. Bu şıkkın kooperatif uygulamalarıyla ve ülke programıyla ilgisi 
yoktur, yahut çok zayıftır. Toplam sonuçlar da aynı önem sırasını vermiştir.

"Kooperatiflerin tabi olduğu mevzuat, ortaklar açısından hangi 
yönlerden eleştirilebilir?" sorusu sorulmuş ve çok sayıda seçenek 
sunulmuştur. Denekler birden fazla seçeneği işaretlemiştir. Aşağıda 
seçenekler ve bunların işaretlenme ağırlıkları verilmiştir.

a) Çok sayıda yasa ve yönetmelik var(%30)
b) Karnnaşık(%29)
c) Kooperatife yeterli özgürlük alanı tanınmıyor(% 18)
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d) Sorumluluklar ve yetkiler iyi tanımlanmış değil(%7,5)
e) Katılımcılık kısıtlı(%6,5)
f) Demokratik değil(%6,5)
g) Kooperatifin belli organları kollanıyor (%2)

GERAY, 2007'ye göre; Verilen şıklar üzerinden mevzuat 
eleştirisinin istendiği bu soruda üç bölgede "Fikrim Yok" şıkkı 1. Bölgede 
%29 oranıyla; 2. Bölgede %33 oranıyla; 3. Bölgede %5 oranıyla 
desteklenmiştir. Eleştiride 1. Bölgede en önde Karmaşık, Çok Sayıda Yasa 
ve Yönetmelik, Kooperatife Yeterli Özgürlük Alanı Tanınmıyor; 2. Bölgede 
en önde Çok Sayıda Yasa ve Yönetmelik, Kooperatife Yeterli Özgürlük 
Alanı Tanınmıyor, Karmaşık; 3. Bölgede benzer şekilde Çok Sayıda Yasa ve 
Yönetmelik, Karmaşık, Kooperatife Yeterli Özgürlük Alanı Tanınmıyor 
şıkları gelmektedir.

"Kooperatifin katılmadığınız yatırım kararları var mı?" sorusu 
yanıtlanmamıştır. "Kooperatifin katılmadığınız öteki kararları var mı?" 
sorusuna yanıt verme düzeyi düşüktür (%18). Yanıt veren denekler söz 
konusu karaları açıklamamıştır. "Kooperatifin etkinliği nasıl artırılabilir?" 
sorusunu deneklerin %96'sı yanıtlamıştır. Bu soruya ilişkin seçenekler ve 
seçeneklerin yanıt veren denekler arasındaki tercih oranı aşağıdaki gibidir:

a)Ortakların ve kooperatif yöneticilerinin eğitimi ile (%76), b) Üst düzey 
çalışanlarına yüksek ücret ödeyerek profesyonellik sağlanması ile (%21),
c)Bakanlığın etkisinden kurtulup tamamen özerklik kazanılması ile (%2),
d)Diğer (%2)

Deneklere kooperatiflerin önemli sorunlarına ilişkin seçenekler 
sunulmuş, bu seçeneklerin önem sırasına göre belirtilmesi istenmiştir. 
Denekler önem sırası belirtmeden birden fazla sayıda seçenek işaretlemiştir. 
Seçeneklerin toplam işaretleme sayısı içindeki oranları aşağıda verilmiştir:

a) Üretim işleriyle ilgili sorunlar(%19), Ürün alım ve fabrikalara teslimiyle 
ilgili sorunIar(%l), Ürün bedellerinin ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulan 
kaynaklarla ilgili finansman sorunları (%14), Ortakların ilgisizliği (%64), 
Diğer (%1).

"Kooperatif kar ettiyse bu nasıl kullanılmalıdır ?" sorusuna ilişkin 
seçenekler; a) Ortaklara dağıtılmalı b) Yeni yatırımlara ayrılmalı c) Yedek 
Akçeye Ayrılmalı, d) Diğer, e) Fikrim yok şeklindedir. Bu soru deneklerin 
%94'ii tarafından yanıtlanmıştır. Yanıt veren denekler c, d, e seçeneklerine
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itibar etmemiştir. Denekler seçeneklerden "a"yı %12, "b"yi ise %88 oranında 
tercih etmiştir.

"Kooperatif zarar ettiyse bu zarar nasıl kapatılmalıdır?" sorulmuştur. 
Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenebildiği için aşağıda yazılı 
seçeneklerin toplam yanıt içinde ağırlıkları verilmiştir: a) Zararı ortaklar 
ödesin (%13), b) Kooperatif gelecek yıllardaki faaliyetleriyle farkı kapatsın 
(%7), c) Kooperatifin malları satılsın (1), d) Devlet ödesin (%38), e) Zarar 
ettirenler ödesin (%39), f) Yedek akçeden karşılansın (%l,ve g) Diğer (%0), 
şeklindedir.

"Kooperatifin başarısı sizce neye bağlıdır? sorusu sorulmuş ve 
deneklerden aşağıdaki seçenekleri tercih etmeleri istenmiştir. Bu soruda 
birden fazla seçenek işaretlenebildiği için aşağıda yazılı seçeneklerin toplam 
yanıt içinde ağırlıkları verilmiştir:

a) Devletin uygun ortam sağlamasına (mali yardım, teşvik vb.) (%47)
b) Ortaklar arası dayanışmanın olmasına (%9),
c) Ortakların kooperatife bağlılığına ve yönetime katılmasına (%20)
d) Yöneticilerin etkin ve dürüst çalışmasına (%25).

"Size göre kooperatifiniz hangi konuların üzerine eğilmelidir?" 
sorulmuş ve deneklerden aşağıdaki seçenekleri tercih etmeleri istenmiştir. 
Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenebildiği için aşağıda yazılı 
seçeneklerin toplam yanıt içinde ağırlıkları verilmiştir:

a)Üretim girdilerinin sağlanması (%16), b)Ürtinleri işleyerek pazarlama 
(%16), c) Finansman (%50), d) Eğitim (Kooperatifçilik) (%9), e) Piyasanın 
tanzimi ve fiyat düzenleme (%9)

"Kooperatifle ilişkiler sırasında karşılaştığınız problemler?" sorulmuş 
ve deneklerden aşağıdaki seçenekleri tercih etmeleri istenmiştir. Bu soru- 
deneklerin %93 tarafından yanıtlanmıştır. Tek seçenek işaretlendiği için 
aşağıda yazılı seçeneklerin yanıt veren deneklerin tercih ağırlıkları 
verilmiştir: a)Üriin bedellerinin ödenmesi sırasında (%0,6), b)Üretim 
girdilerinin temini ve dağıtımı sırasında (%4,5), c)Diğer (%0), e) 
Kooperatifle aramda hiçbir problem yok (%89).

"Sizce kooperatif yönetiminde çalışanlar hangi konularda eğitim 
almalıdır?" sorulmuş ve deneklerden aşağıdaki seçenekleri tercih etmeleri 
istenmiştir. Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenebildiği için aşağıda 
yazılı seçeneklerin toplam yanıt içinde ağırlıkları verilmiştir: a)Finans
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kaynakları bulma(%53), b)pazarlama sistemleri(%22), c)Muhasebe 
sistemleri(%3,5), d)işletmecilik bilgisi(%21), e)Diğer(%0).

"Kooperatif ortaklarının daha etkin bir katılım sağlaması için hangi 
konularda eğitim almalıdır?" sorulmuş ve deneklerden aşağıdaki seçenekleri 
tercih etmeleri istenmiştir. Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenebildiği 
için aşağıda yazılı seçeneklerin toplam yanıt içinde ağırlıkları verilmiştir:

a)Kooperatifin uyguladığı üretim konusunda (%17),
b)kooperatifçilik konusunda (%54) c)Finansman
konusunda (%22)
d)pazarlama konusunda (%7).

3.3. Faktör Analizi Bulgulan

3.3.1. 2004 Yılı Faktör Analizi

Kooperatiflerin 2004 yılı verileri faktör analizine alındığında; ilk 
faktör grubunda yer alan iki değişken (SRAKTIF, MDOZSRMMDDRN,) 
finansal yapı değişkenleri, birisi ise karın ölçülmesinde (AKTFKRL) 
kullanılan değişkendir (Çizelge 3.3.1). Bu nedenle birinci faktöre "Finansal 
Yapı ve Karlılık Faktörü" adı verilmiştir.

Çizelge 3.3.1. Döndürülmüş Faktör Matrisi (2004) 
Table 3.3.1. Rotated Component Matı~ix_________

Faktörler Component

1 2 3 4

AKTFKRL (Aktif Karlılık Oranı) ,994

SRAKTIF (Oz Sermayenin Aktif Toplamına Oranı) ,994

MDOZSRMMDDRN (Maddi Öz Sermayenin Maddi duran 
Varlıklara Oranı)

,954

KLDRC (Borçlar Aktif Toplamına Oranı) ,997

KSBRCKYNK (Kısa Süreli Borçların Kaynaklar Toplamına 
Oranı)

,995

LKT (Net işletme Sermayesi Aktifler Oranı) -,994

ISLTSRMDVIRHZ (işletme Sermayesi devir Hızı) ,968

VRLKAKTFDHZ (Varlık (Aktif) Devir Hızı) ,968

CR (Cari oran) ,996

OZSRBRC (Oz Sermayenin Borçlar Toplamı Oranı) ,722
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3.3.2. 2005 Yılı Faktör ve Korelasyon Analizi

Kooperatiflerin 2Û05 yılı verileri faktör analizinde; İlk faktör 
grubunda yer alan üç değişken (SRAKTIF, KSBRCKYNK, KLDRC) 
finansal yapıya yönelik değişkenleri, bir değişken likitide analizine (LKT) 
yönelik değişkeni ve bir diğer değişkende karın ölçülmesinde (AKTFKRL) 
kullanılan değişkendir (Çizelge 3.3.2). Bu nedenle 2005 yılı veri 
analizindeki birinci faktöre yapısal analiz değişkenlerinin daha yoğun olması 
nedeniyle "Finansal Yapı Faktörü" adı verilmiştir.

Çizelge 3.3.2. Döndürülmüş Faktör Matrisi (2005) 
Table 3.3.2. Rotated Component Matrix_________

Faktörler Component

1 2 3 4

SRAKTIF (Oz Sermayenin Aktif Toplamına Oranı) ,990

KSBRCKYNK (Kısa Süreli Borçların Kaynaklar Toplamına 
Oranı)

,988

KLDRC (Borçlar Aktif Toplamına Oranı) ,988

LKT (Net işletme Sermayesi Aktifler Oram) ,987

AKTFKRL (Aktif Karlılık Oranı) ,556

ISLTSRMDVIRIIZ (işletme Sermayesi devir Hızı) ,999

VRLKAKTFDHZ (Varlık (Aktif) Devir Hızı) ,999

OZSRMYDVRHZ (Oz Sermaye Devir Hızı) ,998

CR (Cari oran) ,997

OZSRBRC (Oz Sermayenin Borçlar Toplamı Oranı) ,993

OZSRMYKRL (Net Kar Oz Sermaye Oranı) ,937

3.3.3. 2006 Yılı Faktör Analizi

Kooperatiflerin 2006 yılı verileri faktör analizinde; ilk faktör 
grubunda yer alan iki değişken (KLDRC, KSBRCKYNK) finansal yapıya 
yönelik değişkenleri, birisi ise karın ölçülmesinde (AKTFKRL) kullanılan 
değişkeni, diğeri İktisadi Varlık Kullanım Oranları (VRLKAKTFDHZ) bir 
diğeri ise likitide analizine (LKT) yönelik değişkenidir (Çizelge 3.3.3). Bu 
nedenle 2006 yılı verileri analizindeki birinci faktöre de "karmaşık mali 
yapı" adı verilmiştir.
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Çizelge 3.3.3. Döndürülmüş Faktör Matrisi (2006) 
Table 3.3.3 Rotated Component Matıix_________

Faktörler Component
1 2 3 4

LKT Net işletme Sermayesi Aktifler Oranı -,976
KLDRC Borçlar Aktif Toplamına Oranı ,975
KSBRCKYNK Kısa Süreli Borçların Kaynaklar ,974Toplamına Oram
VRLKAKTFDHZ Varlık (Aktif) Devir Hızı ,920
AKTFKRL Aktif Karlılık Oranı -,883
OZSRBRC Oz Sermayenin Borçlar Toplamı Oranı ,993
CR Cari oran ,991
OZSRMYKRL Net Kar Oz Sermaye Oranı ,718
SRAKT1F Oz Sermayenin Aktif Toplamına Oranı -,679
ISLTSRMDVIRHZ İşletme Sermayesi Devir Hızı ,565
MDOZSRMMDDRN Maddi Oz Sermayenin Maddi ,936duran Varlıklara Oranı

3.3.4. 2007 Yılı Faktör Analizi

Kooperatiflerin 2007 yılı verileri faktör analizinde İlk faktör 
grubunda yer alan üç değişken (KLDRC, SRAKTİF, KSBRCKYNK) 
finansal yapıya yönelik değişkenleri, birisi ise karın ölçülmesinde 
(AKTFKRL) kullanılan değişken, bir diğeri ise 1 ikitide analizine (LKT) 
yönelik değişkendir (Çizelge 3.3.4). Bu nedenle 2007 yılı verileri 
analizindeki birinci faktöre "Finansal Yapı ve Karlılık Faktörü" adı 
verilmiştir.

Çizelge 3.3.4. Döndürülmüş Faktör Matrisi (2007) 
Table 3.3.4. Rotated Component Matrix_________

Değişkenler Component
1 2 3 4

KLDRC (Borçlar Aktif Toplamına Oranı) -,977
LKT (Net işletme Sermayesi Aktifler Oranı) ,976
SRAKTIF (Oz Sermayenin Aktif Toplamına Oranı) ,976
KSBRCKYNK (Kısa Süreli Borçların Kaynaklar 
Toplamına Oranı)

-,970

AKTFKRL (Aktif Karlılık Oranı) ,633
CR (Cari oran) ,990
OZSRBRC (Oz Sermayenin Borçlar Toplamı Oranı) ,989
OZSRMYKRL (Net Kar Oz Sermaye Oranı) -,882
OZSRMYDVRHZ (Öz Sermaye Devir Hızı) ,840
MDOZSRMMDDRN (Maddi Öz Sermayenin Maddi 
duran Varlıklara Oranı)

,771

VRLKAKTFDHZ (Varlık (Aktif) Devir Hızı) ,749
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3.3.5 Kooperatiflerin Sınıflandırılması

Çalışmada örneklenen kooperatiflerin ekonomik analizlerinde 
kullanılacak ölçütlerin ortaya konulabilmesi ve bir gruplandırma 
yapılabilmesi için; yıllar bazında yapılan faktör analizi sonuçlarında her yılın 
faktör analizinin birinci faktör grubunda yer alan değişkenler belirlenmiştir. 
Faktör analizindeki birinci faktörlerin toplam varyansı açıklama oranının en 
yüksek olması birinci faktörün seçilmesi için yeterli görülmüştür. 
Dolayısıyla birinci faktördeki değişkenler de bu faktörü oluşturan en önemli 
değişkenlerdir.

Kooperatiflerin ekonomik analizleri için seçilen 12 değişken, 
böylece faktör analizi ile tekrar bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Yıllara 
göre yapılan analizlerde; her yıl için ortaya bir faktör grubu çıkmıştır. Faktör 
gruplarında birinci faktör grubundaki değişkenlerin toplam varyansı 
açıklama oranları dikkate alındığında öncelikle bu değişkenlerin istatistiki 
yönden önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yapılacak bir 
değerlendirmede birinci faktörü oluşturan değişkenler diğer değişkenlere 
göre daha önemlidir. Her yıl için elde edilen birinci faktördeki değişkenler 
incelendiğinde, ekonomik analiz için seçilen 12 adet değişkenden 8 tanesinin 
her faktör analizinin birinci faktör grubunda değişken olarak yer aldığı 
görülmektedir. Böylece kooperatiflerin ekonomik analizi için seçilen 12 
değişken, faktör analizindeki birinci aktör grubunda yer alan 8 değişkene 
indirgenmiştir. Çalışmanın, kapsadığı süreç dikkate alındığında yani, 2004- 
2007 yılları için 8 değişkenin her yıla ait birinci faktörde bulunma durumları 
incelendiğinde; karşımıza 5 adet değişken çıkmaktadır (Çizelge 3.3.5). 
Bulunma oranları %75 ve üzerinde olan değişkenler seçilmiştir. Yani dört 
yıla ait faktör analizindeki değişkenlerden her yıl için aynı olan, dört yılda da 
değişken olarak yer alan değişken ile dört yılın üçünde yer alan değişkenler 
bulunma yoğunluğu %75 ve üzeri olarak saptanmıştır. Bu şekilde saptanan 
beş değişken kooperatiflerin mali analizlerinde kullanılacak ölçütlerdir. 
Bunlar;

1. Borçlar Aktif Toplamına Oranı (KLDRC),
2. Öz Sermayenin Aktif Toplamına Oranı (SRAKTIF),
3. Kısa Süreli Borçların Kaynaklar Toplamına Oranı (KSBRCKYNK)
4. Aktif Karlılık Oranı (AKTFKRL),
5. Net İşletme Sermayesi Aktifler Oranı (LKT)'dır.
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Çizelge 3.3.5 Faktör Analizindeki Birinci Faktörde Bulunan Değişkenlerin Y ıllara 
Göre Dağılımı
Table 3.3.5. Yearly distribution of com ponents taking placc in the first factor of 
factor analysis.__________________________________ _____ _____ _____ _____ _________
Sıra
No

Değişkenler 2004 2005 2006 2007 Bulunma
Sayısı

1 AKTFKRL Aktif Karlılık Oranı + + + + 4
2 SRAKTIF Oz Sermayenin Aktif Toplamına 

Oranı
+ + + 3

3 MDOZSRMMDDRN Maddi Öz Sermayenin 
Maddi duran Varlıklara Oranı

+ 1

4 OZSRBRC Oz Sermayenin Borçlar Toplamı 
Oranı

+ 1

5 KSBRCKYNK Kısa Süreli Borçların 
Kaynaklar Toplamına Oram

+ + + 3

6 KLDRC Borçlar Aktif Toplamına Oranı + + + 3
7 LKT Net işletme Sermayesi Aktifler Oranı + + + 3
8 VRLKAKTFDHZ Varlık (Aktif) Devir Hızı + + 2

Kooperatifler gibi işletmelerin mali yapı analizlerinde kullanılan ve 
genel içerikli seçilen 12 değişken ve/veya ölçüt yapılan analizler ve 
değerlendirmeler sonucunda 5 değişkene indirgenmiştir. Bu değişken 
ve/veya ölçütler orman köylerinde etkinliğini sürdüren Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerinin mali yapı analizinde kullanılabilecek temel ölçütlerdir. 
Kaynak aktarıcı olarak kooperatiflere yönelik yapılacak yatırımlarda 
yatırıma konu projelerin ekonomik analizlerinden önce bu yatırımların 
yürütülebileceği konusundaki yeterliliği dikkate alacak mali yapı 
analizlerinin ortaya konulması ve uygulanması gerekmektedir. Bunun için de 
saptanan bu beş değişkenin, ölçüt olarak kullanılması gerekmektedir.

3.3.5.I. Mali Analiz Değişkenlerine Göre Kooperatiflerin Dağılımı

Kooperatiflerin mali analizleri için seçilen 12 ölçüt, yapılan 
analizlerle 5 ölçüte indirgenmiştir. Bu ölçütler için dikkate alınacak değerler 
Materyal ve Metot bölümünde verilmiştir (Çizelge 3.3.6). Her bir ekonomik 
değerlendirme ölçütünün; sınır değerler ile kooperatiflerin yıllara göre bu 
ölçütler için olan özgün verileri karşılaştırılmaktadır. Örneğin 
kooperatiflerde net İşletme sermayesi aktif oranının %80'den yüksek olması 
gerekmektedir. Kooperatifler içerisinde net İşletme sermayesi aktif oranının 
%80'den yüksek olanlar seçilmektedir. Analizler sonucu ortaya çıkan beş 
değişkenin sayısal reel değerlerine göre kooperatiflerin dağılımı 2004-2007 
yıllarına göre sıralanmıştır. Dört yıllık irdelemede; beş değişken için bu
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değişkenlerin reel değerlerine göre kooperatifler irdelendiğinde, ilçeler 
bazında incelenen kooperatiflerin dağılımı elde edilmiştir (Çizelge 3.3.6).

Çizelge 3.3.6. Seçilen Mali Ölçütlere Kooperatiflerin Dağılımı
Table 3.3.6. Distribution o f cooperatives to the selectecl financial cıiteıias
İLÇELER LKTD KLDRC SRAKTIF KSBRCKYNK AKTFKRL
Akseki askgmsdml askgmsdml - aksgclky askgmsdml

- aksakshp - - -

Alanya - - alnygzlbg alnysbrl -

- - - alnytslk -

Antalya - - antlhscndr - -

- antlkzl - -

Elmalı - - elmlkrmk elmlkrmk -

- - elmlylzml elmlylzml -

Finike - - - fnkarf -

- - - fnkylnz -

Gazipaşa gzpsgksry gzpsgksry gzpskaralar - -

- gzpsgkcbln gzpsgkcbln - -

- gzpscglk gzpscglk - -

Gündoğmuş gndgmkoprl gndgmkıbl gndgmblky - gndgmkoprl
Manavgat mnvgtgebece - - mnvgtgebece mnvgtkrkaya

- - - mnvgtdgrmnoz -

Kaş - kasikizce - kasstlgn kasikizce
Korkuteli - - korktlulucak korktlulucak koıktlgzl

- korktlgmslu korktlgmslu korktakyar korktakyar
Kumluca kmlcakrcorn - - kmlcakrcorn kmlcakrcorn

- - - kmlcalti -

Serik serikhskzlorn serikhskzlorn seriakbas seriakbas serikhskzlorn
- - serikhspnar serikhsdumen -

3.3.6. Varyans Analizi Sonuçları

Çalışmada kredi yatırımları uygulanan kooperatifler ile kredi 
yatırımı uygulanmayan kooperatiflere Varyans analizi uygulanmıştır. 
Varyans analizi uygulamasına yönelik detaylı bilgiler materyal ve yöntem 
bölümünde aktarılmıştır. Seçilen 12 değişken için yapılan Çift Girişli 
Varyans analizi testlerinde yıllara göre ve kredi uygulaması yapılma ve 
yapılmama durumuna göre 6 değişken için farklılık görülmüştür. Bu durum 
proje varsayımlarının test edilmesi açısından da ayrıca önemli 
görülmektedir. İstatistikî olarak farklılık görülen altı değişken sırasıyla; Net 
İşletme Sermayesi Aktifler Oranı (LKT), Öz Sermayenin Aktif Toplamına 
Oranı (SRAKTIF), Kısa Süreli Borçların Kaynaklar Toplamına Oranı 
(KSBRCKYNK), Maddi Öz Sermayenin Maddi Duran Varlıklara Oranı
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(MDOZSRMMDDRN), Öz Sermaye Devir Hızı (OZSRMYDVRHZ), Aktif 
Karlılık Oranı (AKTFKRL), şeklindedir. Varyans analizinde farklılığı ortaya 
koyan 6 değişkenden 4'ü faktör analizinde ortaya çıkan değişkenlerle 
aynıdır.

3.4. Kooperatiflerde Etkinliğe Yönelik Bulgular
3.4.1. Kooperatiflerin Başarılarını Etkileyen Etmenler ve 

Kooperatif İşletmelerin Başarı Ölçütleri

Kooperatiflerin başarını etkileyen faktörler başlıca iki grupta 
toplanmaktadır. Bun 1 ar;

1. Genel Nitelikli Faktörler,
a. Ekonomik ve Politik Çevrenin Direnişi,
b. Finansman Yetersizliği,
c.Yetişkin Personel Yetersizliği,
d. ' Genel Eğitim ve Kültür Düzeyinin Düşüklüğü,

2. Ülkenin Sosyo-Ekonomik Yapısına Bağlı Faktörler,
a. Sosyolojik Faktörler,
b. Kooperatif Politikalarının Uygulanmasında 

Karşılaşılan Aksaklıklar
i. Devletin kooperatifçiliğe müdahalesi,

ii. Kooperatifçiliğin hızlı yayılması,
iii. Kurulacak kooperatif yapının
bilinmemesi,
iv. Kooperatifler arası iş birliği eksikliği,
v. Kooperatifçiliğe siyasetin karıştırılması, 

olacak şekilde sınıflandırılmaktadır (ÇIKIN ve KARACAN, 1994).
3.4.1.1. Kooperatif İşletmelerde Etkinlik ve Başarı Ölçütleri
Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda kooperatifler toplumsal

gelişmenin, özellikle kırsal kalkınmanın, başlıca aracı olarak kabul 
edilmişlerdir. Kırsal kesim insanlarının ulusal kalkınma çabalarına kendi 
kuruluşları aracılığı ile etkili bir şekilde katılmaları giderek önem 
kazanmaktadır. Ekonomik büyümenin sıkıntılar yaratmadan ve halkın 
katılım ile gerçekleştirilmesi kalkınma politikalarının başta gelen 
amaçlarından birisidir. Günümüzde kooperatiflerin;

1. Ekonomik birimlerinin başarılı olması ve ortaklarının 
beklentilerine yanıt verebilmeleri,

2. Ulusal kalkınmanın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaları, 
gerekmektedir (ÇIKIN ve KARACAN, 1994).
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Kooperatif grubun her yönüyle uyumlu bir küme olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Her ortağı bir birey ve bir işletme yöneticisi 
olarak belirli amaçları vardır. Tüm ortakların amaç sistemleri bakımından 
uyumlu olması beklenemez. Kooperatif faaliyete ilişkin kararlar çeşitli amaç 
sistemlerine ve bunlar arasındaki karşılıklı etkileşime bağlı bulunmaktadır. 
Bir kooperatif işletmede karar sistemleri şu noktalarda ayırt edilebilir:

a. Her ortağın kişisel amaçlar sistemi,
b. Kişisel amaç sistemlerine dayalı olarak biçimlenen ortaklara ait

amaç sistemleri,
c. Kooperatif grubun 'amaç sistemleri,
d. Kooperatif işletme biriminin faaliyet amaçları,
e. Yöneticinin kişisel amaçları,
f. İşçilerin ve diğer çalışanların amaçları,
g. Yönetim ve kooperatif grup üzerindeki dış etkiler,
h. İşçilerin bireysel olarak, çalışma düzeyine yapabilecekleri etkiler.

Kooperatifin başarısının temelinde ortaklar ile kooperatif arasındaki
ekonomik ve örgütsel ilişkiler yer almaktadır. 1970'lerden itibaren kooperatif 
işletmeciliği ve kooperatif işletmelerde başarı kavramları üzerinde araştırma 
çalışmaları yoğunlaşmıştır. Öncelikle "bir kooperatifin çok değişkenli bir 
sistem olduğu ve çok yönlü bir araçlar sistemine sahip olduğu " gerçeği 
kabul edilmiştir. Bu belirlemenin ışığı altında kooperatif başarısının gerçekçi 
bir şekilde saptanabilmesi için;

a. Kooperatif sistem içerisinde yer alan veya bu sisteme etkide bulunan
çeşitli dış unsurlar arasındaki ilişkilerin,
b. Bu çok yönlü ilişkilerin etkisiyle ortaya çıkan amaçlar sisteminin,
c. Yine bu ilişkilere bağlı olarak saptanan amaçlara ne ölçüde
ulaşılabildiğinin ayrıntılı olarak ortaya konması,
d. Gerçekleşen amacın kooperatif sistem içinde farklı taraflar açısından
ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Böyle bir durumda kooperatiflerde etkinliğin ve başarının 
ölçülmesinde "amaca-yönelik yaklaşım" ile "sistem yaklaşımı"nı bir arada 
deneyen çalışmalar giderek ağırlık kazanmaktadır (ÇIKIN ve KARACAN, 
1994).

3.4.1.2. Kooperatiflerde Başarının Ölçümünde Kullanılan Ölçütler

Bir kooperatifte başarı veya etkinliğin ölçülmesi, kooperatifin 
planlanan hedefe ne ölçüde ulaştığının saptanması esasına dayanır. Bunun 
için önce kooperatifin hedef büyüklüğü saptanır. Bir iş yılı sonunda
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kooperatifi gerçekleştirdiği amaç büyüklüğü belirlenir ve bulunan bu değer 
daha önceden belirlenmiş toplam amaç değerine bölünerek kooperatifin 
başarı veya etkinlik derecesi bulunmuş olur. Ancak, kooperatif kuruluşun 
çok değişkenli ve kooperatif amaçlarının çok yönlü olması, kooperatif 
başarısının tek ölçütle, değerlendirilmesini sağlayamamaktadır. 
Kooperatifler için uygun üç farklı başarı veya etkinlik kavramı üzerinde 
durulduğu görülmektedir. Bunlar; Yönetsel etkinlik veya başarı, Kalkınma 
etkinliği veya başarısı, Ortaklara yönelik etkinlik veya başaıYdır

Yönetsel Etkinlik veya Başarı: kooperatiflerin sosyo-ekonomik 
faaliyetlerinin gerçek etkileri, kendi amaçları sisteminde ait kararlarının bir 
sonucu olarak ortaya çıkarlar. Bir kooperatifin amaçlar sistemi, doğrudan 
ortakların amaçlarından oluşur. Bu nedenle, kooperatiflerde başarı veya 
etkinlikten söz edildiğinde, ilk planda kooperatif işletmelerin başarısı ya da 
"yönetsel etkinlik " akla gelir.

Yönetsel etkinlik ya da başarı, kooperatif işletmenin belirlenen 
amaçları ne ölçüde gerçekleştirdiği saptanarak ölçülür. Yönetsel etkinlik;

• Amaçların, ortakların çoğunluğunun beklentisine cevap 
verebilecek şekilde belirlenmesine,

• Amaçların gerçekleşme doğrultusunda rasyonel kararlar 
alınabilmesine.
Kararların uygulanışı sırasında başarılı sonuç alınması için 
yeterince çaba harcanmasına.

Kalkınma Etkinliği veya Başarısı: Kooperatifler toplumsal kalkınma 
çabalarına önemli katkılarda bulunabilir. Ancak bu katkılar, kooperatiflerin 
kendi asli amaçlarını gerçekleştirirken, ikincil dereceden ortaya çıkan etkiler 
şeklindedir. Bu etkilerin düzeyi, kooperatiflerin amaçlar sistem ile ulusal 
kalkınma politikasının amaçlar sisteminin ne ölçüde uyumlu olduğuna 
bağlıdır.

Ortaklara Yönelik Etkinlik veya Başarı: Bir kooperatifin var oluş 
nedeni, ortaklara gerekli hizmetleri sunmaktır. Bu nedenle kooperatiflerde 
başarı durumu araştırılırken, ortakların kooperatiflere duydukları ilginin 
nedenleri ve düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ortak olma, 
kooperatifin sunduğu hizmetlerden yararlanma sıklığı ve düzeyi gibi 
göstergeler bu ilginin ortay konmasında yeterli olabilmektedir.

3.4.2 Kooperatiflerde Yönetim ve Ortaklara Yönelik Etkinlik

Kooperatifin kendine özgü "demokratik yönetim" yapısı içinde, 
genel kurul yada komiteler ve genellikle atama ile görevlendirilen
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yöneticilerden oluşan üç düzeyli yönetim piramidi karmaşık bir karar verme 
süreci yürütmek durumundadır. Bu süreç içerisinde, kooperatifin işletme 
olarak etkinliği ile üyelere en fazla yararı sağlama arasında uygun bir denge 
gerçekleştirmek gereği vardır (AYKAR, 1986). Kooperatiflerde yönetsel 
etkinliğe yönelik genel saptamalar yukarıda vurgulanmaktadır. Yönetim 
sürecinin planlamayla başladığı bilinmektedir. Kooperatif yönetimlerinin de 
planlama konusuna bakışı yapılan anket uygulamasıyla ortaya konmuş ve
3.2.bölümünde vurgulanmıştır.

Kooperatiflerde etkinlik düzeyi oluşturulan iki değişik anket yoluyla 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunlarda birisi ortaklara yönelik anket 
uygulamasıdır. Bu uygulamada; 6., 7., 8., 9., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. ,36., 37., 38. ve 
39. no ’lu sorularla elde edilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, tüzel kişilere 
yönelik anketteki 40., 41., ve 46. no'lu sorularda bu amaca yönelik olarak 
oluşturulmuştur. Bu sorular ve yanıtlarıyla ilgili dağılımlar ilgili bölümde 
sunulmuştur. Tüzel kişi (yönetici ) anketinde ise yönetimin etkinliğinin 
belirlenmesi için; 27., 28., 29., 30., 34., 35., 37., 38., 39., 42., 44., 45., 46.,
49., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66. no ’lu sorular bu amaç için 
oluşturulmuştur. Bu sorular ve yanıtlarına yönelik dağılımlarda ilgili 
bölümde sunulmuştur.

3.4.3 Kooperatiflerde Etkinlik Düzeylerinin İrdelenmesinde 
Yararlanılan Bazı Temel Göstergeler

Kooperatiflerin etkinliğine yönelik yapılan çalışmalara yönelik 
literatürlerde konunu sayısal verilerle değerlendirilmesine ilişkin 
yaklaşımlara rastlanılamamıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi özellikle yönetsel ve ortakların 
etkinliğini ayısal olarak ölçecek yaklaşımlar bulunmamaktadır. Çalışmada 
bu konu yapılan anket uygulamasıyla sorularla ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Diğer yandan, kooperatif yönetimlerinin ve ortaklarının 
etkinliğinin saptanmasında kullanılabilecek temel göstergeler bu çalışmayla 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın bir ileri aşaması olarak; salt bu 
göstergelerin sayısal olarak ortaya konulması ölçme ve değerlendirilmesi 
gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu göstergeler aşağıda on beş başlık 
altında toplanmıştır.

Ortakların Beklentilerini Kooperatiflerin Karşılama Düzeyi:
Ortakların kooperatiften beklentileri çeşitli alt başlıklar halinde sunulmuş ve



görüşleri yansıtılmıştır (Çizelge 3.4.1). Kooperatif üyesi ortakların büyük 
çoğunluğu kooperatiften beklentilerinin karşılandığını yansıtmışlardır.

Çizelge 3.4.1. Kooperatif Ortaklarının Beklentilerinin Karşılanmasına Yönelik Etkinlik Göstergesi 
Table 3.4.1. Efficiency indicators showing tlıe satisfactation levels of cooperative partnere________

Expeetation
Beklentiler

Yanıt
Verenler Tüm Denekler

Yanıt
Var Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz

Yanıt
Yok

% % % % % %
İstihdam olanağı elde etme 93 80 20 75 18 7

Gelir artışı 97 72 28 70 27 3
Mesleki ve teknolojik bilgi-beceri 

elde etme 93 80 20 74 18 7
Eğitim düzeyi artışı 89 81 19 72 17 1 1

Girişimcilik becerisi elde etme 89 76 24 68 21 11
Dünya görüşünde gelişme 91 82 18 75 17 8

Sektördeki insanlar arasında 
yardımlaşma 89 75 25 66 23 11

Yönetim becerisinde gelişme 89 79 21 71 18 11
Ürünlere yapılan ödemelerin hız 

kazanması 86 79 21 68 18 14
Diğer 25 89 11 23 3 75

Kooperatiflerin Odaklanması Gereken Konulara Ortak Ve 
Yöneticilerin Yaklaşımı: kooperatifin yürütmesi beklenen temel konulara 
kooperatif yöneticileri ile ortakların bakışı açısı yansıtılmıştır (Çizelge 
3.4.2). Kooperatif yönetim ve ortaklarının kooperatifin yürütmesi gerekli 
gördükleri temel çalışma konusunun "finansman" olduğu ortak görüşünde 
birleşmeleri anlamlıdır. Ortak bir amaç ve beklentide, kaygıda aynı 
düşüncede olmak, kooperatif yönetimlerinin ve ortaklarının etkinliğinin 
artırılmasına yönelik olumlu bir aşamadır.

Çizelge 3.4.2. Kooperatiflerin Gerçekleştirmesi Beklenen Temel Eylemlere Göre 
Etkinlik Göstergesi

Table 3.4.2 Efficiency indicators accoıding to the expccted basic activities 
___________ ofeooperatives to be carried out._______________________________
Yöneticilerin Görüşü (%) "Size göre kooperatifiniz hangi 

konuların üzerine eğilmelidir?"
Ortakların Görüşü (%)

11 Üretim girdilerinin sağlanması 16
26 Ürünleri işleyerek pazarlama 16
40 Finansman 59
16 Eğitim (Kooperatifçilik) 9
3 Fikrim yok 0
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Kooperatiflerin Çalışmaları İçin Hedeflerin Seçimi ve Bu 
Hedeflere Ulaşmaktaki Kooperatiflerin Başarısının Ortaklar ve 
Kooperatif Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi; kooperatif 
yönetim ve ortaklarının geleceğe yönelik bakışları ile geçilen süreci yansıtan 
değerlendirme her iki kesim tarafından yapılan puanlama ile yansıtılmıştır 
(Çizelge 3. 4.3.).

Çizelge 3.4.3. Kooperatiflerin H edef Seçimi ve Hedefe Ulaşmadaki Başarı 
Düzeylerinin Etkinlik Göstergesi Olarak Saptanması 

Table 3.4.3. Target selection of cooperatives and determ ination o f their efficiency
indicator as a achivement level to reach the target.

Yöneticilerin
Görüşü

(%)
“kooperatifin çalışmaları için hedeflerin seçimi ve 
bu hedeflere ulaşmaktaki başarısını”

Ortakların
Görüşü

(%)
34 başarısız 54
14 Orta düzeyde başarılı 17
51 başarılı 29

Kooperatif yöneticileri de, her şeyden önce planlama ile ulaşmak 
istedikleri amaç ya da amaçları belirlemek, kooperatifin var olan olanakları 
ile gerçekleştirilebilmesi mümkün çeşitli seçenekleri karşılaştırmak ve 
bunlar arasından en uygununa karar vermek durumundadırlar. Bunun için de, 
kooperatifin finansal durumunu, personel kapasitesini, ortak ilişkilerini, 
alım, işleme ve satım gücünü içeren iç yapısını ve devletle ilişkileri, piyasa 
durumunu, pazarlama ortamını, mevcut yasa ve yönetmelikleri içeren dış 
yapısını nesnel bir biçimde denetleyebilmeleri zorunludur (AYKAR, 1986).

Çizelge 3.4.4. Kooperatiflerin Başarısında Etken Olan Etm enlerin Etkenlik 
Göstergesi Olarak Saptanması
Table 3.4.4. Determination of factors causing the achivem ent o f cooperatives as an 
efficiency indicator_____________________________________________________________

Yöneticilerin
Görüşü

(%)

"Kooperatifin başarısı sizce neye bağlıdır?" Ortakların
Görüşü

(%)
42 Devletin uygun ortam sağlamasına 47
8 Ortaklar arası dayanışmanın olmasına 9

28 Yöneticilerin etkin ve dürüst çalışmasına 25

Kooperatif yönetimlerinin geleceğe yönelik hedefler ve bu hedeflere 
olan ulaşma çalışmalarındaki başarı düzeyinin değerlendirilmesinde farklı 
yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir. Ortaklar yönetimleri başarılı
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görmezken, yönetimlerin yaklaşık yarısı da kendilerini başarılı 
görememişlerdir. Bu konuyu ortaklarla kooperatif yönetimlerinin büyük 
oranda birlikte algılamaları yönetsel ve ortakların etkinliği açısından son 
derece önemli görülmektedir.

Kooperatiflerin Başarılı Olabilmelerindeki Etkenlerin 
Yöneticiler ve Ortaklarca Algılanma Şekli: Kooperatiflerin başarılı 
olabilmesinde içsel ve dışsal etkilerin neler olacağına yönelik kooperatif 
yönetimleri ve ortakların görüşleri yansıtılmıştır (çizelge 3.4.4). En hayranlık 
duyulan kooperatifçilik ilkelerinin bile, hatalı yönetim uygulamalarından ve 
yetersiz yöneticilerden kaynaklanan başarısızlıkları engelleyemediği ve 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde birçok kooperatifin faaliyetlerinde 
etkinlik ve verimlilikten yoksun olduğu bilinmektedir. Bu olgu, genellikle 
yönetim işlevini yüklenen kişilerin eğitimsizliğine bağlanmakta ise de, 
kooperatif yöneticilerinden beklenen görevler ve gerekli eğitim türüne ilişkin 
konularda da hatalı beklentiler olduğu kuşkusuzdur (AYKAR, 1985). 
Kooperatif yönetimleri ortaklarının kooperatifin başarısında etkili olacağının 
düşündükleri içsel ve dışsal koşullar içerisinde "devletin uygun ortam 
sağlaması" görüşü ortak bir yargıdır. Aslında bu konu ülke kırsal kesimi için 
oluşturulmuş bir beklenti niteliği taşımaktadır. Özellikle kırsal kesimdeki 
kısıtlı olanakların devlet müdahalesi olmaksızın aşılamayacağı ortak yargısı 
son derece büyük bir sorundur. Bu umutsuzluk ve belisizlik içeren 
beklentiler kişi ve toplumların etkin bir yapı kazanabilme yeteneğinin 
kırılmış olmasının temel bir göstergesidir. Oysa bu yeteneğin tekrar 
kazandırılması ülke ve kırsal alanlarda yaşayan kitle için son derece 
önemlidir.

Kooperatifin Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Yönetici ve 
Ortakların Yaklaşımı: orman köylerindeki tarımsal kalkınma
kooperatiflerinin etkinliğinin artırılması için gerekli ön görülerin ortak ve 
yöneticilerce ortaya konulmaktadır (Çizelge 3.4.5).

Kooperatiflere yönelik çalışmalarda kooperatiflerin etkinliğinin 
artırılması konusunda yönetici ve ortakların görüşlerinin yansıtıldığı 
çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Konunun önemi ve tarafların görüşlerinin 
yansıtılması açısından veriler anlamlıdır. Özellikle kooperatif yöneticileri ve 
ortaklarının ortak kaygısı olarak, "eğitim" konusunun ortaya çıkması 
anlamlıdır. Konuya yönelik uzman yaklaşımları da bu yaklaşım çerçevesinde 
bir eğilim göstermektedir. Sorunu yaşayan kitlenin de kooperatif etkinliğinde 
baz olarak eğitim sorununu yansıtması kitlenin kendi yapılarının güzel bir öz
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eleştirisini yapabildiklerini göstermektedir. Salt kooperatifçiliğin yönetim, 
organizasyon ve muhasebe boyutu ile yasal süreçleri bu gerekliliği ortaya 
koymaya yetmektedir.

Çizelge 3.4.5. Kooperatiflerin Etkinliğinin Artırılm asına Yönelik Yaklaşım ların 
Elkenlik Göstergesi Olarak Saptanması
Table 3.4.5. Determination of approaches causing tlıe inerease of activities of 
cooperatives as an efficiency indicator___________________ ________________________

Yöneticilerin Görüşü
(%)

"Kooperatifin etkinliği nasıl 
artırılabilir?"

Ortakların Görüşü (%)

81 Ortakların ve kooperatif 
yöneticilerinin eğitimi ile

76

3 Ust düzey çalışanlarına yüksek 
ücret ödeyerek,

21

16 Diğer 2

Kooperatiflerin İşletme Etkinliği Sonucunda, Yıl Sonunda 
Oluşan Karın ve/veya Zararın Değerlendirilmesine Yönelik Ortakların 
ve Yöneticilerin Yaklaşımları: Kooperatif işletme etkinlikleri oldukça 
yoğun bir çalışmayı gerektirmektedir. Buna yönelik literatür yaklaşımlar 
yukarıda vurgulanmıştır. Kooperatif etkinlikleri sunucunda ortaya çıkan 
değerlerin değerlendirilmesinin nasıl olması gerektiğine yönelik yaklaşımlar 
Çizelge 3.4.6’de yansıtılmıştır.

Çizelge 3.4.6. Kooperatiflerin İşletme Etkinliği Sonucu Oluşan Pozitif Değerin 
Değerlendirilmesine Yönelik Yaklaşımların Etkenlik Göstergesi 
Olarak Saptanması

Table 3.4.6. Determination of approaches related with the assesment of positive
value resultcd from the managemenl activities o f cooperatives as 
an efficiency indicator._________________________________________

Yöneticilerin
Görüşü

(%)

"K ooperatif kar ettiyse bu nasıl 

Kullanılmalıdır?"

Ortakların Görüşü 

(%)
7 Ortaklara dağıtılmalı 12

41 Yeni yatırım lara ayrılmalı 88
2 Yedek akçeye ayrılmalı 0

50 Fikrim yok 0

Kooperatif etkinliği sonucunda ortaya çıkan artı değerin 
değerlendirilmesinde yönetim ve ortakların ortak görüş içerisinde olması 
kooperatiflerdeki yönetsel ve ortaklara yönelik etkinliğin geliştirilmesi 
açısında anlamlı görülmüştür. Özellikle ortakların büyük çoğunluğunun
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oluşan artı değerin "yeni yatırımlara yönlendirilmesi" konusundaki 
yaklaşımları ortakların etkinliği açısından değerlidir.

Çizelge 3.4.7. Kooperatiflerin İşletme Etkinliği Sonucu Oluşan N egatif Değerin 
Değerlendirilm esine Y önelik Yaklaşım ların Etkenlik Göstergesi O larak Saptanması 
Table 3.4.7. Determination of approaches related with the assesm ent o f negative 
value resulted from the management activities o f cooperatives as an efficiency 
indicator.
Yöneticilerin Görüşü (%) "K ooperatif zarar ettiyse bu 

nasıl kapatılmalıdır?"
Ortakların Görüşü (%)

1 Zararı ortaklar ödesin 13
18 Kooperatif gelecek yıllardaki 

faaliyetleriyle farkı kapatsın
7

1 Kooperatifin malları satılsın 1
19 Devlet ödesin 38
10 Zarar ettirenler ödesin 39

50 Diğer 0

Ortaya çıkan değerin tekrar ortaklara dönüşümü yerine bu değerin 
yeni yatırımlara yönlendirilmesi beklentisi yöneticilerin daha etkin bir 
yönetişim ortaya koymasında etkili olacak bir görüş ve değerlendirmedir. 
Aslında bu ve benzer kimi değerlendirmeleri kooperatif yöneticilerinin 
ortakların görüşlerinin hangi yönde olduğu veya olacağı algılama açısından 
da zaman içerisinde saptamaları gerekli görülmektedir. Bu olgu hem 
yönetim hem de ortak etkinliğinin sağlanmasında öncelikli yapılması 
gereken bir çalışmadır.

Kooperatif etkinliği sonucu ortaya çıkacak negatif değerin 
sorumluğunun paylaşımı ve bu değerin kapatılmasının sağlanmasına yönelik 
yaklaşımlarda kooperatif yönetimleri ile ortaklarının farklı görüşlerde olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bu da yönetsel etkinlik değerinin daha düşük olduğunun 
bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki, farklı görüşlerin 
olması kaçınılmazdır. Ancak, oluşan zararın, zarara yol açanlarca 
ödenmesinin istenmesi yaşana süreç içerisindeki kimi aşamaları ortakların 
görüş ve algılamalarına yeterince yansıtılamaması temel kaynaktır. Diğer 
yandan, ülke genelindeki kooperatifçiliğe yönelik bazı siyasal yaklaşımların 
uzantısı söylemlerin de böyle bir görüşün oluşmasında etkisi bulunmaktadır. 
Diğer yandan, köy içerisindeki gruplar içi ve arası çekişmelerin de konunun 
bu şekilde algılanmasında etkisi bulunmaktadır. Bir başka önemli noktayı 
ise, ortaya çıkacak negatif değerin devlet tarafından karşılanması 
beklentisinin ortaklar tarafından yüksek oranda dile getirilmesidir.
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Ortakların Borçlar Karşısındaki Sorumluluğun Kooperatif 
Sözleşmesine Göre Algılanma Şekli: Ülke ve bölgesel ekonomik koşullara 
göre kooperatif yönetimlerinin yaptıkları etkinlikler sonucunda kooperatifin 
zarara uğraması yaşanan bir olgudur. Böyle bir durumda sorumluluğun 
paylaşımı yansıtılmıştır. (Çizelge 3.4.8). Genel olarak sorumluluğun 
kooperatif tüzel kişiliğine yüklenmesi alışıla gelmiş bir anlayıştır

Çizelge 3.3.8. Kooperatifin Uğrayacağı Zararlar Karışında Sorumluluğun 
Paylaşımına Yönelik Yaklaşım ların Etkenlik Göstergesi O larak Saptanması

Table 3.3.8. Determination of approaches related with the com m union of 
ıesponsiblities that can be come acıoss during the appearance of a dem age as an 
efficiency indicator.

Yanıt Durumu Seçenekler

Var Yok
S.Sız 

Sorumlu

S.lı 
Sorumlu

Oıt. 
Payının 3 

K.

Fikrim
Yok

Bşk. Ve 
Yön.1er

% % % % % % %
Yanıt

Verenler 93 * 3 8 0 9 80
Tüm

Denekler 93 7 2,8 7 0 8,5 74,7

Denekler Yönetimlerin başarıları genel de çok üzerinde durulan bir 
nokta olmamaktadır. Tam tersine başarısızlıklar çok yönlü eleştirilere maruz 
kalmaktadır. Yapılan her etkinlik çeşitli boyutlarıyla ve hatta üzerinde 
eleştirilmektedir. Sorumluluk almadan yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi toplumsal bir olgudur. Bir de köy gibi küçük alanda birden 
çok alt grupların oluştuğu toplumsal yapıda bu olgu son derece hızlı ve 
acımasız işlemektedir. Ortakların yönetsel etkinliklere uzak olması, 
takipsizliği, duyarsızlığı, deneyimlerin yeterince ve zamanında 
aktarılmaması yanında bu durumlara sırt çevirme dinlememe gibi karşıt 
davranışların da yaygınlığı kooperatiflerde etkinliğin zarar görmesinin 
başlıca nedenleridir. Bu nedenle, kooperatiflerde sorumluğunu paylaşımına 
yönelik bu gösterge kooperatiflerin etkinliğini doğrudan etkileyen unsurların 
başında gelmektedir.

Çalışmada da sorumluluğun tüzel kişiliğe yüklenilmesi ortak 
etkinliğinin bu alt bölüme kadar ortaya çıkan bütün artı yaklaşımlarını silen 
negatif bir göstergedir. Ortakların etkinliğine yönelik gerçek algılayışın
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ortaya çıktığı göstergelerden birisi de sorumlulukların paylaşılabilme 
sorumluluğunun gelişmiş olmasıdır.

Çizelge 3.4.9. K ooperatif Yönetim ve Ortaklarının Etkinliğini Artırm ada 
Gereksinim Duyulan Eğitim Konularına Yönelik Yaklaşım ların Etkenlik Göstergesi 
Olarak Saptanması
Table 3.4.9. Determination of approaches related with the education subjects aiming 
the increase o f activities of governance of cooperatives and the ir partners as an 
efficiency indicator.________ •____________ _____________ __________________________

"K ooperatif ortaklarının 
daha etkin bir katılım 
sağlaması için hangi 

konularda eğitim 
almalıdır?"

Yöneticileri 
n Görüşü 

(%)

Ortakların 
Görüşü (%)

"Kooperatif 
Yöneticilerinin 

daha etkin yönetimi için 
çalışanlar Hangi konularda 

eğitim almalıdır?"

Kooperatifin 
uyguladığı üretim

17 53 Finans kaynakları 
bulma

konusunda

Kooperatifçilik konusunda 54 22 Pazarlama sistemleri
Finansm an
konusunda

22 3,5 M uhasebe sistemleri

Pazarlam a konusunda 7 21 işletm ecilik bilgisi

Kooperatif Ortaklarının Çalışmalara Daha Etkin Bir 
Katılımının Sağlanması İçin ve Kooperatif Yöneticilerinin Daha Etkin 
Bir Yönetimi İçin Gereksinim Duyulan Eğitim Konularına Kooperatif 
Yönetimlerinin ve Ortaklarının Bakış Açısı: Hem kooperatif
yöneticilerinin hem de kooperatif ortaklarının etkinliğinin artırılmasında, 
gereksinim duyulan eğitim konularının taraflarca saptanması yansıtılmıştır 
(Çizelge 3.4.9). Kooperatif yöneticilerinin ortaklar için, ortakların da 
kooperatif yönetimleri için, gereksinim duyulan eğitim konuların farklı 
olduğu görülmektedir.

Kooperatif yönetim yapısını işler kılacak şekilde çalışabilmesi 
yönetime katılacak her düzeydeki kişilerin üzerlerine düşen görev ve 
sorumlulukları yeterli biçimde yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle 
donatılmış olmasına bağlıdır. Tarım kooperatiflerinde, kamu görevlileri, 
yöneticiler ve tarımsal üreticilerden oluşan kooperatifçilerin eğitim 
düzeyleri, tutumları ve düşünceleri çok farklı olabileceği için bunlar arasında 
uyum sağlanması, her grupta da doğru tutumların yerleştirilmesine bağlı çok 
önemli bir eğitsel görev yaratmaktadır. Bu eğitimler üye eğitimi, yönetim
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kurulunun üyelerinin eğitimi, yöneticilerin ve yönetsel personelin eğitimi 
olacak şekilde örgütlenmesidir (AYKAR, 1985).

Kooperatif yöneticileri ortakların daha etkin bir katılımı için 
ortakların kooperatifçilik konusunda eğitilmelerini bekledikleri 
yansımaktadır. Yapılan görüşmelerden edilen izlenimlere göre; kooperatif 
yöneticilerinin kooperatifçilik etkinlikleri konusunda nasıl güç bir süreç 
içerisinden geçildiğinin ortaklarca bilinmesi gerektiği düşüncesinden 
kaynaklanmaktadır. Bir diğer konuyu ise "finans" kaynağı bulma konusunda 
ortakların eğitim almaları ön görüsüdür. Kooperatif yönetimlerine yönelik 
genel eleştirilerin her hangi bir proje uygulanmaması, uygulanan projelerde 
yaşanan dar boğazların aşılmasındaki kaynak kısıtlılığı sorunlarının 
ortaklarca da algılanması, hatta bu konuda onlarında kaynak bulacak bir 
yaklaşım içerisinde olmaları gerektiği yaklaşımı bu noktanın ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Diğer yandan, ortakların temel görüşünün 
kooperatif yönetimlerinin "finans" kaynağı bulma konularında eğitim 
almaları gerektiğini düşünmeleri de önemlidir. Çünkü temelde 
kooperatiflerin içerisinde bulundukları açmazın dışarıdan finans kaynağı 
sağlanarak çözümlenebileceği algılayışı hâkim bir çözüm yolu olarak 
görülmektedir.

Kooperatif ortaklarının etkin katılımında eğitim rolünün etkisinin 
giderek azalacağı bir süreç yaşanmaktadır. Başarılı ve başarısız 
kooperatiflere yönelik irdelemelerde başarılı kooperatiflerde ortak katılım 
oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Köylerin modernleşme eğilimlerinin 
yüksek olması kooperatiflerin başarısı üzerinde etkili olmuştur. Başarılı 
kooperatiflerde ve başarısız kooperatiflerdeki köyler arasında statik 
değişkenler (yaş grupları, meslek tecrübesi, aile şekli, aile genişliği, ailedeki 
otorite şekli vb.) açısından bir farklılık olmadığı görülmüştür (DOGANOK, 
1983).

Kooperatifçiliğin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Ortak ve 
Yöneticilerin Yaklaşımı: Kooperatiflerin başarıları üzerine çeşitli
çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. "Kooperatif Kuruluşlarda Başarının 
Artırılmasına Yönelik Önlemler" konulu çalışmada (YILDIRIM, 1992), 
başarısızlık nedenleri üzerine yapılan irdelemede "... sorunlar tartışılırken 
kırsal toplumun iç dinamikleri üzerinde pek durulmadığı ve kooperatiflerin 
"kendi kendine yardım" olma özelliklerinin biraz göz ardı edildiği dikkati 
çekmektedir. Oysa kooperatifçilikte başarılı olmanın koşullarından biri de 
kırsal toplumda "sorunlarına sahip çıkma" ve "kendi kendine yardım"
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bilincinin gelişmesidir. Bu sağlanamadığı sürece, kooperatiflerin işleyişi 
"taşıma su ile değirmen döndürme" eylemine benzer bir nitelik taşıyacaktır." 
şeklindeki yaklaşımın isabetli olduğu yapılan anket uygulamasına da 
yansımıştır. "Kooperatifin başarısı sizce neye bağlıdır?" sorusuna ilişkin 
yanıtlarda % 42 oranıyla "Devletin uygun ortam sağlaması" seçeneğinin 
ortaya çıkması kooperatiflerin başarısına bakışın yukarı çözümlemeyle koşut 
bir yapı sergilediğini geçen sürece rağmen göstermesi bakımından 
anlamlıdır.

Çizelge 3.4.10. Koperatifçiliğin Yaygınlaştırılm asına Yönelik Yaklaşım ların 
Etkenlik Göstergesi Olarak Saptanması
Table 3.4.10. Determination of approaches aiming the incıease o f the number of 
cooperatives as an efficiency indicator____________________________________________

Yöneticilerin 
Görüşü (%)

“Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için 
hangi önlemler alınm alıdır?”

Ortakların Görüşü
(%)

8 Devlet ekonomik destek sağlasın 55

33
Kooperatif konusunda eğitim çalışması 

yapılsın -

4 Üretilen ve tüketilen mallarla ilgilenilsin -

10 Devlet projeler üretsin -

6 Yeni projeler uygulansın 15

-
Kooperatifler kendi konuları ile ilgilenmeli 

ve yöneticiler dürüst ve etkin çalışmalı 11

- Bilinç düzeyi artırılmalı 7

-
Orman işçiliği ilgili hakların korunmalı ve 

dikili satışlar kooperatiflere verilmeli 6

-
Ürünlerin pazarlanması (paketleme, 

depo,pazarlama) konusunda çaba 
gösterilmeli

1

Kooperatif yönetici ve ortaklarının kooperatifçiliğin 
yaygınlaştırılmasına yönelik yaklaşımlarının farklı olduğu görülmektedir 
(Çizelge 3.4.10). Yöneticiler yaygınlaşmanın kooperatifçilikle ilgili 
eğitimden geçtiği görüşüyle konunun ilgi grupları tarafından iyi 
algılanmasında yattığı saptamaktadırlar. Ortaklarsa konunun devletin 
ekonomik desteği ile olanaklı olduğuna işaret etmektedirler. Kooperatif 
ortaklarının ve yöneticilerinin kooperatiflerin yaygınlaşmasında farklı 
görüşlere sahip olmaları konuya yönelik politikaların oluşturulması 
açısından önemlidir. Başta kooperatiflerin etkiliğinin sağlanmasında daha 
sonra da kooperatiflerin yaygınlaştırılmasında ortak ve yöneticilerin ortak 
görüş, beklentide olamamaları oluşturacak çalışmaların başarısını
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etkileyecektir. Orman köylerindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin 
havzalar bazında bir araya gelerek güçlerinin birleştirilmesinin sağlanması 
gerekir. Etkinliklerinin artırılması yaklaşımı çerçevesinde ortak ve 
yöneticilerin görüşleri ile beklentileri önem kazanmaktadır.

Kooperatiflerin Sorunlarının Algılanmasında Ortak ve 
Yöneticilerin Bakışı: Kooperatiflerin sorunlarının algılanmasında ortak 
görüş, kaygı ve sorumluluk algılayışının olması kooperatiflerdeki etkinlik 
düzeyini doğrudan etkileyen unsurlardan birisidir. Kooperatiflerin 
sorunlarının algılanma şekline bakıldığında (çizelge 3.4.11); yöneticilerin 
görüşünün ortakların ilgisizliğinde odaklandığı görülmektedir. Sorunun 
temelinde ortaklarda aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Güzel bir öz eleştiri 
yaparak ortaklar da ortakların ilgisizliğini ön plana çıkarmaktadırlar. 
Yöneticilerin ve ortakların ikinci sorun olarak gördükleri ise; kooperatifin 
üretim işleriyle ilgili sorunlardır. Kooperatiflerin sorunlarına yönelik 
yaklaşımlarda yönetici ve ortakların ortak kaygıları paylaştıkları 
görülmektedir. Bu durum, kooperatiflerin etkinliğinin artırılmasına yönelik 
yaklaşımlar açısından önemlidir. Aynı zamanda da etkinliğin artırılmasına 
yönelik politikaların yaşama geçirilmesi ve başarı şansının yüksek olacağı 
görülmektedir.

Çizelge 3.4.11. Kooperatif Sorunlarının Algılanmasında Ortak ve Yöneticilerin Bakış 
Açılarının Etkenlik Göstergesi Olarak Saptanması 

Table 3.4.11. Determination of viewpoiııts of partners and governors ıelated with the 
_______________perception of pıoblems as an efficiency indicator.______ _______________

Yöneticilerin Görüşü 

(%)

"Kooperatifinizin en önemli sorunları sizce 
aşağıdakilerden hangisidir?"

Ortakların 

Görüşü (%)
17 Üretim işleriyle ilgili sorunlar 19
2 Ürün alım ve fabrikalara teslimiyle ilgili sorunlar 1
17 Ürün bedellerinin ödenmesi sırasında ihtiyaç 

duyulan kaynaklarla ilgili finansman sorunları
14

54 Ortakların ilgisizliği 64
10 Diğer 0

Ortakların Kooperatif Genel Kurullarına Katılım Oranlarının 
Bir Etkinlik Göstergesi Olarak Değerlendirilmesi: Kooperatif ortaklarının 
genel kurullara katılımına yönelik oransal değerlendirmeler ilgili bölümde 
saptanmıştır. Kooperatif yöneticileriyle yapılan görüşmelerden edinilen 
izlenimlere göre; ortakların katılımları son derece düşük ve katılımlarda 
özlenen sahiplenme duygusu, heyecan bulunmamaktadır. Kimi genel
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kurullar zorunlu katılım sayısının ancak sağlanabilmesiyle 
gerçekleşmektedir. Ortakların duyarsızlığı yöneticilerin genel şikâyet 
noktasını oluşturmaktadır.

Etkin ve etkili bîr kooperatif yönetiminin seçilmesi süreci tüm 
kooperatifi ilgilendirmektedir. Yıl içersinde yapılacak ve/veya yapılan 
etkinliklerin değerlendirilebilmesi ancak seçimine katılan bir ortak 
tarafından yapılabilecek bir hak olarak görülmektedir.

Kooperatiflerin Yönetici Ve Ortakların Etkinliğini Sağlamaya 
Yönelik Bir Unsur Olarak Üst Birlik Yönetiminde Yer Alma Durumu:
Kooperatiflerin yönetsel etkinliği üzerinde etkili faktörlerden birisi de üst 
örgütlenme durumudur. Kooperatiflerde üst örgütlenme, bir ülkede 
kooperatiflerin birim kooperatiflerden başlayarak birlik, merkez birliği ve 
ulusal birlik oluşturup, aşağıdan yukarı doğru piramit şeklinde, dikey olarak 
örgütlenmesini ifade eder (MÜLAYİM, 1975).

Genellikle küçük çaplı ekonomik girişimlerde bulunan birim 
kooperatiflerin, özel kesimin güçlü temsilcileri ile rekabet etme şansı 
zayıftır. Üst örgütlenme yoluyla kooperatiflerin finansman, denetim, eğitim 
gibi sorunları çözümlenebilecek ayrıca, kooperatif kesim gerçek bir "güç" 
olarak ulusal ekonomi içerisinde varlığını duyurabilecektir. Kooperatifler tek 
başlarına kaldıkları, birim üst örgütlenmedikleri zaman, hem iyi 
yönetilemezler; hem de ekonomik merkezileşmenin çok yoğunlaştığı 
bugünkü Pazar ekonomisinin getirdiği işletmecilik kurallarını (toptan alım, 
toptan satış, kaynağından alım, gerektiğinde imalata girme) bu 
kooperatiflerde uygulama mümkün olmaz; kaldı ki üst örgütlenmemiş bu 
kooperatifler işletme masraflarının ve ortaklara sağlanılan hizmetlerin 
maliyetinin çok yüksek olacağına şüphe yoktur. Diğer bir deyimle, üst 
örgütlenmesini tamamlamamış kooperatiflerde gerçek rasyonalizasyondan 
bahsetmek mümkün olamaz (MÜLAYİM, 1976).

Üst biriliğe üyelik örgütlenme sorunu içerisinde de önemli bir 
boyuttur. Oysa üst birlik kooperatiflerin aşılmasında güçlük çekilen bazı 
konuların aşılmasının sağlanması işlevinden daha çok kooperatif yönetim ve 
ortaklara yönelik eğitimlerin sağlanması işleviyle ön plana çıkmalıdır. Bu 
olgu kooperatiflerdeki etkinliğin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde en 
önemli işlevdir. Bölgedeki orman köylerinin üst birliğe üye olma konusunda 
ORKOOP bölge birliğinin yeterince etkin olamadığı görülmektedir. Üye 
olunan kooperatiflere yönelik ise olması gereken işlevlerini yeterince yerine 
getiremediği de görülmektedir.
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Kooperatiflerde Yıllık İşletme Planı Düzenleme, İzleme Sistemi 
Varlığı: kooperatiflerdeki yönetsel etkinliğin sayısal olarak ölçülmesinde 
doğrudan kullanılabilecek önemli göstergelerden birisidir. Yöredeki 
kooperatiflerde yıllık işletme planı düzenleme ve izleme sistemine yönelik 
bulgular anket sonuçlarına yönelik ilgili bölümde vurgulanmaktadır. Ne var 
ki, bu yaklaşımın orman köylerindeki kooperatiflerde yaşama geçirilemediği 
de görülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kırsal alandaki örgütlenmede kooperatifleşme en çok üzerinde 
durulan noktayı oluşturmuştur. Giderek bu konu siyasal bir içerik de 
kazanmıştır. Kooperatifleşme yoluyla örgütlenme tarafında ve/veya 
karşısında politikalar geliştirilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada kırsal 
alandaki üretim sürecinin mutlaka örgütlü bir yapıya kavuşması gerektiği 
artık inkâr edilemez bir boyut kazanmıştır.

AB süreciyle birlikte ortaya çıkan olgu, ülke kırsal yapısının hızla ve 
etkin bir şekilde örgütlü bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu yönde ortaya 
çıkacak gecikmeler ülke tarımsal yapısı üzerinde onarılamaz yaralar 
açacaktır. Bu tehlikenin görülmesi gerekmektedir.

Kırsal alanda önemli bir yeri olan orman köyleri ve köylüleri içinde 
konu acilliğini sürdürmektedir. Özellikle ORKÖY Genel Müdürlüğü 
tarafından 1974 yılından bugüne desteklenmeye çalışılan orman köylerindeki 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin pek de başarılı oldukları söylenemez. 
Ancak kooperatif örgütlenmesi, iş ve işlemlerinin yürütülmesi süreçlerinde 
ekili olabilmek için bu konuda görev alanlarla diğer ortakların belirli bir 
eğitim, bilgi ve bilince sahip olunmasının gerektiğini göstermektedir. Oysa, 
orman köylüsü kitlesi, eğitim düzeyi kırsal alanın en düşük kesimini 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu kesimdeki kooperatiflerin başarı 
düzeylerindeki düşüklüğün göreceli olduğuna inanılmaktadır.

1-Kooperatiflerde Etkinlik Düzeyine Yönelik Sonuçlar;

Etkinliğin temelini oluşturan hedeflerin, amaçların planlanması ve 
buna yönelik araçlar ve stratejilerin ortaya konulması sürecinin kooperatif 
yönetimlerince oluşturulamadığı görülmüştür. Günlük çalışmalar ışığı 
altında piyasa ekonomisi ve politik yapı dalgalanmalarının sürüklediği yönde 
etkinliklerle kırsal alanda üretimde "güç" olabilmenin olanağı yoktur. 
"Kooperatifin yıllık işletme planı hazırlanıyor mu?", "Kooperatifin yıllık 
işletme planını izleme sistemi var mı?, Kooperatifin yıllık işletme planı



kimler tarafından hazırlanıyor?", "Kooperatifin gelişme planı hazırlanmış 
durumda mı?", "Kooperatifin yıllık işletme planını izleme sistemi var mı?, 
"Kooperatifin yıllık işletme planı kimler tarafından hazırlanıyor?"gibi 
kooperatif yönetimlerinin etkinliklerine yönelik bu soruların büyük ölçüde 
olumsuz yanıtlanmıştır. Bu durum, incelenen alandaki kooperatif 
yönetimlerinin etkinliğinden bahsedilmesini zorlaştırmaktadır.

Örnekleme katılan kooperatif ortaklarının kooperatiften 
beklentilerine yönelik memnunluk değerlendirmesinde, ortakların kooperatif 
yönetimlerine yönelik beklentilerinin karşılanamadığı
görünmektedir."Kooperatifin etkinliği nasıl artırılabilir?" sorusunu yanıt 
veren denekler arasındaki tercihte ilk sırada "Ortakların ve kooperatif 
yöneticilerinin eğitimi ile" seçeneği gelmiştir. Bu da kooperatif etkinliğine 
ortakların bakışını ortaya koymaktadır. Kooperatif yöneticilerinin kendi 
başarılarını değerlendirdiği puanlama sonucunda; kooperatif yöneticilerinin 
yaklaşık % 49'u kendilerini başarılı görmemişlerdir. Bu durum; yönetimin 
etkin olamadığının ve eğitim gerekliliğinin en somut göstergesidir. Yapılan 
çalışmada örnekleme giren kooperatiflerin yöneticilerinin, yönetim 
kurulunun ve ortakların her hangi bir eğitime tabi tutulma oranının % 2 
olduğunu göstermektedir. Bu olgu, hem yönetim ve hem de ortak 
etkinliğinden bahsedilemeyeceğini göstermektedir. Kooperatiflerin 
etkinlikliği her iki kesimin yönetici ve ortakların eğitimiyle 
sağlanabilecektir.

^-Kooperatiflerde Denetim Sürecine Yönelik Sonuçlar;

Kooperatifler, tüm faaliyetleri sırasında mali yasaların hükümlerine 
uymak durumundadırlar. Bu açıdan kooperatiflerde iyi işleyen bir muhasebe 
sistemine ihtiyaç vardır. Ancak, incelenen kooperatiflerin bazılarının böyle 
bir sisteme ulaşamadıkları da görülmüştür. Ülkemizdeki kooperatiflerin 
uymakla yükümlü olduğu temel yasa 1163 sayılı yasadır. Diğer ilgili 
mevzuat bu yasa çerçevesinde şekillenmektedir. Yasa gereği tarımsal 
kalkınma kooperatiflerinin dış denetimleri olarak algılanabilecek bir 
uygulamayı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı adına Tarım İl Müdürlüklerinin 
Destekleme Şube Müdürlükleri yerine getirmektedir. Yapılan incelemelerde 
bu çalışmaların yerine getirilmesinde belirlenmiş bir amaç ve bu amaca 
yönelik bilgi üretimi gerçekleştirilemediği görülmüştür. Kooperatif genel 
kurul tutanaklarından sağlanacak bilgiler kooperatiflere yapılacak kaynak 
aktarımında kullanılmamaktadır. İlgili Bakanlığın da bu kesime kaynak 
aktarımı dikkate alındığında Tarım İl Müdürlüklerinin kooperatiflerin diğer



bazı özelliklerini de (ortak sayılarının güncelliği, bilanço verilerinin detaylı 
olması, gelir ve gider tablolarının sağlıklı olması, mizan tablolarının yer 
alması gibi) irdelemeye almaları gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Kooperatif yöneticileri ile yapılan görüşmelerde ortay çıkan bir 
unsuru da genel kurul giderlerine yönelik harcamalar oluşturmaktadır. Yıllık 
genel kurul yapılması ilgili yasa gereği zorunluluktur. Bu bir çeşit 
denetimdir. Yıllar içerisinde herhangi bir etkinlik yapamayan kooperatiflerin 
yıllık 800 YTL civarındaki genel kurul giderlerini karşılamaları oldukça güç 
olmaktadır.

Kooperatiflerin incelenmesi sürecinde hızlı bir şekilde 
kooperatiflerin fesih edildiği görülmüştür. Antalya yöresinde giderek hız 
kazanan ormancılık üretimlerindeki dikili satış uygulaması özellikle orman 
köylerindeki kooperatifleri etkilemektedir. Antalya ilinde ORKOOP birliği 
üye tarımsal kalkınma kooperatiflerinin oranı %\5  civarındadır. Bu durum 
birliğin üretim işlerinde etkili ve etkin bir müdahalede bulunma olanağını 
kısıtlamaktadır. Dikili satış uygulaması yapan kimi kooperatiflerde de 
şikâyetler hızla çeşitli konularda olmak üzere artmaktadır.

Kooperatiflerin iç denetimi ile ilgili yaklaşımların temelini ortakların 
etkin katılımı oluşturmaktadır. Ancak iç denetim için de etkili bir denetim 
yaşanmadığı görülmüştür.

3-Kooperatiflerin Ekonomik Yapılarına Yönelik Sonuçlar;

Kooperatiflerin ekonomik yapıları ile ilgili olarak Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kooperatiflere yönelik 
yapılacak kaynak aktarımına yönelik genel koşullar irdelenmiştir. Daha önce 
de belirtildiği gibi bu koşullar kaynak aktarılacak uygulama projesinin 
ekonomik analizine yönelik yaklaşımları içermektedir. Projenin iç karlılığı, 
fayda masraf oranı vb. gibi yaklaşımlardır. Kuşkusuz gerekli bir etmendir. 
Ancak, yeterli bir etmen değildir. Özellikle kaynak aktarılacak kooperatifin 
ekonomik yapısının yeterliliği uygulanacak projenin ekonomikliğinden daha 
önemlidir. Ekonomik bir projenin ekonmik yapısı sağlıklı olmayan bir 
kooperatif tarafından kullanılmasında bu kaynağın değerlendirilememe riski 
çok yüksektir. Kaldı ki ülkemiz bankacılık sisteminde bile ticari kredi 
uygulamalarında öncelikle kredi talebinde bulunan kuruluşun mali yapısının 
sağlıklı olup olmadığı dikkate alınmaktadır

Çalışmada kooperatiflerin hangi ekonomik analiz yöntemleriyle 
etkin bir şekilde başarı durumlarının saptanabileceği verileri de üretilmiştir.
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Genel olarak ekonomik analizlerde kullanılabilecek ölçütler 12 adet olarak 
saptanmıştır. Yapılan istatistik analizler sonucu; kooperatiflerin ekonomik 
yapılarını ortaya koyacak 5 ölçüt tespit edilmiştir. Bu ölçütlerin üç tanesi 
finansal yapı, bir tanesi likitide analizi, sonuncusu ise, karın ölçülmesinde 
kullanılan analizdir. Bunlar;

• Borçlar A ktif Toplamına Oranı (KLDRC) (Finansal Yapı Analizidir).
• Öz Sermayenin A ktif Toplamına Oranı (SRAKTIF) (Finansal Yapı Analizidir).
• Kısa Siireli Borçların Kaynaklar Toplamına Oranı (KSBRCKYNK) (Finansal Yapı 

Analizidir).
• A ktif Karlılık Oranı (AKTFKRL) (Karın Ölçülmesinde Kullanılan Orandır).
• Net İsletme Sermayesi Aktifler Oraıu (LKT)'dır (Likidite Analizi) şeklindedir.

Öneriler:

Yukarıda çalışmayla elde edilen bulgular ışığı altına ulaşılan bazı 
sonuçlar ortaya konmuştur. Yukarıda ana hatlanyla vurgulana sonuçlara 
özgü çözüm önerileri aşağıda çok kısa olarak vurgulanmaktadır.

1-Kooperatiflerde Etkinlik Düzeyine Yönelik Öneriler;

Kooperatiflerde etkin bir yapı için etkili bir eğitim sürecinin 
oluşturulması, programlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Yönetimde görev alan yöneticiler ile kooperatif ortaklarının başlıca temel 
eğitim gereksinimleri ortaya çıkmıştır. Başta kooperatifçiliğin ne olması ve 
neler olmaması gerektiğinden başlanmalıdır. Kooperatifin yönetim ve 
ortaklarının birlikte ortaya koyduğu veya koyacağı ve genel olarak tüm 
kesimin hem fikir olduğu temel amaçların oluşturulmasını sağlayacak 
çalışmayı yapabilme eğitimine gereksinim olduğu görülmüştür. Kooperatif 
işletmelere ortakların etkin katılımının önündeki en büyük engel bu noktadır.

Orman köylerindeki kooperatiflerin eğitim gereksinimleri bir başka 
çalışmayla da Dünya Bankası destekli ve ORKOOP öncülüğünde 
gerçekleştirilen IRFO Projesi uygulamasıyla bölgeler düzeyinde 
belirlenmiştir. Bu aşamada yapılacak en önemli girişim söz konusu eğitim 
programı, uygulama şekli ve alanlarının oluşturularak projelendirilmesidir. 
Bu proje ORKÖY, ORKOOP ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ortak 
girişiminde TÜBİTAK ve/veya uluslararası bir destekle yaşama 
geçirilmelidir.

Kooperatiflerde ortakların etkin katılımının sağlanmasına 
profesyonel yöneticilerin yer alması etkili olacaktır. Köy ve/veya köylerden 
oluşan toplumda kişisel ve aileler arası çekişmeler uygulamalara farklı
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yönlerde yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Kooperatif yönetim 
organlarının, uyguladıkları çalışmalar için ortak kararla seçilecek bir 
yöneticiyle birlikte çalışmaları olası çatışmaları önleyecek ve katılımı 
artıracaktır. Ancak, bu noktada söz konusu yöneticinin mali giderlerinin 
nasıl karşılanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. İşte üst örgütlenmelerin 
işlevini ilk olarak bu noktada ortaya koymaları gerekmektedir. Birlik 
merkezinde işlendirilecek bir uzman yönetici, birliğe üye olan 
kooperatiflerin muhasebe ve yönetsel görevlerini yerine getirmelidir.

2-Kooperatiflerde Denetim Sürecine Yönelik Öneriler;

Kooperatiflerin üst birlikler aracılığı ile örgütlenme yapılarının 
güçlendirilebilmesi için birliklerin güçlü kuruluşlar olması ve uzman 
yöneticiler tarafından yönetiliyor olmaları gereklidir. Üst birliklerin üye 
kooperatiflerin yaşamsal sorunlarına çözüm üretecek yaklaşımları ortaya 
koyacak yetenekte olmalıdırlar. Böyle bir yetenek, kooperatiflerin üst birliğe 
üyelik oranını artıracaktır. Mali olanaksızlıklar nedeniyle yıllık genel 
kurulunu güçlükle yapan kooperatiflerden bir de üst birlik üye aidatı 
beklemek kooperaitflerin yaşadığı sorunları görememektir.

Bölge birliklerinim; kooperatif işletmelerin yönetim ve ortaklarına 
yönelik saptanan eğitim programlarını yaşama geçirmek, birlik üyesi 
kooperatiflerin muhasebe sistemlerinin yürütmek, bu kooperatiflere uzman 
yönetici desteği sağlamak gibi çok ciddi işlevler yüklenmesi gereklidir. 
Konunun yer alacağı atölye çalışmalarım ve küçük mikro projeleri 
oluşturmak gibi işlevleri yaşama hızla geçirmeleri bir görevdir. Söz konusu 
birliğin kimi değerli çalışmaları ve işlevlerinin olduğu bilinmektedir.

Tarım İl Müdürlükleri aracılığı ile yapılan denetlemede bu kamu 
kuruluşunun da kendisine bazı işlevler yüklemesi gereklidir. Örneğin 
kooperatiflerin üye sayıları konusunda çok ciddi eksiklikler bulunmaktadır. 
Üyeliklerin güncellenmesi gereklidir. Sunulabilecek diğer örneklerde de 
olduğu gibi temel sorun veri setlerinin sağlıklı olamaması, hangi amaç veya 
amaçlar için ne tür veri seti oluşturulacağı yaklaşımının eksikliği 
hissedilmektedir. Bu amaçla öncelikle kooperatiflerin üye varlığından 
başlamak üzere, muhasebe verilerinin ve bu verilerden hareketle geliştirilen 
ölçütler yardımıyla kaynak aktarılabilecek kooperatiflerin belirlenmesi 
sürecine girilmesi gerekmektedir. Bu surece Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığının hızla girmesi beklenmektedir.
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3-Kooperatiflerin Ekonomik Yapılarına Yönelik Öneriler;

Kaynakların etkili ve etkin dağıtımının sağlanması ulusal bir 
görevdir. Hangi kooperatif kredi uygulamasını yürütecek etkinlik ve 
ekonomik yeterlilik yapısına sahiptir? sorusunu yanıtlayacak her hangi bir 
bilimsel veri setinin olamadığı görülmüştür. Bu çalışmada kullanılabilecek 
olan 5 ölçüt ilgili kurumlar için de kullanılabilecek ölçütlerdir.

Bugün içinde bulunduğumuz koşullar dikkate alındığında, 
yukarıdaki önerinin yaşama geçirilmesinin ütopya olarak görülmesi doğaldır. 
Özellikle tarım kesimine yönelik olarak; kaynakların daha etkin ve etkili 
kullanımı kısa bir süre sonra AB sürecinde bir koşul olarak karşımıza 
çıkacaktır. Bu durumda, şimdiden elimizde bu olguyu gerçekleştirecek veri 
setlerinin olması gereklidir. Avrupa ülkeleri kooperatif örgütlenmesi 
içerisinde yerini almaya başlayan ORKOOP’un öncü olarak bu yaklaşımları 
aşama aşama yaşama geçirme girişimleri mutlaka desteklenmelidir. 
ORKOOP kırsal alandaki kooperatiflerin örgütlenmesi sürecinde önemli bir 
yere sahiptir. Unutulmamalıdır ki, sorunları yaşayanların çözümün de bir 
parçası olmadığı veya olamadığı sürece hiçbir kaynak aktarımı kırsal 
alandaki sorunları sürdürülebilir bir çözüme ulaştıramayacaktır. Bu 
çalışmayla; üretilen bilimsel veri seti olan mali yeterlilik ölçütleri, bazı 
politik kaygılarla gerçekleştirilebilecek kaynak yönlendirmelerinin de önüne 
geçebilecektir.
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ÖZET

Ülkemizdeki tarım işletmelerinin yarıdan fazlası (% 62,4) orman köylüsüne 
ait olduğu için, orman köylerinin sosyo -ekonomik yapısında m eydana gelen 
değişim ler kırsal alanı doğrudan etkilemektedir. Piram it ş eklindeki gelir 
dilim lerinin en alt basamağında yer alan orman köylüsünün ekonom ik gelişmişlik 
düzeyi, bu basamaktaki diğer toplum kesimlerinden daha kötü durumdadır. 
Ekonomik yapıdaki bu olumsuzluk, orman köylülerini özel olarak ilgilenilmesi 
gereken toplumsal kesim haline getirmektedir. Orman köylerinin içinde bulunduğu 
olumsuz sosyo-ekonom ik koşulları iyileştirm ek am acıyla çeşitli kamu 
kurum/kuruluşları (Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım  ve Köyişleri Bakanlığı) 
çalışm alar yapmaktadır. Bu çalışmaların başarısı ise söz konusu kurum /kuruluşların 
yapmış oldukları kaynak tahsislerinin (aktarım larının-dağıtım larının) etkin ve 
verimli olmasına bağlıdır. Bu araştırm ada Antalya ili orman köylerine ait 
kooperatiflerin etkinlik düzeyleri incelenmiş ve yapılan kaynak aktarımlarının etkin 
ve verimli olup olmadıkları sorgulanmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman-Köy İlişkileri Genel M üdürlüğü 
(ORKÖY) tarım kooperatiflerine kaynak aktarımı yapan önemli kamu 
kuruluşlarından birisidir. ORKÖY, kırsal alanda sayıca daha fazla olan ve en düşük 
refah düzeyine sahip orman köylüsünün; sektörel eğitimine katkıda bulunma, kırsal 
kalkınma plan ve projelerini hazırlama, her türlü kredi ve yardım lardan 
faydalanmasını sağlama g ib i‘işlevleri yerine getirmektedir. Ancak ORKÖY, kredi 
uygulam alarında yalnızca yatırım yapılacak kooperatifleri saptam a ve saptanan 
kooperatifler için uygun yatırım miktarlarını belirlemekle yetinmekte, söz konusu 
kooperatiflerin etkinlik düzeyi ile ilgilenmemektedir. ORKÖY kooperatif yatırımları 
incelendiğinde; toplam 465 kooperatif için 488 adet proje uygulandığı görülmüştür. 
Söz konusu projelerden, % 29,5'i tarım sektörü kooperatiflerine, % 68,9'u sanayi 
sektörü kooperatiflerine ve % 0,6'i diğer sanayi sektörüne ait kooperatiflere 
uygulanmıştır. Kaynak aktarımı yapan kuruluş açısından değil de orman 
köylerindeki kooperatifler baz alınarak durum incelendiğinde, yaklaşık 3200 adet 
tarımsal kalkınma kooperatifinden yalnızca 465 tanesinin kredi alabildiği 
görülmüştür. Orman köylerinde kurulu kooperatiflerde kredi uygulanm a oranı % 
1,44'tür. Ü lkem izde kaynaklar çok kısıtlı olduğu için, bu % 1,5'luk oran bile çok 
önem taşımaktadır. Kredi uygulanan kooperatifler incelendiğinde; % 48 ,1 'inin faal 
olduğu, % 37,4'üniin çalışmadığı, % 14,6'sının ise fesih edildiği veya icralık olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu oransal dağılım orman köylerine ait kooperatiflerin etkin ve 
verimli çalışamadığını göstermektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen çalışm ada 
başlıca;

1-K ooperatif yöneticilerinin genel olarak kooperatifçiliği ve kendi 
kooperatifçilik uygulamalarını nasıl değerlendirdikleri,

2- Ortakların kooperatif yönetimine etkin katılım ının ne şekilde 
gerçekleştirilebileceği,
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3- Kooperatif yöneticilerinin ve ortakların eğitim gereksinim lerine 
yönelik yaklaşımları,

4- Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemler,
5- Genel olarak kooperatifçiliğin sorunları ve çözüm olanakları, 

konuları kapsamlı bir şekilde sorgulanmıştır.

Yukarıdaki paragrafta açıklanan konulara ilişkin veriyi elde etmek 
am acıyla, kooperatif başkanları ve kooperatif ortaklarına ayrı ayrı uygulanm ak üzere 
iki anket formu hazırlanmıştır. Araştırma alanında toplam 108 anket yapılmıştır. Bu 
anketlerin 36'sı kooperatif başkanlanna; 72'si ise kooperatif ortaklarına aittir. 
A raştırm ada anket uygulaması dışındaki incelemelerden de veri sağlanm ıştır: denek 
kooperatifler arasından 36 tanesi rasgele seçilmiş ve bu kooperatiflerin 2004-2007 
yıllan arasındaki yıllık genel kurul toplantı tutanakları, muhasebe kayıtları 
incelenmiştir. Bu incelemeden sağlanan verilerle bu kooperatiflerin m ali-ekonom ik 
durum analizleri (faktör analizi uygulanarak) yapılmıştır. Faktör analizleri ile 
saptanan her faktör için çoğul korelasyon (ilgileşim) analizleri yapılmış ve denek 
kooperatiflerden yatırım uygulaması yapılanlar ile yatırım yapılm ayanlar arasında 
bir farkın olup olmadığı ise varyans analiziyle test edilmiştir.

Bu çalışma, orman köylüsünün örgütlenme şekillerinden birisi olan 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin etkinlik ve ekonom iklik düzeylerinin 
belirlenmesi işleminin son derece karmaşık bir olgu olduğunu ortaya koymuştur. 
Etkinliğin temelini oluşturan hedeflerin, amaçların planlanm ası, buna yönelik araçlar 
ve stratejilerin ortaya konulması süreçlerinin kooperatif yönetim lerince 
oluşturulamadığı saptanmıştır. Kooperatif yönetimlerinin ortak am açlara ulaşma 
becerisinin ve/veya etkinliğinin oldukça düşük olduğu; kooperatif yöneticilerinin 
% 49,unun kendilerini başarısız bulmasından anlaşılmaktadır. Anket sonuçlarına 
göre kooperatif yöneticileri ve ortaklarının kooperatifleri için olası beklentileri, 
büyük çoğunlukla maddi kaynak sağlanması yönündedir. Devlet eliyle yapılacak 
kaynak aktarımının hızla yöreye ve köylüye büyük kazançlar sağlayacağı 
beklentisinin sürdüğü saptanmıştır. Denek kooperatiflerde iç ve dış denetim  
olgusunun farkında varılmadığı görülmüştür. Kooperatifler gerek iç, gerekse dış 
denetim sistemini gerçekleştirecek veri setine sahip değildir.

M uhasebe kayıtlarının incelenmesi sırasında kooperatiflerin hızla fesih 
edildiği saptanm ıştır. Çünkü herhangi bir ekonom ik etkinlik yapamayan 
kooperatiflerin bile yılda 800 TL civarındaki genel kurul giderlerini karşılaması 
gerekmektedir. Bu tutarın ekonom ik olarak çok zayıf durumdaki orman köylüleri 
tarafından ödenmesi güç olduğu için, kooperatif feshi tek çıkar yol olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca orman ürünleri üretimi dışında, bir başka etkinliği olmayan 
kooperatiflerin de hızla kapandığı saptanmıştır.

M uhasebe kayıtlarından sağlanan bilgilerden, kooperatiflerin ekonom ik 
analizlerinde kullanılabilecek 12 adet ölçüt saptanmıştır. Yapılan istatistik analizler,
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bu ölçütlerden ancak 5 tanesinin kooperatiflerin ekonom ik yapılarını ortaya 
koyabileceğini ortaya koymuştur.

Toplum da denge, huzur ve refah düzeyinde gelişme sağlanm ası için kıt 
kaynakların tarafsız ve etkin dağıtımı, diğer bir ifade ile verimli kullanılması 
gerekmektedir. Ancak günümüz koşullarında Ülkemiz için bu gerekliliğin yerine 
getirilmesi ütopya gibi görünebilir. Bununla birlikte kısa bir süre sonra özellikle 
tarım kesiminde, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı, Avrupa Birliği 
sürecinde bir koşul olarak karşım ıza çıkacaktır. Bu durumda henüz karşım ıza 
çıkmadan bu olguyu gerçekleştirecek veri setinin hazırlanm asında büyük yarar 
bulunmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmayla üretilen bilimsel veri seti, bu konuda 
yol gösterici olabileceği gibi, politik yaklaşımlara göre kaynak tahsisinin 
önlenm esine de kullanılabilir.

SUMMARY

Since more than half of ali the agricultural enteıpıises (62.4% ) in Turkey 
belongs to the forest villagcs, the alteıations happening in soeio-econom ic strueture 
o f the forest villages directly influence the ıural regions. Econom ical sophistication 
o f forest villagers, who are at the bottom of the pyramid shaped income slices, is 
even worse than those who have about the same income level as them. This 
negativity in economic strueture puts them in such a stance that deserves special 
attention. Some state institutions and establislıments (M inistries o f Environm ent and 
Forestry and Rural Affairs) conduct various projects to remedy these undesirable 
socio-econom ic conditions in which the forest villages are. The success o f ali these 
ongoing works depends upon the appropriations sel aside for this puıpose by these 
agencies. In the scope of this sludy, the effectiveness levels o f forest village 
cooperatives in the province of Antalya were investigated and it was studied if the 
allocated sources were effectively and produetively used or not.

Forest-village relations general direetorate (ORKOY) under the M inistry of 
Environm ent and Forestry, is one of the im poıtant state institutions allocatiııg funds 
to agricultural cooperatives. ORKOY handles the tasks, such as assisting the sectoral 
education, prepaıing the rural development plans and projects, providing credit and 
aids and helpiııg the ones in need of these funds properly benefit from them, 
specifically designed for forest villagers, who are rather numerous and poor in rural 
regions. However, ORKOY duties to this day are only limited to determ ining the 
cooperatives wlıich will receive the funding and the am ount of the funding, it is not 
interested in making follow-up investigations of how effectively these funds are 
used. W hen ORKOY cooperative allocated funds are serutinized, it was deteım ined 
that 488 projects were produced and applied for 465 cooperatives. O f the 488 
projects, 29.5%  were for agricultuıe sector; 68.9% were for industry sector and 0.6% 
was applied to otlıer types of industrial sectors. If the same study is repeated not 
from the stand point of what state institution is allocation these funds, but from the



stand point o f lıow many of the forest cooperatives are getting hclp from these 
funds, it was determined that only 465 of approxim ately 3200 agricultural 
developm ent cooperatives benefited from these funds. C ıedit applicability rate in 
forest villages is 1.44%. Since the funding sources in Turkey are relatively limited, 
even this rate o f almost 1.5% is very important. When the credit applied 
cooperatives werc iııvestigated, it was apparent that 48.1%  were in good vvorking 
status, 37.4% were not working and 14.6% were annulled or in law court. This 
proportional distıibution shows that cooperatives belonging to forest villages are not 
vvorking effectively and pıoductively. That's why this study thoroughly dealt with 
the below subjects;

1. How cooperative adm inistration is evaluating cooperative systenı and 
his/her own cooperative applications,

2. How effectively tlıe members o f the cooperative are taking part in 
decision nıaking,

3. How wisely cooperative adm inistration and members are dealing with 
the educational requirements,

4. W hat are the steps nıaking the cooperative systenı more widespread,
5. The general problems and solution possibilities o f the cooperative
systenı.

in order to get the data concerning the subjects mentioned above, two 
different public survey foıms were prepared: one for the cooperative heads, one for 
the members o f the cooperative, surveys were applied independently from one 
another. A total number o f 108 polis were implcmented, 36 o f which were applied to 
the cooperative heads, while the ıem aining 72 were applied to cooperative members. 
Apart from the surveys, other investigations also yielded invaluable data. 36 
cooperatives vvere randomly seleeted and their general assembly and bookkeeping 
records from 2004 to 2007 were investigated. Data obtained from the above 
mentioned investigations vvere used to perfornı the financial-econom ic status 
analysis o f these cooperatives. M ulliple correlatioıı analyses was perform ed for each 
factor determ ined through factor analyses and variance analysis were also used to 
determ ine if there was a difference between the cooperatives which ıeceived the 
funding and those which did not.

This study revealed the fact that determination o f efficiency and 
economical levels of cooperatives in forest villages is such a com plicated and 
difficult undertaking. It was determined that planning of (he targets and objectives 
forming the bases of the efficiency and the processes pıoducing the tools and 
strategies aiming these objectives were not forrned by the adm inistrative bodies of 
these cooperatives. That the ability or efficiency of these cooperative 
administrations reaching to a com mon objeetive is rather low is the result that 49%  
of these administrations considered themselves as unsuccessful. A ccording to the 
survey results, the possible cxpectations o f cooperative adm inistrations and
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shaıeholders primarily focus on the subject of somehow getting the financial aid(s). 
it was deteım ined that the old expectation of getting a State funded allocation swiftly 
to the region and the villageıs would bring prosperity and regional growth, stili 
reigns. It was obvious that the notion o f inside and outside inspeetion was not 
efficiently appreciated in subject cooperatives. They do not have the data set that 
will m aterialize the inside or outside inspeetion system.

During the inspeetion of bookkeeping records, it was noticed that 
cooperatives were rapidly annulled because even the ones, which have no econom ic 
livelihood what so ever m ust cover the cost of annual general assembly, in the 
am ount of 800 TL. Since paying off such a sum by already poor forest villageıs will 
be a big burden on them, the annulment is seemed to be the only solution from their 
perspeetive. Besides, apart from the produetion of forest produets, it was determined 
that these cooperatives, vvhich have no other means of produetion capability, rapidly 
seize funetioning.

Thıough the information obtained from the inspeetion o f bookkeeping 
records, 12 criterions were determined to be used in the economic analysis o f these 
cooperatives. The statistical analysis proved that only 5 o f these criterions vvould be 
meaningful in these analyses.

In oıder to sustain a healthy growth in the balance, peace and prosperity o f 
a society, limited resources must produetively and justly be used. Hovvever, in 
today's affairs the previous notion seems like a utopia, especially in Turkcy. 
Nevertheless, the requirem ent of sustainable and efficient resource management, 
especially in the agricultural sector, will be forced upon us as a precondition to the 
membership to EU. In such a foreseeable future, it will very beneficial to prepare the 
datasets that will m aterialize this assumption. The scientific dataset that have been 
realized through this study, while being a pathfinder, will also be used to prevent the 
resource exploitation based on the political approaches.
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