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KOOPERATİFÇİLİK DAVAMIZ VE
PLANLA.MAMIZLA ALASASI

Türkiye Iktisat Gazetesi Ba şyazarı
Namık Zeki ARAL
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1963 yılından itibaren «iktisadi, sosyal ve kültürel bak ımlardan»
bir kalk ınma için resmen bir planlama devrine girdi ğimiz mâlumdur. Burada kullanılan «resmen» tabiri planlama= Devlet makamlar ı için bazı mecburiyetleri tazammun etmesi dolay ısiyledir. Zira bizzat rnevzilat
bu hususda baz ı hükümler getirmi ştir. Anayasanı n kooperatifçilik için
sevketti ği hüküm bu cümledendir : «Devlet kooperatifciligin geli şmesini
sağlayacak tedbirleri alir.»
Madde 51.
—
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Planlama mefhümunu evleviyet (priorite)), yani öncelik mefhümundan ayırmaya imkan yoktur. Bir i şe başlayıp onu sonuna kadar götür-

pe

mek için ilk önce o i şi neresinden tutup nihayete kadar nas ıl yürütüleceğini planda iptidadan tayin etmek laz ı m gelir. Bir millet için kalkınma
denilince bilhassa iktisadi-ictimai bak ı mdan o milletin kul için mümkün
refah, huzur ve saadet yolunda ilerlemesine hudut tasavvur olunamaz.
Fakat ilerleme elde de mutlaka bir tak ım imkanların vücıaduna bağlıdır
ki beşer'in ameli hayat ı nda bu imkanlar s ı nı r tanımayan ihtiyaçlara nazaran daima mandut kalm ış ve dâimâ da mandut kalacak görünür. Binaenaleyh câmialarm ve bu arada camiam ızın kalk ınma ve ilerleme yolundaki hudutsuz ihtiyaçlariyle bunlara mukabil elindeki o mandut imkanları her zaman kar şılaştırmak; kalk ınma yolunda yürürken ihtiyaçlar ımı zdan en önde gelenleri hangileridir ve bu ihtiyaçlara elimizdeki mahdut imkaulardan hangilerini nas ıl, ne zaman ve ne miktarlarla tahsis lazım geleceğini tayin zarfireti kendiliğinden vârid olmaktad ır. Planlama
mefh ınnunun öncelik rnefhamundan ayr ılamamas ı buralardan do ğup gelir.
*

**

KOOPERATİFÇİLİK D.ANAMIZDA DA ÖNCELİK VE
EHEMMİYETİ
Yedi sekiz seneden beri plânla programla yola ç ıkmış devam etmekte isek de umümiyetle bu öncelik meselesine henüz kifâyetle yer ver- •
mi ş değilizdir. Kooperatifçilik davam ı z için de keyfiyet bu merkezdedir,
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Bununla demek istemiyoruz ki kooperatifçilik yolunda ş imdiye kadar
hiç çalışmam ız yoktur. Hay ı r! Vard ı r. Hatta çal ışmalar bir as ı r evvelden
başlamıştır, denilebilir (Avrupa'da kooperatifçilik hareketi ba şladıktan
(1844) yirmi sene geçmi ş geçmemi şdi ki Mithat Paşa merhum o zaman
bizlerin hâkimiyetimizde olan ş imdiki Bulgaristanda ilk kooperatifimizin
temelini atıyordu. Biz burada kooperatifçilik dâvâm ızda da öncelik meselesine ehemmiyet verilmemekde; bu sebeble kooperatifçilik yolundaki
çalışmalarımızı n da beklenilen meyveleri kifâyetle vermemi ş ve verememekte oldu ğu meselesi üzerinde durmak istiyoruz.
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Kooperatifçilik bak ım ından kalk ınma ve ilerleme meselemiz bir tarafdan —yukar ıda hatırlatt ığımız Anayasa hükmü mücibince— Devleti
alâkadar etti ği kadar di ğer tarafdan tâbi oldu ğumuz siyüsi-iktisüdi rejim
iycâbı as ıl veya bizzat camia halk ım ızı alükaland ı rır. Devlet de halk
da bu işin evleviyetle neresinden ve nas ıl tutulup yürütülece ğini henüz
lâyıkiyle tâyin etmi ş değildirler, demekte pek mubâla ğ a yoktur; iki taraf
da çalışmalar ını «maslahat» ın iycâb ı vechile sağlam bir «metod» a henüz bağlamamışd ırlar. Devlet de halk da henüz kooperatifçilik mevzüunda «yapmayacaklar ı işi yapmak ve yapacaklar ı işi yapmamak» gibi öncelikle bağdaşması mümkün olmayan bir vaziyettedirler, demekte garâbet
görülmemelidir.
***
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MEMLEKETTE KOOPERATİFLER VE ORTAKLARI
Son türibler itibariyle memlekette hinlerle kooperatif ve milyonlarla
azâsı var görülmektedir. A şağı daki cetvele bir bakal ım (10.12.1969 Resmi Gazete S. 130. - 11.1.1971 Resmi Gazete S. 239. - 1970 e ait rakam
30 Haziran 1970 türihi itibüriyledir) :
Memlekette Kooperatif ler ve Ortaklar ı Say ısı
Kooperatif
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

4529
4755
5525
6798
7621
7889
8666
10959

Ortak
1 = 1000
1918
1967
2285
2992
2651
2673
3044
9
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Yukarıdaki cetvelde yekün rakamlar ının rnüfredat ı tarım sahasında
(satış, kredi, sulama, çay, pancar, su ürünleri); in şaat sahas ında (mesken); ticaret sahas ında (esnaf kefalet, küçük san'at, temin ve tevzi, • nakliye ve sigorta); istihlak sahas ı nda ve sâir sahalarda (üretim, sat ış, yardım, yayın, köy kalkınma) dağı l ır görülürler.
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Cetveldeki rakamlar ı n sıhhat veya isabet dereceleri nedir? Bu hususda tereddüde mahal bırakacak sebepler ortada eksik de ğildirler. Nitekim 1968 ve 1969 senelerine ait kooperatif say ıları planlamsnm raporlarında dahi birbirinden —hem de çokca— farkl ıdırlar. Sonra 1969
un rakamlar ı Türk Kooperatifçilik Kurumunun ne şir vasıtası olan Karınca dergisinde daha başkadırlar. Fakat bunlardan da mühimmi şu noktadadı r : Karı nca dergisi de, 1971 program ına nazaran rakamlarını Ticaret Bakanl ığından alan Planlama Dâiresi de bu kooperatiflerden mühim bir kısmı için faaliyet dereceleri hakk ında tam bir fikir sâhibi değildirler (Karınca Dergisinin mesela 1969 sonu için mevcut dediği cem'an
9309 kooperatif ve 2,76 milyon ortakdan 5260 kooperatif ve 577 bin
ortağı hakkında şu şerh verilmekte idi : «Rakamlar kesin değildir; tasfiye
edilen veya faaliyetlerini tatil eden kooperatifler tesbit edilememektedir.
—Nisan 1970 nüshası S. 52.— 1971 e ait. Planlama raporu da kendi
rakamları için şu şerhi rnuhtevidir : «Say ılar dağılım (?) ve faal olmayan
kooperatifleri kapsamaktad ır»).
*
**

KOOPERATİFÇİLİĞİMİZDE KEYFIYET MESELESI

Kemmiyet (nicelik) bak ımından böyle! Keyfiyet (nitelik) bak ımından durum daha başka türlü değil! Kifâyetsizlikleri Planlama= raporları da açıkça ifade ederler. Memlekette kooperatifçilik kooperatif azas ı
için olduğu kadar can-na için de tatmin edici bir kalk ınma sağlıyamamış
ve sağlıyamamaktadır. Yukarıki cetvele nazaran 1969 senesi memlekette
mevcut 8666 kooperatifden 5Q11 i ziraat veya köy kooperatifleridir.
Aynı sene için Ziraat Bankas ına bağlı Tarım Kredi Kooperatifleriyle Tarım Satış Kooperatiflerinin sayısı 2536 dır, ve ortaklar ı adedi 1,5 milyondur. Rakamlar elbette ihmal edilemezler ve vehleten insana kooperatifçilik ve istikbali hakk ında itmi'nân ve ümit verirler. Fakat bu rakamların yanı başında memleketin henüz y ıllık buğdayını dahi kifâyetle sağlayamıyarak her sene d ışarıdan —biraz da aç kalma korkusiyle-- bu ğday ithal etmekte oldu ğu bir vakıadır. Diğer tarafdan dü şünmek iktiza
eder ki iktisadi faaliyet saham ızda oldum olası en nasipsiz tabakay ı da
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tekmil camia halkının onda yedisi civarındaki köylüler zümresi te şkil etmektedir.
Bu vaziyet müvâcehesinde tabi oldu ğumuz siyasi-iktisadi rejimin
«serbest te şebbüs» rejimi olduğu da göz önüne al ındığı takdirde «öncelik» bakımından iycab eder ki bir yandan Devlet halk zümrelerini kooperatif müesseseleri etrafında toplanıp kendi kendilerini kalk ındırmak
yolunda müessir tedbirler als ın ve diğer yandan halk zümreleri de bilhassa Devletin iykaz ve te şvik tedbirlerine uyup ona göre harekete geçerek kooperatifçili ği yürekden benimsesinler.
Bu hususda her iki taraf ın da uhdelerine dü şen vecibeleri gönü lerin arzûsu vechile yerine getirmedikleri a şikardır.
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***

1 — DEVLET TARAFI

Devlet kalkınma için planlama işine 1963 senesinde bilfiil ba şlamıştır. Ancak ve ancak yedi sene sonrad ır ki, yâni 1970 programiyledir ki
Devlet veya onun nâm ına hükümet memlekette kooperatifçili ğin kalkınması mevzûu üzerine e ğilerek : «Kalk ınma planı ve yıllık programlarında kooperatifçilik politikasının uygulanması Ticaret Bakanl ığınca koordine edilecektir,» diye tedbir almay ı düsünmiye geçmiş bulunmaktad ır
(1970 program ı S. 130 Sütun 2). Halbuki Devletin kooperatifçilik mevzüu üzerine daha ilk planlama gününden e ğilmesi için ortada hiç bir sebep olmasa mevzûun Devlete maddi ve mali bak ımdan hiç değilse de
nisbeten az külfet yükler mahiyette bulunmas ı bir sebep teşkil ederdi ve
etmeliydi. Zira kooperatif ortaklar ıdır ki asıl kendi kendilerini kendi
gayretleriyle kalk ındıracaklard ır. Kooperatiflerin kalk ınmas ı babında
1971 program ında da Devlet tarafı ndan yeni bir şey getirildiği görülmemektedir (Program S. 240).
— Kalkı nma mevzûunda Devlet, kooperatifleri hat ırlad ıktan sonra
doğrudan doğruya veya bilvas ıta sahabeti hâricinde kalan mühim miktarda kooperatiflerin hiç değilse faaliyet dereceleri hakk ında sihhatli bir
fikir edinmek ve s ıhhatli bir istatistik tutmak üzere tedbirler alabilirdi.
Devlet bunu dahi yapmam ış ve hala yapmamakta görülür.
— Bütün kooperatifler camias ı içinde as ıl veya en mühim kemmiyeti te şkil eden zirai kooperatifler üzerinde murakabesini veya bilvas ıta
sahabetini yürütürken de Devlet kendini daha ziyade siyasi mülahazalara

KOOPEPAT İFÇİL İK DAVAMIZ VE PLANLAMAMIZLA
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kaptırır davranışlariyle kooperatiflerin bizzat sahip olmalar ı ve bizzat
kullanmaları lazım gelen «teşebbüs kudreti» ni rencide eder hareketlere
kadar yürümektedir. Kooperatif azas ı olmayan müstahsillere âzâ imi şler
gibi muameleleri Veya mahsül fiatlar ında istikrar ı temin husûsunun kooperatif azas ına bırakılmayarak bizzat Devlet taraf ından iltizam olunması
gibi halleri düşününüz. Eldeki mahsûle harici piyasan ın verebildiği veya
verebileceği fiatı değil, belki onunla hiç alâkadar olmayarak kendi takdir
ettiği fiatı Devlete tahmil etmek istiyen kooperatif orta ğının veya kooperatifle alakas ı olmayan müstahsilin amme, yollar ını trafiğe kapayacak
derecelerde isyâna kalkar davran ışlarında Devlet kendine kar şı gelenlere
memleketin bir «kolhozlar memleketi» olmad ığını ve memleketimizde
kooperatiflerin kendi i şlerini asıl kendileri görmek ve görmeye alışmak
lazım geldiğini hatırlatacak yerde parlamentoya âzâ gönderir seçmenlerin nabzını okşayarak daha ziyade onlar ın suyuna gitmeyi iltizarn eder
olması da her halde kooperatifçili ğimizi geliştirecek mahiyette tesirler
yaratmaktan uzaklarda kalmaktad ır (Geçen sene Karadeniz sahillerinde
ortaya çıkan hadiseleri hat ırlayınız).
*

**

2

—

HALK TARAFI

Bugün dahi halk zümreleri için kooperatif denilen müessesenin bizzat kendilerine temin edece ği edebileceği maddi ve manevi faydalar ı
hakkıyle takdir etmişdirler, denilemez. Kooperatif azas ı olmu ş zümreler
dahi müesseseyi veya câmialann ı daha ziyade Devletten yard ım himaye
aramaya tam hak sahibi görmekte ve devaml ı surette müzâhereti veya
böyle bir müzâharet arar bekler durumdad ırlar. Kooperatifden beklenir
meyveleri, ezcümle müessesenin mütevass ıt'a ait kar ı kendine mal etme
şeklindeki menfaati asıl âzâ veya ortak kendi cehdi, kendi ' şevkı, kendi
gayretiyle elde edecekleri husûsunu takdir eder seviyeye gelmi şlerdir,
denilemez. Bu eksiği veya eksiklikleri yine faaliyetleri göz önünde yürüyen veya göz önünden kaçmayan kooperatiflere bakarak görüp anlamaktarz. Bu kooperatiflerde mahsfılleri kelimenin tam manasiyle «iktisadi»
bir sûrette yeti ştirip haz ırlamak ve en menfaatli şekilde pazarlamasını
sağlamak Devletten ziyade bizzat müstahsile, bizzat kooperatif orta ğma
aittir.
Yine en ziyade göz önündeki kooperatiflerimizin davran ışlarından
görüp anlamaktay ızdır ki bizde ortaklar «iktisadi-ictima lı » hedefden ziyade siyaseti, politikayı hedef tutar görünürler. Tar ım Satış Kooperatifleri
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teşekküllerinde en yüksek kademeyi i ş gal eden «birlik» lerde kooperatifçilerimizin de elbette en yüksek mümessilleri yer al ı rlar. Hal böyle iken
bu birliklerin idare heyetlerini seçim mevsimlerinde zaman zaman şu ve
bu parti hesab ına tarafdarl ık veya şu ve bu partinin iktidardaki hükümetinden veya muhâlefetinden yard ım için talepkarlık tezâhürleri bizde
kooperatifçiliğin en zayıf tarafını gösterir alâmetlerdendir.

KOOPERATİFE BAĞLANAN TÜTÜN MAHSÜLÜ
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Memleketimizin en mühim mahsüllerinden olan tütünün âhiren busiisi bir kanunla kooperatife ba ğlanmas ı üzerine müstahsilde mevzü ile
yakından alâka tesis eder bir hal görülmemesi de kooperatifçilik dava=in dikkati çekmek laz ım gelen noktalar ından bir başkası nı teşkil eder.
Mesele iyzaha ve biraz da tafsile de ğer.
Tütün müstahsilinin adedi memlekette yüzbinlerle say ılır. Mahsül
1968 senesi için 1,24 milyar lira de ğerindedir ve bu seneye ait nebâti ve
hayvâni bütün istihsül k ıymetinin % 2,6 s ı n ı kendine al ı r. Ege m ı nt ıkasında, Karadeniz ve Marmara sahil şeritlerinde ve müteferrik baz ı Şark
vilayetlerimizde tütün piyasalar ı nı n aç ı lması her y ıl iş başı ndaki hükümetler için âdetâ bir gaile yarat ı r olduğu kadar bizzat müstahsil için de
heyecan mevzüu te şkil eder. Bunun için türünü kooperatif gibi bir ş irkete veya te şekküle ba ğlamak hususu öteden beri dü şünülmü ş ; bu hususda
müstahsilden müstakbel şirkete veya tesekküle sermaye olmak üzere
yıllarla paralar toplanm ış ve Ziraat Bankas ına tevdi edilmiş bulunmaktadır. Fakat yine başlıca müstahsillerin kooperatifçilik mevzuu muvacehesindeki kay ıtsızl ığı , tam ma'nâsiyle kay ı ts ızl ığı yüzünden te şekkülün
kurulması 1969 senesine kadar gecikmi ştir. Nihayet bu hususda yine
Devletin harekete geçmesiyle 30.12.1969 tarihli ve 1196 numaral ı bir
kanun ç ıkarılarak tütün ka ğı t üzerinde —Tar ı m Sat ış Kooperatifleri hüviyetinde— bir kooperatif te şekkülüne bağlanm ış t ır. Zât-i maslahat iy‘
bederdi ki kanun ç ıkar ç ıkmaz tütün müstahsillerimiz veyahut bunların
nümma bir temsil heyeti hemen harekete geçerek Devletle i şbirliği yapsın; o târihden bu yana bir seneden fazla bir zaman zarf ında resmi muâmeleler ikmal ediler-k kooperatif veya kooperatifler de bilfiil i şlemeye
başlasın! Beklenirdi ki bu hususda müstahsil en az ından her y ı l piyasanın açılmasını ta'cil etti ği kadar olsun keoperatifin i şlemeye başladığı nı
görmek için de bir sab ırsızl ık göstersin ve mal ının kıymetlendirilmesini
artık hükümete de bırakm ıyarak kooperatifini bizzat eline alma! Hep

KOOPERATIFÇILIK DAVAMIZ VE PLANLAMAM
ALAKASI

İZLA
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ş ahidiz ki bu hususda henüz ortakl ıkda ne bir hareket ne ses sedâ
vard ı r (1971 in piyasalar ı da yine kooperatif nam ına ses sedâ çıkmıyarak hükumet eliyle aç ılmaktad ırlar.)
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Memleketin iktisadi hayatı nda çok mühim bir mevki i şgal ettikleri
için tütün müstahsillerimizle birlikte kurulmu ş ve kurulacak bütün zirai
gayr-i zirai kooperatif azalar ına daha ziyade kendiliklerinden te şkilâtlanmaya ve te şkilatlar ını kuvvetlendirmeye hususi bir ehemmiyet vermelerini tavsiye edece ğiz. Bu hususda her sahadaki kooperatiflerin te şkilatlanma, derken nas ıl davranmaları la4m geldiğini tesbit etmek için de
kendilerine hiç değilse bizdeki Ticaret ve sanâyi odalar ı Birliğini misal
almalar ı nı hatırlataca ğız. Daha iyisi Hollanda gibi, Danimarka gibi,
İsviçre gibi... memleketlerde kooperatiflerin nas ıl teşkilatlanmış ve nasıl çal ışmakta oldukları nı yakından tetkik etmekte büyük faydalar vardı r, diyeceğiz.

HULAS A

Memlekette bilhassa keyfiyet bak ım ından kooperatifçili ğimizin ne
derecelerde çal ışmaya. ve kalk ınmaya muhtaç olduğu hakk ında bir fikir
edinmek için bizde 1938 senesinde kurutmaya ba şlanm ış olup halen
faaliyette bulunan Tar ı m Satış Kooperatiflerinin ve birliklerinin son senelerine ait a şağıdaki netice rakamlar ı na bir göz atmak kafidir :
Tarım Sat ış Kooperatifleri Birliklerinin
Y ıl Neticeleri
— Milyon Lira —

1965-66
1966-67
1967-68
1968-69

Menfi Fark

Müsbet Fark

137,75
280,86
377,31
623,76

12,65
31,13
35,78
54,49

Memlekette a'zami derecede alaka ve dikkat gören veya görmesi
lazım gelen kooperatiflerimize ait yukar ıki menfi neticeler bilhassa «faaliyet dereceleri'» dahi malum olmayan öteki bir tak ım kooperatiflerin
gerek Devlet taraf ından gerek bizzat ortaklar ı tarafı ndan görebildikleri
i'tinâ husûsunda da bir fikir vermeye hizmet ederler, san ırız.

TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BÖLGE
BİRLİKLERİ İLE
TÜRKIYE TÜTÜN TARIM SATI Ş KOOPERATİFLERİ
GENEL BİRLİĞİ KURULUŞU

ORHAN İNAN
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı
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Müsteşar Yard ı mc ı s ı

GENEL DURUM

Yurdumuzun Ege, Marmara, Karadeniz ve Do ğu bölgelerinde ya şayan çiftçi vatanda şların büyük bir kısmının geçim vasıtası olan tütünün
piyasalara arzedilmesi ve de ğerlendirilmesi mevzuunda ötedenberi yap ılagelmekte olan çal ışmalara bir yenisi kat ılmış , 6 Ocak 1970 tarihli ve
13392 sayılı Resmi Gazetede 25/12/1969 tarihli ve 1196 say ılı Tütün
Tarım Sat ış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Tar ı m
Satış Kooperatifleri Genel Birliği kanunu yayınlanmıştır.

Tütün üreticilerinin te şkilâtlandırılması uzun yıllardan beri üzerinde
durulan bir mevzsu idi. Bu maksatla Milli Korunma Kanununun mer'i
olduğu zamanlarda ç ıkarılan muhtelif Koordinasyon Heyeti Kararlar ı ile,
ekici tütünleri satış bedellerinden yüzde 5 hesabile kesilen paralar ın kullanılması şekli 5628 sayılı kanunla tesbit edilmiş ve fakat bu kanunla
öngörülen teşkilat kurulamamış , ancak Koordinasyon Heyeti Kararlar ına
dayanılarak kesilen paralar ın bu kanunla da kesilmesine devam olunmuştur.
Tütün ekicilerinin kendi adlar ına kayıtlı bulunan bu paralar ın yekfınu faizleri ile birlikte bu gün 100 milyon liray ı mütecaviz bir miktara
baliğ olmuştur.
Tütün ekicilerinin eme ğinin değerlendirilmesinin ancak kendi aralarında örgütlenmek suretile mümkün olaca ğı düşünülerek, 21/10/1935
tarihinden beri yürürlükte bulunan Tarı m Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri
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2'UTUN TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
BIRLIKLERI İLE TURK1YE TÜTÜN TARIM SATI Ş
KOOPERATIFLERI GENEL BIRLI ĞI' KURULU Ş U

hakk ı ndaki 2834 say ılı kanunun hükümleri esas al ı nm ış ve örgütlenme
böylece temin edilme ğe çal ışı lm ış tır.
Filhakika 193.5 yı lındanberi tatbik mevkiinde bulunan 2834 say ılı
kanuna göre kurulmu ş olan Tar ım Satış Kooperatifleri ve birliklerinin,
Kooperatifçilik bak ım ı ndan oldu ğu kadar finansman ve i şletme bak ımından da muyaffak neticeler ald ı kları nı iddia etmeğe imkan olmamakla beraber, belli başlı ihraç mallar ım ız aras ı nda bulunan, çekirdeksiz kuru
üzüm, incir, pamuk, zeytinya ğı , fınd ık, Antep f ı stığı ve baz ı diğer mahsüllerin, iç ve d ış piyasalarda de ğerlerini bulmalar ına yard ı mcı oldukları nı da gözden uzak tutmamak laz ımd ır.
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2834 say ıl ı kanunun 17 nci maddesinde yaz ı lı ilkeler aras ı nda bulunan destekleme al ımları , bir bak ıma müstahsil eme ğinin değerlendirilmesi yolunda olumlu birer te şebbüs say ı labilirse de çoğu zaman ortaklarla ortak olmayan müstahsili bir seviyede tutmas ı yüzünden, iyi neticeler al ınmas ı mümkün olamam ı stı r. Bunun yan ı nda çe ş itli sebeplerle
fiyat art ırmalar ı m ve mal mubayaas ı için açı lan kredi bakiyelerinin tas. fiyesinde uğranılan güçlükleri gözönünde tutarak, 2834 say ılı kanunla
kurulan birlik ve kooperatiflerin bu günkü durumlar ı nı n arzu edilen. düzeye varamad ığı nı söyleyebiliriz.
2834 say ı l ı kanunun ihtiva etti ği hükümlerden de ğil, tatbikat ın çeşitli nedenlerle ba şka yollara çekilmesinden do ğan bu mahzurlar, tütün
müstahsilinin de bu kanuna göre örgütlenmesine bir mani te şkil etmeyeceği kanısındayız.
Tütün mahsulü büyük bir müstakşil kitlesinin geçim vas ı tas ı olduğuna göre, yukar ıda temas edilen mahzurlu yollara gidilmemek kaydile,
örgütlenmenin, 1196 say ılı kanuna dayan ılarak kısa zamanda ve olumlu
bir şekilde tamamlanmas ı nı temenni etmekteyiz.

ÖRGÜTLENME
1 196 say ı l ı kanunun 1 inci maddesile, tütün müstahsilinin örgütlenmesi, 2834 say ı l ı kanuna bağlanm ış , T. C. Ziraat Bankas ının mütaleası alınmak suretile, Sanayi ve Ticaret, Tar ı m ve Gümrük ve Tekel Bakanl ıklarınca müştereken haz ırlanacak .AnasözleSmelere istinaden, tütün
ekicilerinin kat ılmasile :
— Tütün Tar ım Sat ış Kooperatifleri,
— Bölge Birlikleri,

TÜTÜN . TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
BIRLIKLERI İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIM SATI Ş
KOOPERATIFLERI GENEL B İRL İGİ KURULU Ş U
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— Türkiye Tütün Tar ı m Satış Kooperatifleri Genel Birli ği kurulması derpi ş edilmiştir.
Bu maddenin son f ıkras ında, Türkiye Tütün Tar ım Satış Kooperatifleri Genel Birli ği hakk ı nda 2834 say ı lı Kanunun birliklere dair hükün-ıleri uygulanır denilrnek suretile, Tütün Tar ı m Satış Kooperatifleri ve
Genel Birli ğin kurulu ş ve i şleyi şleri aç ıkça bu kanuna ba ğlarim ış, Bölge
Birliklerinin kurulu şu ise, '1196 say ı lı kanunla getirilmi ş bir yenilik olarak kabul edilmi ştir.
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1196 sayılı kanunun Büyük Millet Meclisine sevkedilen nüshas ında,
Genel Birli ğin, 2834 say ı l ı kanuna tabi olaca ğı hakkında bir hüküm bulunmamakta idi. Bu f ıkra sonradan ilâve edildi ğine göre, kanun vazıının,
gerek Bölge Birliklerinin gerekse Genel Birli ğin kurulu şunda 2834 sayıl ı
kanun hükümlerinin nazar' itibara almm,as ı m derpi ş eylediği aclaşılmaktad ın
Bu duruma göre, Sanayi ve Ticaret, Tar ım ve Gümrük ve Tekel Bakanl ıkları , T. C. Ziraat Bankas ı nı n mütaleas ı nı alarak :
Tütün Tarı m Sat ış Kooperatifleri,

— Bölge Birlikleri,

Türkiye Tütün Tar ım Satış Kooperatifleri Genel Birli ği için üç
ayrı anasözle şme haz ı rlayacaklard ır.

1196 say ı lı Kanunun 11 inci maddesinde sadece Anasözle ş melerin hazırlanmas ından bahsedilmiş ve bunlara dayandarak kurulu şlar yapılacağı
açıklanm ıştır. Örnek niteli ğinde olan bu anasözle şmeler, 2834 say ılı kanunun 1 inci maddesine göre, en az 10 tütün ekicisi taraf ından imzaland ığı
takdirde, bir Tütün Tar ım Sat ış Kooperatifi kurulabilecek, en az üç Tütün
Tarım Satış Kooperatifi de, tütün istihsal ve piyasa merkezlerinde, Bölge
Birliklerini kurabileceklerdir. Her iki örgütün kurulu şunun tekemmül etmesi ise, 2834 sayı l ı kanuna göre, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı nın tasdiki
ile olacakt ır. Bu kanunun 4 üncü maddesinde mevzuubahis Bakanlar Kurulu Karar ına lüzum olmayacakt ır.
Genel Birliğin kuruluş u mevzuunda 1163 say ıl ı Kooperatifler Kanununun getirdi ği yenilikler de dikkate al ınarak, kadeıneli bir örgütlenme tat
bik edilmeli, Tütün Tar ı m Sat ış Kooperatiflerinin ilk kademede Bölge Birliklerini kıırmaları, Genel Birli ğin de 2834 say ı lı kanun hükmüne göre, Bölge Birlikleri taraf ından kurulmas ı temin edilmelidir.
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TÜTÜN TARIM SA 'I Ş KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
Ş
BIRLIKLERI İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIM SATI
KOOPERATIFLERI GENEL BIRLICI KURULU Ş U

KURULUŞ MAKSADI

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin kurulu ş maksadlar ı, 2834
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde :
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— Ortakların ürünlerine devaml ı sürüm temin etmek, al ıcılar bulmak,
Lüzumunda ürünleri i şleyip elde edilen mamul maddelerin sat ı şını yapmak,
İç ve d ış arac ılara giden kazanc ı müstahsile mal ederek, durumlarını yabancı ülkelerdeki müstahsile kar şı kuvvetlendirmek,
Piyasada düzen verici 'yer alarak, zararl ı fiyat dalgalanmalar ının
önüne geçmek ve mal ı en iyi fiyatlarla satmak,
Mahsulün standart hale getirilmesi için çal ışmak,
Ortakların üretim ihtiyaçlar ına yarayan her çe şit alet, edevat ve
malzemeyi toptan ucuza mal edip dağıtmak, ürünleri ucuza mal etmek, kalitesini iyileştirmek, satış kapasitesini art ırmak ve bunlara
dış piyasalarda en iyi fiyat ı bulmak,
olarak gösterilmiştir.

Ayrıca 1196 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikler, Anasözle şmelerinde yer alacak esaslar dahilinde, kurulu ş amaçlar ına uygun kuruluşlara ortak olabilecekler veya ortaklıklar kurabilecekler, Banka ve Sigorta Şirketlerine i ştirak edebilecekler veya
bunları kurabilecekler ve Sigorta Acenteli ği yapabileceklerdir.
Bu suretle tütün müstahsilinin istihsal ve sat ışla ilgili en önemli meseleleri Kooperatif örgütü içinde hal yoluna girmi ş olacaktır.
ORTAKLIK HÜKÜMLERI

1196 sayıl ı kanunun 2 nci maddesine göre, muhtelif Koordinasyon Heyeti kararlar ına ve 5628 sayılı kanuna dayan ılarak ekici tütünleri sat ış bedellerinden toplanan paralar, devir tarihine kadar tahassül edecek faizleri ile
birlikte tesbit edilecek isimli liste ve miktarlara göre, Kooperatife giri ş sermayesi olarak tefrik edildikten sonra, geri kalan k ısm ı sahipleri namına ayr ı
hesaba kaydedilecek ve bunlar kooperatiflerce i ştirak sermayesi olarak Bölge Birliklerine devrolunacakt ır.
Bu paralardan ne miktar ının ortak sermayesi olarak kooperatiflere yatırılacağı , 2834 sayılı kanunuh 5 ve 1196 say ılı kanunun 1 inci maddesinde
bahsedilen Anasözleşmelerde gösterilecektir,

TÜTÜN TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
BIRLIKLERI İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIM SATI Ş
KOOPERATIFLERI GENEL BIRLI ĞI KURULU Ş U

15

cy

SORUMLULUK

a

Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine ortak olarak girme mecburiyeti
vazedilmediği, 1196 sayılı kanunun 2 nci maddesinden anla şılmaktadır.
Bu madde de, Tütün Tar ım Satış Kooperatiflerine ortak olarak girmeyen ekicilere ait paralar ın, Bölge Birliklerinde alâkadarlar nam ına açılacak hesaplara devredilece ği, bu şahıslar Bölge Birliklerinin kurulu ş tarihinden itibaren 10 yıl zarfında Bölgelerindeki kooperatiflere ortak oldukları takdirde, paralar ı hakkında 2 nci madde hükmünün tatbik edilece ği,
yani bu şahısların da ortak kaydedilece ği açıklanmıştır.
10 yıl zarfında ortak olma isteğinde bulunmayanlar ı n paraları bu müddet içinde talepte bulunmak kaydiyle, 10 y ıllık müddet hitarn ında kendilerine veya varislerine ödenecektir.
10 senelik müddet zarf ında her ne suretle olursa olsun, Bölge Birliklerine ve Kooperatiflere müracaat etmeyen tütün ekicilerinin veya varislerinin paraları , müddetin sonunda Bölge Birlikleri yedek akça hesaplarına geçirilecektir.

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ortaklar ının üçncü şahıslara kar şı
nıükellefiyeti, teahhüt edilecek ortakl ık payları ve Satış Kooperatiflerine
her yıl teslimini teahhüt eyledikleri tütünün duru tutar ı ile sınırlı olacakt ı r.
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ORTAKLIKTAN ÇIKMA

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ortaklar ının ancak 10 sene ortaklık yapmak ve teahhüt ettikleri ortakl ık payının tamam ını ödemek
şartile ortakl ıktan çıkma haklar ı , 2834 sayılı kanunun 7inci maddesine
mütenaztr olarak 1196 say ılı kanunun 2 inci maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanm ıştır. Ortaklıktan ç ıkan müstahsilin mes'uliyeti, mezkur 7 inci maddenin son fıkrasında açıkça gösterilmiştir
FIYAT FARKLARI
Yıllık faaliyet neticesinde has ıl olacak müsbet fiat farklar ındarı ne
miktarının Birlik i ştirak sermayesine tahsis olunaca ğı, 1196 sayılı kanunun 2 inci maddesinin son fıkrasına göre Anasözle şmelerde gösterilecektir. Bu fıkradaki Birlik deyimi tasrih edilmemi ş bulunduğuna göre, ilk
kademede Tütün Tar ım ve Satış Kooperatiflerinin kuracaklar ı (Bölge.
Birlikleri) ve ikinci kademede de (Genel Birlik) in bu deyimin içinde
mütalea edilmesi gerekecektir.
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TUTUN TARIM SATIS KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
B İRL İKLER İ İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIM SATL Ş •

KOOPERATIFLERI GENEL B İRLIC1 KURULU ŞU.

Bölge Birlikleri ile Genel Birli ğ in sermayeleri ve ortakl ık paylar ını n miktarlar ı ile ödeme şekilleri şüphesiz, hazırlanacak Anasözle şmelerde gösterilecektir.

ORTAKLIK PAYLARI
Tütün Tar ı m Satış Kooperatifleri ile Bölge Birlikleri ve Genel Birliğin ortakl ık payları rehin veya haczedilerniyece ğ,i gibi baskaları na da
devredilemez.

TESLIM MÜKELLEFİYETİ
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Ortaklar istihsal ettikleri tütünlerin tamam ın ı her y ı l ortağı bulunduklar ı kooperatife teslim mecburiyetindedirler. Ortaklar ürünün miktarın ı ve çesidini kooperatiflerin tayin edecekleri vakitlerde ve şekillerde kooperatite bildirme ğe mecburdurlar. Bu hükme riayet etmeyenler,
kooperatiflerin Yönetim ve Genel Kurullar ını n tasdiki ile kooperatiften
çıkarılırlar. Bunlar ayn ı zamanda Tar ım Kredi Kooperatifi orta ğı iseler, bu kooperatiften de ç ıkarı lı rlar.
Çıkarılan ortaklar ı n paylar ı , 2834 sayılı kanunun 15 inci maddesine göre ayr ı lacak yedek akçaya , aktar ı l ı r.
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Tütün Tar ı m Sat ı s Kooperatifleri de ortaklar ından ald ıklar ı tütünün tamam ı nı mensup olduklar ı Bölge birli ğine teslim etmek mecburiyetindedirler.

PARA VE MALLAR

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin para ve mallar ı ,
bilânço, Zabitname, rapor ve ba şka bütün evrak, defter ve belgeleri üzeriııde suç . i ş leyen Yönetim ve Kontrol Kurullar ı • Ba şkan ve Üyeleri ile
memur ve eksperleri bu suçlar ından dolayı Devlet Memurlar ı gibi ceza
göreceklerdir.

TEFTİŞ VE KONTROL
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı nca yapt ırılacak kontrol sönucunda suçlar ı
anla şılanlar ı n işlerine son verilecektir.
Yönetim Kurulu Ba şkan ve. Üyeliklerinden çikar ı lanlar ın yerine,
Genel. Kürulea seçim yap ıl ıncaya kadar,. ayn ı vazife ve salahiyet ile, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı tarafından başkalar ı tayin edilecektir,

TÜTÜN TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
BIRLIKLERI İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIM SATI
Ş
KOOPERATIFLERI GENEL BIRLI ĞI KURULU Ş U
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Tütün Tarım Satıs Kooperatifleri ve Birliklerin bütün i şleri, kayıt
ve defterleri, Ticaret Bakanl ığının ve T. C. Ziraat Bankas ının kontroluna bağlıdır. Bu kontrolda güçlük gösteren Kooperatif ve Birlikler Yönetim Kurulu Ba şkan ve Üyeleri ile Müdür ve Memurlar ı Ticaret Bakanlığının emri ile vazifeden ç ıkarılabilecektir.
TAŞITSIZ MAL ALİNMASİ
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikler ancak Sanayi ve Ticaret Bakanl ığının izni ile taşıtsız mal alabileceklerdir. Bu mallar ipotek
edilemeyeceği gibi, haciz de olunamazlar.
TUTULACAK DEFTERLER
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Sanayi ve Ticaret Kanununun emretti ği ticari defterlerin yerine kaim
olmak üzere tutulacak defterleri, i ş ve hesap ustıllerini, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tesbit ve tayin edecektir.
YEDEK AKÇELER
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Tütün Tarım Satıs Kooperatifleri ile Birliklerin kar şılı ksız borçlarının kapatılmasına mahsus olmak üzere, yedek akçe ayr ılması gereklidir. Bu yedek akçelerin tesekkül tarz ı , 2834 sayılı kanunun 15 inci
maddesinde gösterilmi ştir. Aynı kanunun 16 inci maddesinde i şaret edilen ikinci yedek akçe ise yaln ız birlikler taraf ından tesis edilecek ve
yıl sonlarında has ıl olabilecek zararlar ın karşılanması için kullan ılabilecektir. Bu yedek akçe Birlik taraf ından bir yıl içinde satılan tütünlerin
duru tutar ı üzerinden kesilecek binde dört nisbetindeki paralardan toplanacaktır.
Ayrıca 1196 say ılı kanunun 6 inci maddesine göre tütün rnevzuunda kurulacak müesseseye yedek akçe olarak 768 say ılı Koordinasyon
Heyeti Karar ı ile tahsis edilmi ş ve T. C. Ziraat Bankas ına yatırilmış olan
para, devir tarihine kadar tahakkuk eden faizleri ile birlikte, bu kanuna
göre kurulacak Kooperatiflerin i ştirak sermayeleri nisbetinde Bölge Birliklerine tahsis edilecek ve bu birliklerin yedek akçe hesaplar ına kaydolunacaktır.
BÖLGE BIRLIKLERININ GÖREVLERI
2834 sayılı kanunun 17 nci maddesinde, birliklerin ana ödevi, ortak
kooperatiflerin teslim ettikleri ürünleri de ğerlendirmek ve satmak olarak
gösterilmi ştir.
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TÜTÜN TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
BIRLIKLERI . İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIM SATI
Ş
KOOPERATIFLERI GENEL B İRL1 ğ1 KURULU Ş U

1196 sayılı kanunla kurulmas ı öngörülen Bölge Birlikleri birinci
kademede Tar ım Satış Kooperatifleri Birliklerine verilmi ş bulunan bn
vazifeyi ifa edeceklerdir.
Bunun d ışında :
— Ortak Kooperatiflerin teslimini teahhüt ettikleri ürünlerin hepsi veya bir k ısmı teslim edilmediği veya edilemediği zaman birliğin, çalış tığı piyasalarda varl ığını göstermek veya yap ılmış veya yapılmas ı ticari bak ımdan lüzumlu olan teahhütlerinin yerine getirilmesi,
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Birliğin alıcıları istediği halde ortak kooperatiflerce teslim edilen ürünler aras ında hiç veya yeter derecede bulunmayan kalitelerin temin edilmesi,
— Hükümette görülecek lüzum üzerine koruma maksadile, Bölge
Birlikleri, ortak olmayanlar ın tütünlerini de al ı p satabileceklerd ir.
Bu nevi al ımlara ortak kooperatifler arac ılık edebileceklerdir.

KREDILER VE AVANS
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Tütün Tar ım Satış Kooperatiflerinin ve Bölge Birlikleri ile Genel
Birliğin Banka ve Kredi i şleri, Ticaret Bakanl ığı nın direktiflerine uygun
olarak T.C. Ziraat Bankas ınca yapılacak, lüzum ve ihtiyaç. halinde Ziraat Bankasile isti şare edilerek bu i şler Ticaret Bakanl ığı nın gösterece ği
diğer bankalarca da yap ılabilecektir.
1196 sayılı kanunun 4 ncü maddesine göre de, Tütün Tar ı m Sat ış
Kooperatifleri ve Birlikleri;
T.C. Ziraat Bankas ından ve Tar ım Kredi Kooperatiflerinden
sağlanan kredileri,
3437 say ılı kanunun 55 nci maddesine istinaden verilen avans
ları , (Bu kanun yerine 1177 say ılı kanun uygulanacakt ır.)
— Ekim Sahalar ını,
- Mahsul durumlar ını,
gözönünde bulundurarak, ortaklar ına ayr ıca nakid veya ayn olarak bir
avans verebileceklerdir.
Bu surette, müstahsilin en çok ihtiyaç duydu ğu bir zamanda ortağı n ödeme gücü de dikkate al ınarak yard ı mda butunulmuş olacaktır,

TÜTÜN TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
BIRLIKLERI İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIH SATI Ş
KOOPERATIFLERI GENEL B İRL İĞİ KURULU Ş U
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İDARE
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin i şleri 2834 sayılı
kanunun 19 ncu maddesinde gösterildi ği üzere, Kooperatif, Bölge Birlikleri, Genel Birlik Genel Kurulları tarafından seçilecek 4 er ki şilik Yönetim Kurulları tarafından görülecektir.
Gerek Bölge Birliklerinin, Gerekse Genel Birli ğin Genel Müdürü
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı tarafından tayin edilecektir. Genel Müdürler
Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

cy

KONTROL

a

Kooperatif Müdürlerinin ve Birlikler ad ı na imza koymağa yetkili
başka memurların tayinleri ve i şlerinden ç ıkarılmaları da Sanayi ve Ticaret Bakanl ığının kabulüne bağlıdır. Kooperatif Müdürleri de Birlikler Genel Müdürleri gibi, Yönetim Kurullar ının tabii üyesidir.

pe

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri, Bölge Birlikleri ve Genel Birlikte, bunların hesap ve muamelelerini daimi olarak kontrol edecek iki şer
kişilik (Kontrol Kurullar ı) Genel Kurulca seçilecektir. Bölge Birlikleri
ile Genel Birlikte Genel Kurulca seçilen Kontrol Kurulundan ayr ı olarak, onların yetkileri ile çalışacak bir (Murak ıp) doğrudan doğruya Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı nca tayin edilecektir.
SEÇIMLER

Kooperatif ve Birlikler Genel Kurullar ının yapacaklar ı seçimler ve
verecekleri kararlar, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığının tasdiki ile tamaınlanacaktır.
MUAFİYETLER

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ile Bölge Birlikleri ve Genel Birliğin kuruluş ve işleyişleri, 1196 sayılı kanunla 2834 say ılı kanuna bağlandığına ve 1163 say ılı Kooperatifler kanununun 96 ıncı maddesile, 2834
sayılı kanun hükümleri mahfuz kalmak şartile, bu kanunlarda açıklık
bulunmayan hallerde, 1163 say ıl ı kanun hükümlerinin uygulanacak'
hükme bağlandığı na göre, Tütün Tar ım Satış Kooperatifleri ile Bölge
Birlikleri ve Genel Birli ğin 2834 sayılı kanunun 21 inci madesinde gösterilen muafiyetlerle birlikte, 1163 say ılı kanunun 93 üncü maddesinde
kooperatiflere tan ınan muafiyetlerden de istifade edeceklerdir,
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KOOPERATIFLERI VE BÖLGE
TUTUN TARIM
BIRLIKLERI - İLE TtTl?KiYE TUTUN TARIM SATI Ş
KOOPERATIFLERI GENEL BIRL1 ğ1 KURULU Ş U
.

UYU ŞMAZLIKLAR
.Tütün Tarım Sat ış . Kooperatifleri ile. Bölge Birlikleri ve Genel Birlikle üçüncü şah ı slar aras ı nda çı kacak uy ıışmaA ıklar o kooperatifin veya
Birlikler yönetim merkezlerinin _bulundu ğu yerdeki mahkemelerde görülerek hükme ba ğlanacaktı r.
TÜTÜN SATIŞ MERKEZLERI
Tütüncülü ğürnüzün inkisafı nda ve sat ıs usullerinin iyilc ştirilmesinde
büyük tesirleri olacak (Tütün Sat ış Merkezleri) nin kurulmas ı, 1196 sayılı kanunla getirilmi ş , bir yeniliktir.

a

Tütün Sat ış Merkezleri, do ğrudan dokruya Bölge Birlikleri taraf ından kurulabilece ğ i
icab ı halinde ortakl ı klar te ş kil edilmek suretile
kurulabilecektir.
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Tütün Satış Merkezlerinin nerelerde kurulaca ğı , Bölge Birliklerinin
teklifi ile Türkiye Tütün Tar ı m Sat ış Kooperatifleri Genel Birli ği, Sanayi ve Ticaret, Tar ı m, Gümrük ve Tekel Bakanl ı klarınca mü ştereken tesbit
ve ilan olunacakt ı r.
11'96 say ı lı kanunun 7 inci maddesinde, Türkiye Tütün Ekicileri
Genel Birliğinden bahsedilmiş ise de birinci madde. de Tütün Tar ım Sat ış Kooperatifleri Genel - Birliği denildi ğine ve tütün ekicileri genel birliği
diye bir örgüt bulunmad ığı na ı.,,öre, bu maddedeki Tütün Ekicileri Genel
Birli ğini, Türkiye Tütün Tar ı m Sat ış Kooperatifleri Genel Birli ği olarak
mütalea etmek laz ı m gelecektir.
Tütün Satış Merkezlerinin kurulmas ı ndan sonra, - tütün sat ışlarının
bu merkezlerde aç ık artırma ile yap ı lması mecburi olacak ve -bu merkezlerde yap ı lamayan al ı m satanlar muteber olmayacakt ır.
gereğince,
Bölge Birlikleri, 1196 say ıl ı kanunun 2 inci maddesi
sermayesi
olarak
ı
ndan,
iştirak
Kooperatifleri
taraf
Satıs
Tütün Tarım
devredilecek. paralar ın yüzde 25 ini, Tütün Satış Merkezlerinin kurulmas ı ve i şlemesi için kullanacaklard ır.
Tütün Sat ış Merkezlerinin kurulu ş, işleyiş şekil ve şartları ile personelinin haiz olacağı vas ıflar, vazife ve salahiyetleri ve yap ılacak hizmetlerin nevileri, ihtilaflarin hakem ve sair yollarla hal şekilleri haz ırlanacak tüzükte gösterilecektir.
Tütün Sat ı s Merkezlerinin görecekleri hizmetler için - .al ı nacak ücret
ve aidat • tarifeleri, her yil Bölge Birliklerinin teklifi, Genel Birli ğ in • rnuy4fa.kat ı ile tesbit. ve Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı nca tasdik- oluriaeakt ır,

VE BÖLGE
İLE TÜRKIYE TÜTÜN TARIM
SATI Ş

TÜTÜN TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI

BIRLIKLER!

2I

KOOPERATIFLERI GENEL BIRLI ĞI KURULU Ş U

Tütün Satış Merkezlerinin kurulmas ı ve tütün satışlarını n bu merkezlerde aç ık art ırma ile yapılması mecburiyeti, bu yerlerde yap ı lmayan
alım satımların muteber olmayaca ğı hakk ındaki hüküm, bugün tütün
müstahsilinin, tütün satışlarında uğrad ığı büyük müşkilatı n önlenmesi
bakımından, üzerinde önemle durulmas ı gereken bir mevzudur.
Ege Bölgesinde eksperler taraf ından Köy tesbitleri yolu ile yap ılan
satışlar, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile do ğuda yapılan Kapan usulü satışların, müstahsil bak ımından tatminkâr olmad ığı hakikati karşısında, Tütün Satış Merkezlerinin bir an evvel kurulup faaliyete geçmesi
temenniye değer. Şüphesiz bu merkezlerin kurulmas ının, Tütün Tar ım
Satış Kooperatiflerinin ve Bölge Birlikleri ile Genel Birli ğin bir an evvel
kurulmas ına bağlı olduğunu gözden uzak tutnı amalıdı r.
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1196 sayı lı kanunun geçici maddesinde, Tütün Sat ış Merkezlerinin
kurulmas ı için, kanunun yürürlüğe girdi ği tarihten sonra kabul edilecek
ilk Devlet Bütcesine, Tütün Tar ım Sat ış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri adına 100 Milyon lira tahsisat konularak yard ım yapılması kabul
edilmiş bulunduğuna göre, Sat ış Merkezlerine verilen ehemmiyet bir kere
daha teyid edilmiştir.
Netice olarak, tütüncülü ğümüzün sorunlar ının büyük bir kısmının
hallinde yararlı olacak, kooperatiflerin, Bölge Birliklerinin ve Genel Birliğin kuruluş çalışmalarının hızlandı rılması ve Tütün Sat ış Merkezlerinin
de bütün imkanlar ı kullanılarak bir an evvel tesis edilmesine çal ışılması ,
tütün müstahsilinin yüzünün gülmesi bak ımından zaruridir.

THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
COOPERATIVES IN TURKEY

cy
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Turkey, in spite of her considerable progress in the development plan preiod, is stili predominantly an agricultural country.
Agricultural sector has a major role in the national economy.
By studying the 1969 and the 1970 data it is observed that
28.9 5 of GNP and 80.4 5 of the total export are secured from
agriculture.
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About 65 5 of the total population of Turkey depends on
agriculture. The majority of the population, in spite of a high
rate of urbanization, stili lives in the villages.
According to tha 1970 census the Turkish population is
about 35,5 Million and about 65 V( of this population consist
of agricultural population. This agricultural population lives
in about 36.000 villages which arescattared al over Turkey.
More emphasis is being giyen to cooperative movements
recently paralel to the general economic development. Subsequently the number of agricultural credit cooperatives increased from 1948 to 1981, from 1968 to 1969. Along with this
increase in number of agricultural credit cooperatives, a substential increase in the number of members and cooparated
villages has been achieved with in the same period. The number of cooperated villages has increased from 21.091 to 21.351
and number of members from 1.266.168 to 1.300.000.
When the activities of the sales Cooperatives are examined
the same development is observed. The 1969 data also indicate
that 532 sales cooperatives are operating. This cooperatives
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possess a total of 273.3 Million TL. guaranted, 116.4 Million TL,
paid and 104.7 Million TL. reserve capital.
This developing cooperatives which have allready been
outlined endeavour to serve their members in various aspects
of agriculture. Considering the realized progress of the cooperatives it is understood that they cont ribute greatly to the
economic and social development of communities by giving
them the needed power generated by concerted activities.
.
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In general, agricultural credit cooperatives try to lead and
to serve their members in all asports of africuitural production
activities. For example the cooperatives help their members
in the following main activities of agricultural production,
namely supply of agricultural machinery and equipment, fertilizer, improved seeds, necessary land, livestock breeds, etc.
As to sales cooperatives they perform the purchase and
sales of the produces of the members.
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The proposed success, in general, would be difficult to
achieve by the farmers who operate individually. Therefore,
cooperatives and the related activities are becoming more
important in the agricultural sector. The main objectives of
the agricultural credit cooperatives therefore is to gather the
farmers in order to achieve more production with reduced
cons and better quality.
Necessary credits are giyen to the members through the
cooperatives by the A gricultural Bank in order to achieve
production goals. Therefore a total of 6.6 Billion TL. has been
secured as short, medium and long term credit for various
agricultural activities in 1969. A sum of 4.7 Billion TL. of this
credit has been directly giyen to the members by the Africultural Bank and 1.9 Million TL. through the cooperatives. A
total of 7.8 Billion TL. has been allocated for the same purpose
in 1970. In addition to these credits, agricultural sales cooperatives also has been provided with the necessary loans. This
loans which was 2.1 Billion TL. in 1969 has been increased to
2.3 Billion TL. in 1970.
Considering the activities of the national and the international agricultural cooperatives it is seen that in both develo-

THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVES
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ped and the developing countries they are seccussfull in
general. E şpecially they contribute greatly in improving the
agricultural structure and the national leconomy.
On the other about 80 <4 of the farm holdings which are
scattered all over 36.000 villages consisting mainly of small
and midium size farm units. The sizes of these scattered farm
holdings vary between 1 and 200 Dekars and the fragmentation exceeds, most of the time, 10 parcels. This deficiency
requires bedly cooperations and cooperative activities which
could tackle the problems of efficiency in agriculture.
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Therefore, in the development period the appiication of
modern technology and better inputs is contemplated in order
to increase the productivity. However the implementation of
these proposed measures can not be performed on these small
farm holdings, due to the economy of the scale.

cy

Hense, the promotion of the cooperatives in agricultural
sector ise greatly encouraged in order to achieve increased
production by applying modern technology and the related
inputs.
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Credit allocation for the cooperated farmers which gather
all this means and potentials is becoming more effective to
orient the members toward certain planned production targets.
More emphasis is being put on the encouragement of the
farmers cooperatives in the planned development period. Considering to the progress and the beneficial conclisions realized
through the cooperative movements outlined above. Thus a
sense of responsibitility and mutual endurstanding among
cooperative members small be established and the production
programme of the form holdings would be realized through
better organized cooperatives.
Subsiquently, the cooperatives are being regarded as more
efficient and important tools in the production and marketing
process in Turkey.

KOOPERATiFLER VE BUNLARA RAKIP OLAN
DEVLET KURULU ŞLARI

Ayhan ÇIKIN
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E.İ.İ. Ziraat Fakültesi
Ziraat Ekonomisi ve İşletme
İlmi Kiirsüsü Asistan ı

GIRIŞ

Kooperatifleşme hareketinin başlamasından bu yana, bu kurulu şların devletle öteden beri ili şkileri olagelmiştir. «Kendi kendine yard ım» In
en önemli araçlarından birisi olan kooperatifler, devletin sosyal ve ekonomik amaçlarını gerçekle ştirmesi bakımından, yöneticilerin dikkatini çekmiş ve zamanla kooperatif ve devlet aras ında bir tak ım ilişkilerin doğmasına sebep olmu ştur. Bazı devletler kooperatiflerin geli şmesinde tarafsız kalırken, bazıları da devlet ve kooperatif kurulu şların birbirlerine karşılıklı
yardımlarını sağlama tedbirleri üzerinde durmu ştur. Bazı devletler de onları vesayeti altına alırken, bazıları ise kendi sosyal ve ekonomik amaçlarının gerçekle ştirilmesi için, kooperatiflerin en önemli ilkesi olan ba ğımsızlığını ortadan kald ırmıştır
Bu incelememizde önce kooperatif kurulu şların niteli ği üzerinde durulmuş , daha sonra kooperatif - devlet ili şkilerine kısaca değinilmiş ve ayrıca devletle kooperatif kurulu şların hangi hususlarda birbirlerine rakip olabilecekleri belirtilmeğe çalışılmıştır. Ancak incelenen belli ba şlı kaynaklarda, bu rekabet derecesinin tayinine yarayacak verilerin tam olarak
mevcut olmamasından dolayı bu hususu gerekti ği gibi yansıtmak mümkün olamamıştır.
I — KOOPERATIF KURULU ŞLARI:
A. GENEL BILGILER

Genel olarak literatürlerde ortakl ı klar iki büyük gruba ayr ılırlar :
. Ticaret ortaklıklar'

KOOPERAT İFLER VE BUNLARA BAK
KURULU ŞLARI

İP OLAN DEVLET

2. (Ticari Olmayan) Sivil ortakl ıklar.
Ticaret kanununun sayd ığı s ın ıriamalar içinde faaliyette bulunmayan ya da ticari ve yaz ılı bir akit yerine basit bir sözle şme ile kurulmu ş
olan ortaklıklar sivil karakterli ortakl ı klard ı r. Bu bak ımdan sivil ortaklıklar ticaret kanunlar ına tabi değildirler. Iflaslar ı nda beyan veya ilânda
bulunmazlar. Ticaret siciline kaydoimazlar. Ticari nitelikte bir defter
tutmakla yükümlü de ğildirler. Bundan dolay ı ticari ve sivil ş irkeer hukuki bak ımdan biribirlerinden ayr ılırlar. Ticaret ş irketi bir akit sonucunda doğ ar. Halbuki sivil ortakl ıklarda kar şı lıkl ı uyu şma ve anlaş ma kâfidir. Sivil ortakl ık herşeyden önce ortaklar ı n ki ş isel itimatari üzerhle tesözleşrno, ile kurulur.
mel olunmuş «ki ş isel bir anlaşma» niteli ğindeki
Holiii-irici ıa ve özellikle
Bu tip ortakl ı k şekillerine son y ıllarda Belçika,
Fransa'n ın Tarı m kesiminde ,..,Yörırıek mümkür_dür (I).
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Yeni Kooperatifler Kanunu, koopertatifleri, ticaret i şı rketleri aras ında sayan Ticaret Kanunundan kurtarm ış ve kooperatiflere « ş irket» de-ğil„ «te şekkül» ad ını vermiştir. (2).
B. KOOPERATIF KURULU ŞLAR1N TANIMI VE ORTAYA
ÇIKIŞI

Keeslere göre «kooperatifler; ortaklar ın serbestçe bir araya gelerek,
istihsal, istihlâk ve kredi hususlar ı nda yard ım:aşinak ve kendilerine ait
iş letmelerde çal ışmak üzere fertlerin kurduklar ı iktisadi teşekküllerdir»
(3).
Yani belirli tiplerde ortak ekonomik sorunlarla kar şı karşıya bulunan fertlerin bu sorunlar ını çözümleyebilmek için kendi istemeleriyle maddi ve manevi güçlerini birle ştirme sonucunda meydana gelen kurulu şlara kooperatif kurulu şlar diyoruz. Bu bak ımdan kooperatiflerin amac ı,
sınırl ı ve zayıf potansiyeldeki iktisadi kaynaklar ı «birleşme» ile daha etken bir hale getirmektir. Miras ve çe şitli etkenlerin sonucunda a şı rı bir
parçalamayla çe ş itli ellerde bulunan iktisadi kaynaklar ı n üretkenli ğinin
zayıflaması ve bunlar ın yeni tekniklerden faydalanma olanaklar ı nı n az-

(1) L. MARTENS et A. HOSTE (1967), Formes d'Exploitation en
Commun en Agriculture, Ministre de l'Agriculture Administration
de la Recherche Agronomique, 1 6 -e Partie, sh. 11-13,
(2) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, Madde 1,
(3) Ekmel Zadil (1969) Kooperatifçilik ve Raiffeisen, Sosyal Siyaset
Konferanslar', 20. kitap içinde. 1.0. Iktisat Fakültesi Iktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü No: 51, 1969 İstanbul, sh. 19.
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l ığı karşı sında ekonomik hayatta etkili bir rol oynayamamalar ı , hem bu
kaynakların verimsiz kullan ılmasına ve hemde bu kaynak sahiplerinin
yeterince iktisadi problemlerini çözememesine sebep olmaktad ır. Kooperatifsel ortakl ı klar sayesinde. bu küçük kaynaklar ın birleştirilmesiyie yepyeni ve verimlili ği yüksek bir kaynaklar organizasyonuna ula şılabilineceğ i uzun süreden beri bir çok teorisyenlerin dikkatini çekmi ştir.
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Kapitalist ekonomi düzeninin en yayg ı n tatbik devresi olan 19. yüzyı lda iktisadi hayata hakim olan ki şi ve kurulu şlara kar şı güçlü bir •örğütlenme ile, rekabet düzeni içinde, kooperatiflerin yer almaya ba şlamas ı
ve bunda başarı kazantnalar ı ve öte yandan devletin «sosyal bir kurulu ş »
olduğu görüşünün yanında, devletin ekonomik yönünün geli şmesi ve gittikçe 'artmas ı sonucunda 19. yüzy ı l sonlarına doğru kooperatif -devlet
ilişkilerinin geliştiği görülür.
Kooperatifçilik kapitalizmin ferdiyetçili ğini, sosyalizmin sosyal adalet ve eş itlik prensipleriyle birlestiren bir sentez rolünü oynad ığı ndan
(4) bir çok ekonomist ve sosyalogiar için ekonomik ve politik demokrasinin gereeklesmesinde en büyük rolü oynayabilecek bir iktisat düzeni
(5) olarak nitelendirilmi ştir.
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Kapitalizmin eli şınesi (özellikle Ingiltere'de), sermayenin belirli ellerde temerküz etme ğe. başlaması , bunun sonucunda üretim faktörlerinden eme ğin sermaye taraf ı ndan sönı ürül ınesi, emekçi kitlelerin a şırı bir
sefalete dü şmeleri, gelir ve tüketim harcamalar ı bak ımından aşırı uçla-.
rı n doğmasına sebeb olmu ştur. Bir taraftan s ı nı flar aras ı çat ışmanı n gittikçe artmas ı , üretimden eme ğin sermaye kadar pay ını alamamas ı, öte
yandan orta s ınıfı nda tekelci kapitalizme kar şı rekabet gücünü sürdürememesi birçok kişiyi düşündürmü ş ve bunlar ın çözümlenebilmesi için pek
çok teorisyenler taraf ından (Thomase More, Campanella, Proudhon R.
R. Owen, Dr. King v.s.) birçok teoriler ileriye sürülmü ştür. Bunun yanında kapital ve emeğin ayrı ayrı zümrelerce malik olunmas ı vebunlar ın menfaatlar ı n ı n çat ışması işçi kesiminde sermaye dü şmanlığı na kadar gitmiştir.
Öte yandan ilk endüstriyel celi şimin görüldüğü İngiltere'de i şçi s ınıfınin hızla gelişmesi, şehirle şmenin artmas ı ile tüketim maddelerinde görülen

(4) Z. Fahri FINDIKO ĞLU, Kooperatifçili ğin Ekonomik ve Sosyal Temelleri, «Kooperatifçilik ve Temel Bilgiler» içinde, «Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ı nı , Ankara, sh. 45.
(5) Hans STEINER, (1969) Az gelişmiş Ülkelerde Kooperatif lareket
ve Devlet, Cev. Ç. UZEL - H. UZEL, Ankara, sh, 45,

30

KOOPERAT İFLER VE BUNLARA RAKIP OLAN DEVLET
KURULU ŞLAR'

pahahl ık arac ı tüccar ı aşırı karlara götürmü ş , az gelirli i şçinin geçimini
sağlaması oldukça güçle şmiştir. Bu durumla mücadelenin ancak kooperatiflerle olabilece ği R. Owen ve Dr. King taraf ından ileriye sürülmü ş ve
tatbikatma geçilmi ş ise de başarıya ulaşılamam ıştır. Herşeye rağmen düşünülen sistemin tatbikata konmaya çal ışılmasını bile o günün koşullarında başarı saymak gerekir.
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Işte bir taraftan şehirleşmenin, öte yandan işçi sınıfım"' gelişmesi ilk
kooperatifsel kurulu şun tüketim kooperatifi niteliğinde olmas ına sebeb olmuştur. Rochdale de 28 i şçinin birleşmesiyle kurulan kooperatif, kurulu ş
nitelikleri ve ilan etti ği kooperatifçilik ilkeleri bak ımından bugüne kadar
kooperatifçiliğin temelini teşkil etmiştir. Bu kooperatifin ba şarıya ulaşması, fertleri(' kar şılaştıkları ekonomik zorluklar ın ne olduğunu bilmeleri ve
bunları kendilerinin çözümleme ğe çalışmalarıdır. Bu bak ımdan Ingiltere'de kooperatifler bugün bile devletle ili şkisi en az olan kooperatiflerdir (6).
Kooperatif hareketin basar ı kazanmas ı ve kapitalist bir ekonomide
orta sınıflarm te şekkülünde rol oynayıp aşırı bir s ınıflaşmayı engel teşkil edici olması , sosyal refah görü şüne sahip devletlerin dikkatlerinden
kaçmamıştır. Bu bakımdan emin ve sağlam bir kalk ınma yolunu benimseyen hemen her devlet ve hükümet kooperatif hareketlere de programlar ında az veya çok yer vermi şlerdir.
Ancak kooperatif harekete h ızlandırıcı bir mahiyet arzeden

pe

kooperatif ili şkileri bazen arzu edilmeyen durumlar da yaratabilir. Bu bakımdan devlet ve kooperatif aras ındaki ilişkilere kısaca göz atmakta yarar
vardır.
Il. KOOPERATIF VE DEVLET ILI ŞKILERI

Devletle kooperatifler aras ındaki ilişkiler kooperatif teorisyenlerini her
zaman mesgul etmi şlerdir. Bazı teorisyenler kooperatiflerin kurulu ş ve
gelişmesi için devlet yard ım ının gerekli olduğunu ileri sürerken (Raiffeisen gibi), baz ılarıda devlet yard ımlarını n kooperatif gelismelere engel
teşkil edecek bir nitelik alabilece ğini önermişlerdir (Schulze Delitzsch gibi) (7).
Iktisaden zay ıf durumda olan topluluklara iki tip yard ım şekli mevcuttur. Bunlardan birincisi yukar ıdan aşağı himaye (devlet yard ımı), dev(6) Ziya Gökalp MULAYIM (1967), Tarımsal Kooperatifçilik, A.U. Ziraat Fakültesi Yay ınları : 302, Ankara, sh. 11 ve 45 46,
(7) Ekmel ZADIL, a.g.e. 121 ve 130.
-
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let tarafından çıkarılacak kanunlara ve bu kanunlara paralel olarak kurulan kuruluşlara dayan ır. İkincisi ise aşağıdan yukarı (kendi kendine
yardım) felsefesine dayanan «fertlerin menfaatlerini bizzat korumaya yöneldikleri organizasyonlara dayanmaktad ır ki, bunlar aras ında, kendi kendine yardımın başlıca iki büyük kurulu şu sendikalarla kooperatiflerdir'».
(8).
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Sosyal adaletin gerçeklestirilmesi bak ımından, özellikle geli şmekte
olan ülkelerde kooperatitlerle devlet aras ında bir takım ilişkiler kurulacaktır. Genel olarak kooperatiflerle devlet aras ındaki ilişkiler; ya serbest bir
düzende birbirlerinden ayr ı iki kuruluşlar gibi (Ingiltere örne ği), ya karşılıklı yard ımlaşan iki kurulu ş gibi (Fransa örne ği), veya devletin vesayeti
altında bulunan kooperatif kuruluslar gibi (Türkiye örne ği) veyahut da
devletin birer ekonomik organ ı olan kuruluşlar gibi (Rusya örne ği) olabilirler (9)
Steiner'e göre kooperatifçilik, ortak ekonomik zorluklar ı yenebilmek
için işbirliği yapılması ilkesi ile kendi kendine yard ım ve devlete bağlı
olmama ilkelerine dayan ır (10). Bağımsızlık ve kooperatifçiliğin temel
taş: olan otonomi, yani kendi kendinin yard ım ilkesinin benimseni şi liberal ekonominin önemli bir kal ıntısıdır. Ancak «19. yüzyılın sonlarına
doğru devletlerin uygulamaya ba şladıkları güdümlü ekonomi sistemleri
kooperatiflerin sar ıldıkları otonomi ilkesini baltalamaya yönelmi ş ve kooperatiflere karşı kredi ve vergi alanlar ında başlanan ve kendisini özellikle tarım kooperatifleri kesiminde gösteren güdümcülü ğün etkileri gittikçe artmaya ba şlamıştır. Demokratik olmayan devletlerin politika piyasasında görülmeye başlaması (1933 Hitler Almanyas ı), kooperatiflerin devlet için ekonomik politika güdümünde bir araç olarak kullan ılışında bir
başlangıçtır. Bu tutum kooperatiflerde otonomi ilkesinin ortadan kalk ışına doğru ilk ad ımdır. Devlet ekonomik planlarının gerçekleştirilmesi
yolunda kullanılan yollardan birisi durumuna indirilen kooperatifçilik totalitarizmin eline dü şmüş ve kooperatifçide kendi dile ği ve isteğinin dışında olarak, devletin isteklerine gerçeklestirmeye çal ışmak zorunda b ırakılmıştır» (11).
Ancak yukarıda kaydedilen ifadeler devlet - kooperatif aras ındaki
iki ekstrem ilişkiden birisidir. Oysa az geli şmiş ülkelerde kooperatif (8) Ekmel ZADIL, a.g.e. 116 - 117.
( 9) Ziya GÖKALP MULÂYIM, a.g.e .sh. 45 - 47.
(10) Hans STEINER, a.g.e. sh. 3.
(11) Hans STEINER, a.g.e. sh. 32.
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devlet - arası ndaki ilişkinin geli şmiş ülkelere k ı yasla daha s ık ı olacağı aşikardır: Ancak bu ilişkinin hiçbir zaman kooperatifçilik ilkelerini zedeleyici olmamas ı gerekir. Bugün ülkemizde kooperatif hareket büyük ölçüde devletin vesayeti alt ı ndad ır. Devlet halihaz ırdaki görünü şle bizzat kooperatiflerin kurucusu ve yürütücüsü durumundad ır. Bu 'bak ımdan gerek
kooperatif ve gerekse ortak say ıları bak ımı ndan kooperatifler içinde önemli bir yer tutan Tar ım Kredi ve Tar ım Satış Kooperatifleri - hala 1935 lerde
çıkarılan bir kanunla yürütülmekte, ortaklar ı gözünde bir «kendi kuru-.
i ıışları » olmaktan öte birer devlet kurulu şlarıdı r.
Azgelişmiş ülkelerde devlet kooperatifçilikle ve onun geli şmesi ile
ş u bak ı mlardan yak ından ilgilenir :
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1. Belli bir :ülkede üretim gücünden, özellikle tar ım kesiminde,
kooperatifler kaynaklar ı en verimli olarak değerlendirmektedir.
2. Kooperatifçilik ekonomik ve toplumsal kalk ı nmanın sağlanmas ı
ile ilgili planlar ı n uygulanmas ı nda yararl ı bir rol oynayabilmektedir.
3. Az geli ş miş ülkelerde kooperatifçilik sistemi ile s ınıfsal çat ışmalara yol açmadan sa ğlam ve köklü bir ilerleme gerçekle ştirilebilir.
4. Az gelişmi ş ülkelerde h ızl ı bir şekilde artan nüfusa i ş sahas ı ya-ratma da, küçük çapta ve basit bir emekten verim alma da kooperatifçilik karakteristik bir önem arzeder. Böylece kalk ı nma plânı nın gerçekleştirilmesinde çok sayulaki insanların işgücü desteğ inden yrarlanihr.
Burada fertlerin toplumsal kalk ı nmadaki sorumluluklarını kavramalar ı
ayr ıca önem arzeder.
5. İyi düzenlenmi ş biri kooperatifçilik sistemi ile devlet • ekonomik
kalkınmaya ayr ılan paralar ı daha faydal ı olarak kullanabilir.
6. Demokrasinin ekonomik düzene girebilmesi için kooperatifçilik
çok değerli bir araçt ır.
Sağlam bir politik demokrasinin kurulabilmesi için ekonomik demOkrasinin yerle şmesi kaç ı n ı lmaz bir gerek olarak ortaya ç ıkmaktad ı r.
Bunlardan dolayı devlet kendi kendine kooperatifçili ğin gelişmesini
beklemektense toplum yarar ı na elde olunacak geli ş meleri gözönünde tutarak, doğrudan doğruya bir yard ımda bulunma yoluna gitmektedir (12).

(12) Hans Steiner, a.g.e. sh. 44
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«Zorluklar ın ve büyük sorunlar ın sırf eldeki araçlarla yenilmesine
çalışmak genellikle kooperatifçiliğin başarısızlığa uğramas ına ve ona karşı duyulan güvenin sars ılmas ına yol açabilir. Bu bak ımdan devlet yard ım ı
kooperatiflerin çal ış abilir bir duruma gelmesi, sonra da çal ışma alanını
kuruluş amaçlar ına göre geni şletip i ş verimini artt ırabilmesi için, hiç olmazsa başlangı çta, kaç ınılmaz bir gerek olmaktad ır». (13).
Devletin kooperatifçiliğe yardım şekli
Bunları n belli başlıları :

çeşitli nıetodlarla olabilir.

a) Yasamal Yard ım Metodları,
b) Kooperatifçilik E ğitimi,
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c) Parasal yard ımlar,
d) Inceleme ve danışma kurullar ı , yönetim ve denetim yard ımı,
e) Vergi muafiyetleri ve di ğer yard ım metodları (14) gibi metodlardır.

Il!. KOOPERATIF VE DEVLET KURULU ŞLAR! ARASINDAKI
REKABET ILI ŞKILERI

Devlet kurulu şları ile kooperatiflerin birbirleriyle rakip duruma dü şmeleri genellikle arzu edilen bir durum de ğildir. Ancak belirli bir ekonomi düzeni içinde bütün ticari ve iktisadi kurulu şlar şu noktalarda birbirleri ile rakip duruma dü şebilirler :
a) Sermaye bak ım ından : Gerek devlet, gerek özel kesim ve gerekse kooperatif kurulu ş lar ı yat ı rımlar ı için lüzumlu sermayeyi milli tasarrufla karşı lad ıkları ndan biribirleri ile rakip durumdad ırlar. Ancak bugün
Türkiye'de yat ı rıma yönelmi ş sermaye bak ımından kooperatif kurulu şlar ı ile diğer sektörleri k ıyaslamak için gerekli verilerden yoksun bulunmaktay ız. Kooperatif sektörünün özel kesimde yer ald ığı var say ım ını kabullenerek a şağı daki tablonun incelenmesinin faydal ı olacağı kanısındayız.

(13) Hans Steiner, a.g.e. sh. 45.
(14) Daha fazla bilgi için bkz : Hans Steiner, a.g.e. sh. 46-53;
T. Güngör URAS, (1967) «Tar ı m Kooperatifleri ile Devlet Aras ındaki Ilişkiler, Tar ımsal Kalk ınmada Kooperatifçilik» içinde, Türk
Kooperatifçilik Kurumu Yay ı nı , Ankara,
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TABLO. I : Yat ı rımlar ı n Kamu Sektörü. İle Özel Sektör
Aras ı ndaki Dağı l ımı .
Kamu Sektörü
YILLAR Milyar
(TL)
1963
1464
1965
1968*

5,14
5,66
6,52
9,70

50,7
53,8
54,6
55,1

Özel Sektör
Milyar
(TL)
5,00
4,85
5,43
7,90

49,3 :
46,2
45,4
44,9 '

Cari fiyatlarla
Toplam Yat ırtnı
Miktarı : Milyar

(TL)
10,14
10,1
11,95
17,60
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Kaynak : O. Nuri TORUN, (1968) « İ .D.T.'nin Yat ı rım Politikas ı ve
Gereekle ş tirilmesindeki
Bu Teşekküllerin Kalk ı nma Plân ınin
Rolleri», iktisadi Devlet Te şekkülleri. içinde, E.S.E.M. Yay ı n ı ,
İstanbul, sh. 162.
Tablödan da anla şı lacağı üzere 1963 - 1968 y ı llarında: özel kesimin
yatı rımlar içindeki pay ı gittikçe azalmaktad ır. Genel -yat ı rımın< ortalama
yüzde 46 civar ı nı teşkil eden özel kesim yat ır ımlar ı içinde kooperatif kesimin ne kadar bir paya sahip olduğunu bilememekteyiz. Ancak Türkiye'deki kooperatiflerin durumunu göz önüne getirirsek bu pay ın .pek de
önemsenecek bir miktarda olmad ığı sonucuna varabiliriz.
Kamu sektörü yat ırmalar ın ın daha çok tamamlay ıc ı ve sektörlere
öncülük yapma niteli ğinde olduklar ı nı ve icab ı halinde bunlar ın* özel kesime devredilebileceği 3460 sayı l ı kanunla belirtilmektedir. Ancak bunun
ne zaman ve ne şekilde olaca ğı da pek belirgin
b) Arz, ve Talep Bak ım ı ndan: Gerek kamu. gerek özel ve gerekse
kooperatif sektör arz ve talep bak ım ından da birbirlerine rakip' olabilirler. Arz ve talep yönünden rekabetlik derecesini ölçebiln ı ek için belirli
malları n hangi sektörlerce ve ne miktarlarda piyasaya ariedildi ğini•. veyahut ne .tip mallar ı n ne kadar miktarlar ı bu kesimler taraf ından talep edildi'ğ inin ayrı ayrı ara ş tırılması kal) etmektedir.
c) I gücü ve Di ğer Faktörler Bakım ından Rekabedik
likle yeti şmiş eleman bak ı m ı ndan her üç sektörün rakip oklu ğu meydan-,
clad ı r. Yeti şkin ve tecrübeli elemanlar ı n özel sektöree daha fazla ücret
ödenerek istihdam edildi ği bilinmektedir. Devlet kesiminde, özellikle İ k-

('``) 1968 y ı lı na ait rakamlar »T.C. Resmi Gazete, 10 Aral ık 19.69, SayI:
' 13373, sh. 6.» dan al ınm ıştı r, 1965 fiyatlar ına göre,dit.,
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tisadi Devlet Tesekküllerinde fazla ücret ödenerek yeti şkin elemanlar ı n
tatmin edilmesine gidilmekte ve bu elemanlar ın mevcut teşekküllerde
kalmas ı sağlanmaktad ı r. Ülkemizde kooperatif kesimi henüz kendi varlığı nı gösteremediğinden, yetişkin elemanlar ı istihdam edememektedir.

a

Kooperatif knruluslar, —toplum aras ında ekonomik bir kurulu ştan çok
sosyal yard ımlaş ma kurulu şları olduğu kanı sının hakim olmas ı— nedeniyle sılihatli kooperatif i şletmeleri geli şememekte ve bu yüzden de yeth?k.rı ve kaliteli elemanlar ı bünyeşine çekememektedir. Bu kesimde daha
çok kooperatifçiliği ideal olarak benimse ınis kişiler çalışmaktadır. Bu nece ılle kaliteli sevk ve idare elemanlar ından yoksun bulunan kooperatif
sektör
rnekleme» safhas ı nı uzun y ı llardan beri bir türlü a şamam ıştır.
Basit emek aç ı sından ise sektörler aras ında önemli bir rekabetin olaca ğı
pck umulmamaktad ır.
IV. KOOPERATIF KURULUŞLARA RAKİP OLABILECEK DEVLET KURULUŞLA RI
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Sermaye birikiminin az, dolay ısiyle özel kesimin yat ırım seviyesi düşük olan az geli şmiş ülkelerde devlet, sermaye birikimini art ırma, piyasa
yaratma bak ım ından bir tak ım sorunlarla karşı karşıyad ır. Ancak devlet
ilk planda k ı t olan ve fakat çe şitli ellerde dağınık bir halde bulunan faktör veya potansiyellerden yararlanarak mevcut ekonomik bozukluklar ı bir
an evvel düzeltme ve toplum hayat ı nı daha ileri bir seviyeye götürme amacını gerçekle ştirmeye çalışır. Bu bak ımdan kooperatifçili ği benimsemesi
veya onun geli şmesine yard ımcı olması kaçınılamaz. Hatta dengeli bir
kalk ınmanı n gerçekle ştirilmesini sağlayabilmesi için az geli şmiş ülkelerde
devlet ekonomik politikas ı içinde kooperatifçili ğe büyük ölçüde yer vermesi gerekti ği bir .çok düşünürlerce sal ık verilmektedir.
Bunun yanında devlet, iktisadi ve sosyal amaçlar ını daha h ızlı bir
şelcilde gerçekle ştirmek için kendisi de bizzat üretici veya piyasa düzenleyici olarak ortaya ç ıkabilir. Bu hususlar ı gözönüne aldığımızda kooperatif kurulu şları n kolaylıkla basarabileceği görevleri devlet kurulu şları
yapar bir duruma gelir. Konuya bu aç ıdan baktığımızda Türkiye'de kooperatiflerin basarabilece ği birçok islerin iktisadi devlet kurulu şları ile
karma iktisadi kuruluslarca yap ıldığı göze çarpmaktad ır. Biz burada
hangi kuruluşların ne derecede kooperatif kurulu şların yapabileceği bir
i şi yapt ı klarını —elimizde veri yoklu ğundan ötürü— tesbit etme ğe çal ışmıyacağız. Ancak bu kurulu şların bazı larının isimlerini vermekle yetineceğiz. Daha etrafl ı arastırmalarla, kooperatiflerle bu devlet kurulu şları
aras ı ndaki .rekabet .dereceleri ortaya konulabilir. Burada bir örnekle ye-
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tinmek istiyoruz. 1968 da 3,6 milyon ton olan sup'i gübre tüketiminin
317.998 tonu Tarım Kredi Kooperatifleri kanaliyle çiftçiye ula ştı rılmışt ır. Tar ım Kredi Kooperatifleri çiftçiye ula ş t ı rd ıkları gübrenin 250.000
tonunu ithal yoluyla temin etmi ştir. 1967 den beri Tar ım Kredi Kooperafinerinin gübre ithal etmesi Zirai Donat ım Kurumunu tedirgin etmi ş
ve Tarım Kredi Kooperatifleri Yard ımlaşma Birliğinin gübre ithal etme
ve fabrikalardan gübre sat ı n alma yetkisinin kald ır ılmas ı hükümetten istenmi ştir (15).
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Kooperatifler daha ziyade özel i ş letmelere sahip ki ş iler tarafından
meydana getirildi ğirden, faaliyet sahalar ı kârl ı lık derecesi yüksek olan
sahalar olacakt ı r. Bu nedenle alt yap ı yatırımları nı hedef alan devlet kurulu şları kooperatiflere rakip olmaktan çok kooperatiflere yard ımcı kuruluş lar niteliğinde olabilirler. Bunun yan ı nda yukar ıda kaydedildiği gibi
kooperatif kuruluslarca gerçekle ştirilebilecek iktisadi faaliyetlere konu
edilen Toprak Mahsulleri Ofisi, Süt Endüstrisi Kurumu, Zirai Donanin
Kurumu, Et ve Bal ı k Kurumu, Gima, Migros v.b. gibi devlet iktisadi ve
kamu karma kurulu şları , kooperatiflere rakip kurulu şlar olarak bak ılabilir. Ancak üretici ve tüketici yönünden yeterince örgütlenmenin geli şemediği ülkemizde bu gibi kurulu şların fayda ve mahzurlar ı tart ışı labilinir. Bu kuruluslar ı n en büyük mahzurunun, kar şı laşı lan ekonomik güçlükler kar şı sında üretici ve tüketicilerin örgütlenme duygusunun geli şme
sini engel olucu bir nitelik arzetmesidir, denilebilir.
SONUÇ

Mevcut devlet ve kooperatif kurulu şların ı n rekabet derecesini ülkemiz içinde tayin etmek halihaz ı r verilere göre oldukça güçtür. Bu nedenle devlet, özel ve kooperatif sektörlerin sermaye, arz ve talep, i şgücü
ve benzeri gibi hususlardaki rekabet derecelerini ölçmek, tayin etmek
ve çe ş itli araştı rmalarla olacakt ı r. Öte yandan mevcut devlet kurulu şlar ı n kanun _ve nizamnamelerinde (örne ğin Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu) genellikle kooperatifçili ği destekleyici, te şvik edici ve hatta bir nokta da faaliyetlerinin bir ço ğunu kooperatiflere devredebilecekleri kaydedilmektedir. Ancak bunun ne zaman nas ıl ve ne sekilde gerçekle ştirileceği tartışmalara yol açacak bir sorundur,

(15) Ziya Gökalp MULÂY1M, (1970), Sun'i Gübre ve Koopertifler,
Ulusal Gazetesi 11 Mart 1970, Ankara,
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FEDERAL ALMANYA'DA KOOPERAT İFÇİLİĞİN
ESASLARI VE HUKUK/ REJIMI (*)

Çeviren : HARUN PASTANOĞLU
Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu
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Baş kan Vekili

Gi ri ş

Günümüz Almanya's ının Kooperatifçiliği gibi gelişmiş bir Kooperatif Hareketin uygulamada çok çe şitlilik göstermesi bir özelliktir. Şekillerin fazlal ığı , bir sorunu hemen ortaya koymaktad ır : Kooperatifçili ğin
uzmanlaşmış bir çok kesimine ait pek çok çe şitli kooperatifin, bu Kooperatif Hareketin etkenli ğini yansıttığı ş üphesiz doğrudur, fakat ayn ı zamanda, bu çe ş itli kooperatif yap ıları n' birbirine yakla ştıran ortak unstrların kesin olarak neler oldu ğunu bilmek de, isim ve menşe aranmaksızın, bir konu olarak ortaya ç ıkmaktadır.
Esasen, görünü şte, teşkilat ve teşebbüs ekonomisi alanında her kooperatif, ya da kooperatifler kategorisi taraf ı ndan çözümlenecek özel sorunlar, özel görevler ve amaçlar ın birinci derecede bir rol oynad ığı görünmektedir. Fakat, pek sarih ve pek aç ık olmayan temel özelliklerin ve
ortak unsurların önemsiz, ya da az önemli olacağını düşünmek yanlış
olur. Tam tersine, eğer tümüyle kooperatifçiliği uygun bir biçimde kavramak ve anlamak ve münferit kooperatiflere dü şen günlük çalışma ve
belli görevleri tam anlam ı ile takdir etmek isteniyorsa, bütün kooperatifler için ortak olan temel unsurlar ı bilmek gereklidir Kooperatif Hareketin büründüğü çeşitli şekillleri incelemek, ve özellikle mahalli kooperatifler, ya da bir kooperatif kesimi çerçevesinde te şebbüs ve teşkilat eko-

(*) Marburg s/Lahn Üniversitesi Kooperatif Ara şt ı rmalar Enstitüsü taraf ı ndan sunulan rapor.
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nomisinin özel sorunlar ı nı ele almak önemli ise de, kooperatifçilik hakkında tam bir görü ş sahibi olunmak istenildi ği zaman, temel ilkeleri ihmal etmemek de az önemli değildir.
Tüm Kooperatif Hareketin bütün görünii şleriyle, bulunduğu seviye
ne olursa olsun her kooperatif eylemin, her şeye hakim bir amaca, kooperatif dü ş üncenin gerçekleştirilmesi amac ına, tâbi olduğunu müşahade
etti ğinde gözlemci, olaylar hakk ında derin ve bu sebeple, do ğru bir kanıya kolayca vas ıl olabileceği söylenebilir.

pe
cy
a

XIX uncu yüzy ılın ortalar ına doğru Almanya'da Hermann Schulze
Delitzsch ve Friedrich Wilhelm Raiffeisen taraf ından geli ş tirilmi ş olan
bu kooperatifçilik fikri, bir kaç kelime ile şöyle özetlenebilir : Herkesin
yararına olarak bir eylemde isbirli ği yapmak amac ıyle biraraya gelen
kişiler arafından serbestçe kurulmu ş olan bir topluluk sayesinde ekonomik
alanda kar şı lıklı yardımı örgütlemek. Aç ıktır ki, ekonomik geli şme ve
refah, basit bir fikirden hareketle kendili ğin olmaz; bu fikrin realiteye intibak ettirilmesi önemlidir ve bu da, kooperatif Hareketin ula ş ması gereken bir hedeftir.
Kooperatifçiliğin üstüne ald ığı görev, birinci plânda, büyük bir dinamizm ve te şebbüs ruhu ile pratikte mü şterek davaya hizmete haz ı r insanlar ister. Eğer bugün, bir çok ülkede, geli şmi ş ya da geli şmekte bulunan bir kooperatifçilik ıneveutsa, bu bilhassa bu vas ıfta ki şilerin daima
bulunmu ş ve bulunmakta olmas ından ileri gelmektedir.
Öte yandan, kooperatif çaban ı n etkili ve verimli olmas ı için, fertlerin heyecan ının ve imanının tek başına yeterli olmad ığı da bir gerçektir. Topluluk yolu ile gönüllü karşılıklı yard ım dü şüncesini gerçekleStirrneğe çal ışıldığı zaman, topluluğun mahiyetinin, eylemin uygulamaya ko ,:
nulduğu ilkelerinin ve uygulama tarz ı nın açık bir şekilde anlaşı lmas ı da
önem arzeder. Kooperatif toplulu ğun amaçlar ı ve çal ışmas ı , topluluk tarafı ndan tatmin edilmesi gereken ekonomik ihtiyaçlar ın mahiyetine göre,
her özel durum için, çe ş itlilik gösterecektir. Örne ğin, kredi elde edilinesi
sözkonusu olunca, kar şı lıklı yard ımlasmay ı gerçekle ştirmek için, birlikte mal satın alma, ya da satma durumunda oldu ğundan daha başka vasıta ve imkanlara müracaat etmek gerekli olacakt ır. Teş ebbüslerin özel
konuları ile ilgili olan kooperatiflerin pratik çal ışnı alarındaki bu farklar,
burada incelenecek de ğildir. Burada önemli olan, faaliyetin özel konusundan bağımsız olarak, te şkilatı ve kooperatif toplulu ğunun —eğer bu
topluluk, karşılıklı yard ı m topluluğu olarak kooperatifçilik fikrini gerçekleş tirebilecekse faaliyetini tayin eden ilkeleri aç ıkça görmektedir.
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Aşağıda gösterilen ilkeler, kooperatifin özelli ğini tayin eder ve onu
diğer bütün topluluklardan ay ırır. Hukuki sekilleri ne olursa olsun, bu
ilkeler bütün kooperatifler için geçerlidir. Kooperatife verilmi ş olan hukuki ş eklin, kooperatif fikrin gerçekle şme tarz ı üzerinde etkili olmad ığı
doğrudur. Bunun tam tersine, iyi tedvin edilmi ş bir kooperatif hukuku,
kooperatifçiliğin geli şmesine kesin bir şekilde yard ımcı olur. İyi adapte
edilmeyen hukuki kaideler de, kooperatif Hareketi köstekler, hatta imkansız kılar. Kooperatifçili ğin genel statüsü, daha sonraki bir bölümde
ele alınacaktır. Bununla beraber, bu etüde giri şmeden önce, kanunun
getirmediği fakat önceki her statüde mevcut olan baz ı ana kuralları hatırlamam ız yerinde olacakt ır. Bu kurallar, Kooperatifçili ğin gene ayn ı
mahiyetinden çıkmaktad ırlar. Bunlar, kooperatif dü şüncenin gerçekleşmesini yöneten kurallard ır. Uygun bir hukuki ortam içine kooperatifkiliği oturtabilmek için, bu ilkeleri bilmek gereklidir. İşte bu dü şünce ile,
gelecek bölümlerde, kooperatif dü şünceyi realiteye intibak ettirmek için
bize önemli görüneni k ısaca belirtmeye çal ışacağız.
t. Ortaklarının hizmetinde kooperatif

pe

Bir Karşılıklı Yardım topluluğunun genel amac ı, yani çabalar ının
yönünü tayin eden hedef, bu toplulu ğa dahil olan herkesin özel ekonomik menfaatlann ı n bir yard ımdan yararland ırı lmasıdır.
Bunun anlam ı şudur : müşterek faaliyet, ekonomik alanda kendini
gösterir. Bu takdirde kooperatif, birinci plânda ekonomik bir nitelik kazanır. Bu açıdan kooperatif, ekonomik görevleri üzerine alabilecek ve
bu görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilecek güçte olmal ıdır. Bu
temel yöntem, kooperatifi, dini, siyasi ve moral karakterli her türlü topluluktan ayırd ığı gibi, kendine özgü bir ekonomik faaliyeti olmayan kooperatif ya da mesleki karakterli her çe şit menfaat topluluklar ındanda ay ınr. Gene bu yönelim (orientation) kooperatifi, Ticaret Hukukuna göre
teşekkül etmi ş sermaye ya da şahıs şirketleri şeklindeki klasik sanayi
ve ticaret te şebbüslerine yaklaştırır.
Oysa, bir kooperatif toplulu ğun amacı daha geniştir. Ortak te şebbüsün faailyeti, gerçekte ortaklar ın ihtiyaçlarına bağlıdır, çünkü bu ihtiyaçlar asl ında kooperatifin ana faaliyet konusunu te şkil eder. Bu sebeple, kooperatif te şebbüs, kazanç sağlamaya kalk ışmayacak ve fakat ortak-
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larının faaliyetlerini, ya da aileyi stk ı ntıları nı etkili bir şekilde gidermeye destek olacakt ır. Büyük kazançlar temin etmek kooperatife dü şmez,
kooperatifin dengeli bir bilançosu ve ortaklar ı nı n hizmetinde olmas ı gereklidir, bundan fazlas ı değil. Demek oluyor ki kooperatif, ortaklar ı na,
onları n kendilerine özgü ekonomik görevlerini yerine getirmelerine yard ımcı olacak şekilde ihtiyaçlar ı olan maddeleri sağlıyacak ve onlara hizmet edecektir. Bu faaliyetin temelinde olan ilke, —hizmet görmek ve
genel ekonomide oldu ğu gibi kazanç pe şinde koş mamak— koopera:
rejimin temel ta şlarından biridir.
2. Ortakların ve müşterilerin kimli ği
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Kooperatif taraf ından ortaklarına ekonomik yarar sa ğ lama ilkesi,
pratik alanda baz ı sonuçlar do ğurur. Böylece kooperatif te şebbüsün faaliyetini ortaklar ı ile olan işlemlere yöneltmesi istenir. Kooperatif hizmetlerine ba şvurmak suretiyle de ortaklar, kendi ekonomik ihtiyaçlar ı nı elverişli bir biçimde tatmin etmek olanaklar ına sahip olurlar. Buna karşılık, kooperatif olarak kurulmu ş bir topluluk da, her türlü halde ortakları için en uygun şartlar ı sağlıyarak, onlar ın yiyecek maddeleri ihtiyaçlar ını gidermek, onlar taraf ından getirilen ürünleri sat ın almak, onlara
kredi bulmak, konut vermek, ya da onlara di ğer her çe şit hizmette bulunmak amaçlar ı nı güder. Prensip olarak, ortak bir eylem ile ortaklar ı n
bizzat kendileri için yaratt ıkları ekonomik olanaklardan baskalar ının da
yararlanmas ını haklı gösterecek bir yön mevcut de ğildir.
Kooperatif bir şefkat kurumu değildir; kooperatif, faydas ı prensip
olarak, onu kurmu ş ve i şletmekte olanlara ait olmas ı gereken bir ekonomik teşebbüstür. Bununla beraber, daha önce de i şaret etmi ş olduğumuz
üzere, her şeyden önce bir ekonomik te şebbüs olmakla beraber, kar elde
etmek amac ıyle kooperatif orta ğı olmayan ki şilerle i şlem yapan kazanç:
gayeli bir teşebbüs değildir. Gerçekten ortak olmayanlarla i şlem ancak,
kooperatifçilik ruhuna ve hizmet etme ilkesine ayk ı rı olarak, kâr elde
etmek dü şüncesiyle yap ılabilir.
Yanlış anlaşılmalardan kaç ı nmak için şunu belirtelim : kooperatifin
ortağı olmak, ya da olmamak keyfiyeti, her i şlemin istisnai bir şekilde
ve kendiliğinden ortak olmayanlarla yap ılmasının yasak edildi ği anlam ı na gelmez. Şüphesiz ki, muameleler kooperatifçili ğin temel görevine (yani ortakların ekonomik yararlar ına) uygun biçimde olmak kayd ıyle, kooperatife yabanc ı kişilerle, ya da kurulu şlarla i şlem yapılmasında hiç bir
sakınca yoktur. Ortak olmayanlarla yap ılacak işlemler konusunda birinci
planda «iadeli» diyebilece ğimiz muameleler dü ş ünülebilir. Örneğin, koo-
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peratifin sonradan ortaklar ına temin edece ği bazi mallar ın satın al ınması,
ya da kooperatif ortaklar ının işletmelerinden, ya da te şebbüslerinden
gelen malların satışı gibi... Eğer ortak olmayanlarla yap ılan muameleler,
ortaklar ile yap ılan muameleler ile tam bir uygunluk gösteriyorsa, baz ı
hallerde kooperatif, amac ına hizmet edebilir. Örne ğin, kooperatifin yeni
ortaklar kaydetmeyi umut etti ği haller böyledir. Kooperatif i şlemlerinin
ortak olmayanlara te şmil edilmesi halinde baz ı kooperatif tesislerinin tam
kapasite ile çalışabileceği de dü şünülebilir (örnek, frigorifik bir antrepo,
ya da bir peynirhane için durum böyledir). Kooperatife yeni ortaklar
çekebilecek olan bu muameleler, kooperatif hizmet ve ekonomik yararl ılı k ilkeleri ile uzlaşabilir işlemlerdir. Ve hiç şüphe yoktur ki, bu gibi i şlemler, kooperatiflerin faaliyetleri aras ı nda mütalaa edilirler. Bundan
başka ,özel hal ve ş artlar ın gerektirdi ği her seferinde, kooperatifin ortak
olmayanlarla muamele yapmas ı kabul edilebilir, ve hatta zorunlu görülebilir. Bu keyfiyet, bir kooperatifin, ya da kooperatifçilik kesiminin genel ekonomik menfaatlar yönünden baz ı görevler yüklenmesi hallerinde
bahis konusu da olabilir. İşte bu dü ş ünce iledir ki, 'Almanya'da yürürlükte bulunan mevzuat, sütçü kooperatiflerini, kooperatif olmayan süthanelerle ayn ı şartlar alt ında, belli bir bölgede süt sat ışı ile görevlendirmiştir. Bunun sonucu olarak sütçü kooperatifleri, bu bölgede bulunan
her i şletmeden, kooperatif olsun olmas ın, yalnız süt almaya yetkili de ğil,
fakat sütü almaya mecburdurlar da. Ortak olmak, ya da olmamak kooperatiflerin bu görevleri üzerlerine almaya engel te şkil etmemektedir. Fakat, kooperatifin kendi yap ı sı içinde, ortak olanlar ile muamele yapmaya
doğru yönelmesi esastı r ve bu, kesin bir özelliktir. Ve bunun sonucu
olarak da, ortak olmayanlar ile muamele, hiç bir zaman kooperatif faaliyetini etkileyecek ölçüde de ğildir.
Kooperatifin mahiyetini izah eden ve faaliyetini me şru kılan çizgiler bunlardır. Bu çizgileri geçecek her kooperatif, kooperatif olmak karakterini, kaybeder ve mahiyetini de ğiştirmi ş olur.
3. Kooperatif demokrasi ve sorunluluklar ın bölünmesi
Ekonomik yarar sağlamak üzere ortak bir eylem olarak kooperatif
düşünce ile kurulmu ş bir topluluğun, ilgililer taraftndan izhar edilen tamamen hür ve serbest bir kar şı lıklı yard ım iradesinin ifadesi ve sonucu
olarak ortaya ç ıkmış olması gerekmektedir. Bu görü ş, gönüllülük ilkesi
üzerine istinat etmektedir. Gene bu görü ş , bu topluluğun ve onun Maliyetinin serbestçe biraraya gelmi ş olanlar ı yak ı ndan ve münha şıran ilgilenclirmeşini gerekli k ı lniaktadr. O itibarla, kooperatifin i ş leri; ortak te2
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şebbüsiin üzerine alaca ğı belli görevler ile bu te şebbüsün yönetimini eline
alacak olan ki şi, ya da ki şiler hakk ında prensip olarak yaln ız' ortaklar ın
karar vermeleri gereklidir.
Al ışıldığı üzere kar şı lı kl ı yard ı m dü şüncesinin sonucu olarak gösterilen demokratik yönetim ilkesi, ortaklar ı n diğer ortaklarla payla ştıkları
kiş isel sorumluluklar ı nda ifadesini bulur. Demokratik yönetim ilkesi, ortaklar ı n kooperatif i ş lerinde külfet ve rizikolar ı üzerlerine almalar ın ı gerekli kı lar. Ortaklar, kooperatifin görevlerini yerine getirebilmesi iç ın
ihtiyac ı olduğu vas ı ta ve imlânlar ı harekete geçirmek zorunda olduklar ı
gibi, gerek şahsen, gerekse nakit tevdi etmek yoluyla, kooperatif tarafrndan giri şilen taahhütlerin sorumluluklar ını yüklenmek durumundad ırlar.
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Demokratik yönetim ve gönüllü bir temel üzerinde sorumluluklar ı n
bölüşülmesi, bu açıdan, kooperatif dayan ısmasının ve yardımlaşmanın
temel unsurlar ı olarak görünmektedir. Her ortak, tüm kooperatif için
son derece önemli oldu ğundan, sözü edilen iki unsur, kooperatife çok
kuvvetli bir ki ş ilik karakteri verir. Bu prensipten hareketle, ba ğımsız ve
demokratik yönetim ile ortaklar ı n sorumlulukları bölüşmeleri sayesinde
Kar şıl ı klı Yard ım ı n içinde geli şebileceği şartlar ın yaratı lması na Devletin
yard ım etmesi gerekece ği sonucuna var ılamaz. Bu konu, daha sonraki
bir bölümde ele al ı nacaktı r.
4. Kooperatifin insan-üstü karakteri ve «Aç ık Kapı » kuralı

Kooperatif dü ş üncenin gerçekleşmesi, te şekkülün varl ığı nın devamlılığı n ı gerektirir. Gerçi, kooperatif, daima geni ş ölçüde ortaklar ın varl ığına bağl ı olacak ve faaliyeti de geni ş çapta daima, belli bir anda etrafı nda toplad ığı ortaklara doğru dönük bulunacakt ır ama, ya ş antısı nı devam ettirmek için, kurucular ı nı n varl ığı ndan bağımsız olarak bir varl ığa
sahip olması gerekmektedir. Şu, ya da bu ortağı n ölümü, ya da istifas ı= kooperatif toplulu ğunun devam ını, eğer bu topluluk kooperatif düşüncenin gerçekleşmesi için uygun bir araç olmak durumunda ise, tehlikeye atmamal ıdır.
Bu görü ş aç ısı ndan, kooperatifin yaln ız yasadığı an ı n ortaklar ına
hizmet etmesi de ğil, fakat geleceği de düşünmesi ve tedbir almas ı gere-.
kir. Gelecek için görevi gözönünde tutuldu ğu takdirde, Kar şıl ı kl ı Dayan ışma arac ı olan kooperatif, zaruri olarak insan-üstü bir karakter
kazanmaktad ı r.

Aynı görü ş aç ısından, kooperatifin bir ba şka karakteri daha tes-
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pit edilebilir : Kooperatif, prensip olarak, faaliyetine kat ılmak isteyenlerin hepsini ortakl ığa kabul etmelidir. «Aç ık Kap ı » kuralın, hiç bir
sınır tanı madan, ya da hiç bir şart ileri sürmeden kooperatifin her yeni
geleni ortak olarak almaya mecbur oldu ğu anlam ında almamak gerekir. Gerçekten, adaylar ın kooperatife kabul edilmeleri için yerine getirmek zorunda bulunduklar ı bazı ş artları haklı gösterecek bir çok ekonomik ve hatta sosyolojik yönler vard ı r. Ş üphe yok ki, adayın ortakl ık
sıfatı ndan ileri gelen normal bütün vecibeleri yerine getirmeyi taahhüt
etmesi gerekmektedir. Örne ğin, adayın, belli sayıda iştirak sermaye payı taahhüt etmesi gibi. Bunun yan ında bazı diğer şartlar da ileri
siirülebilir. Örneğin, aday ı n, kooperatifin faaliyette bulundu ğu yerde
oturmas ı , ya da belli bir mesleki toplulu ğa mensup olmas ı istenebilir.
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Bu kuralın ası l amacı bu değildir, bu kuralla elde edilmek istenen şeykarşı lıkl ı yardım toplulu ğuna katı lman ı n bu topluluğu kurmu ş olanlara,
yada belli bir anda bu topluluğa girmiş olanlara bırakı ln ıamasıdır.

cekten bu tekelci görü ş , kooperatif dü ş ünce ile bağdaşamaz. Ayn ı düşün,ce ile denilebilir ki, gerçek bir kooperatif olmak isteyen her toplulu ğun,
gelecekteki ortaklar hakk ında aç ık bir dü şünce sahibi olduğunu göstermesi lazımdır.
Kooperatif toplulu ğun önceki bahislerde üzerinde israrla durdu ğumuz özellikleri, - i şaret etti ğimiz gibi - kooperatifçili ğin temel görevinden ileri gelmektedir : Kooperatif dü şünceyi realiteye intibak ettirmek.
Bu özellikler, kooperatif toplulu ğun aynı mahiyetinden has ıl olmaktad ır. Bu müşahade, iki yönden önem arzeder
Bir taraftan, bu temel ilkelerin tümüne riayet etmeyen ve bu itibarla kooperatif dü şünceyi gerçekle ştirmesi beklenmiyen, hatta d ış görünüşleri itibariyle kooperatiflere yakla şsalar bile, kısacası gerçek birer
kooperatif olmayan di ğer bütün topluluklardan kooperatifi ay ırır.
Diğ er taraftan, kooperatife özgü bu temel ilkelerin tümünün bilinmesi, kooperatifçili ğe ilişkin hem genel hem özel ekonomik, sosyolojik,
ve hukuki sorunları iyi kavramak ve bunlar hakk ında yargıya varmak
ı çin gerekli olan temeli haz ırlar. Bu incelememizin çerçevesi içinde bizi
ilgilendiren bu sorunlar ın büyük bir kısmı üç tür içinde toplanmaktad ır.
Bunlar, kooperatifçili ğin tümüne ili şkin, şu ya da bu kesimin özel konularını aşan genel ve temel sorunlard ır : Kooperatifçilik ile Devlet ara.,
sındaki iliş kiler, kooperatifçiligin hukuki statüsü, Federal Almanya Cumhuriyetinde bölgesel ve merkezsel kooperatif te şekküller, bu sorunlard ır,
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KOOPERAT İFÇİLİK İLE DEVLET ARASİNDA İLİŞKİLER
«Kooperatifçilik ile Devlet aras ı ndaki ili şkiler» ile ilgili bütün sorunların derinliğ ine incelenmesi bu eserin hacmi içinde mümkün olmad ığı gibi, düşünülmemiş tir de. Burada söz konusu olan sadece okuyucuya konu
hakk ı nda genel bir fikir vermek, Almanya'daki durumu belirtmektir.
1. Kooperatifçili ğ e nispetle Devlet faaliyetinin s ınırları ve
imkanları
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Sorun çok sade bir şekilde ele al ınd ığı zaman, topluluklar ın kooperatif şeklinde ortaya ç ıkmaları an ı nda Devlet için birinci sorun, bu
karşılıklı yard ım toplanmalar ın ın özel te şebbüsün me şru bir gösterisi olarak tan ı n ı p tanı nmayacaklar ı d ı r. Bu eserde ikinci ihtimali derinlemesine
incelemekte yarar yoktur. Zira, hukukun üstünlü ğünii ve özgürlük ilkesini tan ıyan bir Devlette bu temel soruna cevap ancak olumlu olacakt ır.
Esasen, ekonomik geli şmeye ve ki ş inin refah ına ve en sonunda bütün bir milletin kalk ınması na uzanan bir yola, etkili ğini göstermi ş ve
delillerini ortaya koymu ş olan bir yola kooperatifçili ği yasaklamak, ve
kooperatifçilikle mücadele etmek suretiyle, set çekmek de pek ak ıl iş i olmaz. Toplumun kooperatif eylemi tan ımaya karar verdiği andan itibaren
Devlet, kooperatifçili ğe ıı t yukar ıda tespit etti ğimiz temel ilkelerin tümüne sayg ı göstermek zorunda kalm ış tı r.
Bununla beraber bu mü şahade, kooperatifçilik ile Devlet aras ı ndaki
ilişkiler ile ilgili sorunlara kesin bir cevap te şkil etmemektedir. Bu müşahade ancak bu ili şkileri daha iyi anl ıyabilmek için bir hareket noktas ı
olmaktad ır. Bu anlamda bu mü şahade, ş undan daha fazlas ı nı ve daha
az ını ifade etmemektedir : Kooperatifçilik te şebbüsün tan ınması nı ciddiye alan bir Devlette, kooperatif faaliyete yaln ız müsaade edilmekte yetinilmemeli, fakat kooperatiflerin örgütlenmesinde ve kooperatif i şlemlerinde kooperatif ilkelerin uygulanmas ı ve bu ilkelere sayg ı gösterilmesi de
kabul edilmelidir. Örnek olarak, kanun, ya da tüzük metinleriyle, ya da
idarî tasarruflarla demokratik yönetim ile sorumlulu ğun ortaklar taraf ından paylaşı lması imkans ız k ı lmak, ortaklarla yap ı lan işlemlere kooperatiflerin yap ı sal özelliklerinin uygulanmas ı na engel olmak, hatta her türlü
gerçek kooperatife özgü olan hizmet görme ilkesini tarafs ı zlaştırmak, bu
arzu ile uzia.şamaz,
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Bu örnekler, Kamu makamlar ının kooperatif faaliyeti özel te şebbüsün meşru bir gösterisi olarak görmelerinin sonucu olarak Devletin Kooperatifçilik kar şısında uygulayacağı politikanın sınırlarının ne olacağını
açık bir şekilde göstermektedir. Bu s ınırların âzami bir geni şliğe kadar
uzandığına şüphe yoktur. Bu s ınırlar, Devletin kooperatifçili ği yapan ilkeleri yererek kendi karar ında israr etmesine manidir. Bu s ınırların içinde Devlet ile kooperatifçilik aras ındaki ilişkiler, bir çok yönlerden çe şitlilik gösterir. Bu ili şkiler, Devletçe gerekli ilginin tam olarak gösterilememesi, «b ırak yapsınlar» politikasının yürütülmesi şeklinde olabileceği
gibi, hayırhah bir tarafs ızlık, ya da ilgili bir dikkat gösterme ya da çok
çeşitli siyasal, sosyal, ekonomik ve hukuksal sebepler ve çok değişik çabaların sonucu olarak Kamu Makamlar ının kooperatifçilik kar şısında
gösterecekleri belli bir davran ış şeklinde de olabilir.

yardımı

a

2. Kamu idarelerinin müdahaleleri ve tutumlar ı , Devletin mali
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Kooperatifçili ğin ulusal ekonomide kazanaca ğı önem gözönünde tutulduğunda, bütün dünyada, hiç bir Devletin kooperatifçilik kar şısında
tamamen hareketsiz kalamad ığının ve netice itibariyle bütün Devletlerin
Kooperatifçilik ile fiilen me şgul olduklarının müşahade edilmesi hiç te
hayret uyand ıran bir durum de ğildir. Bu müşahade Almanya içinde do ğrudur. Almanya'da Devlet, Kooperatifçilik konusunda çok etrafl ı bir
mevzuat getirmi ştir. Bundan bahsetme f ırsatını bulacağız.
Önce, şu hususu tespit etmek yerinde olur : Devletin görevi, kanunlar çıkarmak suretiyle kooperatif faaliyetlere sa ğlam bir hukuksal temel
meydana, getirmekten ibaret olmamal ıdır. Devletin daha uza ğa gitmesi
ve Kooperatifçili ğe ilişkin bazı idari tutum ve davran ışları ve bazı görevleri benimsemesi gerekir. Devletin bu görevleri hangi noktaya kadar ve
ne şekilde üzerine alıp alamayacağı konusu, her durumun kendine özgü
hal ve şartlarına göre değerlendirilmeli ve çözümlenmelidir. Durum, ne
şekilde olursa olsun, hiç bir resmi müdâhaleyi hakl ı gösterecek tarzda olmayabilir. Diğer hallerde, Devletin mali yard ım şeklinde, ya da gerektiğinde, Kooperatifçili ğin sıhhatl ı bir geli şmesini temin etmek ya da te şvik
etmek için, bazı denetim ve gözeti m görevlerini üzerine alarak yard ımda
bulunabileceğine de işaret etmek yerinde olur. Devlet taraf ından yapılan
bu yard ımın, hiç bir şekilde, Kooperatifçiliğin temel ilkelerini zedelememesi gerekti ğine daha önce i şaret edilmi şti. Aynı suretle, Kooperatifçilik ilkesinin tan ınması esasına müstenit olarak Resmi Makamlarca al ınan tedbirlerin amac ı, fertlerin yarar ına, başka deyişle, netice itibariyle
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bütün bir ulusun yarar ına olarak gerçek bir kooperatif eylemin te şvik
edilmesine. - (nihayet mümkün k ı lınmas ına) yard ımcı olabilmektir, ya da
olmalıdır. Bu amaç; Devletin müdahale olanaklar ını başka amaelara yöneltmek suretiyle elindeki imkanlar ı kötüye kullanmas ı ile uzlaşamaz ve
sonra bu amaç, idarenin yetkilerini kullanarak Kooperatifçilik ilkelerine
saygılı olmasın ı da gerekli k ılar. Bu nokta, Devlete verilecek denetim ve
gözetim görevlerinde oldu ğu kadar, her türlü mali yard ım şeklinde de gözönünde bulundurulur. Bu yard ımın meşru gayesi, görevlerinin yerine
getirilmesinde kendilerine yard ımcı olmak üzere kooperatiflere maddi
olanaklar sa ğlanmas ı olabilir. Bu aç ık amaç için Devlet paralar ının kullanılmasını garanti etmek üzere, gerekli görülürse, bu kullan ılışın denetimini öngören bazı şartlar ileri sürülebilir. Fakat, kooperatifçili ğin teş vik edilmesi ve tan ınmas ı çerçevesinde olarak Devletin yapmakta oldu ğu
yardımların devam ı süresince, bu şartlar hiç bir şekilde güdümlü bir karakter almamal ıdır.
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Özetle, Devletin kooperatifçilik alanına müdahalesi, her hal ve ş artta, kooperatif eylemin tan ınmas ı ile her zaman uyu şmaz değildir. Kamu
yetkililerinin davranışı , duruma göre, pekala hakl ı görülebilir ve hatta gerekli dü şünülebilir. Fakat bu takdirde, Devletçe al ınacak her tedbir ve getirilecek her mevzuat ve kooperatifçilik konusunda bir iclareye verilecek
her yetkinin « Kooperatikiliğe uygunu olması, başka bir deyişle Kooperatifçiliğin temel ilkelerine , ayk ırı olmamas ı gereklidir.
3. Almanya'da Kooperatifçilik ile Devlet aras ı nda ilişkiler
Almanya'da özel durum ş udur : Kooperatif eylem, kooperatiflerin
örgütlenmesine ili şkin kanunla, çok erkenden, hukuksal bir temelden yaSorumlular bu kanunu kabul etmekle beraber, daha ba şlanrarlanm ıstır.
,
gıçtan itibaren, kooperatifçilik konusunda idari tedbirler ad ı altında al ınmış olaı . ve kooperatifçilik s ınırlar ını aş an her türlü kamu yetkililerinin
davran ışını da reddetmi şlerdir. örneğin, Almanya'da küçük sanat ve ticaret te şebbüslerinin kooperatifle şmesi yolunda ilk defa çaba gösteren
Schulze - Delitzsch, kooperatif te şekküllere ilişkin bir özel kanunun ç ıkarılmasını daha başlangıçta düşünmüş ve fakat resmi makamlar ın hetürlü müdahalesine kar şı bütün gücü ile kar şı çıkmış ve Devletin her çe,
şit mali yard ım ını reddetmi ştir.
,

Önceki bölümde de i şaret olunduğu gibi, Kooperatifçilik ile Devlet
arasındaki ilişkilere ait bu görü ş, tek görü ş şekli değildir. O devrin Almanya'smin kooperatifçili ğine hakim olan bu görü ş , günümüze kadar
cloğruluğunu muhafaza etmi ştir. O zamanlar Almanya'da Devletin vesa-

.
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yeti ve yard ımı olmadan ve fakat kooperatif topluluklara uygun bir hukuksal temel kazand ırılmak kayd ıyle, kooperatifçili ğin ahenkli bir gelişmesinin mümkün olabileceği düş ünülüyordu. Esasen, genel olarak, fert
ile Devlet aras ındaki münasebetlere müteallik sağlam ve liberal her düşünce, kooperatif fikrin geli ştirilmesi gibi kamuya yararl ı bazı teşebbüslerin teşvik edilmesi için lüzumlu, ya da bütün bir ulusun menfaati için
mutlaka gerekli olmas ı halinde ancak idari görevlerin varl ığını olumlu
karşılamaktadır. Buna bir ikinci mütalaa daha ilave etmek mümkündür :
Devletçe yapılan fiili yard ım, kooperatif düşünce ile muhakkak surette
uzlaşmaz olmamakla beraber, idari uygulamada, kamu servislerine verilmiş olan görevlerin ve bu Servislerce al ı nmış olan yardım tedbirlerinin
birçok hallerde güdümlü bir e ğilim tehlikesi de taşımakta olduklarını
unutmamak laz ımdır. Devlet otoritesi mefhumuna dönük bir Devlette bu
tehlikenin özellikle büyük olduğu ve bir çok Alman Devletlerinde, ezcümle Schulze - Delitzsch devrinde Prusya Devletinde oldu ğu gibi, idarelerin mahkemeler taraf ından kısa bir denetime tâbi tutulmas ına kadar
uzandığı da bir gerçektir. Esasen, Schulze - Delitzsch, bu husustaki endişelerini saklamam ıştı . Bugün durum tamamen değişmiştir. Federal Almanya Cumhuriyetinin demokratik ve liberal bir Anayasas ı vardır. Devlet, bağımsız mahkemeler arac ılığı ile, kamu hizmetlerinin e şitliğinin tam
bir denetimini garanti eder. Devlete bir prensip güvensizli ği göstermek,
Federal Almanya Cumhuriyetinin bugünkü durumunda şüphe yok ki tasvip edilemez. Bununla beraber, baz ı özel durumlarda, kamu makamlarının üzerlerine ald ıkları görevlerde ve sağlad ıkları hizmetlerde arzu edilmeyen ve hakl ı görülemeyen bir etkinin izlerini de görmemek kabil değildir. Gerçi, idari kaza mercileri, idarenin i şlemiş olduğu bu hatalar ı herzaman düzeltebilir ama, bu keyfiyet ilgili kooperatifler için ihmali caiz olmayan pratik bir tak ım güçlükler doğurur. Kooperatiflerle Devlet aras ındaki ilişkilerde, geçerli sebep olmad ıkça, bu güçlüklerin olmas ı ihtimalini bile, ne Devlet ve ne de Kooperatif Hareketin menfaati yönünden,
şüphesiz düsünmemek gerekir. Schulze - Delitzch devrinde oldu ğu gibi
bugün de geçerli olan çok basit bir hadiseyi hat ırlamak lazımdır: Alman
Kooperatifçili ğinin Devletin özel bir yardımına ihtiyacı yoktur ve ne
kooperatifler yönünden kamu makamlar ının müdahalesini istemek, ya da
özel bir mali yard ım talep etmek, ne de Devlet yönünden kendili ğinden
bu tedbirleri almak için hiç bir hakl ı sebep mevcut de ğildir. Bu itibarla,
ta başlangıcından itibaren Almanya'da uygulanmakta olan kamu makamlarının müdahale etmemesi ilkesi, Almanya'n ın gerçeklerine en iyi biçimde cevap te şkil etmekte ve Alman kooperatifleri ile Devlet aras ındaki ilişkilere hâkim bulunmaktad ır.
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4. Almanya'da uygulanan Kooperatiflerin ba ğımsızlığı
ilkesinin muhtevas ı ve şumulü
Yukarıda belirtti ğimiz gibi, kooperatif ile Devlet aras ındaki ilişkilerden, başlıca iki sonuç ç ı kmaktad ır : Kamu makamlar ı tarafından kooperatifler üzerinde icra edilen herhangi bir denetim olmad ığı gibi, Devletin kooperatiflere para yard ımlarında bulunmas ını gerekli k ılan bir hukuksal mecburiyet de yoktur.
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Kooperatifler, bir resmi makam ın yetkisine lüzum (,:östermeden, tamamen hür bir şekilde kurulurlar. (*). Kooperatif tüzel ki ş ilik vasfın ı da,
yani hukuksal i şlemlerde temsil edilmesini kolaylaştıran ve bir idari imtiyaz tasarrufu ile de ğil de, bir mahkeme taraf ından tutulan kooperatifler
siciline tescil edilmek suretiyle te şekküle daha bir devaml ıl ık kazand ı ran
şalı siyetini ayn ı şekilde elde eder. Tescil edilebilmesi için kooperatifin baz ı şekil şartlar ı n ı yerine getirmesi gerekmektedir. Örne ğin, kooperatifin
en az yedi ortakla kurulmas ı , ana sözle şmesinin kanunun gereklerine uygun olması ve bölgesel bir denetim birliğine girmiş bulunması laz ımd ır.
Eğer bu şartlar yerine getirilmi ş ise yargıç, kooperatifi Sicile kaydetme ğe
meeburdur.
Kooperatifin kurulu şunun ve tüzel ki şilik vasfı nı n elde edilmesinin
bir kamu makam ının müsaadesine bağlı olmamas ı gibi, kooperatifin yeni ortak almas ı da böyle bir müsaadeye ba ğlı değildir. Bu konuda kooperatifin ortak aday ının bir yaz ılı müracaat ını kabul etmesi ve yeni ortağın mahkeme taraf ından tutulan kooperatifçiler (ortaklar) listesine kaydolunmas ı yeterlidir.
Nihayet, bir kamu servisi taraf ından yap ılan periodik bir kooperatif denetimi mevcut olmad ığı gibi, kooperatifin bütün muamelelerine şamil bir idari kontrol da yoktur. Bununla beraber, kooperatif d ışı teşekküller tarafından kooperatifin ekonomik durumu ve yönetimi üzerinde
yapılan bir denetimin, di ğer kuruluşlarda ezcümle anonim şirketlerde olduğu gibi, kooperatif için yararl ı olacağına şüphe yoktur. Gerçekte, kooperatif böyle bir denetime tâbidir. Ancak, - ve özellikle buras ı önemlidir - böyle bir denetim kamu makamlar ı tarafından değil, fakat denetim

(*) Yürürlükteki mevzuata göre, sözkonusu edilen faaliyetin mahiyeti icab ı e ğ er
bir kamu makam ı n ı n müsaadesinin al ı nmas ı gerekli ise, bC, takdirde mesele
değ i ş ir. Kredi hakk ı ndaki kanuna tabi olan Kredi kooperatiflerinde durum
böyledir. (3u kanuna göre, kredi muamelesi yapan her te ş ebbüsün bakanl ığı n
müsaadesini almak lâz ı md ı r,
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amacı ile kurulmuş ve ilerdeki bir bölümde inceleyece ğimiz kooperatif
Denetim Birlikleri tarafından icra edilir.
Aynı şekilde, bir kooperatifin tasfiyesi de bir kamu servisinin müsaadesine tâbi olmad ığı gibi, idari tedbirlerle de bir kooperatif tasfiyeye zorlanamaz.
Buna mukabil, kooperatifçilik amaçları nı n dışı nda başka amaçlar güden, yani gerçek bir kooperatif olmayan her kurulu şu İdare feshedebilir.
Bunun sebebi, kooperatif ler için tesis edilmi ş olan hukuksal temelin ba şka
ınahiyetteki şirketlere hizmet et ınemesidir.
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Bu görüş açısı ndan, idareye tanı nmış olan fesih hakk ının ortaya
koyduğu çok ilginç bir yön de şudur : Gerçekten, idari makamlar ın kooperatif i şlerine müdahale etmemesi ilkesi, Devletin kooperatiAçilik alanında her türlü faaliyetini mutlak manas ında menetmi ş demek değildir.
Genel menfaatlar ın, ya da bizzat kooperatifçili ğin menfaatının gerektirdiği her seferinde, Devletin müdahalesi yaln ız hakl ı görülmekle kal ınmaz,
fakat bu müdahalenin gerekli oldu ğu da düşünülür. Bunun neticesi olarak kooperatifçilik için ortaya ç ıkabilecek olan evvelce sözü edilen tehlikeler ve mümkün oldu ğu kadar sı nırland ırılacak temel ilkeler, art ık kaçınılmaz bir zaruret olarak kabul edilmek lâz ım gelir. Bu özel durumlarda, Devletin müdahale etmeme ilkesini ileri sürerek, Devletçe giri şilmiş
bulunan eylemin hakl ılığını inkâra kalk ışmak, bizzatihi bu ilkeyi bilmemek ve sert bir doğmatizme sapmak demektir.
Bu «sapık» kooperatifleri kamu makamlar ına tanınmış olan feshetmet hakk ı, Devlet müdahalesinin tek örne ği değildir. Daha evvel sözü edilmiş olan bölgesel Denetim Birlikleri üzerinde Devletin vesayet
hakkını da zikretmek yerinde olur. Bu vesayet hakk ı, nüfusun büyük
bir kısmını yak ından ilgilendiren ve sosyal ve ekonomik alanda büyük
bir ehemmiyet kazanan özel te şebbüsün kooperatifçiliğin de aras ında sayıldığı bazı faaliyetleri dolay ısıyle, Devletin ortak - sorumluluk ta şımasıyle izah edilmelidir. Ayn ı düşünce ile, baz ı sosyal ve ekonomik politika programları çerçevesinde kamu kredilerinin verilmesini zikretmek
gerekir. Bu programlar cümlesinden olarak, faaliyeti sözkonusu ekonomik
kesimlerde bulunan kooperatifler de kamu fonlar ından yararlanırlar. Örnek olarak, sosyal ve ekonomik meskenler yap ımından ve «Yeşil Plân»
gereğince tarım alanına verilen kamu kredilerinden bahsedilebilir. Eğer
kooperatifler, kendi faaliyet alanlar ı ile ilgili olarak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için Devlet yard ımının gerekli olduğu görüşünü kabul etmemiş olsalardı, ve yanlış anlaşılmış bir bağımsızlık düşüncesiyle, bu
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programların yerine getirilmesi için Devlet taraf ı ndan emirlerine haz ır
tutulan gerekli önemli fonlar ı reddetmi ş olsalard ı , davalarına iyi hizmet
etmiş olmayacaklard ı .
Demek oluyor ki, Devlet kar şısında bağımsız olma esprili içinde, düşünülen bir kooperatifçilik rejimini, Devletten hiç bir mali yard ım kabul
etmeyen bir kooperatif hareket olarak mütalaa etmek yanl ıştır. Yalnız bu
takdirde, Devletin faaliyeti daha genel bir görevin yerine getirilmesiyle il
gili ve özellikle Kooperatifçili ğe dokunmayan projeler ile s ınırl ıdır. Her
şeye rağmen, Kooperatifçilik ile Devlet aras ındaki ilişkilerin kooperatiflerin ihtiyaçlar ına uygun ve gerçekçi bir biçimde düzenlenmesi arzu ediliyorsa, Devletin faaliyetinin - gerekli olan bir ölçü içinde - kooperatif rejimin temel prensiplerine zarar veremeyecek ya da bu zarar ı kaçınılmaz
enaz şekline indirecek biçimde olmas ı esastır.
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— III —

ALMAN KOOPERATIF HUKUKU

«Kooperatiflerle Devlet arası nda ilişkiler» sorununu bütün şumulü
ile ele aldığımız zaman, Kooperatifçilik alan ında kamu yetkililerinin yukarıda incelediğimiz görevleri ile yard ı m tedbirlerini dü şünmek yeterli değildir. Gerçekten meselenin, evvelce de i şaret etti ğimiz ve önemi küçümsenmeyecek başka veçheleri de vard ı r : Kooperatifler için uygun bir özel
hukuk rejiminin tesisi sayesinde Devletçe sa ğlanan yardım.

Bu rejim, kooperatifler ile Devlet aras ı ndaki ilişkiler ile ilgili olmayıp, bizzat ilgili kişiler ile üçüncü şahıslar aras ı nda mevcut hukuksal
münasebetler ile alakal ıdır. Birinci derecede, kooperatif şeklinde kurulan bir te şekkülün amaçlar ı, ihtiyaçlar ı ve özel şartlarını gözönünde tutan ve kooperatife etkili bir faaliyet sa ğlıyan, ya da muhtemelen, yaln ız
bu faaliyeti mümkün kılan şirketler hukukunun esaslari sözkonusudur.
1. 1 Mayıs 1889 tarihli Kooperatifler Kanununun zihniyeti

Almanya'da kanun koyucunun çok erken tarihlerde böyle bir kanunun getirilmesi gere ğini duyması , dikkat ve ihtimam ile işe koyulmas ı
gene Schulze-Delitzsch sayesinde olmu ştur. Schulze-Delitzsch'in fiilen katıldığı çalışmalar sonucunda 27 Mart 1867 tarihli Prusya Kooperatifler
Kanunu çıkmıştır. Ve bundan da «ekonomik ve kazanç gayeli kooperatiflere ilişkin» Alman Kanunu doğmuştur (Daha sonra bu kanuna 1 Mayıs 1889 tarihli «Kooperatifler Kanunu» diyece ğin). Bu kanun, yay ın-
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lanmas ı ndan bu yana baz ı değişikliklere uğramışsa da, hala yürürlüktedir. Kanuna, o devirde bilinmeyen büyük kooperatifler için delegeler
meclisi ile doğrudan doğruya ve ki şisel sorumluluk yerine, yeni bir ödeme zorunluğu gibi hususlar ilâve edilmiştir. Fakat, Alınan kooperatif
hukuku, prensipleri ve tüm zihniyeti itibariyle bugüne kadar de ğişmemiş
ve bir asırdan fazla bir zamandan beri Alman kooperatifçiliğinin
mesinde hukuksal deste ği sağlamıştır.
Bu kooperatif hukukunun pratik de ğeri ve devamlı karakteri, şu iki
aşırı uç : Kanuni mükemmellik ile nizami da ğınıklık arasında orta yolurı
bulunabilmiş olmasından —bu en ufak sebeplerden biri de ğildir-- ileri
gelmektedir.
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Kooperatifler kanununu yananlar, çe şitli kooperatifleri ve bunlar ın
faaliyetlerini bütün ince noktalar ına kadar kanunun metinleri aras ına
sıkıştırmak ihtiras ını göstermemislerdir. Kooperatiflerin baz ı özel sorunlarını, ya da yalnız belli bazı kooperatif türlerini öngören bir düzenlemeye de gitmemişlerdir. Alman Kooperatifler Kanununda gözönünde tutulan husus, genel bir görü ş açısından büyük bir önemi haiz olmayan
bazı teferruat ın ve k ısmi sorunların düzenlenmesinden kaç ınılarak, her
türlü kooperatif eylem için geçerli olan temel ilkeleri ve özel şartları
kendi bünyeleri içinde dü şünmek suretiyle, kooperatif şeklinde kurulmu ş
bulunan bütün teşekküllere özgü özel bir hukuksal şeklin getirilmiş olmasıdır. Başka bir deyi şle, bütün kooperatif türlerine uygulanabilen bir
genel hukuksal şekil sözkonusudur. Temel ilkelere istinat eden bu hukuksal şekil, kooperatif fikrin, yani bütün kooperatifleri birle ştiren bağın hukuksal dayanağı olup, her kooperatif ve onun faaliyeti için ya şayan bir unsur olarak kalmaktad ır.
2. Müseccel kooperatifin temel hukuksal özellikleri

-

Alman kooperatifçiliğinin sorunlarına giriş mahiyetinde olan bu eserin kadrosu içinde ancak «tescil edilen kooperatifin» ve onun hukuksal
şeklinin kaba çizgilerine i şaret olunacakt ır.
Bu incelemeye geçmeden önce, mevzuata hâkim olan prensibi bütün ayrıntıları içinde bir kere daha belirtmek yerinde olur. Bu prensip
esastır. Kooperatife yabanc ı olan kişilerin, özellikle alacaklıların ve kooperatif i şlerinde ortak bulunanların kanunun açıkça gözönünde tutmağa
mecbur oldu ğu menfaatlarını korumak suretiyle, Alman' kooperatifler
kanunu, şirketin te şkilâtı ile ilgililerin hak ve vecibelerini, kooperatif
fikri
s
için mümkün olan en iyi hukuksal biçimi elde edecek tarzda belirtmeye çal ışır. Bu amaçla Kooperatifler kanunu, önceki
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bahislerde dokunulan kooperatifçili ğin temel ilkelerini aç ıkça ortaya
koymaktad ır. Hukuk kuvvetini haiz olarak hukuk katecorileri içinde düşünülen ve genel kriterler mahiyetindeki bu ilkeler, müseccel kooperatifc
verilen hukuksal şekli de tayin ederler.
a) Müseccel kooperatifin te şkili ve yap ısı

pe
cy
a

Kooperatiflerin kurulu şu sorununa daha evvelce i şaret edilmi şti.
Özel yard ımlaşma kurumu karakterine uygun olarak, Kooperatif, kurucularının serbest anla şmaları ve anasözlesmesinin kabulu ile vücut bulur.
Anasözleşme böylece kurulan te şekkül ile ilgili ayrıntıları , örneğin girişimin amacın ı , kooperatifin merkezini, i ştirak sermayelerinin miktar ı nı ,
sorumlulu ğun tutarını vb. tesbit eder. Kurulan kooperatifin amac ı , kooperatifin, kurucular ından, ya da belli bir anda etraf ı nda toplad ığı ortaklardan bağımstz bir yaşantısı olmasını gerekli k ılar. Bundan başka, genellikle, kooperatifin, terekküp tarz ında sık sık değişikliklerin olmasın ı ,
yani yeni ortakların alınmasını, eski ortaklar ın ayrılmas ını mümkün k ılacak şekilde teşekkül etmesi gereklidir.
Tescil edilmiş olan kooperatife atfedilen özel hukuksal ehliyet i şte
bu gereğe cevap verir. Tüzel ki şi s ıfatıyle kooperatif, ortaklar ı nın kişiliğinden tamamen ayr ı kişiliğe sahiptir. Önce de i şaret olundu ğu üzere,
kooperatif hukuksal ehliyetini (capacite juridique) bir idari imtiyaz tasarrufundan de ğil, fakat yukar ıda sözü edilen ilkesel koşullara göre kooperatif Siciline hukuken kaydedilmesiyle elde eder.
Kooperatifin amac ına uydurulmak istenen hukuksal biçim, Alman
ticaret hukukunun di ğer kooperatif sirketlerinde oldu ğu gibi —alman
hukukuna göre sınırlı sorumlu şirket ile sermayesi paylara bölünmü ş
anonim şirket— say ı ile sınırlandırılmış bir ortaklar toplulu ğuna istinat
etmemeli, fakat her zaman ve hiç bir güçlük göstermeden ortaklar say ı sı nı genişletmek imkanını vermelidir. Kooperatifler kanunu, önceki bölümde belirtti ğimiz üzere, basit bir ortakl ığa kabul usulü ile bu imkan ı
teminat altına almıştır. Belirtilen şekli içinde bu usul, alman hukukunun
ne ticari şahıs şirketlerinde ne de sermaye şirketlerinde mevcuttur. Çünkü,
bu şirketlerde, anamukavelename ya da şirket sözle şmesi önceden değiştirilmeden, prensip olarak, ortaklar say ısının arttırılması hiç bir surette
bahis konusu olamaz.
Tüzel ki şinin hareket edebilmesi için ihtiyac ı olduğu organlar kooperatiflerde şunlard ır : Genel kurul, yönetim komitesi ve gözetim kuruludur.
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Ortaklar taraf ından yerine getirilen demokratik yönetim kural ına göre, bu organlara yaln ız kooperatifin ortaklar ı girebilirler. Aynı görüş açısından, Kanun geniş yetkilere sahip ki şilerin tayinini yasak etti ği gibi,
vekâleten oy kullanma usulünü de gayri me şru saymıştır. Kooperatif ve
kooperatif faaliyetleri üzerinde yaln ız şahsen ortaklara etkili olma hakk ı
tanınmıştır.
kooperatif ortaklar ı arasında seçilmiş zorunlu
olan en az iki üyeden te şekkül eder. Komite, kooperatifin i şlerini yürütür
ve kooperatifi temsil eder.
Yönetim Komitesi,-

Gözetim (Nezaret) Kurulu, genel kurulun ortaklar ı arasından seçi-,
lir. Bu kurul, yönetim komitesini gözetler ve bu kurulla birlikte, ortaklaı in menfaatlar ı na uygun olarak yönetim komitesi taraf ından uygulanan yönetim politikasını izler.
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Nihayet kooperatife dahil bütün ortaklar ı toplayan genel kurul,
kooperatifiri en yüksek organ ıdır. Koöperatifin bütün i şleri için, tam
yetkili organ bu kuruldur. Hayati önemi haiz her türlü karar münhas ıran
bu kurul tarafından alınır. Genel kurul, bundan ba şka, yönetim komitesini bağlıyan ve günlük işlere taallfik eden kararlar da alabilir. Prensip
olarak, yönetim komitesi ile gözetim kurulu üyelerini seçmek ve az).etmek yetkisi de Genel kurula verilmi ştir. Ortaklar ının çokluğu yüzünden
bu genel kurulun bir yerde toplanmas ı ve faaliyet göstermesi imkâns ızlığı ndan, ortaklar taraf ından seçilen temsilcilerden müte şekkil bir «delegeler kurulu» genel kurulun yerini al ır.

b) Ortakların hakları

Kooperatif organlar ının teşkili ve çeşitli organlara görevlerin da ğıtımı gibi, genel kurulda (ya da delegeler kurulunda) oy hakk ı, kooperatif
teşekkülün amaçlar ına ve özel koşullara göre ayarlanm ıştır. Oy hakkı ,
mali katılma miktar ına tâbi olmayıp, «bir kişi = bir oy» ilkesine göre
yaşantılarında yardımcı olmaktır. Bu amaç gözönünde tutulduğunda,
ortaklar ın, ki şisel ihtiyaçlar ına göre kooperatifte etkili olabilmelerini tayin etmek ve her birine, mali kat ılmaları ne olursa olsun, genel kurul
(ya da delegeler kurulu) arac ılığı ile menfaatlarını değerlendirmede ayn ı
hakkı tanımak akla uygun olur.
Ortakl ık vasfı, her ortağa, kooperatif tesislerinden ve ortak te şebbüsün hizmetlerinden' yararlanmak hakk ını verir. Bu hak, kooperatifin
hizmet ilkesinin mantıki bir neticesidir. Bu ilkeye göre, ortaklar ının ekonomik ihtiyaçlarını gidermek kooperatife dü şen bir görevdir. Kooperatifin mahiyetine göre, kooperatif hizmetlerinden yararlanmay ı da bazı
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munzam şartların yerine getirilmesine tâbi tutmakta bazan hakl ı sebepler
olabilir. Örneğin, kooperatife belli bir zaman içinde girmek zorunlu ğu,
ya da iştirak paylar ının tamamının ödenmesi gibi; bunlar çok kere mesken kooperatiflerinde aran ılan koşullardır.
Nihayet, ortaklık vasfı, kooperatifin faaliyet y ılı içinde elde edeceği kârdan risturn almaya hak verir. Ortaklar ın bu hakkı, ekonomik yararlılık ilkesine de dayanır, zira kooperatif ortaklar ının ekonomik ihtiyaçlarını sadece genel bir biçimde de ğil, fakat mümkün olan en iyi koşullar içinde tatmin etmek zorundad ır. Bu itibarla kooperatif, kendisi
için kazanç peşinde koymaktan çekinecek ve gerçek giderlerini kar şılamakla yetinecektir. Faaliyet y ılı sonunda ortaklar ın kooperatife yapm ış
oldukları ödemelerin miktar ının gerçek giderleri —yatırımlar ve miiracaat edilmesi gerekli yedeklere ay ırımlar dahil— kar şılamak için gerekli
miktardan fazla ise, bu takdirde kooperatifin görevi, bu fazlal ığın ortaklara dağı tımını gerektirir. Bu dağıtımın usulleri, anasözle şme ile tayin
edilebilir. Anasözleşmede bir hüküm yoksa, ortaklar fazial ığin dağıtımına kooperatifteki alacaklar ı miktarı ile, yani i ştirak sermaye paylarma
yapacakları ödemeler ile mütenasip olarak kat ılırlar. Fakat çok kere anasözleşmeler, kooperatifin özel şartlar ına çok iyi uydurulmu ş daha başka
dağıtım usullerini öngörmü şlerdir. Böylece, örne ğin, satınalma kooperatiflerinde genellikle ortak, y ıl içinde kooperatifin gerçekle ş tirınesine yardımcı olduğu iş hacmi ile orant ılı olarak i şletme fazlas ının dağıtımına
katılma hakkı kazanır.
c) Kooperatifin mali kaynaklar ı; iştirak sermaylsi ve ortaklar ın
sorumlulukları

Ortağın vecibelerini tayin ederken ve kooperatifin mali kaynaklar ına ilişkin kuralları tespit ederken —ikinci sorun birincisine ba ğlı olduğundan— kooperatifler kanunu, hukuksal yönden, ortaklar ın ortak sorumluluklarını kooperatifleri muvacehesinde gözönünde tutmu ştur.
Ş irketler hukuku yönünden sermaye temini sorunu, iki veçhe arzetmektedir : bir taraftan kooperatifin her ekonomik te şebbüs gibi faaliyet
göstermesi için bir döner sermayeye ihtiyac ı vardır; diğer taraftan, kooperatif i şlerinde ortak olanlar ın menfaati, ve genel olarak kooperatif
işlerinin selâmeti yönünden, mahiyeti gere ği, maddi bir kazanma gücü
olmayan bir tüzel kişi bünyesinde kanun, alacakl ılara karşı bir teminat
teşkil etmek üzere, belli bir sorumluluk hali tespit etmi ştir. Sermaye şirketlerinde bu sorumluluk, şirkete maledilmi ş ve miktar ı oldukça yüksek
olan ve hissedarlarca mobilize edilen bir sabit sermaye ile te şkil olunmuştur.
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Bunun ifade ettiğ i anlam şudur ki, hissedarlar paralar ını her seferinde en yüksek geliri getirecek şekilde yatırmağa çalışırlar. Oysa, kooperatifte, hukuksal rejim böyle bir menfaat rab ıtası üzerine kurulmaz.
Bu durumda önemli olan hukuksal görü ş, ortak teşebbüs karşısında ortağı n sorumluluğunun ortakl ık vasfına istinat etmektedir. Bu şartlar altı nda kooperatif, ortaklar ından müşterek te şebbüsün kurulması ve i şletilmesi için mutlaka gerekli olmas ı halinde ancak sermayeye kat ılma talebinde bulunabilir. Esasen, bir kooperatifin ortaklar ı pek çok hallerde,
önemli bir mali fedakârl ıkta bulunabilecek durumda da bulunmazlar.
Bu sebepledir ki, kooperatifler kanunu sabit bir sermayeyi temel almamış , fakat kooperatiflerin özel şartlarına uyan bir lı alyolunu, kooperatifin gerekli sermayeyi elinde bulundurmas ını sağlıyan bir çözüm yolunu
öngörmü ş tür. Kanuna göre, her orta ğın bir iştirak payı alması, ya da
eğer anasözleş me öngörmüşse, bir kaç sermaye i ştirak payı alması ve
anasözleşmeler ile tespit edilmi ş usullere göre, bu i ştirak sermaye pay ı ,
ya da paylar ı tamamen ödeninceye kadar tediyede bulunmas ı zorunludur. Ödenen miktarlar, orta ğın kooperatifte alacağını teşkil eder.
Ortakları n tüm alacakları toplamı, kooperatif sermayesine i ştirak
payı olarak, kooperatifin emrindedir. I ştirak sermayelerin miktar ı ile
kısmi ödemelerin tutar ı , kanunen tayin edilmi ş değildir, fakat Anasözle şmeler bu konuda hüküm koyabilmektedir. Gerçekten, ortaklar taraf ından kooperatif te şebbüsün finansmanına sağlanacak yard ımın miktarı ,
her kooperatifin özel şartlarına tâbi olup, kanun taraf ından genel bir
tarzda tayin ve tespit edilmi ş değildir. Bu özel koşullarda çözüm yolu,
anasözleşmelere tam bir serbesti verilmesi biçimdedir. Bununla beraber,
kooperatiflerde kazanç gayesiyle sa ğlanm ış bir yard ım değil, fakat ortak teşebbüsün genel bir ekonomik yard ım gayesi izleyen bir teşebbüsün
_ finansman ına gerekli yardımın ortak taraf ından temin edilmesi mecburiyetinin söz konusu olduğunu gözden uzak tutmamak laz ımdır. Nihayet,
iştirak sermayelerinin bu özel niteli ğine istinaden, kooperatifler kanununu kaleme alanlar, kooperatiflerin kooperatiften ayr ılan ortaklar ın alacaklarının kendilerine ödenmesi gerekti ğine karar alm ışlardır.
Böylece toplanan sermayelerin, genellikle, son derece zay ıf ve işaret olunan sebepler yüzünden istikrar göstermeyen bir mali temel te şkil
ettiği bir gerçektir. Bundan kooperatifler için do ğan tehlikeleri sınıflandırmak maksad ıyle, kooperatifler kanunu, muhtemel i şletme fazlalar ı ile
beslenen ve kooperatife ayr ı ve bağımsız bir mali kaynak te şkil eden bir
yedek akçenin tesisini öngönnü ştür. Bir kere daha i şaret edelim ki, kanun, bu kanuni yedek akçelerin miktar ını anasözleşmelere bırakmış ol-
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duğu gibi, yedek akçelere ayr ı lacak olan y ıllık miktarlar ı da tespit etmemiştir. Yılda yedek akçelere ne miktar i şletme fazlas ı tefrik edileceğine
Genel kurul karar vermektedir. Kanun koyucunun böyle bir davran ış
içinde bulunmasının sebepleri, sermaye paylar ı ile ek ödemelerin miktarının tayininde anasözle şmelere serbesti tan ı nması lehindeki sebeplerin
aynıdır.
Kanuni yedek akçelerle kooperatifin mali durumuna bir ölçüde istirar sağlamak isteniyor ise de, kooperatiflerin sermayeleri, bu bölümün
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başlangıcında sözü edilen konuda (i şletme sermayesi ihtiyac ı ile üçüncü
ki şilere kar şı garanti te şkil etmesi konular ı nda) tam manas ıyle tatmin
edici olmaktan genellikle çok uzakt ı r. İşte burada, kooperatifler kanunu,
gerekli ve tamamlay ıcı mahiyette bir unsuru öngörmektedir : Kooperatifin girişmi ş olduğu taahhütlere kar şı ortakların ın kişisel sorumluluğu,
Tamamen kooperatiflere özgü olan bu çözüm yolunun iki amac ı vardır :
kişisel sorumluluk, kooperatife kredi bulma imkân ını sağlıyarak sağlam
bir temel te şkil eder ve alacakl ılar içinde yeterli bir emniyet unsuru olur.
Ortaya konulan sorunun do ğru bir değerlendirilmesinde, kooperatif teşekkülün bu özel durumunda kanun koyucu, ortaklar için baz ı tehlikeleri bünyesinde taşıyan ve ortaklar ın menfaati ile olduğu kadar kooperatifin komisyonu ile de uyu şmayan çok önemli bir sermaye temininden
vazgeçen bir yolu tutmu ştur.
Kooperatifçiliğe münhas ır olan bu ki şisel sorumluluk, anasözle şmelerde gösterilecek miktarla s ı nırlı, ya da s ınırsız olabilir. Kooperatifler
kanunu, «sınırsız sorumlu olarak tescil edilmi ş kooperatif» («eGmuH»..--eingetragene Genossenschaft mit unbeschrânkter Haftpflicht») ile «s ınırlı sorumlu tescil edilmiş kooperatif» i («eGmbH»— eingetrangene Genossenschaft mit beschrânkter Haftplicht») tan ımaktad ır. Kooperatiflerinin içinde bulunduğu özel şartları gözönünde tutarak, ortaklar ının sını rsız sorumluluklar ı ile mi, yoksa az ya da çok bir miktar ile s ınırland ırılmış bir sorumluluk ile mi olacağına karar vermek ortaklara dü şen bir
iştir. Tatbikatta her iki s ınıf kooperatife de raslanmaktad ır. Kooperatiflerin çoğu «eGmbH» tipi (s ı nırl ı sorumlu) iseler de, özellikle tar ımsal
alanda «eGmuH» tipi (s ı nırsız sorumlu) kooperatiflere daima raslamak
mümkündür. Eskiden, ortaklar ın müteselsil ve ş ahsi sorumluluğu, kooperatifin alacakl ıları hakkında doğrudan doğruya hüküm ifade ediyordu,
düzeltilen yeni sisteme göre, ki şisel sorumluluk ancak kooperatifin iflâs ı

FEDERAL ALMANYA'DA KOOPERAT
İPVIL İCİN ESASLAR'
VE HUKUK İ DURUMU

61

halinde dolaylı bir ş ekilde hüküm ifade etmektedir. Hem s ınırlı sorumlu
kooperatifte, hem de s ınırsı z sorumlu kooperatifte bu sorumluluk, ifl ıls
halinde alacaklıları memnun etmeye yarayan yeni bir ödeme şekli olarak
etkili olmaktad ır.

— IV
BÖLGESEL VE MERKEZSEL KOOPERATIF ÖRGÜTLERI
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Önceki bölünı lerde hukuksal ve genel görünü şlerini incelediğimiz münferit kooperatifler, her zaman için, kooperatifçili ğin «belkemiği», hücreleri, olmuş tur ve böylece de kalacaklard ır. Bununla beraber, kooperatif
fikrin gerçekle şmesine yard ım eden kurumlar olarak kooperatifler, aralarında hiç bir ilişki kurmadan, birbirinden tamamen kopmu ş, bir vazi-:
yette faaliyet gösteriyor de ğillerdir. Ortak eylemin, birlikte çal ışmanın
gereği olan kooperatif fikir, münferit kooperatifin kendi dar çerçevesini
a şmas ını, çal ışmasını destekleyen, tamamlayan ve koruyan ve onunla
birlikte tüm kooperatifçili ği meydana getiren daha genel ve daha şumullti
teşekküllere yönelmesini gerekli görür.
Almanya'da iki çe şit bölgesel ve merkezsel kooperatif örgüt vard ır :
bir taraftan, t ı pkı münferit kooperatifler gibi ekonomik fonksiyonlar
üzerine alan ve bunlar ı yerine getirmeye çal ışan örgütler, di ğer taraftan
ortak kooperatiflerin mü şterek menfaatlar ını korumak ve bilhassa birinci derece koopertifleri denetlemek, onlara ö ğüt yemek ile görevli örgütler.

1. Merkez kooperatifleri

Kooperatifçili ğin amac ı olan ekonomik yard ımı en iyi koşullar içinde gerçekle ştirmeye çal ışıldığı zaman, merkezsel ekonomik giri şimler
kurmak suretiyle münferit kooperatiflerin etkisini artt ırmak en mant ıld
yol olur. Bu merkezsel örgütler, birinci derece kooperatiflerin ihtiyaçlarını münferit kooperatiflerden çok daha iyi bir şekilde tatmin etmeye
muktedirler. Kendi yönlerinden birinci derece kooperatifler de, ortaklarının yardım ından daha etkili bir yard ım görmek durumunda olurlar.
Işte bu görevleri üzerine alan te şekküller, merkez kooperatifleridir.
Bu kooperatif örgütlerin çal ışmaları ve ekonomik rolleri, bu eser içinde
ayrıntı ları ile işlenecek değ ildir (*) Bu incelemenin çerçevesi içinde
(*) Merkez kooperatifleri, bu eserle ayn ı zamanda yay ı nlanan ve Alman Ict-t3p‘ratlfç,il -ğlinin çe ş itli kesimleri hakk ı ndaki raporlarda enine boyuna i ş lenmi ş tir,
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tıpkı münferit kooperatifler gibi, yukar ıda kooperatifçili ğin belirtilen temel ilkelerine cevap veren kooperatif kurulu ş larının söz konusu olduğuna i şaret etmek yeter. Di ğer kooperatifler gibi, merkez kooperatifi de
ortaklarına ekonomik faaliyetlerinde yard ım etmek görevini üzerine alm ış
gönüllü karşılıklı bir yard ım teşekkülüdür, şu farkla ki, merkez kooperatifinin kurucular ı gerçek ki şiler değil, fakat kooperatiflerin kendileridir. Bununla beraber, bu özellik önemli de de ğildir. Burada gözönünde
tutulacak tek nokta : Kooperatifçili ğin temel rejimine gereken riayettir.
Bu itibarlad ır ki, kooperatifler kanunu, münferit kooperatifler için olduğu gib,i merkez kooperatifleri için de müseccel kooperatifin hukuksal biçimini öngörmü ştür.
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Kolayca anla şılı yor ki, merkez kooperatiflerinin faaliyet kesimi, ortak
kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri aland ır. Alman kooperatiflerinin
bundan başka bir de faaliyeti kooperatifçili ğin bütün kesimlerine yay ılan bir merkezsel kredi te şekkülü de vard ır. Bu teşekkül — Frankfurt'taki Deutsche Genossenschaftskasse (Alman Kooperatifler Bankas ı) — bir
kooperatif değildir, fakat özel kanunla kurulmu ş bir kamu hukuku kuruluş udur. Alman kooperatifler bankas ının görevi, k ısa ve orta vadeli
kredi verilmesi ile tüm kooperatifçili ğe yardımdı r.
Banka mali yönden kooperatifler taraf ından desteklenir, fakat kamu yetkilileri de, yani Federal Devlet ile Federe devletler de ihmal edilemeyecek bir yard ımda bulunurlar. Kamu hukuku kurulu şu olarak Banka Devletin vesayeti alt ı ndad ır, bir Devlet Komiseri taraf ından bu vesayet
yürütülür. 31 Aral ık 1960 tarihli bilançoya göre Bankan ı n sermayesi
17.670.000 DM. idi. Di ğer taraftan, Bankan ın 100.000.000. DM. Ilk
ihtiyatlar ı vard ı . Bilanço yekünü 2.023.311.280 DM. yükseliyordu.
Bankan ın özerk bir statüsü ve kendi organlar ı vard ı r : Ortaklar ın
temsil edildiği genel kurul, yönetim kurulu ve bu kurul taraf ından tayin
edilen ve günlük i şleri idare eden yönetim komitesi. Yönetim kurulunda
federal hükümetin, federe hükümetlerin, federal bankan ın ve bir çok kamu kredi kurulu ş larının temsilcilerinden ba şka, çal ışmalara çok faal bir
şekilde katılan çeşitli kooperatif kesimlerinin temsilcileri de bulunmaktadır. Bu şekilde temsil, bankaya, kendi kendini yöneten bir kooperatif
kuruluş karakterini sağlamaktad ır. Alman Kooperatifler Bankas ı, yalnı z
kooperatiflerin özel ş artlarına uygun olarak de ğil, fakat kooperatifçili ğin
temel ilkelerine de tam anlam ıyle intibak ederek, özellikle kooperatifçiliğin kendi kendini yönetme ilkesini gözönünde tutmak suretiyle, kamu
kredilerinin nas ıl kullanılmakta olduğunu göstermektedir,
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2. Federasyonlar
Yukarı da sözü edilen ikinci gruba dahil olan bölgesel ve merkezsel
örgütler, kooperatiflerin federasyonlar ı , birlikleri, ekonomik te şebbüsler değillerdir ve bu yüzden de kooperatif statüleri yoktur. Genel kural
olarak, bu örgütler, genel özel hukuka göre kurulan te şekküllerin hukuksal biçiminde olurlar. Kooperatiflerin muhasebe kay ıtlarını denetlemekle
sorumlu örgütler, denetim birlikleri, kooperatifler için ve kooperatif hukuku için büyük bir önemi haizdirler.
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Diğer her şirket gibi kooperatifin de, faaliyetinin, ekonomik durumunun ve kooperatif mekanizmas ının zaman zaman bir denetime tabi
tutulmas ı gereğine daha önce i şaret etmi ştik. Yönetim komitesinin gözetim kurulu tarafından denetime tabi tutulmas ı, tek başına bir gereğe cevap vermiş olamaz. Kooperatifin kendi organlar ı tarafı ndan yerine getirilen bu dahili kontroldan başka, üyeleri kooperatifin kendi ortaklar ı
arasından seçilmeyen, kooperatif d ışı bir denetim organ ı= Denetim Birliklerine verilmi ştir. Her kooperatif, böyle bir birliğin ortağı olması gereklidir. Kanun, denetim birliklerini kendine bağlı kooperatifler, en az
iki yı lda bir ve büyük kooperatifleri de en az y ılda bir def'a denetlemelerini zorunlu kılmaktadır.
Bu denetim hakk ının ve görevinin uzman kooperatif organlar ına
devredilmesi, yalnız yıllık hesapların muntazam bir şekilde kontrol edilmesini değil, fakat kooperatifin faaliyetlerinin genel gidi şi hakkında da
sistemli bir denetim yapılmasını sağlaması gibi büyük bir fayday ı tazammun etmektedir. Alman kooperatifler kanununun, yukar ıda belirtilen özelliği içinde tespit ettiği mecburi denetim, bu fayday ı geniş ölçüde ortaya
koymuş bulunmaktad ır. Mecburi denetimi getiren bu kanun sayesindedir ki iflasların sayısı, geniş ölçüde azalm ış ve asgariye inmiştir. Dahas ı
var. Kooperatifçilik alan ında ortaya ç ıkabilecek olan baz ı sapmalara ve
kazanç peşinde koşmalara ve kapitalist e ğilimlere karşı bir koruyucu tedbir olarak da denetimin faydalar ı küçümsenemez. Bu aç ıdan denetleme
rejimi, kooperatifin, faaliyetinin her safhas ında ortaklar ına yardım ilkesine ve kooperatif fikrin gerçekle ştirilmesi temel görevine sad ık kalmasını teminen kanun koyucunun, mümkün olan en iyi koş ullar içinde tespite çalıştığı kooperatifin hukuksal statüsüne faydal ı olacak biçimde tamamlamaktad ır.
Denetim birliklerinin faaliyeti daima ayn ı kategoriye giren kooperatifler ile ve çok kere, belli bir bölge ile (bölgesel birlikler) s ınırlıdır. Bazı istisnai hallerde, birliklerin denetim faaliyeti, bütün Federal Almanya
toprakları üzerinde kurulu ayn ı kategori kooperatiflerin tümüne te şKI
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olunur (Mesleksel birlikler) ("). Yukar ıda önce de i şaret ettiğimiz gibi,
Denetim birlikleri, denetimden ayr ı olarak, birliğe bağlı kooperatiflerin
genel kadrolar ının yetistirilmesiyle de me şgul olurlar. Bu görev çerçevesinde, Kooperatifçili ğin gelecek kadrolar ın ı n yeti ştirilmesi ve binaenaleyh kooperatifçilik e ğitimi, önemli bir rol oynar. Bilhassa bölgesel ve
mesleksel birliklerin faaliyetlerinin bu genel görünü şleri gözönünde tutularak, bu birlikler tekrar merkez örgütleri içinde bir kere daha toplanmış lard ı r. Alnı an Kooperatifçili ğ inin dört Merkez Birli ği şunlard ı r :
■ «Deutscher Genossenschaftsverband (Schulze - Delitzsch)e. V.»
Küçük ve Orta Tesebbüslerin Kredi ve Emtea Kooperatifleri Merkez
Birliğidir.
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• «Deutscher Raiffeisenverband e. V.» Tar ı m Kooperatifleri Merkez Birliğidir.
• ■ «Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften e. V.» Tüketim Kooperatifleri Merkez Birli ğidir.
■ «Gesamtverband Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen v. V.»
Yapı Kooperatifleri Merkez Birli ğidir.
Kendi yönlerinden, Merkez Birlikleri de Alman Kooperatifleri Örgütleri Komitesi içinde s ıkı bir şekilde işbirliğ i yaparlar.

SONUÇ

Bu kitapç ıkta, Alman kooperatif hareketinin ve kooperatiflerinin
belirtmeye gayret gösterdik. Bu inceleminin sonunda, modern
toplumda kooperatifçili ğin- rolüne • genel bir biçimde i ş aret etmek yerinde
olacaktır : Kooperatifçilik «gönüllülük» kavram ına dayanı r. Koopera- .
ğluna en geni ş geli şme olanağı sağlar, ki şisel girisimi ve tifçlknsao
sorumlulu ğu . ister. Ve ayn ı zamanda dayan ısrna fikrini de, yani. birbirleri kar şısı nda ki ş inin sorumluluk dü şüncesini de kapsar. Bu aç ıdan koo-•
peratifçilik, en iyi demokratik bir okuldur. Gene bu aç ı dan, kooperatif
çilik, ayn ı ismi haks ız olarak kullanan ve fakat zorlama ve mecburiyet
üzerine kurulu bulunan di ğer te şekküllerden ayr ılı r.
Bu itibarla, Kooperatif Hareket için yap ılan her hizmet, kelimenin
tam anlam ı nda, toplumun liberal düzeni için yap ılmış bir hizmet olarak
düş ünülmelidir.

(*) Bu Birliklerin örgütlenmesine ili ş kin bilgiler, bu eser ile

birlikte yay ı nlana.

cak olan Kooperatifçili ğ in çeş itli kesimlerine müteallik raporlarda verilecektir.

TARIMSAL KOOPERATİ FLERİN YAPISAL SORUNLARI (*)

Yazan : K.F. Svardstrom
Çeviren : Şimşek Arman
Zir. Yük. Müh.
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Bugün, yava ş yava ş ve tereddütle, bolluk içinde ya şayan
bir toplum fikrini kabul etmi ş bulunuyoruz. Fakat mevcut besin maddelerinin azl ığı , geli şen ülkelerdeki genel fakirlik, endüstrile şmiş zengin devletler aras ında halen mevcut olan çok
fakir halk gruplar ı, bizi tabii olarak tereddüte sevketmektedir.

pe

Yava şlık, ekonomistlerin ana teorilerini yeni çevreye
ayarlamak hususundaki isteksizliklerine k ısmen bağlıdı r. Onları n ekonomik teorileri, hala üstün bir şekilde ilk endüstri
devri esnas ında mevcut olan ş artlara, k ıtl ıklara, rekabete ve
kuvvetli bir kalk ınmayı , kâfi ve tam kudretli bir şekilde yaln ızca sa ğlayacak olan serbest fiyat sistemine dayanmaktad ır.
Hatta hala hayat için zaruri olan şeylerin kıt olduğu ülkelerde bu şeyler hayat ve ölümle ilgili karar verici faktördür. Serbest fiyat sistemi bundan böyle refah da ğıtımında tek çare
değildir; ve ileri planlamada yaln ızca planlamac ıların beklediği karlara ba ğlı de ğildir.
Bolluk içinde ya şayan toplum, ilk defa endüstrile şmiş ülkelerde besin maddelerinin bol olarak temini sonucunda ortaya ç ıkmış tı r. Zengin bir toplum tabii olarak lüzumlu yiyecek
maddelerini bolla ştırmak için gayret edecektir.
Ana ürünlerin arz ınm, mevsimsel de ğişikliklere, hava
şartlar ındaki de ğişme derecelerine ve politik gerginliklere

(*) International Cooperative Training Journal Cilt

4 Sayı : 3 ve 4 1971
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bağlı kalmaks ızı n, güven alt ına alınmas ı fazla besin maddeteri vas ıtas ıyla mümkündür. Bu, geni ş ölçüdeki dünya açl ı k
felaketleri için acil olan besin maddelerinin mevsimsel depola nması , böyle yedeklerin maliyetinin uluslararas ı taksimi, ihtiyaç sahibi ülkelere yap ılan yard ımın taksimi ve bir dünya
besin politikas ı tesbiti" şekillerinde arzu edilmektedir. Böyle
bir politika tesis etmeden çok önce besin maddeleri, alelade
iş adamlarının kontrolu d ışına çıkarılmalıdır. Depolamada
meydana gelecek riskleri yaln ız hükümetler kar şılayabilirler.
Böylece arz ve nal ın kontrolu hükümetlerin eline geçecektir.
Tarımsal politikaların tesbiti sorumlulu ğunun hükümetlere verilmesi, bunun, çiftçilerden, kooperatifler ve di ğer organizasyonlardan al ınmas ı ~asma gelmez.
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Yöneticilik görü ş noktas ından tar ımsal kooperatifler, tanmcılann faydalar ı bak ımından geni ş ölçüdeki ekonomilerin i ş letilmesinde bir vas ıtadır. Ekonomi, üretim, de ğerlendirme ve pazarlamaya dayand ırılmal ıdır. Bu üc sahada, i şaret
edilen de ğişiklikler yer alm ış ve halen devam etmektedir.
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Bat ı ülkelerinde gelecekle ilgili makul tahminler; «Sosyal
arzunun, aile tar ım sisteminin korunmas ı için ısrar edilmesi
şeklinde olaca ğıdır.» Fakat bu arzuya ra ğmen bildiğimiz dikey tamamlanma (Integration) sona ermeyecek ve bu tamamlanma, özel sektörde daha ileri derecede geli şecektir. Bundan
dolay ı, pazarlama kooperatifleri, makro-ekonomik kooperatif
pazarlama çal ışmaları için rekabet çareleri bulnial ıdırlar.
Kooperatiflerin ortaklar ı ile kontrat yapmas ı ve herşeyin
bununla yürümesi geni ş ve ihtisasa dayal ı üretim ünitelerinin kalmas ını veya ayrı ayrı kooperatiflere ortak olmay ı teşvik edecektir. Üretim ünitelerinin te şkilat yap ısı ayrı bir sorundur. Bu üniteler, ana besin maddelerinin üretiminde de ğişik derecelerde i şbirliği yapan limited şirketler, kooperatif
çiftlikleri veya i şbirliği yapan çiftçi gruplar ı olabilir. Şüphesiz
bu üniteler, günün muayyen zamanlar ında çiftçilik yapan veya tar ımsal üretim vas ıtas ıyla kendisine ilave gelir sa ğlayan
çiftçi olmayan kimseleri de ihtiva edebilir.
Bugün, kooperatifçilik görü şü dolayısıyla ve keza ço ğunluğ un arzusu dolay ısıyla aile tar ım sisteminin mümkün olduğu kadar çok korunmas ı istenmektedir. Böylece grup faaliyetleri en büyük alakay ı çekecektir. Bu faaliyetler, üretim içinde
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bulunan geniş ölçüdeki ekonomileri i şletmek için kooperatifçiliğin yeni bir dalgas ı ~asma gelebilir. Keza, bu faaliyetler çiftçiler taraf ından, pazarlama kooperatiflerinin ço ğunun
büyük ölçüde merkezile şmiş çal ışmalarının tamamlanmas ın ı
sağlayabilir. Di ğer yandan grup faaliyetleri, kooperatiflerinin
fabrika ve de ğerlendirme tesislerinden uzakta oturan ortakların nakliye ile ilgili fiat de ğişikliklerini ayarlayabilir.
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Önemli bir mesele de grup faaliyetlerinin, pazarlama kooperatiflerini, di ğer tarım organizasyonlar ını veya tar ımı ve
onun ana prensiplerini ıslah eden Devlet kurulu şları taraf ından nas ıl ve ne dereceye kadar geli ştirileceğidir. Bu konuda
kooperatiflerin birinci derecede yard ımcı olacağı zannedilebilir. Fiat politikalar ı üzerinde karar verme konusunda pazarlama kooperatifleri, büyük ölçüdeki üretici veya tüketicilere teklif edilen avantajlarm kullan ılmasında ortak gruplar ına getirilen imkanları tandit etmemek için ihtiyatli olmal ıdır. Diğer
taraftan Devlet kurulu şları, uzun süreli plan ve bu hususta
politik gelişme planlarına çok ba ğlı olabilirler. Diğer tarım
kuruluşları mahalli grup faaliyetlerinin geli şmesi için daha
uygun görülebilirler. Fakat esas ında bu kuruluşlar tek başına
çal ışan çiftçilerin alakalann ı daha çok çekebilirler.
Gelişmenin yüksek seviyesine eri şmiş tarımsal kooperatif
sistemi içinde toplanma, merkezile şme ve geni ş ölçüde de ğerlendirme ihtiyac ı iyice ortadad ır. Gelecek için bran ş kuruluşların tamamlanmas ı ve temayülde baz ı de ğişiklikler beklenebilir. En sonunda bu durum, endüstrile şmiş tarım ünitesinde
bir ilerlemeye ve çok kati bir ademimerkeziyete öncülük edebilir; ve keza durum; şüphesiz kooperatif yap ısını değiştirebilir veya parçalayabilir. Ayn ı zamanda, henüz tamamlanm ış
bir kooperatif yap ısı içinde ilerleme ihtisasla şmış olabilir. Büyüme, ihtisaslaşmış sahalarda ve şimdiye kadar görülmeyen
bir şekilde fabrikaların genişletilmesi ve onlann daha fazla
çok amaçlı hale getirilmesiyle devam edebilir.
İhtisaslaşmış
fabrikalardan supermarket ve al ışveriş merkezlerine yap ılacak taşıma veya ayr ı ayrı bölgelerdeki çok kısmılı ma ğazalar
zincirine ait uygun yerlere yap ılmış depolar pahal ı olmayacaktır. Böylece de ğerlendirilmiş ürünler hemen parakende
sektörünün içinde olacak ve tar ımsal kooperatifçilik kendi
dairevi faaliyetini tamamlayacakt ır. Bolluk ve rekabet içinde
olan pazarlarda bu son ad ım daima kolay olmayabilir,
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Merkezile şmiş ürün değerlendirme, pazarlamada dengeli
ekonominin uygulanmas ına bir yaklaşmadır. Bu ekonomi, süratli olarak geli ştirilmekte olup, milli seviyede iyi tamamlanmış tarı msal kooperatifler pazarlamadaki çetin rekabeti tecrübe etmektedirler. Bu çetin rekabetin birçok sebepleri vardır. Muhtelif ülkelerde özel besin endüstrileri, çiftçi ürünleri
için bir ç ıkış yolu olarak tesis edilmi ştir. Milli pazarlara yakınlıkları ve uluslararas ı ticaretteki tanditler dolay ısıyla bu
endüstriler, muhtelif milli pazarlarda kurulmu şlard ır.
Diğer bir sebep, bolluk içinde bulunan pazarlarda de ğerlendirilmi ş ürün çe şitlerinin süratle ço ğalmakta olmas ı ve bu
pazarlar ın, ananevi ham maddelerin yerini alan maddelerin
büyüyen sayıların ı ihtiva etmesidir. Bu geli şmeye tar ımsal
kooperatifler de kat ılmal ıdırlar. Aksi takdirde onlar, pazar
üzerindeki tesirlerini kaybedeceklerdir. Bundan ba şka onlar,
çiftçinin dü şük fiyatla teslim etti ği ürünlerin arz ı ile elastik
olan talebi biribirine uydurmak için faaliyetlerinin
şiddetini
artırmal ıdırlar. Di ğer taraftan de ğerlendirilmiş ürünler için
fiyat elastikiyetinin hayli yüksek oldu ğu tecrübelerle görülmektedir. Bunun sebebi de ğişik çe şit de ğerlendirme ile de ğişik çe şit anbalajlar aras ında bir ba şkas ının yerini almas ı imkanlarının artmas ıdır. Belki ambalajlama bu irtibatla en ilginç özelliktir. Bugüne kadar kooperatifler ekseriya bu f ırsatı özel g ıda maddeleri de ğerlendiricilerine vermeye mecburdurlar. Hatta, kooperatifler taraf ından de ğerlendirme yap ılan
yerlerde baz ı zamanlar ürünlerin baz ı özel firmaların markas ı
altında pazarlanmas ı hakikatini kooperatifler kabule mecburdu. Keza kooperatifler, de ğişik kooperatif markalar ı altında
biribirleriyle rekabet etmektedirler. Böylece onlar, k ıymetlerinin bir parças ın ı kaybetmişlerdir. Keza, rekabet, kooperatiflerin itibar ı olan markalar ından vazgeçmeleri ve bir mal ın arzının bazı diğer firmalar taraf ından garanti edilmesi ile sonuçlandı .
Sonuç olarak, milli veya serbest ticaret sahalar ı içinde bulunan pazarlarda de ğişik ticaret markalar ıyla iş yapan kooperatiflerin aralar ındaki serbest rekabetin tandit edilmesinin
gerekli olduğu hususu ortaya ç ıkmaktadır. Bu tandit, ihtisaslaşmış ürün de ğerlendirmenin yay ılmasında, koordinasyonu
veya ticaret markalar ının birle şmesi sonucunu sa ğlayacakt ır.
Şüphesiz böyle bir birle şme zaman alacak ve çok dikkatle
planlama isteyecektir,
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Gelecek için dü şünülecek bir temayül hissedar olan kooperatiflerin kuracaklar ı limited şirketler şeklinde olabilir.
Keza di ğer bir temayül olarak, gelecekte kooperatiflerde
ortaklar ın alâkalarını n daha çok yap ısal problemlere do ğru
yöneltilebilece ğini önceden tahmin edebiliriz. E ğer bir kuruluşun yapısı uygunsa, o zaman bir kimse, bu yap ı içinde müdür
ve onun yard ımc ı teknisyenlerinin azami fayda sa ğlamak için
çal ışacaklar ına güvenebilir. Böylece müdürün, i şlerin durumuna göre kendi karar ını vermesi hususunda büyük ölçüde
serbest hareket etmesi sa ğlanabilir.
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Düzgün olarak bir yap ı kurmak çok güç bir görevdir. Bunun için yapıyla ilgili ortak e ğitimi ve haberle şme bilhassa
çok önemlidir.
Bütün bu problemlerin daha geni ş bir manzara içinde düşülmesine ihtiyaç vard ır.
Tarımsal kooperatifler, yaln ız çiftçilerin mü ş terek alakaları ile de ğil, keza bir ekonomik demokrasinin meydana gelmesi için kurulmuşlardır.
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Organizasyonel yap ı üzerindeki tesirler :
Ayrı ayrı olan bran ş organ ızasyonlar, hizmet temini hususunda, ba şka türlü ihtisasla ş mış bran ş organizasyonlarla
beraberce çali şabilir veya bir bran ş organizasyon kendi organizasyonel çat ısı içinde yeni bran şlar açabilir. Fakat mutlaka
temayül incelenmi ş olmalı d ır. Temayül, daha kar ışık bir planlama durumunu gerek tirir. Gelecekte daha çok çe şitli organizasyonel örnek birinci seviyede iyi geli şecektir. Bu hususi bir
ş ey olup kooperatifçilikteki bran ş ihtisasla şmas ında henüz geliştirilmektedir. Fakat mutlaka yeni temayüller hareket noktas ından ölçülmüş olmal ıdırlar.
Gelişmiş tar ımsal pazarlama kooperatiflerinde iyi kurulmuş milli birliklerin varl ığı düşünülmelidir. Bu kooperatiflerin
gelece ği, bölgesel ve bir çiftçi kooperatifleri milli birli ği ile
sıkı münasebette bulunmalar ı şeklinde iki yönde tahlil edilebilir. Ş üphesiz iki yöndeki geli şmeler karşılıklıdır.
Bolluk içinde olan endüstriyel bir toplumda geli şmiş tarımsal kooperatifçilik için buraya kadar anlat ılanlarla ne ifade edilmiş ne teklif yap ılmış tır. Ş artlar ın; de ğişik ülkelerde
çok de ğişik olaca ğı aç ıktır. Mamafih bu yaz ıyla yolun nereye
gittiğini gösteren bir te şebbüs yap ılm ıştır.

KIBRIS KOOPERAT İ FLER KANUNU İLE TÜRK
KOOPERATİFLER KANUNUNUN MUKAYESESİ

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasas ının Geçici Hükümler k ısmında 188 nci maddenin 3. cü f ıkras ının (b) paragraf ına atfen :

pe
cy
a

Valiye veya Valilik Mevlisine yap ılan bir atıf, ayni devre
bak ımından, bu Anayasa'n ın açık hükümlerine göre, ayr ı
ayrı veya müştereken Cumhur ba şkan ına ve Cumhur ba şkan
Muavinine, Cemaat Meclislerine, aç ıkça ayr ılanlar dışında
teşrii kuvvetin kullan ılmas ı ile ilgili konularda Temsilciler
Meclisine, bu anayasa gere ğince yetkisine dahil bütün konularda ilgili Cemaat Meclisine ve icra kuvvetinin kullan ılmasına dair konularda, Bakanlar Kuruluna yap ılan bir atıf olarak
yorumlanır.
Mukayyidi ve Muavinlerini Vali tayin eder ve Resmi Gazetede yay ınlar. (Kanun Madde 3).
KOOPERATIF VE KURULUŞU :

TÜRKIYE : Kooperatif te şkiline özel idareler, belediyeler, dernekler ve cemiyetler kat ılıp ortak olabilirler. Askari ortak adedi 7'dir. (Madde 1 ve 2)

KIBRIS

: Kooperatif askari 12 gerçek ki şinin veya 2 kayıdl ı
şirketin i ştirakıyle kurulabilir. (Kanun Madde 6
ve 7)

İZİN VERME, TESCIL VE ILAN :
TÜRKIYE

KIBRIS

Anasözle şme, izin için Ticaret Bakanl ığına verilir.
Bakanl ık tescil ve ilan i şlerini yürütür. Ticaret Bakanlığı kooperatifin kurulu şuna izin vermekten kaçınamaz. (Madde 3)
: Tali Kanunlar, istida ile birlikte ortaklar taraf ından imzal ı olarak 2 kopya halinde kaza'n ın komiseri vas ıtas ıyla Mukayyide verilir. Mukayyid tes-
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cili yapar ve Resmi Gazetede ilan eder. Tescilin
reddi halinde müsted'iler 1 ay zarf ında Valiye istinaf edebilirler. (Kanun Madde 7 ve 8)

TÜZEL KIŞILIK KAZANILMASI

:

TÜRKIYE : Kooperatif, ticaret siciline tescil ile tüzel ki şilik
kazan ır. (Madde 7)
KIBRIS

: Kooperatif, Mukayyidin kayd ı ve Resmi Gazetede
Hanın' müteakip tüzel ki ş ilik kazan ı r. (Kanun Madde 18)

ORTAKLIĞA GIRME ŞARTLARI VE EK ÖDEMELER :
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TÜRKIYE : Kooperatif ortakl ığına girmek için özel ki şilerin
medeni haklar ı kullanma yetene ğine sahip olmaları gerekir. (Madde 8)
Özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler, dernekler, kooperatifler, kooperatifin orta ğı olabilirler.
(Madde 9)
KIBRIS

: Yalnız gerçek ki şilerle, kay ıdlı kooperatifler, kooperatifin orta ğı olabilirler. (Kanun Madde 4 ve 6)

ORTAKLIĞIN SONA ERMESI:

TÜRKIYE : Kooperatiften ç ıkma hakl ı anasözle şme ile en çok
5 yıl için sınırland ırılabilir. (Madde il) Orta ğın sorumluluğu askari bir y ıldır. (Madde 36)
KIBRIS

: Ortak diledi ği zaman kooperatiften ayr ılabilir ancak sehimlerini şayet varsa geri çekemez. Gerek
ayrılan orta ğın gerekse ölen orta ğı n kooperatife ait
sorumluluğu 2 yıl geçerlidir. Ayr ılma veya ölüm
orta ğın zimmetlerine zarar geti ı ınez. Ortak, sehimini Yönetim Kurulunun ortakl ığa kabul edece ği yeni orta ğa veya eski ortaklara satabilir. Ölen ortağın sehimleri kanuni varislerine intikal eder. (Nizamat madde 19, 66 Kanun madde 27 ve 28)

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLAR' VE ITIRAZ :

TÜRKIYE : Ortakl ıktan ihraç, Yönetim Kurulu müracaat ı ile
genel kurul taraf ından yapılır, 10 gün zarfında no-
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terlik kanaliyle orta ğa tebliğ edilir. Ortak 3 ay zarfında istinafını genel kurul veya mahkemeye yapabilir. (Madde 16)
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KIBRIS : Kanun, nizamat ve Tali Kanunlara ayk ırı hareket
eden bir ortak kendisine bir haftal ık Yönetim Kurulu tarafından verilen ihbarla, genel kurulda mevcut
;ı.zan ın 2/3 nin karar ı ile ortakl ıktan ihraç edilebilir. Böyle bir ihraç orta ğın mükellefiyetlerine ve
zimmetlerine halel getirmez. (Nizamat madde
Ortakl ık evsafın ı kayıp eden ortak, üyelik defterinden Yönetim Kurulu karar ı ile silinir. Böyle bir silinmiş orta ğın mükellefiyetlerine ve zimmetlerine
halel getirmez. (Nizamat Madde 21)
KOOPERAT İFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA
HESAPLAŞMA SÜRESI VE YÜKÜMLÜLÜK
TÜRKIYE : Orta ğın kooperatifteki haklar ı ayrıldığı yılın bilânçosuna göre tesbit edilir. Orta ğın tazminat isteme hakk ı vard ı r. Hissesini 5 yıla kadar alma hakk ın ı mahfuz tutar. (Madde 17)
KIBRIS : Ortakl ıktan ayrılan veya uzakla ştırılan orta ğa
tazminat ödenmez. Hisse sermayesindeki sehimini
çekemez ve ihtiyat akçesinden hak talep edemez.
Ancak sehimini ortaklara veya Yönetim Kurulunun
kabül edece ği yeni ortaklara satabilir. (Nizamat
Madde 22,66 ve Kanun Madde 14)
.

ORTAKLIK PAYLAR!, ŞAHSI ALACAKLAR :

TÜRKIYE : Bir ortak 30,000 Türk liras ından fazla pay sahibi
olamaz. (Madde 19)
KIBRIS : Kayıtl ı şirketlerden mada hiçbir ortak kooperatifin hisse sermayesinin 1/5 den fazlas ına sahip olamaz. (Nizamat Madde 25).
HAK VE VECİBELERDE E ŞITLIK :
TÜRKIYE : Ortak, Kooperatife ait s ırrı ifşa edecek olursa bir
yı la kadar hapis veya 500'dan 10,000 Türk Liras ına
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kadar para cezas ına veya her ikisiyle birlikte cezalandırılabilir. (Madde 25)

KIBRIS : Ödünçler hakk ındaki muameleler gizli tutulacak,
nizametın bu maddesine riayet etmiyen Yönetim
Kurulu üyesi veya kooperatif müstandemi azil edilmeye müstahak olacakt ır. (Nizamat Madde 53 para 2)
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Bir şirket veya müstandemin mevcut Kanun, Nizamat ve Tali Kanunlara ayk ırı hareketi tesbit edi!ecek olursa bir suç I şlemiş addolunup £5.— ya kadar para cezas ına çarpt ırılabilecektir. (Kanun Madde 61)

ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI :
TÜRKIYE : Anasözle şme, ortaklar ı ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak ek ödemeler yaln ız bilânço aç ıklarını kapatmada kullan ılmas ı ş artt ır. (Madde 31)
KIBRIS : Bilânço aç ıklan ihtiyat akçesinden kapat ılır. (Nizamat Madde 90 para, 1 (b)
).

GELIR GIDER FARKLARI, BÖLÜNMESI VE PAYLARA FAIZ
VERILMESI :
TÜRKIYE : Anasözle şmede aksine hüküm bulunmad ığı takdirde yıllık gelir gider fark ı yedek akçeye eklenir.
Gelir gider fark ı nın bölüşülmesi ön görülmüşse
% 50'si ortaklara da ğıtıldıktan sonra Genel Kurul
kararı ile % 7 oran ına kadar faiz ödenebilir. Ortak
olm ıyanlardan sa ğlanan has ılat da ğıt ılmaz özel
fonda toplan ır kooperatifin geli şmesine harcan ır.
(Madde 38).
KIBRIS : Yıllık gelir gider fark ının ortaklar aras ında bölünmesini öngören kay ıtlar anasözle şmiye konulabilir. Mes'uliyeti s ınırsız olan âzalann kurdu ğu
gayri mandut mes'uliyetli kooperatiflerde kâr dağıtımı yap ılmaz, bütün gelir gider fark ı ihtiyat akçesine aktar ılır. Ortaklann ın mes'uliyeti s ın ırl ı olan kooperatiflerde gelir gider fark ının askari 1/4
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dü yedek akçesine ayr ılır ve hisse sermayesi üzerinden verilen faiz haddi % 5' şi a şamaz. (Kanun
Madde 38 ve Nizamat Madde 26). Ortaklar d ışı
sağlanan gelirler yedek akçeye eklenir.
TÜRKIYE : Gelir gider fark ının askari % 10'nu yedek akçeye
ayrılır. (Madde 39).
GENEL KURUL :
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TÜRKIYE : 4 ortaktan az olmamak kayd ıyle ortak say ısının
askari 1/10'nu, Ticaret ve İmar ve iskan Bakanl ıkları ile Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplant ıya
çağırabilir. Ortaklar ın genel kurul toplant ı sı için
yaptıkları müracaat Yönetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İmar ve iskan Bakanl ıklarınca yerine
getirilmedi ği taktirde, ortaklar mahkemeye ba şvurarak toplant ıya ça ğırma müsadesi alabilirler.
(Madde 44)
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KIBRIS : Genel Kurul toplant ıları, senelik genel kurul toplantıları ve fevkalade Genel Kurul toplant ıları olmak üzere iki nevi toplant ı vardır. Genel Kurulu
toplantıya Yönetim Kurulu ve Mukayyid ça ğırabildiği gibi orta ğı 100'den a şağı olan kooperatiflerde 25 kişi Genel Kurulu toplantıya ça ğırabilir. (Nizamat Madde 30, 31 ve 32)
OY :

TÜRKIYE Kooperatifin da ğılmas ı veya anasözle şmenin değiştirilmesi için toplant ıda hazır bulunan ortakla=in 2/3'nün müsbet oyu gereklidir. (Madde 51)
KIBRIS : Kooperatifin da ğıtılmas ı maksadıyle çağrılan Genel Kurul toplant ısında haz ır orta ğın 3/4 nün kararı ve Mukayyidin tasvibi ile kooperatif da ğıtılabilir. (Kanun Madde 41)
Ana sözle şmede de ğişiklikler Genel Kurul toplant ısında haz ır ortak say ısının 3/4 dünün müsbet oyu
ve Mukayyidin tasvibi ile olabilir. (Nizamat Madde 95 para. (2) ).
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KARARLARIN BOZULMASI VE Ş ARTLAR
TÜRKIYE : Kanuna, anasözle ş meye ve iyi niyet esaslar ına aykırı hareket edildi ği iddias ı ile Genel Kurul kararları aleyhine bölgenin mahkemesinde ortaklar taraf ından dava aç ı labilir ve mahkeme böyle bir müracaat ı dinleyip karara ba ğlayabilir. (Madde 53).
KIBRIS : Yönetim Kurulu seçimi için yap ılan Genel Kurul
toplant ı s ında usulsüzlük oldu ğu iddias ı ile ortaklar Mukayyide müracaat ederler. Mukayyidin bu
husustaki karar ı son ve kat'idir. (Nizamat Madde
39 para. 2)

a

YÖNET İM KURULU :
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TÜRKIYE : Yönetim Kurulu en az 3 üyeden kurulur ve bunların yedekleri bulunur. (Madde 55)
KIBRIS : Yönetim Kurulu en az 5 üyeden müte şekkildir.
Bunların yedekleri bulunmaz. (Nizamat Madde 39
para. (3) )
ÜYELIK SÜRESI:
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TÜRKIYE : Yönetim Kurulu üyeleri en çok 4 y ıl için seçilebilirler ve anasözle şmede hüküm yoksa tekrar seçilebilirler. (Madde 57)
KIBRIS : Yönetim Kurulu 3 y ıl için seçilirler ve bu müddet
hitam ında tekrar seçilebilirler. (Nizamat Madde 39)
KOOPERAT İFİN ACZİ HALINDE YAPILACAK I ŞLER :
TÜRKIYE : Yönetim Kurulu kooperatife ait i şlerin düzende
Bitmedi ğini gördü ğünde bir ara bilânçoyu haz ırlar.
Bilânçoda alacaklar, verecekleri kar şılamıyorsa durumu Ticaret Bakanl ığına ilgili mahkemeye ve yapı kooperatiflerinde Imar ve İ skân Bakanl ığına bildirir ve Genel Kurulu derhal toplant ıya ça ğırır.
Açıklanan durumda vaziyeti düzeltme kabilse iflasın açılmasını mahkeme istek üzerine erteleyebilir.
(Madde 63)
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KIBRIS : Mukayyid taraf ından bir tahkik veya tefti ş yap ıldıktan sonra Mukayyid o kooperatifin tasfiyesi lazım geldiği fikrinde ise tasfiye emri ç ıkararak bir
tasfiye memuru tayin edebilir. (Nizamat Madde
41). Mukayyidin verdiği emirden rencide olan herhangi biri 21 gün zarf ında Valiye istinafta bulunabilir. (Nizamat Madde 48).
I ŞTEN ÇIKARMA
TÜRKIYE : Yönetim Kurulu herhangi bir müstandemini her
zaman azledebilir. (Madde 64)
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DENETCİLER :

a

KIBRIS : Yönetim Kurulunun müstandemler için verdi ğ i
herhangi bir azil karar ı Mukayyidin tasvibi al ınmad ıkça muteber say ılmaz. (Nizamat Madde 72).

TÜRKIYE : Deneticilerin seçimi, çal ışmas ı ve saire hakk ında
Madde 65 - 69'za kadar hükümler mevcuttur.
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KIBRIS : Tefti ş meclisi, seçimi ve vazifeleri hakk ında Nizamat Madde 81 - 89'za kadar hükümler mevcuttur.
Kooperatiflerin hemen hepsinde Genel Kurul kararı ve Mukayyidin tasvibiyle tefti ş meclisleri
vedilmiş tir.
GENEL OLARAK BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKILERI:
TÜRKIYE : Örnek anasözle şme haz ırlanmas ı , Muhasebe ve
defter tutma usulü, tefti ş , denetleme v.s. (Madde
86 - 91). Ticaret Bakanl ığına aittir.
KIBRIS : Genel olarak Ticaret Bakanl ığının bütün görevlerini Türk Cemaat Meclisine ba ğlı Kooperatif Dairesi yapar. Mukayyid ayn ı zamanda Kooperatif
Dairesinin de müdürüdür.
Tefti ş ve Nezaret Sand ığı mevcut olup Mukayyidin
idare ve kontrolü alt ındad ır. Bu sand ığa her kayıtl ı şirket senelik temiz kar ının % 15 şini veya
işleyen sermayesinin % l'ne tekabül eden meblagı
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Tane olarak, yat ırır. Mukayyid, Sand ığın gelir gideri hakkında her sene Hükümete rapor verir.
(Nizamat Madde 92).

UYUŞMAZLIKLAR, HAKEM KURULLAR':
TÜRKIYE : Kooperatif organlar ı ile kooperatifler, kooperatiflerle ba ğlı bulundukları kooperatif birlikleri aras ında i ştigal konusuna giren hususlardan dolay ı ç ı kan anla şmazl ıklar, genel hükümler sakl ı kalmak
şart ıyle anasözle şmelerinde öngörülen hakem kurullar ınca da halledilebilir. (Kanun Madde 95).

DAVALARIN NITELI ĞI VE MUHAKEME USULÜ :

a

TÜRKIYE : Bu konuda düzenlenen hususlardan do ğan hukuk

cy

davaları taraflar ın tacir olup olmad ıklarına bak ılmaks ız ın ticari dava say ılır.
Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulan ı r.

KIBRIS : Kooperatifleri ilgilendiren veya Kooperatiflere te-

pe

mas eden bütün nizalar Mukayyide iletilir. Nizalar
hakkında Mukayyid ya kendisi karar verir veya
nizalar ı tayin etti ği hakem veya hakemler kanalıyle karara ba ğlar.
Hakem veya hakemler mümkün oldu ğu kadar sivil mahkemelerde takip edilen usulu uygular ve
verilen kararlar sivil mahkeme taraf ından veril mi ş gibi addolunup onlar ın infaz edildi ği tarzda
infaz edilirler.
Kooperatifleri ilgilendiren veya Kooperatiflere temas eden bütün uyu ş mazl ıklar veya nizalar sivil
mahkemelere intikal ettirilemez. (Kanun Madde 53,
53A, Nizam madde 98, 99, 100, 101).

TASFİYE :
TÜRKIYE : Tasfiye i şlerini Genel Kurul taraf ından seçilen tasfiye kurulu yapar. (Madde 42 para. (2) ) iflas idaresi ortaklar ın paylar ına dü ş en borcu veya alacakların ı ayarla". (Madde 33),
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KIBRIS : Tasfiye emrini vermek Mukayyidin selahiyetleri
aras ındad ır.
Mukayyid tasfiye emri verdi ğinde bir tasfiye memuru tayin eder. Tasfiye memuru tasfiye i şini yürütür, Mukayyide kar şı sorumludur.

a

Hiçbir sivil mahkeme kay ıdlı bir şirketin tasfiyesine ait i şleri görmeye salâhiyettar de ğildir. Mukayyid tasfiye emrini verdikten sonra o kay ıdlı şirket
aleyhine hiç bir dava aç ılamaz ve sair kanuni takibata giri ş ilemez. (Kanun Madde 41, 42, 43 ve 44).
Tasfiye işleri tamamland ığından Mukayyid o kooperatifin kayd ını iptal etti ğine dair emir verecektir. Emrin verildiği tarihten itibaren kooperatif dağılmış olacakt ır. (Kanun Madde 47).
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KANUNU YÜRÜTECEK MAKAM :

TCIRKİYE : Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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KIBRIS : Bu Kanun Fasit 114 ve 28/59 Kooperatif Şirketler
Kanunu ve 54. madde tahtinde yap ılan Nizamat diye adland ırıl ır ve Vali taraf ından yürütülür. Dolayısıyle yürütme, Türk Cemaat Meclisi Icra Heyetine bugün ise K ıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu bakmaktad ır.
Not : 1. KIBRISTAKİ KOOPERATIFLERDE EK İMTİYAZLAR :
a) Borçlar ın mükellefiyet senetleri ile teminatland ırı lmaları , borçlunun mahsullerinde baz ı hallerde
Kooperatif birinci mükellefiyet sahibi addolunması (Kanun madde 20, 21, 22, 23, 24).

b) Ortaklar ın hisse ve menfaatlar ının zaptolunma ğa
veya satt ırılmaya tabi bulunmad ığı (Kanun madde 26).
c) Isbat ı rü şt etmeyenler taraf ından veya sinni rü şte
vas ıl olmayanlar nam ına yaptırılan depozitolar
(Kanun madde 29).
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Not : 2. MUKAYYİDİN EK SELAHİYETLERİ
Mukayyid herhangi bir kooperatif müstandemini veya yönetim üyesini azletmek ve yerlerine ba şkaların ı
tayin etme yetkisine sahiptir. (Nizamat madde 89, 69
para. (4), Kanun Madde 40 ).

Not : 3. Z İRAAT BANKASI VEKILLI ĞI :

pe
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Kayıdlı bir kooperatif Mukayyidin izniyle K ıbrıs Bankas ı Ltd. in vekilli ğini yapabilir. (Nizamat Madde 93).
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Emniyetli, sür'atli ve mü ş teriye
kolaylık sağlayan bir bankac ılık
servisinin var.
Küçük Sanayi'yi kalk ındırm-ak gibi güzel bir gayeniz var.
Hizmeti müş terinin aya ğına götürebilmek için her y ı l bir çok yeni
şubeler açıyorsunuz.
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