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THE TURK» COOPERATIVE ASSOCIATION was founded at Istanbul University
in the year 1931, under the name of the Turkish Cooperative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning
of 1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing
at that date.
The Society chanqed its name ot the «Turkish Cooperative Association» in
1948, and amended its Statutes in conformance with the Law on Associations
No. 3512.
The General Assembly of the Association convened on 30th May 1964
and resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordance
with the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association should be re-written. The new Statutes draw up accordingly were
reviewed and adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June,
1965.
The Government declared it as an Association Serving Public Interest in
1946. The subject with which the Association is concerned is theoretical and
practical cooperative work. Its object is to propagate cooperative ideas in
theoretical and practical fields, to promote the cooperative spirit and ideas,
and to support activities in this direction.
In order to achieve the objects outlined in its statutes, the Association
angages in the following activities :
a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of cooperative movements. commission its members or other scholars, experts and
authors to write articles and books and prepare summaries of articles and
books on subjects pertaining to cooperative movements and publish them.
b. Prepare or cause to be prepared standard statutes and balance sheets
for the various types of cooperatives.
c. Make contacts nationally or internationally among all types of public
and private agencies, organizations associations and persons on the subjects
related to cooperative movements legislation and applications, and express its
opinion on these subjects either directly or on request.
d. Convene academic meetings and arrange cooperative weeks, festivals
and general cooperative conventions.
e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions in different parts of the country on the subject of cooperatives.
f. Join as member those international organizations and associations
whose objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected with the cooperative movement concept, legislation and application and
composed of books, periodicals and brochures in Turkish and foreign languages.
h. Participate in the conventions of international cooperative organizations,
attend the conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish cooperative movement commonly known.
j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperative movement is widely diffuses, that it develops and takes root, that it is
included in the curricula of vocational schools, that chairs on the cooperative
movement are instituted in the universities, academies and schools of higher
learning and that institutes specializing in the cooperative movement are founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing cooperatives, act as guide to them in every respect, and at the request of the member
cooperatives and cooperative organizations have their balance sheets audited,
as well as assist cooperatives in solving their management problems.
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TÜRKİYE'DE KONUT KOOPERATIFLERI (*)
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Kooperatifçilik hareketinin, liberal kapitalizmin sak ıncalar ına,
eksikliklerine ve geni ş dar gelirli kitleler aras ında yarattığı huzursuzluklara kar şı bir tepki olarak do ğduğunu hepimiz biliyoruz.
Kooperatifçilik öyle bir tepki olarak ortaya ç ıkmıştı r ki, kapitalizmin, ihmaline u ğrayan kitleler, kooperatifçili ğe umutla sarılm ışlardır. Fakat- Kooperatifçili ğin, sosyalist ekonomik sistemden ve kapitalist ekonomik sistemden ayr ı türü, kendine özgü bir ekonomik
sistem olup olmad ığı konusu tartışılır. Ben Kooperatrifçili ğin, demin söylediğim bu iki sistemin d ışında bağımsız bir ekonomik sistem olduğu kanısında değilim. Yalnız Kooperatifçiliği ayni zamanda Kamusal Sektör, Özel Sektör ve Kooperatif Sektör şeklinde bir
üçlü ayırıma tabi tutan yazarlar da vard ır. Galiba bir iktisadi
sistem olmaktan çok, böyle bir sektör diye nitelendirmek, Kooperatifçiliğin gerçek kimliğine daha uygun dü şmektedir.
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Kooperatifçilik ilkeleri say ın dinleyicilerden pek çoğunun bilgisi içerisindedir. Kooperatifçilik Rochdale öncülerinden beri ge ,
ğişikliklere ve eklemlere tâbi tutulan ilke- len,zam d
ler aşağı yukarı ; serbest giri ş, demokratik denetim, kar ın ortakların yaptıkları alış veriş oranında yine ortaklara da ğıtılması,
sermaye faizinin s ınırlanması, siyasal ve dinsel tarafs ızlık, peşin
satış ve kardan elde edilen kardan e ğitim amaçları için bir fon,
bir pay ayrılması esaslarmdan ibarettir., Bunlara baz ı yenileri
ilave edilmiş, baz ıları çıkarılmış, baz ıları değiştirilmiş ; fakat a şağı yukarı kooperatifçilik ilkeleri bu çerçeve içerisinde kalm ıştır.
Kooperatifçilik ilkelerini, sosyal ve ekonomik ilkeler olarak
ikiye ay ırmak gerekirse ; bizim burada me şgul olacağımız konut
kooperatifleri bakımından, şu noktalar üzerinde durulabilir :
Bunlardan bir tanesi «EVRENSELL İK» dir. EVRENSELL İK,
ül\TİVERSALİTE ; Kooperatiflere, ırk, dil, din, cins, renk gibi ay ırımlar gözetilmeksizin serbestçe girilebilmesi ilkesi demektir.
(*) 9 Nisan 1971 tarihinde Türk Kooperatifçilik Kurumundan verilen
konferans.
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DEMOKRASI; Kooperatiflerde herkesin sadece bir oy hakkına sahip olmas ı , yani fazla hisse sahibinin hissesi oran ında Kooperatifin yönetimine kat ılması nı önleyen, dolay ısıyla fazla sermayenin az sermayeyi ezmesini önleyen bir ilkedir.

a

ÖZGÜRLÜK Ilkesi; Yani hürriyet. Bu aç ıktır. iktisadi hürriyetini sa ğlamak suretiyle, insanlar ın bir takım iktisadi ve sosyal ihtiyaçlar ını karşılamak suretiyle daha özgür duruma getirilmeleri mümkündür. Özgürlük ayn ı zamanda Devletten özgürlü ğü
de kastediyor. Olanaklar ölçüsünde devletin, denetiminin d ışında
olacak. Fakat tabii mali yard ımın dışında olmayacak. Bu kavram bir geli ş me seyri geçirmi ştir. Devletin Kooperatif i şlerine
olanaklar ölçüsünde kar ışmamas ı, uzakta durmas ı, onun özgürlüğünü en iyi şekilde saklar, dü ş üncesi eğemen olmu ştur. Fakat öyle
bir çağdayız ki, öyle bir ülkedeyiz ki, devlet kooperatiflerin i şine
mutlaka karışmak zorundad ır. Hiç de ğilse, yard ım yapacaktır.

cy

Sosyal ilkeleri aras ında, di ğer biri, karşı lıklı yard ımlaşmad ır.
Kooperatifçilik, kapitalist sistemin serbest rekabet ilkesinin karşı sı na çıkmıştır.
Kendi kendine yard ım, Anglo Sakson'lar ın «self help» dedikleri İlke de kooperatifçili ğin sosyal ilkeleri aras ında yer al ır.
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Iktisadi bak ımdan kooperatifçilikde kâr saiki yoktur. Ortakların kâr, kazanç gütmesi amac ı, söz konusu değildir. Bunun yerine
hizmet amac ı vardır. Bunun için de kooperatifleri kâr amac ı gütmeyen kurulu ş lar olarak bilinir ve an ılırlar.
Iktisadi açıdan bir diğer nitelik, kooperatiflerin daha çok dar
gelirli sımfların ve insanların kurulu şları olduğudur. Çünkü hali
vakti iyi olan insanlar, zaten iktisadi ve sosyal ihtiyaçlar ını karşılamak için kooperatif kurma ğa belki de gerek görmezler. Bu,
dar gelirli ve ihtiyaç duyan s ınıfların sektörüdür. Özel mülkiyet,
kollektif mülkiyet yahut kooperatif mülkiyet ilkesi de vard ır, kooperatiflerde. Asl ında özel mülkiyet denince, a şağı yukarı birşeyler hatı ra gelmektedir. Devlet mülkiyeti, kamu mülkiyeti, denildiği zaman da, anla şılan bir ş ey vard ır. Peki Kooperatif mülkiyet
nedir? Kooperatif mülkiyeti, bir k ısım dü ş ünürler, özel mülkiyetin özel bir şekli sayarlar; bir k ısmı da bunu kollektif mükiyetin
bir şekli sayarlar. Hattâ, kooperatifçili ğin kurucularından Charles
Gide ; kooperatif mülkiyeti, kooperatifçili ğin faziletleri aras ında
sayar. Kooperatifçilikte, hem özel mülkiyet, hem de kollektif mül-
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kiyet uzlaşmışlard ır der. Asl ında, böyle bir uzla şma var m ıdır?
Yok mudur? Bu tartışı labilir bir konudur.
Bu genel açıklamaları yapt ıktan sonra, konut kooperatifleriIlin bir tanımını yapmadan çe şitleri üzerinde k ısaca durmak isti yorum.
Konut Kooperatiflerini iki aç ıdan s ınıfland ırmak mümkündür. Bunlardan bir tanesi konut in şaatı vetiresinin (sürecinin) çeşitli kademelerinde, yahut a şamaları nda/ ald ıkları rol bak ımından
konut Kooperatiflerini birkaç k ısma ay ırıyorlar.
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Bunlardan bir tanesi «Tasarruf Sandıkları » oluyor. Bunun anlamı aşağı yukarı şudur : Ortaklar ının küçük tasarruflar ını alıyor
(konut yapmak üzere al ıyor) ; bu tasarruflar ı ortaklarından sonra
kredi olarak yeniden da ğı tmak üzere al ıyor; Tasarruf Sand ığı .

cy

Ikinci tip, kooperatif bizzat konut yap ıyor; inşaat Şirketi var
kendisinin; ya da yapt ırıyor konutu. Daha aktif bir rol al ıyor inşaat süreci içerisinde.
Üçüncü tip, konut kooperatifleri, konutlar ın bakım ve yönetimini üzerine almakla yetinen kooperatif, genel yönetimden sorumlu ve onunla görevli olan kooperatif çe şididir.

pe

Dördüncü tip de bu demin saydi ğım üç fonksiyondan bir, ya
da daha fazlas ını üzerine alm ış olan konut kooperatifi çeşiti.
İkinci gurup kooperatifler; yapt ırdıkları, inşa ettirdikleri konutların mülkiyeti bakımından takındıkları tavır yönünden sı nıflandırılabilirler. Yani, mülkiyeti devir mi ediyor, kendi uhdesinde mi tutuyor,, bu bak ı mdan da kooperatifleri iki, üç k ısma ayırıyorlar. Birincisi yapt ırdığı konutların mülkiyetini ortaklarına devir edip, kendisi aradan çekilen kooperatifler ; Türkiye'deki kooperatifler bu çe şittir. (Biraz sonra gelece ğim bu konuya)
Ikinci çeşit kooperatifler, yapt ırdıkları konutları n mülkiyetini ortakları na devretmez. Yaln ız, ortaklarına, ayrıcalıkl ı, yani imtiyazlı bir kiracı muamelesi yapar. Ölünceye kadar o kirac ı orada
oturur. Çünki kooperatifin orta ğı idi. Varisleri de orada oturma ğa
devam edebilirler, isterlerse. Fakat bu ikinci tip kooperatiflerde
kooperatiflerin konutlar ında oturan insanlar terketmek istedikleri
anda kooperatifin konutunu satamazlar, ba şkaları na devredemezler. Yine kooperatife geri vermek zorundad ırlar.
Üçüncü çe ş it kooperatiflerde, ortak alel'ade kirac ı durumun-
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dadır. Bir imtiyaz ı yoktur. Yalnız konutların bakımı na, denetimi-,
ne, gözetimine kat ılır. Konut kooperatifçili ği mali, sosyal ve teknik bir takım avantajlar saklar. İşte bu avantajlarından dolay ıdır
ki, (bunların neler oldukları biliniyor, farzediyorum.) mesela Uluslararas ı Çalışma Teşkilatı, işçi sendikalarına işçi konutlarının üretimini arttırmakta kooperatiflerden yararlanmay ı sık sık önermiştir. Bu alanda Milletleraras ı Çal ışma Te şkilatının sözleşmeleri,
tavsiyeleri vard ır. Bizim Reform kabinesinin program ında da biliyorsunuz, kooperatifçilik önemli bir ilke olarak yer alm ış bulunuyor. 0 bakımdan belki bütün kooperatifçilik sistemi içerisinde
de konut kooperatiflerine daha fazla yer ve görev dü şebilir.
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Kooperatifçilik hakk ındaki şu kısa açıklamayı yaptıktan sonra şunu da belirteyim; Sosyal Konut politikas ı diye bir politikadan söz ediyoruz. Az geli şmiş ülkelerin ihtiyaçlar ına uygun bir
konut politikas ıdır bu. Sosyal muhtevas ı olan konut politikası. Burada asıl olan şudur; Böyle bir politika dar gelirli s ınıfların konut ihtiyaçlar ının karşılanrnasına yönelmiş olmalıdır. Bir de kalkınma politikas ı içerisinde ele al ınacak yat ırımlar, devletin ba şka
sektörlerde yapaca ği yatırımlaria ilişkileri kurulacak. Yani kalkınma politikasıyla bir bağlantısı olacak. «Nüncüsti de şehir ve
bölge plâncılığıyla, şehircilkle ba ğlantılı olacak. Arsa süpekillasyonu önlenecek, daha teknik anlamda şehircilik kurallarıyla ilişkili
olacak. Bütün bunlar ın tümüne Sosyal Konut Politikas ı adını veriyoruz. (Öncelikle derken dar gelirli s ıınflardan bahsettim.) Bunu
söylemeden maksat şu ; sosyal konut politikas ı denen şeyle, kooperatifçilik ilkeleri aras ında, kooperatifçili ğin amaçları aras ında
yakın bir benzerlik vard ır. Zaten öyle olduğu içindir ki, ta ba şlangıcından✓ beri Kooperatifçilik hareketi içerisinde, konut kooperatifleri önemli bir yer tutmu şlardı r. Türkiye'de de bu böyle olmu ştur. İlk Kooperatifçiler, Sayın Nusret UZGÖREN ve arkada şları
daha Kooperatifçili ğin yeni getirilmekte oldu ğu yıllarda, 1934'lerde Bahçelievlerde büyük bir siteyi kooperatif sistemle kurma ç ığrını açmışlardır. Şimdi, Türkiye'de konut kooperatifleri hakk ında
bazı rakkamlar verdikten sonra konut kooperatiflerinin sorunlar ına geçmek istiyorum.

1965 yılında benim yapmış olduğum saptamaya göre; Türkiye'de 2500 kadar konut kooperatifi vard ı ve bunların 750 tane
kadarı da i şçilere ait bulunuyordu. I şçilere ait demek belki! tam
doğru bir deyim değil. Sosyal Sigortalar Kurumu taraf ından finanse edilmekte olan Kooperatiflerdir bunlar. Bu Kooperatiflerin

TÜRKIYE'DE KONUT KOOPERATIFLERI
% 75'i büyük şehirlerde bulunuyor. (Ankara, İstanbul, Izmir,
Bursa, Kayseri ve Adana v.s.)

a

1970'de rakamlar ı pek elde etme ğe vaktim olmad ı. Yalnız
Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ö ğrendiğime göre; 1965'de 750
civarında olan kooperatif say ısı iki misline çıkmıştır. Dolayısıyla
" 1400 kadard ır. Eğer bu işçi. Kooperatifleri d ışındaki Kooperatiflerin (Kooperatif derken hep konut Kooperatiflerini kasdediyorum)
İşçi Kooperatifleri cl ışındakiler hiç artmam ış olsa bile, bugün konut kooperatifleri 3300 civar ındadır. Otekilerin de 1500 kadar artması mümkündür. 1000 artsa demek ki 5000'i geçmez, bunlar ın
sayıları, 5000 rakam ının içindedir. 1948 ve 1963 seneleri aras ında
Türkiye'de konut kooperatifleri 33000 konut yapt ırılmıştır. Yılda
aşağı yukarı 2000 konut ediyor. Türkiye'de şehirlerdeki y ıllık üretimin % 4'ü kadard ır bu.
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Fakat, anlad ığıma göre 1965'den sonra da kooperatiflerin
yaptırdıkları konutların sayısında hızlı bir artış vardır. İşçi Kooperatiflerinden ç ıkarıyorum. Çünki onlar son yedi y ıl içerisinde.
(63 - 70 yılları arasında) 28000 konut yaptırmışlar. Halbuki ondan
önceki bütün, 48'den beri yapt ırdıkları 20000'i geçmiyor. Demekki bir hızlanma vardır, bu alanda. İşçi kooperatifi olmayan kooperatiflerin yapt ırdıklarını da hesaba katip, yuvarlak bir hesap
yapıhrsa son 10 yıl içerisinde, 1960 dan sonra veya 62'den sonra
kooperatiflerce y ıllık üretimin 4000'ne yaklaştığı sonucuna var ılır.
Bu 4000 esası üzerinden gidilirse Kooperatif Sektör yine şehirlerdeki konut üretiminin ancak % 7,5'unu kar şılıyor demektir. Halbuki başka ülkelere bakt ığımız zaman Kooperatif Konutlar; İsviçre'de konut üretiminin % 10'unu, Çekoslavakya' da % 19'zunu, isveç'de % 24'ünü, Norveç'de % 27'sini ve Do ğu Almanya'da % 58
ini tutuyor. Bunları kasten böyle sosyalist ve sosyalist olmayan
ülkelerden aldım ki, bir fikir versin hepsi hakk ında. Yoksa tarafl ı
bir şekilde de verilebilir bu rakkamlar. Ve o zaman daha da vanameti artar i şin.
Şimdi Türkiye'de Konut Kooperatifleri nereden destekleniyor? Önemli olan «Mali destektir». 0 bak ımdan bu konu üzerinde
biraz duruyorum. Birincisi. Emlak Kredi Bankas ı, ikincisi Sosyal
Sigortalar Kurumu. Bunlar ın dışında bazı, Sosyal Güvenlik Kurumları daha vard ır. Bu Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Yard ımlaşma Sandığı ve Devlet Demiryollar ı Yardımlaşma Sandığı gibi.
Bunlar bir kaç y ıl önce Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bünyeaine
alınmıştır. Bir de Ordu Yard ımlaşma Kurumu var. Bu kurumun
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da gene ipotek kar şılığı nda mesken kredisi ikraz etme yetkileri
var. Bütün Bankalar ınnz bu i şi yapamıyor biliyorsunuz. Bankalar
Kanunu mesken kredisi verebilecek olan bankalar ı göstermiştir.
Emlak Kredi Bankas ı bunların ba şında gelmektedir. Emlak Kredi
Bankası 1954'e kadar kooperatifleri % 5 faizle kredilerinden yararland ırdı . O zaman Kooperatiflerin sayısı, da çok azd ı. Daha
sonraki y ıllarda faizlerini yükseltti. Öyle bir an geldi ki, art ık
Emlak Kredi Bankası kendi omuzundaki yap ı tasarrufu yüklerinin
altında ezilir oldu. Kaynaklarının sınırlığı bakımından, ancak onların taleplerine cevap verebilir duruma geldi. Bankan ın imkanları yapı tasarrufu program ı için kullanılıyor. 0 program ı herkes
biliyor. Pek çok kimse o yoldan yararlanarak ev sahibi olmu ştur.
Veya olmak üzeredir. Çok i şleyen bir yoldur, Türkiye'de. Fakat
yapı tasarrufu sistemi, vatanda şın eline krediyi vermesi ve o vatandaşın gidip bir müteahhitten yaptırdığı binanın dairelerinden
birini alması ş eklinde tatbikatta i şliyor. Dolayısiyle, bunun kooperatiflere bir yarar ı olmuyor. Yalnız kooperatifler de kooperatif
olarak yapı tasarrufu hesab ı açtırabilirler. Buna bir engel yok
zannediyorum. Ancak, tabii, bir araya gelmi ş birçok kimsenin gidip yapı tasarrufu hesab ı açtırması onların açtırdıkları hesapların
bekleme süreleri bak ımından tatbikatta belki güçlükler do ğurabilir. Yalnız şunu yapıyorlar. Bekleme süresi dolmak üzere olan ve
birbirini tan ıyan bazı kimseler derhal bir kooperatif kuruyorlar.
Ve aldıkları krediyle gidip bir apartman ın çeşitli dairelerini al ıyorlar. Yahut önceden kurulmu ş bir kooperatife girme yolunu seçiyorlar. Ya da ayr ı ayrı kredilerini al ıp, gidip aynı apartmandan
çeşitli dairelerini al ıyorlar. Ve birlikte ya şamanın, birbirini tammal= avantajlar ından yararlanmak yolunu seçiyorlar. Tabii bu
sun'i ve zorlama bir yol oluyor. Toplu yap ıyı ve toplu konut kuruluşlarını desteklemenin gerçek bir yolu olarak bize görünmüyor.
Burda herhangi bir ele ştiri yapacak de ğilim zaten. Mevcut duru
mu kısaca özetleme ğe çal ışıyorum.
İkinci Kurum, Sosyal Sigortalar Kurumu'dur. Yaln ız şunu
söyleyeyim; Emlak Kredi Bankas ı, Sosyal Sigortalar Kurumu'na
prim ödemekte olan i şçiler dışında kalan vatanda şların kurdukŞimdi kaynaklarının
ları kooperatiflere veriyordu evvelce kredi.
hiç
vermiyor
zannediyorum. Sosyukarı
dolayısıyla
aşağı
sımrlılığı
yal Sigortalar Kurumu i şçi kooperatiflerine konut kredisi veriyor.
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ç ıkarmış olduğu bir yönetmeliğe
göre işçilerin kooperatif kurmalan laz ım. En az 7 işçinin biraraya
gelip kooperatif kurmalar ı lazım. Hem kooperatiflerin, hem de
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kooperatif orta ğı olan işçilerin belli niteliklere ve şartlara sahip
olmaları laz ım. Bunlar, ilgili yönetmelikte gösterilmi ştir. Buraya
girmiyorum. Kurum, in şaat bedelinin % 90'n ına kadar ve % 4
faizli 20 yı l vadeli konut kredisi verir. Ödenen primlerden ayr ılan
bir kısım, konut kredisi vermeğe tahsis edilir. Bunlar, sosyal güvenlik fonlarıdı r. Verilen kredi miktar ı da vaktiyle 40.000'di, sonra
50.000'ne çıkardı lar ( İşçi başına), şimdi 60.000'ne yükseldi. Son
Sosyal Sigortalar Genel Kurulu'nda bunun 70.000'ne ç ıkarılması
önerildi. Tabii Türkiye'deki inşaat maliyetinin h ızla yükselmesi
karşısında, bu belki de zorunlu.
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Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kredi vermesi için İşçi Kooperafinerinin nüfusu 10.000'den büyük olan yerlerde, bir şehirde
kurulması lazım. İkincisi de yaptıracakları konutların alan standartları sınırlıdır. 100 ın2'den daha geni ş olmayacak, bu konutlar.
Konut kooperatifleri bildi ğiniz gibi şirkettirler. Bunlar kooperatif şirkettirler. Ticaret Kanunu zikreder bunlar ı, ayrıca Kooperatifler Kanunu'nda da at ıflar var, konut kooperatiflerine. Nitekim, «ortak» diyoruz bunları oluş turan insanlara ; «üye» de ğil,
«ortak» diyoruz. Şirket Ortağı. Mesele burdan başlıyor. Yani, kooperatifi ticaret şirketi saymaktan ba şlıyor. Kanımca, o zaman ticaret yaprrıasa bile, kâr amac ı gütmeyen bir kurulu ş olma vasfını
da kooperatif ba şından yitiriyor.

pe

Yeni Kooperatifler Kanunu, yap ı koperatifleri konusunda, benim kanunda görebildi ğim kadarıyla, bir yenilik getirmemi ştir. Ve
şu kanaattay ım ki, yapı kooperatifleri konusunu, Kooperatifler
Kanunu içerisinde, ele almak, ona bir yer vermekle bu i ş olmaz ;
bu, ayrı bir konudur. Kooperatifçilik yönünden yararlanmal ı, ilkelerinden yararlanmal ı fakat bu i şin‘ işleyişini tamamen kooperatifçilik dışında aramal ıdır. Çünki bu, bir konut politikas ı sorunudur. Kooperatifler üzerinde idari, teknik ve mali denetim eksiktir. Bunun pek çok nedenleri var. Önemli gördü ğüm nedenlerden
bir tanesi; yetkilerin yeterli olmamas ı ; ikincisi de mevcut olan
yetkiler aras ında icabi ihtilâflar bulunmas ıdır. Ticaret Bakanl ığı,
ben yetkiliyim, der. İmâr Iskan Bakanl ığı ben yetkiliyim, der. Binaenaleyh bu i şin sahibini, gerçek sahibini bulmak gerekir.
Konut kooperatiflerinin bir kaç sorununa de ğindikten sonra
sonuç kısmina geçmek istiyorum.
Benim 5 yıl öncesindeki ara ştırmada tesbit etti ğim hususlar
şunlardı : Başarısız olan kooperatiflere neden ev yapt ıramarrn şlar,
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ortaklarını konut sahibi edememi şler, diye sordu ğumuz zaman,
bunların % 23 kadarı, arsa çok pahal ı, arsa bulamad ık, cevab ını
verdiler. % 23'u Belediyeler bize güçlük ç ıkarıyorlar dediler. Aslında Belediyeler durup dururken güçlük ç ıkarmaz. Fakat onlar ın
şehircilik nizamlar ı karşısında arad ığı bir takı m standartlar vardır. Bunları karşılamayı, gerekir. Kooperatifler bunlar ı karşılayamad ıkları için, tabii bunun adı güçlük olmaktad ır. % 26's ı da kendi ortaklar ının vecibelerini yapamad ıklarından bahsetmi şlerdir.
Ortak bize ödemesi gereken paray ı ödemedi ği için arsa alamad ık
v.s. gibi. Yahut kendi aralar ındaki ki ş isel anla şmazlıklar başarısızl ık nedeni olarak gösterilmi ş tir.
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Kooperatiflerde önemli sorun arsa sorunudur. Benim inceledikim kooperatiflerden % 70'i arsalar ını özel piyasadan sat ın almışlardır. Serbest piyasadan. Bunlara yard ım edecek, spekülâsyon
konusu olmayan, şişmiş fiyatl ı olmayan arsa sa ğlayacak bir kurum yoktu o gün. Bugün Arsa Ofisi Genel Müdürlü ğü faaliyetleri
hakkında fazla bilgi edinemedim. Fakat zannediyorum ki, konut
kooperatiflerinin arsa ihtiyac ını karşılamağa yeterli bir faaliyeti
yoktur. Ve olamaz da. Kooperatiflerin % 31'inin elinde, benim inceledi ğim tarihte, ortak ihtiyac ından fazla miktarda arsa vard ı.
Çünki bunun tesbiti kolayd ı. Ortak ihtiyac ı nedir? Ortak ihtiyacından fazla arsamn anlam ı bu kooperatiflerin mali güçlüklerini
yenmek için bu arsalar ı alıp, bekletip fiyat fark ından yararlanarak, yeni spekülasyon yaparak kooperatifin ba şarısını sağlamağa
çal ışmak ş eklinde dü ş ünülen bir kurnazl ıkdır. Kooperatiflerin %
14'ü kazanç amac ıyla arsa satt ıklarını da itiraf etmi şlerdir. Türkiye'de Konut Kooperatifleri, 7 üyenin bir araya gelmesiyle kurulabilir. Kanaatımca bu yeterli de ğildir. Çünki kooperatif konut,
toplu konut yapımını sağlamalıdır ki, kooperatifçili ğin sağladığı
teknik, mali ve di ğer avantajlardan yararlanabilsin. 7 ki ş i (ortak)
bir araya gelirse bu gerçek anlamda bir toplu konut sitesi meydana getirmez. Türkiye'de Kooperatiflerin % 70'inin üye say ısı
100'den aşağıdadır. Halbuki özel baz ı Şirketler var Ankarada.
Bunların çok daha geni ş ortağı olan bir takım toplu konut Siteleri
yapma yoluna girmi şlerdir. Ve bunu olumlu gören Imar ve iskan
Bakanl ığı yöneticileri destekleme karar ı almışlardır. Kooperatif
olmadığı halde ticari şirkettir ; vard ır Ankara'da. Destekleme Kararı almışlardır. Çünki 5000 ki şilik site yaptırmağa çalışılıyor.
Konut kooperatifçili ğinde, kooperatifler yapt ıkları konutların
büyük bir kısmını kiraya veriyorlar. Veya sonradan sat ıyorlar.
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Bu da kooperatiflerin güçlüklerini yenmek için giri şilen bir yol.
Spekülatif yol. Sadece % 6's ı Kooperatiflerin yapt ırdıkları konutların tamamını ortaklarına tahsis etmi şler. Bunun d ışında kalanlar, geçici bir süre için de olsa kiralam ışlar. Bir veya iki dairesini.
% yaptırdıklan binalardan şu veya bu kadarını satmışlar.
Kooperatifler Türkiye'de ba şta söylediğ im gibi konut mülkiyetini
ortağa devrediyor. Art ık konutlar üzerindeki tasarruf yetkisi tamamen onun sahibinin oluyor.
Denetim bak ımından % 40' ı Kooperatiflerin hiçbir Denetim
görmediklerini belirttiler. Gelmedi bize kimse, dediler. Yani bu
konularda ilgili herhangi bir kurulu ş bizi denetlemeğe gelmedi, dediler. Hiçbir suçları yok.
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Sosyal Sigortalar Kurumu İşçi Kooperatiflerini öteki kooperatiflerden daha ciddi bir denetime tabi tutmu ştur. Bu da benim
araştınnalanm sonucunda ortaya ç ıkıyor. Hiç denetleme görmemiş Kooperatiflerin oran ı işçi kooperatiflerinde daha az. Halbuki
diğer kooperatifler tamamen ba şıboş.
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Bir de insan unsuru var son olarak. İnsan unsuruyla şunu belirtmek istiyorum; Bir araya gelen insanlar kolay anla şamıyorlar
bizde, bizim toplumumuzda. Böyle yaln ız Kooperatiflerde değil.
Zaten bir toplum içerisinde çe şitli Kurumlar o toplumun aynas ı
durumundad ırlar. Kurumlanyla, -Gniversitelenyle diğer bütün müesseseleriyle. İşte Kooperatifler de böyle. Birkaç ki şi bir araya
geldiği zaman anla şamıyorlar. Kooperatiflerin % 45'i ortaklar ı
arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğunu bana belirttiler. Bu, e ğitim
eksikliğinden. Eğitim eksikliğinin de bunun üzerinde rolü var.
Mesela. işçi kooperatiflerinde pekala sendika federasyonlar ı bir
kooperatifçilik eğitimi yapabilirler. Bu arada konut kooperatifçiIlki içerisinde rol alacak olanlar da yetişir. Böyle birşey yapılmıyor. Kooperatifçilik ilkeleri aras ından bir tanesi kârdan ayr ılan
bir payın eğitim amaçlarına tahsis edilmesidir. Bu da yapılmaz.
Bizde paras ı olsa Kooperatif ba şka işlerini görmeye çal ışır. Eğitim çok marjinal kal ır. Kooperatiflerin faaliyetleri aras ında; bu
yapılmalıdır. Ve yararlı olur. Be şen unsuru kooperattfçili ğe yatkın bir hale getirmek için buna büyük bir ihtiyaç vard ır. Anlaşmazl ıklar ortaklar ın birbirlerine kar şı olan ilişkilerinde, bir de
yüklenicilerle olan münasebetlerinde ortaya ç ıkıyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yapt ırdığı binalarda.
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Çözüm nedir? K ısaca bunlar üzerinde de birkaç dakika daha
Şu düşünce gelir.
durduktan sonra sonuçland ırmak istiyorum.
Acaba biz başka ülkelere bak ıp onlardan bir tak ım ip uçları alabilir miyiz ? Onların başarılı denemelerini Türkiye'de de ğiştirerek
uygulayabilir miyiz ? Bu amaçla ben konut kooperatifçili ğinin başarılı olduğu birçok ülkelerde bu i ş nası l yürüyor, bunu incelemi ştim. Baz ılarına da gittim. Birkaç ay kalmaya çal ıştım. İskandinav
ülkelerinde konut kooperatifçili ğinin ortak baz ı özellikleri var m ı ?
Başarılı olanlarının, diye şöyle gördüm. Yaln ız ona geçmeden şunu belirteyim; Bir kere ba şka ülkelerden oldu ğu gibi aktarmalar
yapmanın tamamen isabetsiz oldu ğu kanısına vard ım. Bir de şu
nokta önemlidir. Ba şka ülkelerden bir şey almayaca ğız diye herşeyi yeniden yaratmak iddias ında olmak da safdillikdir. BinaenaIeyh yapılmış bazı ş eyler vard ır. Bunlar üzerinde oynamalar yapmak, kendi ko şullarımıza uydurmak yolları nı aramak da her halde
mümkün olmal ıdır. Bu iki mülâhazan ın ışığı altı nda şu iki ortak
noktaya vard ım. Bir kere bu ülkelerde, sistemleri (ister, kapitalist
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olsun, ister sosyalist olsun, isterse aradaki geçi ş sistemleri olsun)
hiçbir kooperatif kâr amac ı gütmez. Kooperatif deyince kâr amac ı
gütmeyen bir kurulu ş gelir akla. Bu ülkeler de yaln ız kooperatiflerin de ğil ; kooperatif olmad ığı halde vd toplu yapı yapan baz ı
şirketlerin de kâr amaçlar ı sınırl ıdır. Sınırlandırılmıştır. Hatta
bazı liberal, kapitalist ekonomilerde bile. İkincisi ; bu ülkelerde başarılı olan konut kooperatifçili ği büyük çapta giri şimlerdir. Bunlar böyle 7 ki ş ilik, 8 ki şilik, 10 kişilik kooperatifler de ğildir. Birkaçyüz ki şilik, bin kişilik, birkaç bin ki şilik konut siteleri yaparlar bunlar. Bunun arsa maliyeti bak ımından, malzeme bakımından, diğer teknik yönlerden sa ğladığı pek çok avantajlar vard ır.
Bu toplu yapını n sağladığı mali avantajlarm % 20'ye kadar ç ıkabileceğini, teknik arkada şlar bize söylemi şlerdi. Daha az da olabilir, daha çok da olabilir, ben yetkili de ğilim. Üçüncüsü; Konut
Kooperatiflerinin ba şarılı olduğu her yerde bunlar çok sa ğlam
kaynakları olan bir takım mali kuruluşlarla, kredi kurulu şlarıyla
desteklenmektedirler. Ya içinde, ya d ışında olmaktad ır. Bu kuruluşlar ya bir devlet bankas ı, devlet kredi bankas ı v.s. şeklinde
oluyor. Konut kredisi bankas ı şeklinde oluyor. Ya sosyal sigortaların fonlarmdan destekleniyor. Ya da mahalli idareler taraf ından geni ş ölçüde destekleniyor. Bizim çok büyük eksik yönlerimizden bir tanesi mahalli idarelerin bu konudaki kay ıtsızlığı ve hareketsizli ğidir. Yapılan yard ımlar ikrazda bulunma şeklinde oluyor. Devletin verdi ği ya da konut kooperatiflerinin bulmu ş olduk-
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ları kredilerin kefalete ba ğlanmas ı şeklinde oluyor. Yükleniyor bu
kuruluşlar. Siz ödeyemezsiniz, bu kooperatifler ödeyemezse borçlarını biz üzerimize al ıyoruz, ş eklinde bir yüklenim alt ına giriliyor.
Bir de önemli bir nokta ; Belediyeler büyük çaptaki kooperatif kurulu şlara üye olarak, kendi tüzel ki şiliklerini kaydettirebiliyor ve orada rol alabiliyorlar.
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Dördüncü ortak özellik; saym ış olduğ um mali imkânlardan
kooperatiflerin öncelikle yararlanmakta olduklar ıdır. Bu kaynaklar, devlet bankalar ı, sosyal sigortalar v.s. kredi bankalar ı, yalnız
kooperatiflere kredi veriyorlar. Tabii ba şka fonksiyonları da var.
Ama kooperatiflere öncelikle veriyorlar, bu yard ımları. Buna bir
teşvik, özendirme ilkesi de hâkimdir. Bizde de ğil öncelikle kredi
almak, s ıraya girdi ği halde kredi almas ı güçle şiyor. Son bir nokta
da; bu Kooperatifler geni ş çapta kurulu şlar oldukları için bölgeler ve bütün ülke ölçüsünde örgütlenebiliyorlar. Bir ana kooperatifler var, yavru kooperatifler var. iskandinavya'da oldu ğu gibi.
Aralarında fonksiyon bölü ş ümü var. Ve yay ılıyor, coğrafi alan
üzerinde daha etkili faaliyet gösterebiliyor bunlar. Bizde de yapılabilir. Bu söylemi ş olduğum ortak özelliklerden mümkün mertebe geni ş ölçüde yararlanma ğa çal ışılmalıdır. Bunun için, baz ı
adımlar ş unlar olabilir ; Birincisi, Türkiye'de Türkiye ölçüsünde
bir konut politikas ının esaslarını 10 yıldan beri tesbit etme ğe çalışıyoruz, henüz içinden ç ıkamad ık. Böyle bir politikan ın ana hatlarının kesinlikle saptanmas ına ihtiyaç vard ır. Bu politika içinde
nasıl sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu söz konusu olmu şsa, konut hizmetinin sosyalizasyonu esas ında birle şilmelidir. Konut, kâr
amacına alet edildi ği oranda ve sürece çözülemeyecek bir sorundur. Bir hizmet anlay ışı içerisinde ele al ındığı takdirde etkili olabilecek ve çözülebilecek bir konudur. Bu bak ımdan buna ben «Konut Hizmeti Sosyalizasyonu» ad ını veriyorum. Bu yapılırsa, bunun anlam ı aynı zamanda kooperatiflerin yararlanacaklar ı arsaların kamula ştırılmas ı demektir. Kooperatiflerde daha çok şehirlerde arsaya talip olduklar ına göre şehir arsalarını kamulaştıracağız. Böyle olmas ı gerekir. Bu şu demektir, ayn ı zamanda, kooperatiflere aç ık öncelik tanınmal ıdır. Yalnız arsalar ın mülkiyetini
Kooperatiflerin; uhdesinde tutan kooperatiflere öncelik tan ınmalıdır. Bu tabii müteahhitlerin yapma ve satma düzeninin sonuçlanması demektir.
Bu iki konuda kesin bir karara varmad ıkça bu i şin içinden
kısa sürede ç ıkılmaz. Çeşitli kredi kurumlarının uygulamaları ve
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tatbikat ilkeleri aras ında ; ahenk ve birlik sa ğlanması lâzımdır.
Herbirinin konut kredisinin faizi ayr ı, süresi ayrı arad ıkları şartlar ayrı . Ortak noktalar olmakla beraber, bu demin söyledi ğim
ulusal ölçüdeki konut politikas ı içerisinde kredi kurumlar ının tatbikat ilkeleri aras ında tam bir birlik ve âhenk sa ğlamak ihtiyacı
vard ır. Artık bundan sonras ı ayrıntıdır. Çünki, arsa, in şaat maliyeti içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. % 50'ye kadar ç ıkıyor, şehirlerde. Onu hallettikten sonra gerisi kooperatiflerin ömrünü uzatmak, üye say ısını çoğaltmak, bir tak ım başka giri şimlerde bulunmak, inşaat işinin, teknik yönlerini halletmek nispeten
kolay olabilir. Konut kooperatifleriyle ilgili tüm yetkilerin tamamen Imar ve Iskân Bakanl ığına devredilmesi de bunlar aras ındadır. Belki olsa olsa Kooperatif kuruldu ğu günü sözleşmesini Ticaret Bakanl ığına verir ve Ticaret Bakanl ığıyla ilişkisi burada sona
erer. Konut kooperatifi i şi Ticaret Bakanl ığının işi değildir. Bu
nokta üzerinde önemle durmak isterim. Ve bütün bunlar şunu
gösteriyor : Kooperatifçili ğin esasında özgürlük diye bir ilkesinden
bahsettim. Devletin müdahalesinden mümkün mertebe uzakta bulunmak. Böyle bir şey artık Türkiye için söz konusu de ğildir. Kooperatiflerin( üzerinde paternalist nitelikte bir vesayet denetimine
şiddetle ihtiyac ı vardır. Bu, işin olumsuz yanıdır. Bunun olumlu
yönü de kooperatiflerin çe şitli yollardan mali ve di ğer yollardan
desteklenmesidir. Buna ihtiyaç vard ır. Ve sonra Kooperatiflerin
belki o ıskandinav sistemindeki gibi bir kademeli örgütlenmeye
tabi tutulmas ı (bizim Kooperatifler Kanununda üst Birlikler var)
Yani o elveri şli birşey ipucudur. O yönde örgütlenmeleri faydalar sağlayabilir. Baz ı yabanc ı uzmanlar bu konuda 10 - 15 y ıl önce
Türkiye'ye baz ı önerilerde de bulunmu ştur.
O
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LE RÖLE DES COOKRATİVES ARTİSANALES DE
CAUTİONNEMENT DANS LE FİNANCEMENT DE
l'ARTİSANAT
INTRODUCTION
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L'economie artisanale occupe une place historique dans
l'organisation productive de la Turquie, foncle presque entgrale ment sur le facteur humain. Autrement dit, l'artisanat a un r6le
signifiant dans le cycle de la production dans notre pays. Les arts
et metiers ne sont pas, toutefois, seulement le defenseur de la
tradition, mais encore le point d'ancrage de la nouveaut.
Les classes moyennes, plus specialement l'artisanat sont
actuellement en voie de s'organiser d'une façon economiquement
viable en ce qui concerne l'augmentation de la productivite.

Il s'agit lâ d'une tâche qui revient â nous pour preciser le
r6le que r'evetent les organisations exercant leurs activites dans
le secteur artisanal. C'est le moment de d&rire donc le caractre
special et retendue des cooperatives artisanales de coutionnement
qui s'adaptent mieux aux besoins des artisans et qui justifient la
tendance â, les designer «les institutions qui coordonnet les efforts
et sauvegardent les int~s de leurs membres» ainsi que des
organismes du credit populaire.
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ETUDE DES PROBL E MES ARTISANAUX
1) Problemes economiques et techniques
a) Les Societes de Caution mutuelle

Le probleme urgent dans l'esprit de ceux qui prennet le temps
d'orienter leur reflexion vers l'avenir, etait de creer le compartement des cooperatives artisanales de cautionnement mutuel, qui
avaient dejâ donne des fruits fructueux dans quelque pays, apparaissant hors du millieux rural.

a

Ces cooperatives, dont la creation remonte â 1951 et le reseau
est devenu de plus en plus dense, se sont etendues assez rapidement, avec des dimensions modestes, mail une structure democratique et une participation vivante de leurs associes, meme â des
localites oü les organismes de credit populaire qui les financent,
ne sont pas encore installes.
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C'est ainsi que par cette organisation cooperative, l'artisanat
a reçu un r6le bien defini et d'actualite, et trouve immediatement
sa place au sein de Peconomie du pays.
Structure des cooperatives de cautionnement :
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Les cooperatives de cautionnement furent creees dans le but
d'organiser le credit artisanal et de substituer le cautionnement
collectif au cautionnement personnel. Elles ne poursuivent aucun
but lucratif.
Le capital social variable est constitue par des parts sociales
nominatives de Ltqs. 100.—, qui peuvent etre souscrites par les
personnes physiques (artisans et commerçants) en possession de
leurs droits civiques et civils (dans la regle, artisans et commerçants doivent etre ou devenir membre d'une association professionnelle), les banques, les associations des arts et metiers...
Les cooperatives, de cautionnement n'accordent elles-memes
ni credits, ni prets directs, elles donnet des garanties pour des
credits ou des prets ouverts aux artisans par l'organisme popuIaire
de leurs regions. Le capital social de chaque cooperative est bloque,
comme garantie de ses credits cautionnes, aupres de Porganisme
du crâdit populaire avec lequel la societe est en relation. d'affaires.
Vu Pabsence de risques assumes par la Banque, il est admis que
chaque cooperative de cautionnement peut s'engager jusqu'â con-
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currence d'un montant representant dix fois celui•de son capital
social.

Obligation de souscrire au moins une part soeiale :
Contrairement â ce que l'on voit en Suisse, les emprunteurs
doivent souscrire et verser au capital social de la cooperative de
cautionnement un montant representant le cinqui ğı'ne ou parfois
cliXffime du pra consenti. Autrement dit, le bene.ficiaire des services de la cooperative, doit e'tre me ınbre, en participant au capital
social. Il n'est cependant pas autorise, aux termes de la loi,
de souscrire un montant au-dessus de trois cents parts, c'est-â-dire
de Ltqs.
,

Organ% de la Coop«ative de cautionnement

pe
cy
a

Les organes de la cooperative de cautionnernent sont :
a) l'Assemblee generale,

h) le Conseil d'Administration,
c) le Comite des Contröleurs,

d)le Directeur ou, Administrateur-Delegue.

l'Assemblee generale se tient ordinairement dans les trois
premiers mois de chaque anne.
Les attributions principales de l'assemblee generale sont les
suivantes •
1) apporation du rapport annuel et des comptes,
2) adoption du budget,

3) modification des Statuts,

4) dissolution de la cooperative,
5) et toutes les autres decisions qui lui sont reservees par la
loi et les Statuts.
Le Conseil d'Administration, compose de 5 â 9 membres, est
e:Ju pour une periode de quatre ans au plus par Passemblee generale. Les membres sont reeligibles. II traite toutes les affaires
selon la loi et les Statuts.
Le Directeur (ou Administrateur - Delegue) est nomme par le
Conseil d'Administration parmi ses membres pour une
duree d'une annee.
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Ressources de la cooperative

Les ressources annuelles de la cooperative de cautionnement
comprennet :
o) les interets produits par le capital social bloque comme
fonds de garantie, aupres de la Banque Populaire de la region, et
les produits de Fonds de Reserve.
b) les finances d'inscriptions (25,— livres turques pour chaque
membre admis),
c) les 3 % verses sur le montant des endossements ou de
cautions consentis par la cooperative,
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d) les subsides volontaires alloues par des membres,
e) Les produits des immenbles.

Les frais d'enquetes, les informations sont couverts par les
membres eux-memes au moment de l'emprunt.
Surface financiere

Il est bien entendu que chaque cooperative de cautionnement
dispose d'un capital constitue par le versement des parts sociales.
Le capital social de toutes les cooperatives de cautionnement
etant bioque, comme fonds de garantie, pour les prets cautionnes
par les cooperatives, Le montant du capital conditionne la capacite
d'engagement de la cooperative. Et, il est admis, dans la regle,
que chaque cooperative peut s'engager jusqu'â un montant representant dix fois son capital social, bloque â la Banque Populaire
de la region.
Au 31 decembre 1971 les cooperatives de cautionnement, qui
etaient au nombre de 486, groupaient 211.588 men ıbres, et le montant de leur capital yerse atteignait 135.049.000.-- Ltqs.
Les reserves et provisions accumulees par elles s'elevaient â
23.440.948,— Ltqs., ce qui portait â pres de 158,5 millions livres
turques la surface financiere de l'ensemble des cooperatives de
cautionnement de notre pays.
Rayon d'Action

En Turquie, comme en Suisse, les cooperatives de cautionnement sont conçues sur le plan regional, et non sur la plan profes-
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sionnel. C'est done sur le territoire d'une ville ou d'un arrondissement qu'ont ete creees toutes les cooperatives de cautionnement
des arts et metiers. Ce rayon d'action permet de repartir judicieusement les risques dans Pensemble des professions interessees
et offre done de suffisantes possibilites de developpement.
Responsabilit :
Conformement aux Statuts, la responsabilite de chaque
membre comporte un engagement egal â dix fois la valeur nominale, des parts sociales qu'il a souscrites. La cooperative s'engage,
d'autre part, enve ıs la Banque Populaire pour le total de ses engagements.
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A noter ici que, il ne s'agit d'acune participation directe financiere de la part de l'Etat, ou des autres organismes aux engagements ou pertes eventuelles des cooperatives de cautionnement.
On se propose toutefois d'exposer l'aide financiere du Gouvernement sous forme de la participation au capital social de la
Banque Populaire Turque, â qui a ete confie la tâche de partager
I'appui financier des Autorites. Cette contribution constituait
jadis en un renboursement partiel annuel de 10 millions Ltqs. (actuellement 30 millions) C'es ainsi que le Pouvoir Public a manifeste son interet aux artisans. En effet, alors qu'en 1957 sa participation ne s'elevait qu'â 5.200.000,— livres turques (en 1949
Ltqs. 1.200.000,—), elle atteignait, en 1958, â Ltqs. 13.200.000,—,
et en 1971 â Ltqs. 208.000.000,—.
Union des Coo~atives de cautionnement :

Il y a plus de quinze ans que, sous I'impulsion de la Banque
Populaire Turque,un certain nombre de cooperatives de cautionnement ont cree une union dite «UNION COOPRATIVE DES
COOPRATIVES DE CAUTIONNEMENT DES ARTS ET ME r
-TIERSDUQ)».nfait,ls'gderIinta
tion du systeme dans le cadre d'une organisation nationale, capable d'assurer le clevelopement des cooperatives de cautionnement
dans le pays.
C'est ainsi le 30 Octobre 1954 que 27 cooperatives artisanales
de cautionnement fondainet leur Union qui etait, elle-meme, une
cooperative. Mais cela n'alla pas sans peine et sans effort, car une
foule de considerations furent les difficultes rencontrees.
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A I'heure actuelle, adres 18 ans, la famille artisanale posde
une nouvelle Union Centrale, jouant le rös le de la premik-e Union
cooperative, au sein de laquelle la plupart des Unions regionales
des cooperatives de cautionnement sont groupees. A noter qu'au 30
Juin 1959, il existait 129 cooperatives de cautionnement des art ş et
metiers, dont 86 etaient affiliees â cette Union de 1954.
Le montant total du capital yerse des societes, membres de
l'Union, atteignait â cette meme date un montant de 12.420.349,—
Ltqs. A ce capital, venait de s'ajouter un fonds compose de reserves et provisions, qui çlepassait le chiffre d'un million, de telle
sorte que la surface reelle des cooperatives affiliees s'etablissait â
Ltqs. 13.762.730,—.
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La mission de I'Union etait definie par ses Statuts. Selon
l'article, 5 consernant cette mission, l'Union des cooperatives de
cautionnement avait pour but de :
o) se porter caution en faveur des cooperatives affiliees pour
leur faciliter l'obtention des credits necessaires â leurs activites,
b) procurer l'uniformite dans le systeme de cautionnement,
I'application des Statuts ainsi que dans la comptabilite et la methode de travail,
c) elaborer des imprims-modeles et edicter des Reglements
organiques â l'intention de des membres,
d) constituer des institutions sociales et professionnelles,

e) effectuer des contrCıles sur les comptes et les operations
des cooperatives affiliees,
f) collaborer â la diffusion et au developpement de la culture
et la technique cooperatives en constituant des istitutions necessaires, ou en soutenant financirement autres etablissements dejâ
existants dans le pays ; et, au besoin, publier statistiques, livres,
brochures, journaux etc..,
g) favoriser la fondation de nouvelles cooperatives de cautionnement,
h) participer aux Congres internationaux, â l'effet de propager l'esprit cooperatif,
i) creer l'appui moral et technique a la demande des cooperatives affiliees, etc..
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Obligations des Cooperatives affilies :
Comrne obligation financiere importante, les cooperatives de
cautionnement affiliees avaient celle de verser â l'Union Cooperative la moitie de l'interet paye annuellement (environ Ltqs. 100.000
pour la totalite des cooperatives) sur le capital bloque par la
Banque.
Les cooperatives devaient, en outre, observer les Statuts types,
se conformer â la co ırıptabilite uniforme adoptee et remettre leurs
bilans et comptes â l'Union.
Les credits consentis par la garantie des
cooperatives artisanales de cautionnement :
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Ces credits correspondent â. deux preoccupations principales
(a) Credits destines â alimenter, ou â reconstituer les fonds
de roulement, c'est-â-dire, les credits â court terme : il
s'agit lâ. d'operations de credits par escompte des effets
de change, â raison des activites professionnelles remboursables sur une periode maxima de neuf mois.
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(b) Credits d'equipemenet et d'installation â moyen terme. Il
s'agit lâ d'achat de materiel et d'outillage, modernisation
d'atelier etc. L'Artisanat a plut6t besoin des credits de
reequipement et par consequent, des credits â moyen terme pour augmenter sa production. La modernisation et
le renforcement des petites entreprises industrielles, commerciales et artisanales â l'aides de credits, sont consideres comme devant favoriser l'activite de l'industrie.
Credits speciaux d'Installation et d'exploitation.
Ces credits sont octroyes dans le but exclusif de donner aux
membres des cooperatives la possibilite de proceder aux investissernents qu'ils jugeront necessaires pour leurs entreprises ou d'acbeter des moyens d'exploitation.
Credits d'equipement
Les petits commerçants et les petits industriels, membres
d'une cooperative de caution mutuelle, mais vu l'insuffisance de
leurs exploitations se trouvent dans l'impossibilite de profiter des
credits octroyes aux cooperatives, profitent de ce genre de credit
pour faire leurs equipements.
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Les credits pour le developpement de la petite industrie ont
pour but de satisfaire les besoins financiers des petits industriels,
afin de leur permettre de se procurer les machines et les matieres
premieres dont ils auraient besoin pour une production plus rationnelle, de surmonter les difficultes que presentent les operations
de marketing et de contribuer d'une efficace au developpement
economique du pays.
Des leur constituon, ces cooperatives ont rendu des nombreux
et precieux services â reconomie de la classe moyenne. L'annee
derniere marquait le vingtieme anniversaire de la creation de la
premiere cooperative artisanale de cautionnement en Turquie.
Les deux tableaux ci-apres permettent de se faire une idee
du developpement continu du mouvement.
Effectifs et capitaux verses des cooperatives de coutionnement
matuel pour arrtisans de 1951 â 1971 :
Capital yerse

Annee

11
31
52
76
91
106
127
130
141
147
156
183
210
263
311
365
403
439
465
486

Membres

78
2 346
9 266
18 009
28 222
34 237
40 963
46 277
50 315
58 591
73 289
81 713
86 142
87 898
99 718
114 641
136 953
161 991
182 912
198 599
211 588

pe

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Cooperatives

(En milliers de Livres
Turques)

Source : Publication de la Türkiye Halk Bankas ı,

22.—
482.—
2.398.—
5.154.—
8.351.—
10.334.—
13.075.-15.411—
17.196.—
21.052.—
27.559.—
30.731.—
34.692.—
38.709.—
46.817.—
57.719.—
72.721.—
90.825.—
104.756.—
119.638.—
135.049.—
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La surface reelle des societes cooperatives de cautionnement
s'tablissaient, n la fin de l'annee 1970, ainsi qu'il suit :
Ltqs.

- Capital yerse
Fonds de reserve
Proyisions

119.638.000,-1.309.195,22.131.753,-

Total
contre au 31 decembre 1960

143.078.948,--23.564.000,-

soit une progression de

119.514.948,--

Aperçu de
des coopratives
de cautionnement mutuel pour artisans
de 1951 â 1971
Soldes des engagements
en cours â la fin de
l'exercice
(En milliers de Livres
Turques)
86
2.273
10.506
21.694
35.999
44.068
56.010
66.902
75.118
90.586
131.052
159.838
174.165
210.052
270.332
351.016
467.404
608.076
723.212
821.254
947.921
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Crdits cautionn&
au cours des exercices
(Total des cr&its)
Anne
(En milliers de Livres
Turques)
1951
136
1952
4.668
1953
19.175
1954
49.999
1955
83.297
1956
94.660
1957
114.122
1958
135.445
1959
146.041
1960
157.835
1961
184.475
1962
241.524
1963
304.510
1964
376.887
1965
493.002
1968
612.183
1967
802.795
1968
804.806
1969
1.301.403
1970
1.359.353
1971
1.655.303
Source : Publication de la
Türkiye Halk Bankas ı
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Ainsi que l'on voit, depuis leur creation jusqu'â fin 1971, ces
institutions d'entraide ont cautionne des credits pour un montant
de 1.655 millions de Ltqs.

La Fondation de l'Union centrale turque des unions
regionales des cooperatives de cautionnement
Jusqu'â 1970, ce qui manquait aux societes cooperatives
artisanales de cautionnement en Turquie, c'etait une Union centrale
proprement dite, entre les unions regionales qui rattache les unes
aux autres.
Lors d'une assemblee constituante, qui s'etait tenue le 7 aoüs t

1972, â Ankara, les representants des unions regionales venaient
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parler energiquement du besoin pressant d'une etroite association
des cooperatives artisanales de cautionnement. Huits delegues
prenaient part â cet assemblee preparatoire. Le travail s'etait
limite â l'examen d'un projest des Statuts, qui fut approuve par
les participants plus tard.
L'Effectif des unions regionale des cooperatives de cautionnement ne comprenait que 8 societes en cette date. C'est apr
1'inscription au Registre du Commerce que l'intera suscite par
cette fondation a apparu grand. En effet, sur les 20 unions
regionales, il y en a 19 qui sont devennues parties integrantes de
1'Union centrale.
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Comme la nouvelle loi cooperative, no. 1163, abrogeait les
dispositions des articles 485 - 502 du Code de Commerce regissant
les societes cooperatives, rUnion cooperative, fondee en 1954, de
laquelle nous avons parle plus haut, etait soumise â la liquidation
partir du 10 aodt 1969, .date de la vigueur de la loi cooperative.

But de l'Union centrale :
Elle est chargee notamment :
(1) de prendre toutes mesures necessaires en vue de faire
connaitre les desirs et les besoins des cooperatives et des Unions
regionales aux autorites publiques pour en chercher et trouver la
solution,
(2) de s'engager aussi bien â l'organisation de Vedueation
generale que de Veducation professionnelle sur le plan national
que les unions regionales ne pourraient faire,
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(2) d'&tablir des bureaux centraux au sujet de d&eloppement
de la coopration en ~rale et revolution des cooNratives
adhĞ'rentes en particulier,
(4) de participer, avec l'aide des unions 1-gionales â des
expositions aussi bien, dans le pays qu'â 1'&tranger pour faire
connaitre les produits de rartisanat et chercer de nouveaux
march&,
<5) de prendre des iiisures et de les mettre en application
en vue d'assurer la securite sociale des membres et les salairis
des cooperatives de cautionnement,
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(6) d'organiser les excursions professionnelles aussi bien dans
le pays qu'â l'aranger afin d'approfondir les connaissances des
membres et des salairies des societes coop&-atives,
(7) d'aider les unions afflies et les coopratives pour leur
permettre İ. soudre leurs affaires financires, fiscales et juridiques,
(8) de publier un organe officiel intressant les coop&atives
de cautionnement,
(9) de coordiner les clinarches faites par les coopratives et
les unions 1- gionales adirentes pour procurer les articles et les
rnatik.es qu'elles ont de la diff ıculte â assurer aussi bien dans
le pays qu'â 1'tranger,
(10) de participer aux capitaux des entreprises fondes par
les unions aclhrentes et les coopĞratives au profit de leurs
İ
membres,
(11) de prendres d'autres insures qu'elle ı jugera utiles â
l'avantage des coopratives et des unions
(12) de fonctionner comme un organe de coopration avec la
Confration turque des Arts et Metiers dans la distribution des
matikres et articles imports de 1'tranger entre les entreprises
artisanales,
(13) de s'efforcer de faire des travaux de multiples aspects
pour 1-rıondres aux besoins de cr&lits des artisans et petits
comme,rçants, de faire accepter les effets de change des unions
et coopĞratives adhrentes â İ.escompter aupres de la Banque
centrale au nom de 1'Union centrale,
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(14) de faire des d&narches aupres des Institutions internationales professionnelles for ıdes dans les pays libres, pour chercher
la possibilit d'obtenir une aide, sous forme de Vespece ou des
matriaux et equipements dWucation professionnelle.
b) Les organismes de Credit Populaire

On affirme souvent que pour leurs oprations de cr&lit, les
tablissements bancaires sont inclins â donner la priorite aux
grandes entreprises et par consquent, â r ı gliger les petites. Cette
tendance n'apparait pas dans les, op& .ations effectu e es par les
organismes de cr&lit populaire de Turquie, aux quels est confi
1'octroi â 1'artisanat de cr&lits â court et â moyen terme.

pe
cy
a

L'instauration du «Credit Populaire» en Turqui ne date que
de 34 ans. Pour avoir une juste conception du dveloppement du
cr&lit populaire depuis cette date, il est ıı cessaire de jeter un
coup d'oeil sur I'volution des organismes sprialises dans la
distribution de ce
La Banque Populaire de Turquie

(Türkiye Halk Bankas ı )

La Banque Populaire de Turquie a ete constitue en 1938,
avec un capital de Ltqs 1.200.000, sur 1'initiative du Gouvernernent
sous forme d'une societe anonyme, ayant comme actionnairesfondateurs 1'Etat et six grandes banques du pays.
Selon les dispositions de la loi spciale qui l'a cre, la Banque
Populaire avait ete autorise de fonder des Caisses Populaires
dans tous les lieux oü le besoin s'en ferait sentir. C'est en 1938
en effet que La Caisse Populaire d'Ankara et la Caisse Populaire
d'Istanbul sont entres en fonction, avec un capital de Ltqs.
250.000 chacune, â la suite de la fondation de la Banque Populaire.
Mais, d'autre part, ddense avait ete faite â la Banque Populaire d'ouvrir des succursales dans le pays. Elle etait pour cinsi
dire une Institution centrale de credit populaire, puisqu'elle ne
pouvait accorder de cr&lits qu'â des Caisses Populaires dont elle
devait favoriser le 1:Iveloppement. Seules, les Caisses Populaires
avaient ete autorises â ouvrir des agences dans le pays.
Quel que soit le montant de leur capital et de leurs fonds de
rerve, la Banque Populaire et les Caisses Populaires pouvaient
accepter des clpö'ts sous n'importe quelle forme.
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Cet etat de chose a dure douze ans. 1950 fut un tournant dans
l'histoire du credit populaire en Turquie. C'est â cette epoque que
l'Institution a subi un profond changement de structure.
Depuis sa fondation la Banque Populaire a dû travailler, pen
dant douze ans, avec un capital tes restreint (Ltqs. 1.400.000)
Une loi speciale, pro ınulguee en 1950, portait en effet le capital
de la Ba,nque â, 10 millions. En cas de besoin, ce capital pouvait
e'tre porte ğ 20 millions de de Ltqs. C'est en profitant des pos,
sibilites de cette nouvelle loi que la Banque Populaire a augmente
son capital â Ltqs. 5.500.000.
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Une autre modification importante apportee par la meme loi
a reside dans l'autorisation donnee â la Banque Populaire en ce
qui concerne l'ouverture des succursales dans le pays. C'est en
s'appuyant sur cette autorisation que les agences de la Caisse Populaire d'Ankara (elles etaient au nombre de 8 â cette epoque) ont
ete transformes, au debut de l'annee 1951, en des succursales de
la Banque Populaire.
L'Institution de credit populaire obtenait, cette fois-ci, egalement, le droit d'effectuer toutes les operations bancaires.
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L'annee 1956 marque une deuxik.me etape importante du
point de vue de l'evolution du credit populaire en Turquie : le
capital de la Banque Populaire, qui avait ete successivement porte
de 5.5000.000 â 10 millions en 1954 et â 20 millions en 1955, a
ete augmente, par une loi speciale, â 150 millions de Ltqs. La participation du Ministere des Finances â ce capital etait de 50 millions. Chaque annee, le Ministere des Finances donnerait une
tranche de 10 millions jusqu'â ce que sa soit entierement versee.
D'autre part, la raison sociale «Banque Populaire-Societe
anonyme turque» est devenue «Banque Populaire de Turquie S.A.
(TÜRKIYE HALK BANKASI A. Ş.) », afın de pouvoir distinguer
facilement l'Institution de credit populaire proprement dite des
autres Banques Populaires locales.
En 1957, une troisikme Caisse populaire est entree en fonction
ğ Izmir, avec un capital de Ltqs. 2.000.000.
Mais la derniere etape a ete marquee par une concentration
assez importante imposee par une loi en 1964, qui a prescrit la
fusion des trois Caisses populaires (respectivement d'Ankara, d'Is-
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tanbul et d'Izmir) avec la Banque Populaire de Turquie. Les Caisses ont cedr.4 leurs agences â la Banque Populaire de Turquie, et
ces agences sont devenues des succursales de cette derniere.
Par suite de cette fusion, l'organisation de credit populaire
en Turquie revet un caractere centralis;.4, lui perrnattant de mieux
repondre â son nouveau röle, qui consistait â proceder a I'unification
des operations bancaires, â soutenir I'artisanat et la petite industrie
dans sa tentavive de reorganisation financiere et dans sa mise en
marche de la production.
Ce mouvement de concentration dans le secteur de, credit populaire peut ere resume par les faits caracteristiques suivants :

a

a) l'unification financiere et economique des Instituts de
credit populaire;
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b) la liquidation de la participation aux capitaux de differents
Instituts de credit populaire;
c) l'accroissement des moyens financiers de la Banque;
d) la suppression des frais supplementaires des Caissea Populaires (par exemple, frais des Conseils d'Adminitration) ;
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e) l'intervention de la Banque dans toutes les operations bancaires;
f) l'impulsion donnee aux services centralises de publicite et
de propagande.
L'unification financiere et economique des Instituts s'est accopli par la fusion des trois Caisses Populaires avec la Banque Populaire de Turquie et par l'extension du reseau de succursales de
la Banque dans tout le pays.
La liquidation de la participation aux capitaux des Caisses
Populaires s'est faite de la façon suivante : la Banque Populaire
avait dejâ une part dans le capital des Caisses Populaires. Lorsque les Caisses Populaires ont ete transformees en des succursales
de la B.P.T., la participation de cette derniere au capital de chaque Caisse Populaire s'est trouvee supprimee.
L'accroissement des moyens financiers de la Banque Populaire
de Turquie a resulte en tout premier lieu de ses moyens propres
(capital et reserves) des depöts et des comptes courants des Ca-
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isses Populaires. L'accroissement de son propre capital est assur
par des lois sp&iales. Dernierement, une loi de 1969 a donn Pautorisation â la Banque d'augmenter son capital jusqu'â concurrence
de un milliard de Ltqs.
Un autre .fait caractCristique de la fusion ride dans l'extension des oprations aux affaires que traitenb les Banques commerciales. La Banque a crC en effet un nombre de sections sp&ciales parmi lesquelles citons : service du plan et de I'organisation
service des relations Ctrangeres, servise de publici.e et de propagande, service pour les Services bancaires, service des cr&lits pour
la petite industrie, service de change et des cr&lits documentaires,
etc.
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Parallelement â ce mouvement de centralisation des affaires,
on constate que la Banque Populaire de Turquie procede â d'importantes constructions d'imrneubles ou â l'achat d'immeubles. Citons parmi eux les plus importants : le nouveau bâtiment de la
Direction GCnrale â Ankara, de la Succursale d'Istanbul, de la
succursale d'Izmir, etc.
Voici les tableaux de PCvolution du mouvement de concentration dans Ie secteur de crMit populaire en Turquie, depuis 1938,
oıl les prernieres Institutions avaient ete fondes.

Institut de CrCdit Populaire

BANQUE POPULAIRE DE TUQUIE
Nombre de sucursales
Capital nominal (en mil. de Ltqs)
Capital -yerse (en mil. de Ltqs)
Fonds de r&erve et provisions
~öts
CAISSE POPULAIRE D'ANKARA
Nombre de sucursales
Capital nominal (en mil. de Ltqs)
Capital vers (en mil. de Ltqs)
Fonds de rerve et provisions
Dep6ts
CAISSE POPULAIRE D'ISTANBUL
Nombre de sucursales
Capital nominal (en mil. de Ltqs)
Capital vers (en mil. de Ltqs)
Fonds de rCserve et provisions
~6'ts
CAISSE POPULAIRE D'IZMIR
Nombre de sucursales
Capital nominal (en mil. de Ltqs)
Capital vers (en mil. de Ltqs)
Fonds de rerve et provisions
I:pCıts

Date
de
constitution

1939

1949

1958

1965

1971

1.400
1.400
712
82

44
100.000
28.000
986
44.007

100.000
89.000
15.930
115.780

220
100.000.000
246.700
30.254
1.221.462

8
1.000
1.000
689
4.904

3
3.000
3.000
738
6.028

liquide

1
6.000
4.000
1.259
10.776

I iquide

1.000
1.000
142
650

1938
1,200
1.200

a
y
c
e
p
3

1938

250
250
32

1938

250
250
139

1957

liquidee
2.000
1.000
2
2.734

»
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On voit que les capitaux vers& de trois organismes (une
banque, deux Caisses Populaires), qui n'6taitent que de 1,7 millions
de livres turques en 1938,, actuellement (â fin 1971)',
cornme le capital de la Banque Populaire, â plus de 246 millions.
Les fonds de reserve (plus 30 millions) ne sont pas inclus dans ce
chiffre. (1)
Cet accroissement de capitaux est du, avant tout au dsir de
1'Etat de doter les organisrnes de cr6dit populaires des fonds
nkessaires pour( qu'ils puissent subvenir aux besoins les plus
urgents de 1'artisanat et du petit cornmerce. Avec l'apport constant
de l'Etat et des autres actionnaires, parmi lesquels se trouvent de,s
banques, des socit6s coopratives, des chambres de commerce, des
Municipalits et dess - personnes physiques, les fonds propres de la
Banque Populaire, â elle seule, s'accrolssent actuellement â une
cadence d'environ 20 millions de livres turques par an.
Comme, autres sources d'alimentation du crMit populaire en
Turquie, viennent, par ordre d'importance, les fonds Upargne et
autres dpöts confis â nos organismes. Ils sWaluaient, â fin 1971,
a plus de 1.221 ınillions.
La Banq ııe Populaire de Turquie a pu capter, dans le courant
de ces derniıâres ann e es, une partie notable des fonds d'pargne
de rartisanat par des m e sures appropries, de meme
s'est
entendue avec les coop&-atives de cautionnement
pour que
les capitaux de celles-ci (plus de Ltqs 110,3 millions) soient depos e s
chez elle. On peut donc considrer les ressortissant de nos petites
et moyennes classes, comme avoir contribu, dans la mesure de
leurs disponibilites a renforcer les moyens de leurs propres
insitutions de
,

,

Le cr&lits de l'escompte de la Banque Populaire de Turquie
auprâs de la Banque Centrale est ,galement une source de moyens
financiers : il atteint a fin 1971 368 millions de Ltqs.
(1) Le Capital nominal de la Banque Populaire a 6tk port6 par une loi
spkiale No. 1142, a un milliard de Ltqs en 1969. Selon la stipulation
de la meme loi, les 30 % de ce capital devraient "tre couverts par

la vente des actions aux, personnes physiques et morales. Or, la
Banque se trouvant dans l'hnpossibilite d'assurer a ses actiormaires
un benefice suffisant, il est extre,mement difficile de placer ses actions
sur le marche dans les conditions actuelles. La possibilite d'augmenter
le capital- yerse de la Banque Populaire depend donc en premier lieu
de aide que I'Etat voudrais- bien lui aCcorder.
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Il faut avouer pourtant que le niveau des ressourses de la B.P.T.
reste bien au-dessous des sommes q ııi seraient necessaires pour
satisfaire la demande.
2) PROBLEMES SOCIAUX
Depuis plus de dix ans, la Banque Populaire de Turquie se
trouve en etroite collaboration avec une institution d'Assurance
sociale, dont elle a patronne la creation. Cette institution, appel«:_e
«SOCIETE COOPERATIVE D'ASSURANCE» (B İRLİK KOOPERATIFI), la seule dans son genre en Turquie, est constituee dans
un esprit humain de faire bg.-neficiler la masse des artisanat et
petits commerçants des avantages des assurances sociales.
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Nous tirons en effet les lignes suivantes du rapport annuel
soumis â la premik*e assemblee generale tenue 18 mars 1960 â
Ankara. :
«C'est la co-operative Insurance Society de l'Angleterre, la
plus ancienne societe d'assurance, un passe de 93 d'annees
d'activites; la Prevoyance Sociale de la Belgique, un passe de 53
d'annees d'activites _et la COOP-Vie de la Suisse, fondee en 1957
qui nous ont donne 1'inspiration de constituer, le 30 d,cembre 1958,
une societe cooperative d'assurance, la seule dans son genre et
basee sur la mutualite en Turquie, par l'initiative de la Banque
Populaire de Turquie, des Caisses Popiulaires, de l'Union cooperative des societes cooperatives artisanales de cautionnement et de
51 personnes physiques pour satisfaire les grands besoins des
artisans et petits commerçants.
«... notre but est surtout de prendre des mesures protectrices
afin d'assurer le present et l'avenir de nos artisans et petits
commerçants dont le developpement economique et professionnel
depend, en premier lieu, de la solidarite sociale et financeiere...
«De ce point de vue, nous nous empressons que chacun de
50.000 artisans et petits commerçants ait une police d'assurance
de vie, d'un montant â l'egal du celui du credit qu'il a obtenu de
la Banque Populaire par 1'entremise des cooperatives de cautionnement.»
Selon les disposions de ses Statuts, la Cooperative d'Assurance
BİRLİK, a pour but notamment :
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(a) de s'occuper de toutes , les affaires d'assurance et de
reassurance dans le pays ainsi qu'â l'gyanger,
(b) d'effectuer toutes les affaires commerciales et financi&es
concernant l'assurance de ses membres, et de partieiper
aux capitaux des societes et des entreprises qui s'interessent â ces affaires,
(e) cl'accorder des pr'ets contre l'hypothques â ses membres,
(d) d'tablir des institutions sociales et sanitaires â l'intention .de ses membres...
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Nous avons l'impression que la Cooperative s'assurance B İRLIK, qui puise avant tout, sa force et sa vitalite dans l'esprit de
la solidarit de l'ensemble des cooNratives de cautionnement,
rend cl'eminents services â la eause de l'artisanat dont elle est
l'emanation active.
Les ı-sultats obtenus par cette institution sociale, depuis sa
fondation jusqu'â nos jours, trouvent leur expression dans le
tableau ei-apr.

1959
842

Nombre
d'associes :
Capital versC
(Ltqs)

1961

1965

1970

1971

1 805 (x)

1 769 (x)

1 923 (x)

1 923 (x)

754.500

779.600

780.400

764.550 2.086.063

6.429.927

8.409.489

562.637

419.762

a
y
c
e
p

total des primes
encaisse'es (Production)

463.400

64.030

ntes assures
en groupes
(membres de coops)

Wenr;,fice realise (Ltqs)

48.556
(Perte)

704.000

13.029

30.531

65.795

196.366

(x) dont
(x) dont
(x) dont
(x) dont
99 coop.
113 coop. 11 6 cop.
116 cop.
de caution. de caution. de caution. de caution.
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En vue de reussir dans le plus bref delai possible, tant dans les
affaires de reassurances que dans les autres branches, la Cooperative d'Assurance est entree en contact avec les organisations
internationales des cooperatives d'assurance par l'entremise de la
«Prevoyance Sociale» de Bruxelles ainsi que de la «Co-operative
Insurance Society» de Londres.

CONCLUSION
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Les cooperatives artisanales de cautionnement mutuel apparaissent â l'heure actuelle en Turquie, â la lumiere de l'experience
acquise, comme un rouage indispensable d'une organisation
artisanale, puisque leur but principal consiste â aider economiquement Vartisanatı dans la creation et le developpement de
nouvelles formes artisanales et a. encourager les initiatives sociales
en faveur du niveau de vie de l'artisanat.
Ces cooperatives, qui ont une place importante dans la
diffusion du petit credit (a court ou â Moyen Terme) se presentent,
comme nous venons de l'exposer plus haut, sous quelques aspects
differents des institutions similaires que l'on voit dans certains
pays de l'Europe•
Le caracteristique est que,, chaque emprunteur doit etre
societaire et tenu de souscrire, comme part sociale, le cinquime
(dans la plupart du cas le dixime) du montant de credit ouvert.
Et, d'autre part, chaque membre de la cooperative est responsable
jusqu'a un montant representant dix fois celui de sa participation
individuelle.
Les cooperatives de cautionnement donnent, comme on le
sait, â la Banque Populaire de leurs regions, le cautionnement
requis pour les credits et les prets accordes â leurs membres.
Elles se chargent d'endosser leurs effets (billets â ordre, lettres
de change etc.) afin d'en permettre l'escompte de la part de la
Banque. Les cooperatives peuvent en outre se charger du cautionnement que leurs membres auraie;nt â fournir (par exemple
des lettres de garantie delivrees par la Banque Populaire Turque)
en faveur d'un tiers pour les travaux effectues par les membres.
Qeneralement constituees selon les principes de la competence
professionnelles et de la responsabilite limitee de leurs membres,
les cooperatives de cautionnement constituent' un des piliers de
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la politique de financement des arts et m.tier pour encourager
les el ;, ;ments capables. Cette politique vise â developper les
exploitations artisanales et commerciales.
En mettant au premier plan les cooperatives de cautionnement,
la Banque Populaire Turque pensait de rendre de precieux services
aux milieux pour lesquels elles ont ete creees.
Bien que les resultats soient appreciables, mail encore tren
modestes, si 1'on songe qu'en Turquie le nombre des artisans et
des petits commerçants desireux d'obtenir du crdit par le canal
des cooperatives de cautionnemens â quelque 400.000, alors
qu'une partie modeste d'entre eux (100.000 environ) b;:neficie de
leurs services.
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C'est la raison pour laquelle la necessite se pose d'augmenter
le nombre et le volume des credits d'equipement et d'installation
clestins â accroitre la production artisanale.
Ajoutons .;3, la fin de cette brove notice que, dans les milieux
de l'artisanat et du petit commerce, l'utilite des coop,ratives de
cautionnement matuel est. â l'heure actuelle, unaniment appreciee,
puisqu'elles sont bien adaptes aux besoins particuliers des petits
et moyens exploitants dans le pays.
000O000 --
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Çeviren :
Hüseyin POLAT
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Yazan :
W.P. WATKINS
I.C.A. Eski Başkanı

(X?

pe

Tüketim kooperatifçili ğinin bunal ımlarmdan söz etmek bir
alarm işareti olarak kabul edilmemelidir. Bununla beraber, hare
ketin uygulamas ı, mevzuat ve amaçlar ı bugüne kadar görülmeyen
titizlik ve dikkatle işlendiği halde, Uluslararas ı bir görü şle değerlendirildiğinde tüketim kooperatifçili ğinin günümüzde içinde bulun
duğu durumun kritik olduğu ortaya ç ıkar. Geçen y ıl Eylül ayında
Giessen'de (Almanya) toplanan Alt ıncı Uluslararas ı Bilimsel Kooperatifçilik Kongresinde bu konu «Ekonomik Gelişmede KooperaWien> başlığı altında tartışılmıştır. Sorun her yönüyle müzakere
edilmi ş, başlıca kooperatif te şekküller kadar, ileri pazarlama ekonomisi, sosyalist ekonomi ve geli şmiş ekonomiler içinde dikkati
çeken ve önem verilen kooperatifler de tart ışma konusu olmuştur.
Kongrede ana temay ı muhtelif yönleriyle yans ıtan tebliğler, ayrı ca ilgili kooperatif te şekküller temsilcilerinin kat ıldığı Çalışma
Komisyonlarında müzakere edilmi ştir. Tebli ğlerde yer alan önemli
sorunlar ve Tüketim Kooperatifleri Komisyonunda görü şülen bunlarla ilgili tamamlay ıcı önerileri böyle kısa bir yazı içerisine s ığdırmak hayli zordur. Fakat kongre dökümanlar ı ileride bir kitap
halinde ne şredilecektir.
Bu sorunlar, ileri pazarlama ekonomisinde kooperatiflerin fonksiyonu ile ilgilidir. Tartışma için bir öneride bulunan Dr. W. W.
Engelhardt, kooperatiflerin fonksiyonlar ının ekonomik sistemin
gelişmesine paralel olarak de ğişeceğini ve kendi gelişimlerinin de

(x) Review of International Cooperation, Cilt 63, No : 4/1970
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bunu etkiliyeceğini ileri sürmü ştür. Burada «fonksiyon» terimi,
onun görü şüne göre, muhtelif anlamlar ın bütünle şmiş bir ifadesidir. Fakat gerçekte, onun ve Komisyon üyelerinin kabul ettikleri
gibi, fonksiyon, kooperatif hareketin di ğer sektörler içindeki rolü
ve ekonomik geli şmenin teknolojik ve yapısal gereklere uygun olarak yapılmasındaki etkinli ği anlamında kullanılmaktadır.
Amerikal ı Profesör Rostow'un be ş ayrı insan toplumu taraf ından beş ayrı ekonomik gelişme yaratılabileceği şeklindeki prensibini örnek olarak alan Dr. Engelhardt, kooperatif kurulu şların
fonksiyonlarının de ğişimini «geleneksel» toplumlardan, günümüzde «olgun.» endüstriyel toplumlara gelinceye kadar geçirdikleri devreleri kademeli olarak izah etmi ştir. Kooperatiflerin fonksiyonlar ı
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mikro-ekonomik olarak ortaklarının haklarını korumak ve onların
hayat seviyelerini yükseltmektir. Makro-ekonomik olarak da, ekonomik sistem içinde önem ve etkinliklerini ispatlamakt ır. Genel bir
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deyişle, geli şme süresince koperatifler olsun, tüm ekonomik sistem
olsun, idealleri olan makrol-ekonomik fonksiyonlar ını çoğu, mikroekonominin varl ığı ile önem kazan ır. Kooperatifler, ba şlangıçta direkt olarak ortaklar ını n haklarını korumak üzere küçük bir ekonomik tedbir olarak kendilerini gösterir, fakat geli şme ve olgunluk kazan ınca, artık onlar, piyasada fiat ve standartlar ının birer
regülâtörü haline gelip, devlet ve halk taraf ından hissedilir ve kabul
edilir bir noktaya yükselmi ş olurlar. Ayni zamanda onlar ın gelişme ve yaşama politikalarmın başarıları birçok makro-ekonomik
fonksiyonların hazırlanmas ıyla yakından ilgilidir.
Batı dünyasının tüketim kooperatifleri, Rostow'un deyimi ile
«olgun» ve ileri endüstriyel kurulu şların kalkınmalarında toplum
gücünün müdahalesini desteklemekte ve eskiden çok daha fazla
tüketicinin haklar ı na sahip çıkmaktad ırlar. Bu ülkeler soruna intibak edebilirlerse, Rostow'un deyimi ile «israf y ığını » yerine J.K.
Galbraith'e göre «bolluk içinde» toplumlar olurlar. Tüketim kooperatifleri hareketi bu geçi şi başarabilirler mi, ya da ba şarabilirlerse değişen bir çevrede kalk ınma yaratabilirler mi, sorusuna şu
anda gerçek bir cevap bulmak oldukça güçtür. Önemli olan, Giessen'de Uluslararas ı böyle bir Çal ışma Komisyonu'nda tüketim
kooperatifçili ğine sempati besleyen ekonomi uzmanlar ı olsun, yıllarını bu kooperatiflerde tüketmi ş tecrübeli kooperatifçiler olsun,
kooperatif hareketin şu anda durgunluğa meyilli olduğu fikrinin
tamamiyle karşısında bulunduklarını bildirmeleridir. Baz ı ülkelerde tüketim kooperatifleri, di ğer dağıtım müesseseleri kadar çabuk
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gelişme olanağı bulamıyor, ya da yaratam ıyor, ayrıca tüketicileri
ortak olarak kaydetmede ve ortak haklar ını demokratik olarak korumada çeşitli güçlüklerle karşı laşıyorlar. Çal ışma Komisyonunun
raporunda yer alan bu hususla ilgili k ısım gerçekten dü şündüriicüdür ; Bat ılı endüstriyel ülkelerdeki tüketim kooperatifleri, ortaklarının özlenen bir sosyal düzene ulaşmalarında kendilerine dü şen
ödevleri yapamam ışlar ve halkta bu harekete karşı bir pasifliğin
doğmasına zemin hazırlanuşlardır.
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Bu pasiflik yeni bir görüntü de ğildir. Gelişme açısından otuz
yıl öncesini ele alacak olursak, tüketim kooperatifleri ile ortaklar
aras ı ilişkilerin samimiyetten uzak ve kooperatiflerle di ğer büyük
dağıtım şirketleri aras ındaki farklar ın da yok denecek kadar az olduğunu görürüz. Teknolojik ve sosyal alanda yapılan devrimlerden sonra, ortakların kooperatifler taraf ından satılan maldan belirli kâr alma olanakları eski önemini yitirdi, yeni tip da ğıtım
servisleri denenmeye ba şlandı ve geleneksel ekonomi sistemi yavaş yava ş cazibesini kaybedip yerini yeni bir ekonomik sisteme
terketmeye yöneldi. Ortaklara verilen kâr yüzdesinin artmas ı, istihdam sorununun çözüm bularak kazanma güçlerini art ırması ve
sosyal güvenliklerini teminat alt ına alması, onlarda kendine güvenme hissinin varl ığını ispatladı. Zaten savaş yıllarının mahrumiyeti altında ezilen tüketiciler, sava ştan sonra yeni yollar seçme
özgürlüğüne kavuştular ve eskimi ş baz ı sosyal sorumlulukları reddetmeye ba şladılar. İşte bu sıradaki dengesizlik, sadece kooperatiflerin mikro-ekonomik faaliyetlerindeki ba şarısızhklarından değil, aynı zamnda bilgili liderlerin eksikli ği ile «normal» ve «pazar»
fiyatlarını düzenleyen fiyat regülâtörü olabilme ve di ğer firmalar
tarafından sürdürülen yüksek fiyat politikas ını frenleme görevlerini içine alan makro-ekonomik etkinliklerinin önemle i şlenememesi nedenlerinden do ğmuştur.
Tüketim kooperatiflerinin rekabette üstünlük sa ğlamaları yolunda fiyat regülasyonu ve stabilizasyondan başka makro-ekonomik fonksiyonlar ının da şüphesiz önemi büyüktür. 1914-18 ve
1939 -45 yılları aras ındaki iki Dünya Savaşı sırasında hükümetler,
belirli miktarda lüzumlu yiyecek maddelerini mü ştereken da ğıtarak, ya da oranlar ını tesbit ederek halka yararl ı olacakları fikrini
benimsediler. Sava ş yılları sırasında baz ı ülkeler büyük firmalarla
başa baş yarışarak bu hususta üstünlüklerini ispat ettiler - ki
bunda büyük rol, cesaretli liderleri sayesinde, kapitalleri ve sat ın
alma güçlerini birarayagetirerek daha büyük birer te şekkül ha-
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line gelen ve tek bir idari yap ıya sahip olan kooperatiflerindir.
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Bu yolda, «Tüketim kooperatiflerinin günümüz ekonomisinde
yeri var mıdır, yok mudur?» sorusuna, bu kooperatiflerin mevcut
fonksiyonları na birkaç yeni madde katarak rahatl ıkla «vardır» cevabını verebiliriz. Fakat bu soru, şimdiki kritik durumla ilgili öncelikle cevap bekleyen sorunlarin sadece ilkidir. Tüketim kooperatifçili ğ inin temel prensipleri de gözden geçirilerek, fonksiyonlar ı
değiştirilirse, özellikleri de ğişmez mi? Veya soru şöyle yöneltiliyor; Tıpkı Frans ız deyimi «Değiştiğin sürece yaşarsın» gibi, ya
cla kooperatiflerin ya şayabilmesi için baz ı ko şulları değişen çevreye uydurmas ı gibi, tüketim kooperatiflerinin de yap ısını , ödevlerini ve metodlarını değiştirmek mümkün müdür? Veya tekrar,
kooperatif ekonomik bir i ş birliğidir. O halde, eğer bir te şebbüs
olarak ya şıyorsa ve «birlik» deniyorsa buna «kooperatif» demek
uygun mudur? Dükkanı n tabelas ına «kooperatif» kelimesini ilave
etmek doğru mudur? Veya bir ba şka soru; E ğer tüketim kooperatifleri açl ık ve sefaletin galipleri iseler, bolluk ve emniyetin hüküm sürdüğü bir iklimde ya şamlarını sürdürebilirler mi? Açl ığın
eskisi kadar cesaretle yana şamadığı bir ortamda tüketim kooperatifleri hareketi kendisine gelişme ve istikbalde basan sa ğlayabilir mi?..
Halkın ve tecrübesiz kimselerin, kooperatif hareketin d ışında
kalan tüketicilerin ve kendi yeti ştirdikleriyle yetinen ki şilerin geçimlerine yard ımcı olmak, bir bak ıma onları idare etmek yolunda,
bu tür çetin sorularla her zaman kar şılaşmak mümkündür. Her
devirde, bugünkü gibi bo ş vakitlerini bilgi ve maharetlerini art ırmaya hasreden iyi karakter sahibi kad ın ve erkek eleman bulmak
güç değildir. Aynı oranda, yönetim, idare ve liderlik kavramlar ı
da sanıldığından daha komplekstir ve i şleyiş yolları çeşitlidir.
Avusturya Tüketim Kooperatifleri Kongresinden hat ırlanan Andreas Korp'un da dedi ği gibi, perakende da ğıtımda uygulanan çağdaş metodlar ve tüketici isteklerinin ba şkalık göstermesi, kooperatiflerle ortaklar aras ındaki ilginin düzensiz ve samimiyetten
uzak bir şekilde devam etmesini adeta desteklemektedir. Bu bakımdan kooperatif demokrasisinin ilk kural ı zorunluluk değil,
gönüllü ve samimi bir mekanizma kurmaktır. Özlenen yöntem, kabiliyetli ve tecrübeli kimseleri seçerek, ortaklann isteklerine göre
operasyon yapılması ile sağlanacaktır. Son yıllarda tüketim kooperatifleri hareketinde hissedilen demokratik yöntem, kabiliyet
ölçüsü ile birlikte yürümü ş, yöneticileri tüketim kooperatifleri bir-
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liği kurmaya yöneltmiş , böylece

tüketici her zamankinden daha
fazla korunma olanakları bulmuştur. Bu iki tip organizasyon, tükticilerin e ğitimini müştereken sağlamak suretiyle onlar ın ekonomide sorumluluk yüklenmeleri gere ğini yerine getirmi ştir.
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Charles Gide bir seferinde, tüketicilerin Frans ız ihtilâlinden
önce üçüncü tabaka olduklar ını söylemişti. Onlar birşeyler ümid
ediyorlar ve ümid ettiklerinin hepsinin yapılmasını istiyorlard ı,
fakat kimse ald ırış etmiyordu. Bir zamanlar tüketicilerin «egemen>.
olduklarından bahsetmek moda haline gelmi şti. Belki de haklı sebepleri vard ı. Zira tüketicilerin isteklerinin kar şılanmamas ı halinde ekonomik hayat da dengesini kaybedecek ve böylece üretim
ve dağıtım faktörlerini ayakta tutan kitle canl ılığını yitirecekti.
Kişilikleri ve birle şme meylinde olmamalar ı nedeniyle üreticiler
bir müddet daha egemenliklerini sürdürmü şler, ancak te şkilâtlanamamışlardır. O devrin «tüketici dernekleri» ile günümüzde «israf yıkım» haline gelme deyimleri ve Londra'n ın en büyük mağazasının kurucusu Gordon Selfridge'in «müşteri daima haklıdır»
sözü aynı anlamsızlığı taşımaktad ır. Buna benzer biçimde, mü şterinin her zaman haks ız ya da yamlmış olduğunu söylemek de
mümkündür. Kaldı ki, ilmin yeniliklerine veya başka bir deyimle
çağın getirdiği teknolojik olanaklara kör olan mü şteriler çoğunluktadır. Tüketiciler s ık sık aynı kanaatte olduklar ını söylerle,
bazen ispat da ederler bunu, fakat nadiren önleyici tedbirlere ba şvururlar. Devlet sık sık uyarıda bulunur, fakat yürürlükteki mevzuat ve idarenin ölçümleri, zor kullansa bile ço ğu, kez maalesef
geç kalınır. Tüketim kooperatifleri derne ği, tüketicilerin korunmasında haz ır en büyük güçtür. Sadece bu gücü, bu yola adapte
etmek için eğ itimlerini gere ğince sağlamak lâz ımdır.
Demek oluyor ki, tüketim birliklerinin şimdiki durumlarını
düzeltmek için mevzuat ve metodlar ında bazı değişiklikler yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir kooperatif hareketin ba şarısı ve
sürekliliği için gerekli ilk kural ın, samimi ve inanm ış olarak ekonomik çevrenin içerisinde bir yer bulmas ı olduğ u kabul edilmelidir. Bu yolladı r ki ancak, tüketim kooperatifleri halk ın ve ortaklarmm gönüllerinde «ideal» olarak yatmaya hak kazanabilirler.
Bununla beraber, kooperatiflerde görülen iyi bir i ş ideali yalnız
başı na yeterlilik arzetmez. »Daima tüketicinin yanında» slogam
ile birkaç yıl önce yıllık propagandalarında kooperatiflerin çal ışmalarını halka tanıtan Federal Almanya Tüketim Kooperatifleri
Hareketinin benimsedi ği gibi, ekonomik ve sosyal idealleri de ayn ı
.
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zamanda ta şımak gerekmektedir. Bu kural i şlediği müddetçe tatbik edilmelidir, fakat ideal her zaman tüketiciler lehinde çal ışmak için tek unsur olam ıyor, tüketicilerin kendi kendilerini dü şünerek birlikler etraf ında toplanmaları ve rakiplerinin kimler olduğunu anlamaları gerekiyor. İdeale uygun olarak, tüketici birliklerinin her konuda ortaklar ını aydınlatmaları , tüketim maddeleri,
servis iş lemleri, kalite ve kullanma usulleri üzerinde titizlikle durmaları da ayrıca önemli bir husustur. Albert Thomas, ya şadığı
günlerde kooperatifin iç hizmetlerini, üyelerinin istek ve görü şlerini idare eden bir sinir sistemi olarak kabul etti ğini söylerdi. Burada, sadece i şi ve mü şterileri ile kasa birli ği yapmakla kalmayıp,
aynı zamanda Migros Organizasyonunu kooperatif kurulu şa çevirerek tüketim kooperatifçili ğinin üstünlüğünü kabul ettiren
Oottlieb Duttweiler'i de örnek olarak yeniden hat ırlatmadan geçemiyece ğim.
Tüketim kooperatiflerinin kuvvetli sat ınalma güçlerine sahip
olma ihtiyacı duydukları, son günlerde hissedilir duruma gelmi ştir.
Bu durum tüketicilerin istek ve tecrübeleriyle birlikte mütalaa edildiğinde, üreticilerin ne kalitede ve ne türde üretim yapacaklar ı,
ortakların ödeme gücü ile fiatlar aras ında nas ıl bir bağlantı kurulabileceği konularında yeni yollar tatbik edilmesine f ırsat verecektir. Aslında buradaki problem düçük fiattan de ğil, malın parasal değerinin çok yüksek olmas ından doğmaktadır. Amaç daima, tam istihdamı sağlamak, günlük ücret ve ayl ıkları normal bir düzeyde
muhafaza etmek gibi usullerle tüketicinin ihtiyaçlar ını karşılaması için gerekli satınalma gücünü maksimize etmek olmal ıdır. Belirli amacı olan bir hareketin, prodüktiviyeti bölen ve bütün bir toplumu huzursuz ederek i şveren ve i şçi kesiminde ücret anla şmazlığı
yaratan fiat enflasyonuna meydan vermemek, ya da önlemek için
kooperatiflerin makro-ekonomik fonksiyonlar ını tatbik etmesi gerekmektedir. Böyle durumlarda hükümetin, bu tür sahalarda faali-

yet gösteren güçlü tüketim kooperatiflerini enflasyonu; önlemek
için yardıma çaffirmasl, sorunun kısa zamanda çözüm bulmasında
en isabetli bir karar olur.
Kongrede, Tüketim Kooperatifleri Çal ışma Komisyonu, tüketim
kooperatifleri için acele tedbir olarak modern ve demokratik bir
politika kabul edilmesini ve uzun vadeli yat ırımların bu çerçeve
ölçüsünde yapılmasını önermi ştir. Gönüllü bir hareket olan koope-

ratifçiliğin, kendini kabul ettirebilmesi için halk ın ilgisini üzerine
çekmesi, onlara neler yapabilece ğini açıkça göstermesi ve bunun
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yanında halkla müşterek çalışması , halkı ortaklığa davet etmesi
gerekmektedir. Ortakl ığın ilk önce dar bir çevrede, özellikle birbi-

rini yakından tanıyan halk ya da işçi grupları aras ında ba şlatılması ve ikinci olarak da, yuva kurmak için te şebbüse geçen gençlerin
karşılaşabilecekleri ekonomik problemleri çözmede onlara yard ımcı
olması isabetli yoldur. Ancak bu yard ımın kişisel amaca veya materyalizme dönük olmamas ına özellikle dikkat etmek gerekir. Kooperatifçilik genç vesile, rahat bir yaşama düzeni arzusunu aşılayacak biçimde üğretilmelidir. Kooperatifçili ğin olgun bir ekonomik

a

düzen getirmek için yapt ığı çalışmalar, gücünü ve çekicili ğini yitirmemiştir ve Isviçre halkı ile İsviçre koopratiflerinin yapt ıkları ulusal ve geli şmekte olan ülkelerle ilgili uluslararas ı yardımlar günümüzde değerinden hiçbir şey kaybetmemi ş , aksine, İsviçre'nin prestijini yükseltmiş ve ulusun tümünün kooperatifle şmeyi amaç edinmesini sağlamıştır.
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Tüketim kooperatifçili ğinin bunalımları , yalnız basit bir ticari
kavga, ya da ya şayabilme sorunu de ğildir. Bu bunal ımların atlatılmasıyladır ki ancak, kooperatifler, günümüzün çetin sorunlar ının
çözümünde meydan okuyabilir ve halka gerekli heyecan ı aşılayabilir duruma gelirler.
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