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Genel anlamda iiretici orgiitleri, ekonomik, sosyal ve ktiltrirel ihtiyaqlan
demokratik gekilde idare edilen bir kurum i.izerinden kargrlamak izere bir araya
gelen goniilhi insanlardan olugan topluluktur. Ortaklarrn iiretim ve gelirlerinde
artrg sa$lanmasr, tirtin ve girdi piyasalarrnrn dtizenlenmesi gibi ekonomik faydalarr
bulunmasmrn yanrslra, krrsal kesimde gelir farkhhklarrnr azaltmak, igg1icti
verimliligini saglamak, iireticiler arasrnda dayanrgmayr saglamak gibi sosyal
faydalarr da bulunmaktadrr. Sulama kooperatifleri ise, tarrmsal sulamada cinemli bir
unsur olan su ydnetimini tistlenmiqlerdir. Bu anlamda, suyun etkin kullanrmrnda
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dogrudan rol oynamalarr nedeniyle krrsal kalkrnmaya da etkili olduklarr ve katkr

koyduklarr kabul edilmek durumundadrr.

Tarrm alanlapmn yaklagrk % 32'sinin sulanabildigi iilkemizde, DSi 1993 yilrndan

itibaren sulama baraj ve goletlerinin yonetimini sulama birliklerine ya da sulama

kooperatiflerine devretmigtir. Trakya bolgesinde ise sulama tesislerinin hemen

h"psirrde sulama igletmecili$i sulama kooperatiflerine devredilmigtir. Sulama

kooperatifleri, krrsal kesimdeki sulama igletmeciliiini iistlenerek tarrm arazilerinin

sulanmasr ve ta4msal iiretimin arttrrrlmasr yoluyla i.ireticilerin en yiiksek faydayt

saflamasr amacryla kurulmug olan kooperatiflerdir. Bolgedeki iiretim deseninin

daha fazlagelir getiren sulu tanm r.iriinlerine yonelmesi, tiretici gelirlerinde artrga

yol agarak kalkrnma agrsmdan olumlu etki yaratacaktrr'

Aragtrrmada ele ahnan Krrklareli Kayahkoy Barajr Sulama Kooperatifi sulama

sahasr 11 koy ve 3 belde olmak izere, toplam 14 yerlegim birimini kapsamaktadrr.

Bu koy ve ieldelerde 1837 ortafrna hizmet vermektedir. Kayahkdy barajrnrn

projede ongoriilen sulama sahasr t4716 ha'drr, fiilen sulanabilecek alan yaklaqrk

igiOO ha, uygulamada sulanan alan ise ortalama 4500-5000 ha civarrndadrr' Bu

durumda, sulama oranr yaklagil<To 35-37'dir'

Aragtrrma kapsamrndaki Krrklareli Barajr Sulama Kooperatifi sulama sahasrnda

ise 14 koy, 1 belde, 2 ilge olmak izere,toplam 17 yerleqim birimi bulunmaktadrr' Bu

koy ve beldelerde 1100 ortagrna hizmet vermektedir. Krrklareli barajrnrn projede

ongoriilen sulama sahasr \3 679 ha, fiilen sulanabilecek alan yaklagrk 11400 ha,

uytuhmada sulanan alan ise ortalama 5000-6000 ha civarrndadrr. Bu durumda,

sulama oranr yaklagrk % 45-50'dir.

Bu gahgmada tireticilerin kurdugu kooperatiflerin gegitli agrlardan incelenmesi

ve bulundukiarr yorenin kalkrnmasrna olan katkrlanntn irdelenmesi amaqlanmlgtlr.

Bu dogrultuda, kalkrnmaya katkrlarr aqtsmdan performanslarr ve verimlilikleri

ortaya konulmaya gahgrlmrgtr. Bu baglamda kooperatif yoneticileri ve kooperatif

ortaidarryla goriigiilerek y:g1zydLze anketler uygulanmrgtrr. Ortaklann sulama

kooperatiflerinden, yonetimlerin ise yetkililerden olan beklentileri de gozontine

altnarak sorunlann qoziimiine yonelik oneriler sunulmugtur'

Anahtar kelimeler: Uretici orgi.itt, sulama kooperatifi, krrsal kalkrnma, Krrklareli

1. Girig

Tiirkiye de krrsal kalkrnmanrn ana unsurunun krrsal toplumun yaqam

standardrnrnyiikseltilmesiolarakanlagrldrgrbilinmektedir. Kezakrrsaldakienbtiytik

sorun istihdam eksikligi ve buna bagh olarak onemli olumsuzluk gostergelerinin

bagrnda gelen yoksullugun artmasrdrr. Yoksullu$un yarattr$r olumsuzluklapn

azaltrlabilmesi amacryla, gegitli krrsal kalkrnma programlarr uygulanmakta ve

Eegitli politikalar giindeme getirilmektedir. Bu programlarr gerqeklegtirebilmede

asrl oge ve ana unsur olarak katrhmcrhk on plana grkmaktadrr.

Yoksullugu ortadan kaldrrmak igin, ulusal ve uluslararasr krrsal kalkrnma

projeleriyle kaynaklara ulagma ve yonetmede yetersizlikler igindeki krrsal
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topluluklarrn geligimine destek verilmektedir. Ancak, krrsal topluluklara drgarrdan
goturtrlen projelerle uygulanmrg krrsal kalkrnma gahgmalannrn kendinden
beklenenleri kargrlayamadrgr gortilmiigtrir. Ornegin onemli bir proje fi.nansorti
olan Drinya Bankast (WB) krrsal kalkrnma projelerinin de$erlendirmesinde;
projelerinin briyrik bir krsmrnrn yoksullugu ortadan kaldrrmada bagarrsrz oldugunu
aqrklamaktadrr. Uluslararasr Qahgma Orgriti.i (ILO) tarafindan, yoksullugun
azaltilmasr amacryla uygulanan projelerde de benzer bir durum ile kargrlagrlmakta
ve beklenenin aksine en yoksullarrn yaprlan projelerin, faaliyet ve faydalarr drgrnda
kaldrgr vurgulanmaktadrr (Ozer, 200a) (www .fao.org/ participation).

Son yrllarda krrsalda gergeklegtirilmesi planlanan ttim etkinliklerde ve
uygulamalarda katrhmcrhk ve halkrn kendi kendini yonetmesi, kendi sorunlarrna
sahip Erkmasr dn planda tutulmaktadr. Bu kapsamda degerlendirilebilecek
uygulamalardan biri de tanmsal sulama igletmeciliginin riretici orgiitlerine veya
birliklere devri olmugtur. Sulama kooperatifleri Trirkiye'de sulama ydnetimini
uzun yrllardan beri iistlenen drgtitler olarak bu alanda yerini almrgtr. Yer Altr
Sulamalannrn tamamr ile mrilga KHGM tarafrndan inga edilen ytizey sulamalarlnrn
qogunlu$u eskiden beri sulama kooperatifleri tarafindan igletilmektedir Sulama
birliklerinin ise 1990'h yrllardan itibaren ozellikle DSi sulamalarrnrn devrinde on
plana qrktrgr gciriilmektedir.

Krrsal kalkrnmada temel amaq krrsal alanlann varltfrnrn devam ettirilmesi,
krr ile kent arasrndaki farkhhklarrn azaltrlmasr, dogal kaynak potansiyellerinden
gevreye duyarh bir bigimde yararlanmanrn geliqtirilmesi, sivil toplum drgritleri
ve yerel ycinetimlerin katrhm ve katkrlarrnrn arttrrrlmasr, kentli kesime gore
ekonomik ve sosyal olanaklarr krsrth olan ve esas olarak gelirinin btiytik
krsmrnr tarrmdan ve tarrma dayah faaliyetlerden saglayan krrsal toplumun
ya$am standardrnrn iyilegtirilmesi igin entegre siirdiiri.ilebilir bir krrsal
ya$amln saflanmasrdrr. Bundan hareketle, krrsal alan kalkrnma politikalarr
ise krrsal alandaki toplumlarrn ekonomik, toplumsal ve kultrirel olanaklannr
geligtirmek, bu toplumlarr ulusal yagam diizeyine kavugturmak, onlann ulusal
geligmeye btitrintiyle katrhmlannr saglamak izere, toplum ve devletin birlegik
gabalan sonucu ortaya grkan ilerlemeyi kapsayan politikalardrr. Bireyin gelirini
ytikseltmek, efitim, saghk, konut, sosyal, giivenlik, insanca yagamak iEin yeterli
dengeli beslenmek ve yaganabilir ortamda saghkh yagamak krrsal kalkrnma
uygulamalarrnrn temel hedefleridir (Acar ve Ergin, 2003) .

Krrsal kalkrnma kavramr son zamanlarda srkga grindeme gelmekte ve birgok
deiigik platformda tartrgrlmaktadrr. Hig gtiphesiz bunlardan en anlamhsr, Avrupa
Birligi (AB) mtizakere srirecini esas alan ve AB tarrm mevzuatlna uyum hazrrhklarr
kapsamrnda degerlendirilen gahgmalardrr. AB Ortak Tarrm Politikasr (OTP)
gergevesinde uygulanan programlara hazrrhk amacryla kurulan Krrsal Kalkrnma
Ajanslarr da ilgi Eekici bir diger baghktrr (Akrn veYtldrz.2006).

Qevik ve arkadaglannrn aktardrgrna gore; Tanmsal sulama amagh projelerin
tilkenin yalruz tanmrnda degil krrsal alandaki sosyal ve ekonomik yagama getirdifii
briyuk yararlar nedeniyle de, Ti.irkiye'nin ekonomisinde dnemli bir yeri vardrr.
Ancak sulama projelerinin yalnrz bu yonleriyle degil krrsal alanda sosyal geligimin ,
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Uluslararasr 11. Trakya Bolgesi Kalkrnma - Girigimcilik Sempozyumu

ve ekonomik refahrn saglanmasmdaki yeri ve ctneminin bilinci iqerisinde "entegre
plan" anlaylgma uygun olarak ele ahnmasmda sayilamayacak kadar qok yararlar
vardff. Zira sulama projelerin fiziksel tesislerin tanmsal riretim srireci ile yeterince
entegre edilmemesi sonucunda sulama altyapsmrn ekonomiye yarar yerine ytik
getirecegi bilinen bir gerEektir. Bu nedenlerle, briytik sulama projeleri, planlama
agamasrndan itibaren proje, ingaat, igletme ve bakrmrn yanrslra tarla iqi hizmetleri,
yerlegimin yeniden dtizenlenmesi, sulu tarrmda qiftqinin egitimi, donatrmr ve
orgutlenmesi ve rininlerinpazarlanmaslna kadar uzanan gok ydnlti Eahgmalarr bir
butrin olarak kapsamahdrr (Balaban, 1989; Qevik ,1992).

Trirkiye deki sulama iqletmeciligi gekilleri incelendiginde, kamu sulama
igletmeciligi, yerel yonetimler sulama igletmeciligi, sulama birligi igletmecili$i,
sulama kooperatifleri igletmeciligi, halk sulamalarr olarak beg ti.ir igletmecilik
oldugu g6riilmektedir (Suiqmez, 1999).

DSi sulamaya agtrgr alanlann igletimini de tistlenmigtir. DSi 1993' e kadar
genellikle alanr 2000 ha'rn altrnda olan ktigtik gebekeleri kullanrcrlara devretmigtir.
1993' ten itibaren devir Eahgmalarrna hrz verilmig ve 2006 yrh sonunda DSite
igletmeye aqrlan alanlann To95.f i (1976094 ha) devredilmigtir. KHGM'niin
kurulug yasasl olan 3202 sayrh yasaya gore, bu kurulug 500 L/sn debiye kadar
kapasiteye sahip sulama projelerini geligtirme yetkisine sahipti. 13.01.2005de
kabul edilen 5286 sayrh Kdy Hizmetleri Genel Mridtirlti$tinrin Kaldrrrlmasr ve
Bazr Kanunlarda Degigiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanunla, Koy Hizmetleri Genel
Mridrirltigti kaldrrrlmrg ve 3202 sayrh Koy Hizmetleri Genel Mridrirhigri Tegkilat ve
Gorevleri Hakkrnda Kanun'un adr Koye Yonelik Hizmetler Hakkrnda Kanun olarak
de$igtirilmigtir. 5286 sayilr Kanunla,3202 sayilr Kanuna Ek Madde 2 eklenerek gu
diizenleme yaprlmrgtrr: "Bu Kanunda belirtilen hizmetler, istanbul ve Kocaeli illeri
drgrnda il 6zel idarelerince, istanbul ve Kocaeli illerinde ise il srnrrlan dahilinde
yaprlmak rizere Briytikgehir belediyelerince yerine getirilir." 3202 saph Koye
Yonelik Hizmetler Hakkrnda Kanun hrikumleri geregince, kciye ve koyltiye yonelik
hizmetleri yerine getirme sorumlulufu il cjzel idarelerine aittir. il Ozel idareleri,
igigleri Bakanhgr Mahalli idareler Genel Mudiirhigu'ne bagh olarak Eahgmalannr
yiiri.itmektedir. Ulkemizde il Ozel idareleri, ilin kurulmasrna dair kanunla kurulur
ve ilin kaldrrrlmasryla trizelkigiligi sona erer. il Ozel idaresi gahgmalarnt22.O2.2005
tarihli ve 5302 sayrh il Ozel idare Kanununa gdre yr.iriitmektedir (Qakmak ve ark.).

Gtiniimrizde ise yine tarihte oldugu gibi suyun stratejik onemi dn srradaki
yerini korudugu gibi, suyun yonetimi de onemli ve duyarh bir konu halini
almrgtrr. 1990'lardan once DSi tarafindan inga edilen sulama tesisleri ve sulama
gebekelerinin yonetimi yine aynr kurum tarafindan yapilrken, o yrllardan itibaren
suyun yonetiminin kamudan kooperatiflere, birliklere veya koy ttizel kigilikleri ile
belediyelere devri gtndeme gelmig ve bu ycinde politikalar uygulama konulmugtur.

$imdilerde DSi tarafindan inga edilmig olan sulama tesislerinde devir oranr To9flefi
a$mrgtrr (www. tbmm. gov.tr).

Birden fazla idaribirim arazilerine hizmet eden sulama tesisleri 1,580 ve 442
sayrh yasa ile kurulmug Sulama Birliklerine ve 1163 sayrh yasaya gore kurulmug
sulama kooperatiflerine, sadece bir idari birim arazisine hizmet eden sulama tesisi
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yine sulama kooperatiflerine devredildigi gibi kciy trizel kigilikleri ve belediyelere,
devredilebilmektedir (www.dsi.gov.tr). 1163 ve 3476 sayrh kanunlara tabi olan
"Sulama kooperatiflerinin" kurulug ve kuruluglanndan sonraki tiim iglemleri igin
yetkili kurum; Tarrm ve Koyigleri Bakanhgr il mridi.irhikleridir. 31.12.2008 tarihi
itibariyle, Sulama kooperatiflerinin sayrsr: 2.437, Toplam bu kooperatiflere tiye
ortak sayrsr ise : 286. 3 32 kiqidir (www.kooptr.com/tarim/sulama).

Sulama ycinetiminin devrinde ortak amag; giftgilerin igletme bakrm yonetim
sorumluluklarrnr en iyi gekilde yriri.itmek, toplumun trimiiyle en yiiksek katilrmrnr
sa$lamak, sisteme tum giftqilerin sahip grkmasrnr saflamak, getirilerinin ve
gotiirtilerinin herkesge egit paylagrmrnr saflamak olarak agrklanabilir (www.zmo.

org.tr).

Sulama kooperatifinin amacr: Devletqe ikmal edilmig veya edilecek sulama
tesislerinden veya her ne suretle olursa olsun tarrm sahalarrndan grkanlacak suyun
ziraatta kullanrlmasr ile ilgili arazi tesviyesi, tarlabagr kanallarr, tarla iqi sulama
ve drenaj gibi zirai sulama tesislerini kurmak, Kurulmug olan sulama tesislerini
igletmek, iglettirmek ve bakrmmr yapmak ve yaptrmaktrr (wwwzmo.org.tr).

Degirmenci, Sulama birliklerinin performansr iizerinde yaprlan gahgmalarda,
sulama gebekelerinin devri genel olarak sulamanrn finansmaru, igletme-bakrm,
tarrmsal ve ekonomik verimlilik r.izerine olumlu etkide bulunmugtur. Dtnyada
sulama ydnetim devirlerinin etkileri rizerinde yaprlan gahgmalarda yer alan
devirlerin etkileri qoiunlukla olumludur. Devirlerin olumlu etkileri; sulamanrn
giftgilere ve devlete olan maliyetindeki azalmalar, sulama projelerinin mali yonden
kendine yeterliliginin artmasr ve hizmet alanlarrnrn geniglemesi olarak sayrlabilir
(Korukqu ve Demir, 2001).

Verilen literatrir bildiriglerinde de gori.ilece{i izere, krrsal kalkrnmanrn
unsurlanndan birisi de tiretici orgtitleri ve bu baglamda katrhmcrhktrr. Bu nedenle
sulama kooperatifleri de birer riretici orgritri ve iireticilerin gdni.ilhi birlikteliginden
olugtu$u igin, krrsal kalkrnmaya, Trakya bolgesi ozelinde bolgesel kalkrnmaya
katkrlarr veya bu hedef ve gahgmalar igerisindeki konumlan incelenmek ya da diger
deyimle mercek altma ahnmak istenmigtir.

2. Materyal ve Metot

2.1. Materyal

Bu bildiride ana materyali aragtrrmanrn yi.initi.ildi.igli iki ayn sulama
kooperatifinin sulama sahalannda yer alan k<iylerdeki tireticilerle yizyize yaprlan
anketlerden elde edilen birincil veriler olugturmaktadrr. Ayrrca bu konudaki
istatistiklerden ve ikincil verilerden de yararlanrlmlgtrr. Aragtrrma alanr Krrklareli
ilinde yer alan Kayahk6yBaray Sulama Kooperatifi sulama sahasrndaki 14 yerlegim
birimi ve Krrklareli Barajr Sulama Kooperatifi sulama sahasrndaki 17 yerleqim

biriminden olusmaktadrr.
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2.2. Yiintem

2.2.1,. drnekleme Yiintemi

Aragtrrmanrn yiirutrilecegi kciylerin seqilmesinde amagh ornekleme

uygulanmrgtrr. Her bir sulama kooperatifi sahastnda yer alan koylerden en az

2/3'unldLn aragtlrma kapsamrna allnmasr esas allnmlgtrr. Her koyden ise sulama

kooperatifine uye olanlar ya da hizmetlerinden yararlananlar arasrndan rastgele

segilen ortalama 4 giftgi ile anket yaprlmrgtrr. Bu durumda Kayahkoy Barajr Sulama

Kooperatifinde 10 koyde 4l Eiftgi; Krrklareli Barajr Sulama Kooperatifinde yine 10

koyde 41, EiftgiiLeytdLzyize anket yaprlmrgtrr. Bildiriye konu olan aragtrma, toplam

olarak 20 koyde 82 giftgi ile anket yaprlmak suretiyle ytirutiilmiigtr.ir. Ayrca her

sulama kooperatifinin bagkan veya ikinci bagkanr ile yonetici anketi yaprlmrgtrr.

2.2.2 Yefilerin Analizinde Kullanrlan Yiintemler

2.2.2.1.T anrmlayrcr istatistikler

Aragtrmada elde edilen verilerin ilk olarak tantmlaytcr istatistikler

uygulanmrgtrr. Bu amagla ortalamalardan, frekans dagrhmlanndan, minimum ve

maksimum degerlerden yararlamlmrytrr.

2.2.2.2 Faktiir analizi

Faktoranalizininamacr, krsacadegigkenlerarasrndakiiligkiyiozetlemektir. Builigki

orijinal degigkenlerden triretilen birkag degigken ya da faktor ile agrklanabilmektedir.

Hedef otabildigince anlagrlrr bir gciztim sunmaktrr (Gorsuch, 1983).

Genel olarak faktor analizinin ilk agamasr degigkenler arasrndaki kargrhkh iligkiyi

aqrklamaktrr. Bu iligkinin olgrisri olarak korelasyon katsayrst kullanrlrr. Hazrrlanan

korelasyon matrisi degigkenler arasrnda pozitif iligki oldufunu ve de$igkenlerin bazr

alt ktimeleri igerisinde iligkilerin bu alt kiimeler arasrndaki iligkilerden daha yiiksek

oldugunu gostermektedir. Analitik faktor yaklagrmr gozlenen korelasyonlann

daha kriqrik hipotetik degigkenler tarafindan agrklanrp agrklanmayaca$rnr igaret

etmektedir (Kim ve Mueller, 1978).

Matematiksel olarak faktor analizi goklu regresyon analizi ile benzerlik

gostermektedir. Yargrlar arasrndan belirli ozellikte olanlar bir faktore yi.iklenerek

grup olugturur ve toplam varyansr dikkate alarak veriler gruplanrr'

Verilerin faktor analizine uygun olup olmadrgr Bartlett Ki.iresellik testi ve

Kaiser-Meyer-O1kin (KMO) testi ile belirlenmektedir. Bartlett'in Kiiresellik testi

degigkenlerin en azrndan bir krsmr arasrndan yuksek oranh korelasyonlar oldugu

olasrhirnr test etmektedir. Bartlett Ki.iresellik testine gore "Korelasyon matrisi

birim matristir" hipotezi reddedilmezse faktor analizi yaprlmamahdrr (Tucker ve

LaFleur,1991).

De$iqkenler arasrndaki iligkinin bir diger gostergesi krsmi korelasyon

katsayrsrdrr. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi gozlenen korelasyon katsayrlarrrun

btiyrikttigtrmi kargrlagtrran bir indekstir. KMO degeri;
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0.90 iizerinde ise Eok iyi,
0,80-0,90 araslnda, iyi
0,70-0,80 arasrnda, orta,
0,60'rn altrnda ise kabul edilemez olarak nitelendirilmektedir (Pett, vd., 2003).

2.2.2.3. Giivenilirlik testi

Kullanrlan olgeklerin grivenilirlerini test etmek igin Alfa (a) modeli (Cronbach
Alpha coefficient) kullanrlmrgtrr. Bu yontem olqekte yer alan k sorusunun
homojen bir yapr gosteren bir btittinri ifade edip etmeyecefini aragtrrmaktadrr. O
ile 1- arasmda deger alan katsayr Cronbach Alfa katsayrsr olarak adlandrrrlmaktadrr.

Alpha (a) katsayrsrna bagh olarak olgegin giivenilirligi agagrdaki gibi yorumlanrr:
0.00 < a < 0.40 ise olqek grivenilir degil,
0.40 < a < 0.60 ise cilgegin grivenilirligi dugrik,
0.60 < a < 0.80 ise olgek oldukga gr.ivenilir,
0.80 < a < 1.00 ise olgekyriksek derecede giivenilirbir olgektir (Kalaycrvd, 2005).

3. Bulgular

3.1. Ele Ahnan Sulama Kooperatifleri ile ilgiti Uazr Genel Bilgiler

Aragtrrmada ele alman Krrklareli Kayahk<iy Baral Sulama Kooperatifi sulama
sahasr 11 koy ve 3 belde olmak izere, toplam 14 yerlegim birimini kapsamaktadrr.
Kooperatif bu koy ve beldelerde 1837 ortagrna hizmet vermektedir. Kayahkciy
barajrnrn projede ongortilen sulama sahasr 1471,6 ha'drr, fiilen sulanabilecek
alan yaklagft 13500 ha, uygulamada sulanan alan ise ortalama 4500-5000 ha
civanndadr. Bu durumda, gebekenin sulama oranr yaklagtkTo 35-37'dir.

Aragtrrma kapsamrndaki Krrklareli Barajr Sulama Kooperatifi sulama sahasrnda
ise l-4 koy, l belde, 2 ilqe olmak izere, toplam 17 yerlegim birimi bulunmaktadrr.
Kooperatif bu koy ve beldelerde 1100 ortafrna hizmet vermektedir. Krrklareli
barajrnrn projede ongonilen sulama sahasr 13 679 ha, fiilen sulanabilecek
alan yaklagrk 11400 ha, uygulamada sulanan alan ise ortalama 5000-6000 ha
civanndadrr. Sulama gebekesinin sulama oranr yaklagrkVo 45-50'dir.

3.2. Ureticilerin ArazlVarhfr ve Uretici drgiitleri ite iligtileri

Kayahkdy barajr ve Krrklareli barajr sulama kooperatiflerine ortak olan veya
kooperatif hizmetlerinden yararlanan ve ankete dahil edilen tireticilerin igledikleri
arazi i,zelligi aEtsrndan yaprlan degerlendirmede gizelge l deki verilere ulagrlmrgtrr.

Qizelge 1. Anket yaprlan tireticilerin arazivarhft

N Minimum Maximum Ortalama Std. Sapma
Kuru Arazi Biiytikltieii (da) 69 4 300 80,54 65.053
Kuru Arazi Parsel Savrsr (Adet) 69 1, 26 7.51 6.395
Sulu Arazi Biiviikliisii (da) 82 10 470 L1,0,17 107.41.8
Sulu Arazi Parsel Savrsr (Adet) 82 2 ? ) 8.67 6,889
tsahce Arazi Biivi.ikliidti (da) 8 10 3.50 3 . 7 1 7
Bahce Parsel Savrsr (Adet) 8 1 2 1,,25 .463
Ba[ AJanr Buyiiklusii (da) 2 3 13 8,00 7,071
Bas Parsel Savrsr (Adet) 2 L 2 1.50 .707
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Qizelgedeki verilerden anket yaprlan tireticiler itibariyle, ortalama arazi

btiyriklugtiniin kuruda 80.54 dekar, suluda t1O.I7 dekar oldugu anlagilmaktadrr.

igledikleri arazilefin pargahhk durumu ise kuruda 7.51- adet, suluda 8.67 adettir.

Her tiirfti arazinin briytiklUk ve parga sayrsrna ait veriler, gonildtigri gibi, o tiir

araziye sahip oldugunu belirten igletmeler dikkate altnarak hesaplanmtgtr.

Ankete katrlan rireticilerin riretici orgiitlerine ve kooperatiflere ortak veya

r.iye olma duzeyleri agrsrndan yaprlan incelemede, genelde riyelik drizeylerinin

ytiksek oldugu gorulmektedir. Ureticilerin kooperatif veya qiftEi orgritlerine riyelik

dizeyleri agagrda qizelge 2'de verilmigtir.

Qizelge 2. Ankete katrlanlarrn iiretici orgritlerine ve kooperatiflere ortak olma

diizevi

Ortak veva Uve Olunan Kooperatif veva Birlikler Ortak Olma Orant (7o)

Tanm Kredi Koooeratifi 46.3
Trakva Birlik 75 .6

Pancar Kooperatifi 81.7

Tarrmsal Amach Kov Kalkrnma Kooperatifi 64.6

Sulama Kooperatifi 97 .6

ZiraatOdasr
q q 1

^ . .  i )

but uretlcllerr lJrrl1gl 3.7
Damrzhk Srerr Yetistiricileri Birligi 26,8

Ureticiler sulama kooperatiflerinin drgrndaki kooperatif veya orgutlerden

daha qok tohum giibre, ilaE vb. tanmsal girdileri saglamada ve ba durumlarda

tiriinlerinip azarlamadayararlandrklarrntbelirtmiglerdir. TarrmsalAmagh Kalkrnma

Kooperatifleri ortaklarrnrn sr.it vb tanmsal tiretimlerinin pazarlanmasrnda etkin

rol almrglardrr. Sulama kooperatiflerinin ise gelinen agamada sadece sulama

suyu hizmetini sagladrklarr, sulama kanallan ve tesislerin bakrm onanmrnr da

iistlendikleri goriilmektedir. Ankete katrlan iireticilerin kooperatifler ve diger

riretici orgritlerinden yararlanma diizeyleri gizelge 3 de goriilmektedir.

Qizelge 3. Ankete katrlanlarrn kooperatiflerden veya birliklerden faydalanma

tririi ve dnzeyi (To)

; i  . .  f .

uretrcl I1ooperafin
veya Birligi

Tohum,
Giibre, Ilae \let-ekipmar Nakdi Kredi Diger

i r .  r  .
ulger Segenegrne rIl$Kln

ACrKlamarar

Tarrm Kredi
Kooperatifi

1 q t t2,t
Mazot ve yem satrn ahnmasr,

ayqiqegi ve m.lsrr satrg veya
nazarlamasl

I T KVA I'ITITK 74,1 1 46,i A q AyqiEegi pazarlamasr, ya! ahmr

Pancar Kooperatifi 46.i 22.1 Yem veva kiisoe ahmr

lanmsal Amagrl

$:r5*\'*-" 1 61,( Yem, mazo_t, zeytinya$t sattn
ahnmasl, Si.it pazarlamasr ve

Zlraat Udasl 22,( 91.: Qiftqi belgesi alma, Destekleme
dosvasl

Sulama Koooeratifi
q 7 ( Sulama sul'u temini

^ , .  + i  _ .
JUt Uretrcilerl lJlrlrgl

1. j Siit sat1s1 veva Dazarlamast

Suni tohumlama, destekleme,
kiineleme

Damizhk
hayvan

satlql veya
f e m i n i

Suni
tohumlama

Hayvan
kiipelemesi

)estek-Iemt
Banka
kredisi

kolayhgr

soy
{iitti$ir
Kayor

lem ahmr
reya temini

Damrzhk Srirr
Yetrstrrrar lef l  I j l r l1gl

q , 1 a . 4 ( ) t L, ' , .

l , ;
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Qizelge 3 de verilen sonuglar, genelde trim iiretici orgiitlerinin tanmsal alanda
tiretimi artrrrcr girdi temininde bulunmakla tanmsal verimliligin yiikselmesine ve
gelir artrgrna katkrda bulunduklarrnrn, dolayrsryla krrsal alan kalkrnmasrna destek
olduklarrnrn birer gostergesi olarak degerlendirilmelidir. Sulama kooperatiflerinin
tarrmsal uretimi onemli olgride artlran ve tanmrn en cinemli girdilerinden olan
sulama suyunun saflanmasr ve dagrtrmrnr ustlenmig olmasr dogrudan tarrmsal
kalkrnmaya katkr olarak degerlendirilmek durumundadrr. Ote yandan sulama
tesislerinin ve kanallarrn bakrm onanmrnr da ustlenmeleri ve katrhmcr bir
uygulama ile bu iglevini yerine getirmesi yine bir krrsal kalkrnma unsuru olarak
degerlendirilebilir.

Sulama igletmeciliginin sulama kooperatiflerine devrinden sonra sulama
ve sulama ile iligkili bazr faaliyetlerde olumlu veya olumsuz yonde degigim olup
olmadrgr yoniindeki iiretici gonigleri de ahnmrg ve de$erlendiriimigtir. Anketle
alrnan sonuqlara gdre, rireticilerin To 93.9'u devir sonrasr degigim oldugunu, %
6.f i herhangi bir de$igim olmadrgrnr belirtmiglerdir. Qizelge 4 de gortrlen verilere
gore, devir sonrasr degigim oldugunu belirten giftgilerin ortalama 2/3 den fazlast
de$igimin olumlu y<inde oldugunu ifade etmiglerdir. Tanmsal alanda gelirin
artrnlmasrnda ve buna bagh olarak da krrsal kalkrnmaya dogrudan etki eden
sulama etkinligi ve verimlili$inin artrnlmasrnda onemli unsurlardan olan sulama
kanallannrn tamir bakrmrnda ve ortaklardan sulama iicretlerinin toplanmasrnda
olumlu yondeki degigim orant 7o 7}'lere yaklagtrgr, sulama suyunun daSrtrmrnda
ise % 60'rn iizerine grktrgr gortilmektedir. Ortaklannr kooperatifin ig makinasr
veya tarrm alet ekipmanrndan kira bedeli kargrhglnda yararlandrrma agrsrndan
yaprlan incelemede ise, ortaklann goz[ ile % BB'i agan oranda olumlu yonde bir
degiqim oldugu belirlenmigtir. Biitrin bu sonuglar, iglevlerini iyi yerine getirmeleri
durumunda sulama kooperatiflerinin krrsal alanda kalkrnmaya katkrlannrn
yadsrnamayacafrnrn gostergesi olarak algrlanmah ve irdelenmelidir.

Qizelge 4. Sulama igletmecili$inin kooperatiflere devri sonrasr degigimin yonri

Sulama Kooperatiflerinin Hizmetleri
Sulama Koooeratifine Devir Sonrasr DeEisim

Olumlu (%) Olumsuz (%)

Sulama kanallannrn tamir ve bakrmr A O . ) 30,8

Tarla yolu ve drenaj kanallarrnrn bakrm onarlmr 68,1 ? 1  q

Sulama suyunun da$rtrmr 61,0 ? q n

Sulama iicretlerinin toplanmasr 69,2 2 n a

Ortaklanna ig makinesinin kiraya verilmesi 88,2

3.3. Ureticilerin Sulama Kooperatifleri Hakkrndaki Yargrlarrnrn
Deferlendirilmesi

Ankete katrlan rireticilerin sulama kooperatifleri hakkrndaki yargrlarrnrn
degerlendirilmesinde faktor analizinden yararlanrlmrgtrr. Aragtrrmada ankete
katilanlann gevre ile ilgiliyargianS'li likert olqegi kullanrlarak dlEtilmtigtiir. OlEegin
grivenilirligi Cronbach's Alpha testi ile dlgulmtig ve bu deger 1'e yakm qrktrgr iEin
6lEek grivenilir kabul edilmigtir (Qizelge 5).
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QizeLge 5. Giivenilirlik analizi

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of Items

,836 ,834 1,4

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,823

Bartlett's Test of SPhericitY Aoorox. ChiSquare 402.L61
df 91
Sis. ,00(

Bel ir lenenyatg| |ar|nfaktoranal iz ineuygunlugunutestetmekiginKMove
Barlett test istatistiii kullanrlmrqtrr. KMO de$eri 0,823 bulunmugtur' 0,80-0,90

arasrndaki deferler "iyi" olarak nitelendirilmektedir ((izelge 6)'

Qizelge 6. KMO ve Barlett test istatistigi

Uygulananfaktorana| iz isonuqlarrqizelgeT'deveri lmektedir .Bunagore14
degigken, 4 faktor grubunda toplanmrgtrr. sonuqlara gore ilk faktor grubu "Yonetim"

olarak adlandrrrlmrgtrr. Bu grup tireticilerin ortak olduklan sulama kooperatifinde

kooperatifinnasrlyonetildigiveyOneticilerin giivenilir olup olmadrfrnrigermektedir'

Bununla birlikte kooperatiin baqanstm etkileyecegi dtigtintilen "diger kuruluqlarla

yakrn iligki iqerisinde olmasr" i.ireticilerce gozonrinde tutulan bir diger faktordtir'

Ureticiler kooperatife ortak olarak gerek gelir yoniinden gerekse bilgilenme

yontinde kendilerini geligtirmek istemektedir. sulama kooperatifine ortak olan

iireticiler "sulama organizasyonuna ortak olduktan sonra tanmsal tiretimim

arttr" yarglsrna 5 iizerlden 3,85 ortalama defer ile katrldrkla.nr belirtmiglerdir'

Buradan da kooperatiflerin krrsal kesimin kalkrnmasrnda onemli rol oynadrfir agrkga

gori.ilmektedir. "Faydalanma" faktor grubu altrnda "Sulama organizasyonuna

ortak olduktan sonra tarrmsal iiretimim arttt" ve "sulama organizasyonuna ortak

olduktan sonra teknik bilgim arttr" yargrlarr gruplanmrgttr'

QizelgeT. Dondiirtilmuq bilegen matrisi ve ortalamalar

Ana Unsurlar Deler Yargrlan
Bilegenler Ortalama

1 2 A

Yonetim

Sulama kooperatifinin iyi yonetildigini

dtigtintiyorum
,868 , rb5 noo 1 ) 4 3,63

iulama kooperatifi yoneticileri verdikleri

sozleri yerine getirmektedir
1 4 2 1 ? ' ) 3,61

Sulama kooperatifini aldrgr kararlarda

baganL buluyorum
,813 -,049 ,263 ,075 3,71.

Sulama kooperatifi yoneticileri giivenilirdir
'7'7?

,275 ,-t -tb ,087 2 p . 4

Sulama kooPeratifi diger tanmsal

kuruluglarli yakrn iligki igerisindedir
,619 ,387 ,033 ,189 " o ?

Suiama kooperatifi etkin hizmet (sulama

kanallanmn bakrm-onanmr vb') vermektedir
,180 ,110 " 1  

n 3,80

Faydalanma

Sulama kooperatifine ortak olduktan sonra

tarrmsal iiretimim arttl
1 " 4 ,810 ,091 n?q

Sulama kooperatifine ortak olduktan sonra

teknik bilgim arttt

'7?A
,049 ,158 2,80

I rro



Sahiplenme

Sulama kooperatifinin geligmesi igin fikir
bevan edivorum

-,027 1 0 4 ,818 L75 3,22

Sulama kooperatifinin genel kuruluna
diizenli olarak katrhvorum

?q4 -,r07 Aqo -,025 3,26

Kendimi sulama kooperatifinin bir pargasr
olarak goruvorum ,361 ,238 ,599 -,384 4,29

Egitim

Sulama kooperatifi rireticileri bilingli bir
qekilde tanmsal girdi (tohum-giibre-ila9)
kullanmava tesvik etmekte

-.051 ,17! -,090 ,806 1,26

Sulama kooperatifi yeterli diizeyde egitim
callsmasl vaDlvor

, "4 -,030 ,072 ,754 1,80

lulama kooperatifinin geligmesine maddi/
*mi katkrda bulunuvorum

,1.57 ,306 ,208 ,322 4,22

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

. Rotation converqed in 6 iterations.

Krrsal Kallcnma ve Tanm / Rural Development And Agriculture I
I

Kooperatiflerin en onemli ozelliklerinden biri de ortaklar tarafindan sahip

Erkrlan kurumlar olmastdr. Faktor analizi sonuglarlna gore 3 ncU faktor grubu
"sahiplenme" olarak adlandrrrlmrgtrr. Kooperatiflerin geligmesi igin tiretici

fikirlerinin ileri si.inilmesi, genel kurullann tireticilerin yogun katrhmryla saghkh

olarak yaprlabilmesi onemli bir konudur. "Kendimi sulama otganizasyonunun

bir parqasr olarak goriiyorum" yargrcma iireticiler ortalama 4,29 ile kesinlikle

katrldrklarrnr belirtmiglerdir. Kalkrnmada katrhmcrhgrn onemi bilinmektedir. Bu

agrdan bakrldrgrnda bu yonde bir sonug kalkrnmaya destek aErsrndan da olumlu bir

bulgudur.

Kooperatiflerin rireticilerin egitimi konusunda zayrf kaldrklarr gortilmektedir.
"Egitim" olarak adlandrrrlan faktor grubu "sulama kooperatifi bilinqli bir gekilde

tanmsal girdi (tohum-gribre-ilag) kullanmaya tegvik etmektedir", "Sulama

kooperatifi yeterli drizeyde egitim gahgmasr yapryor", "Sulama kooperatifinin

geligmesine maddi/ayni katkrda bulunuyorum" yargrlarrnr igermektedir. Bununla

birlikte r.ireticiler 1,80 ortalamayla kooperatiflerin yeterli dlzeyde egitim

gahgmasrnda bulunmadrklannr belirtmiglerdir. Bu saptamamn iizerinde durulmasr

ve irdelenerek sonug ahcr ycinde qdzim iiretilmesi gerektigine inanrlmaktadrr.

Ankete katrlan iireticilerin kooperatif yonetimine ve kooperatife yonelik deier

yargilannr belirlemek amacryla, dort kategori i.izerinden yaprlan srnrflandrrmada,

iireticilerin genelde kooperatifleri ve yonetiminde gorev alanlan olumlu ve

destekler yonde gonig bildirdikleri gori.ilmiigtrir.Kezaortalamalar e$itim haricinde

3'iin irzerinde ya da 3'e qok yakrn qrkmrgtrr.

Qizelge 7 de gonile ce{i izere, kooperatiflerin ortaklarrna yonelik egitime

gereken onemi vermedikleri rireticilerin gdri.iglerinden de anlagrlmaktadrr. Qrinkii
yeterli dttzeyde egitim yaprldrgrna iligkin gdrtiqe giftgilerin katrhm gostermedigi ve

desteklemedigi 1.80 drizeyinde bir sonugla ortaya grkmaktadrr. Zirabunabagh olarak

kooperatif ortakhgr sonrasrnda tanmda teknik bilgi diizeyinin arttrgrna iligkin

goriige de orta dnzeyde ortalama (2.80) bir katrhm gostermektedirler. Diger deyigle

bunu bir katrhmdan ziyade katrhmsrzhk olarak algrlamak gerekecektir. Buradan

kooperatiflerin sulama igletmeciligindeki genelde baganh olarak tanrmlanan birgok
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faaliyetleri olmasrna kargrn, ortaklannrn ve genelde ttim rireticilerin egitimine
gereken dnemi vermedikleri anlagrlmaktadrr. Bu degerlendirme yonet icilerinbizzat
kendileri tarafindan da dogrulanmaktadrr.

4. Sonug ve (ineriler

Anketle ahnan verilerin gruplandrrmasrndan ve analiz sonuqlarrndan sulama
kooperatiflerinin iqlevlerindenveyonetimlerin uygulamalarrndan giftgileringenelde
memnun olduklarr anlagrlmaktadrr. Bdlgede genelde trim tarrmsal kooperatiflere
<jzelde ise sulama kooperatiflerine ortak olma oranr yriksektir ve rireticiler bu
durumu gogunlukla ortakhgrn kendilerine yarar sagladrgr, tanmsal riretim
maliyetlerini dtigtirdngri, rirtinlerini daha iyi degerlendirrne olanagr bulduklarr ya da
bunlarr amagladrklarr geklinde ifadeler ile agrklamaktadrrlar. Ancak yine de dlvlet
grictinti arkalannda gdrme istek ve arzularrnt da gogunlukla belirtmektedirler.
Gerek tireticilere, gerekse ycineticilere g<ire sulama kooperatiflerinin britge
olanaklarrnrn elvermemesinden kaynaklananbazt sorunlarr ve engelleri oldugu
gonilmektedir. Bu ba$lamda genellikle ilave yatrrrm yapamadrklarr gibi b^rin
briyuk bakrm onarrm iglerinde bile zorlandrklarr oLbihektedir. Bu tiirden
olumsuzluklar ise, sonug itibariyle tarrmsal tiretim artrgrnr belirli 6lgode
engellemekte ve kalkrnmayr yavaglatmakta ya da durdurmug olmaktadrr. Bunun
en biiytik etkeni ise sulama ticretlerinin zamanrnda ve tam olarak toplanamamasr
olarak gcisterilmektedir. Finansman srkrntmrna dayah bu trir sorunlarrn agrlmasrna
ydnelik koklti ve uygulanabilir onlemler ahnmasr ve ozellikle sulama ticretlerinin
dtizenli ddenmesinin..saflanmasr en cinemli ve cincelikli talep ve beklenti olarak
ottaya grkmaktadrr. Ozellikle yoneticilere gore, sulama geb&elerinin agrk kanal
sistemine gore planlanmry olmast beklenen yararrntam anlamryla gergekiegmesini
engelleyen bir unsur olarak goze garpmaktadr. Suyun daha ekonomik kullanrmrnrn
saglanabilmesi igin kapah sulama gebekesi sistemine geEilmesi gerektigi yonrindeki
drigrinceler her iki kesim tarafindan dile getirilmektedir. Diger yandan hem
rireticilerin veya ortaklarrn hem de ydneticilerin gok agrk olarak ifade ettikleri bir
eksiklik ise, efitim hizmetlerinin hig ormamasr ya da gok yetersiz olugudur. Dogal
olarak tarrmsal bilgi eksikligi tiretici gelirlerinin azalmasrna yol agmakta, koop"r"-tif
bilincinin yeterince geligmemesi ise bireyselligi getirm"kiu.rru koliklemektedir.
Biitrin bunlarrn yanrnda sulama suyunun igletilmesi ve yonetilmesinde koordinasyon
ve bilgi eksikliginden kalmaklanan sorunlar yaganabilmektedir. Sayrlan bu ttirden
olumsuzluk veya eksikliklerin son agamada riretim artrgrnr engelleyerek goreceli
olarak krrsal kalkrnmantn yavaglamasrna neden olaca$r 

"qiktrr. 
Kooperatiflerin ilave

projeya da degigiklikprojeleri geligtirme ve uygulamada ileri olduklarr sciylenemez.
Bunun nedeni de yine maddi sorunlar ve bilgi eksikligi olarak giJze Earpmaktad.rr.

sonuq olarak ifade edilmeye gahgrlan bazr eksiklik ve aksamalara rasmen,
incelenen sulama kooperatiflerinin riretim maliyetlerinin drigiirtilmesi, buna
bagh olarak da tiretici gelirlerinin artrrrlmasrnda cinemli katkrlarr oldugu ortaya
Erkmaktadrr. Hatta bazt durumlarda sulama suyu yonetimi ve diger tarrmsal iglerin
dtgmda, gewe temizligi vb. alanlarda da hizmet verdikleri gonilebilmektedir. Zaten
tireticilerin onemli krsmrnrn, sonuqta sulama igletmeciligini yine kooperatiflerin
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tistlenmesi gerektigi yoni.inde gortig belirtmeleri ve tercihlerini genellikle
kooperatiflerden yana bildirmeleri bu organizasyonlarrn yararhLklanna ve krrsal
kalkrnmaya katlalarrna iligkin onemli birer gosterge olarak degerlendirilmelidir.

Sulama kooperatiflerinin iireticinin katrhmrnr saflayan, segme ve seqilme hakkr
tamyan, demokratik yaprlar olmasr herkesge kabul goren olumlu yonleridir. Ancak
gerek finansman zorluklarrnr agabilmeleri, gerekse yeni ve yenilikgi yatrnmlarr
gergeklegtirebilmeleri agrsrndan, kamu tarafindan desteklenmeleri, bazrmuafiyetler
ve tegvikler uygulanmasr drigrintilmelidir. Qrinkii ozellikle sulama iicretlerinin
zamanrnda ahnmasrnda yagadrklarr gtiqhikler ve olumsuzluklar dikkate ahndrSrnda,
gozi.ime yonelik yeni uygulamalarrn gi.indeme ahnmasr gere$i ortadadrr.

Ote yandan, trim kesimlerin iizerinde birlegtigi konu olan egitim eksikliginin
kesinlikle giderilmesi gerekmektedir. Dogaldrr ki, ortaklarpa gerekli tanmsal
egitiminve kooperatifEilik efitiminin verilmesini saglayamayanbir organizasyonun
krrsal kalkrnmaya katkrs r yeterciz kalacaktrr. Diger yandan kooperatif ycinetiminde
bulunanlarrn da sulama yonetimi ile ilgili bilgi diizeylerinin artrrrlmasr geregine
inanrlmaktadrr. Qi.inku hedeflenen amaca gergek anlamda suyun iyi yonetilmesi ve
kullanrcrlar tarafindan bilingli kullanrlmasrnrn bir arada saglanabildigi durumda
ulagrlabilir. Bu takdirde suyun daha etkin ve verimli kullanrlmasr gergeklegmiq
olacaktrr. Dogaldrr ki, suyun daha etkin kullanrmr birim sudan daha az maliyetle
daha fazla yararlanmak anlamrna gelecegi iqin, riretici geliri ve buna bagh olarak
krrsal toplum refahr artacak, krrsal kalkrnma iEin onemli bir amag gergeklegmig
olacaktu.
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