
TÜRK 
KOOPERATIN İ L İ K 
KURUMU 

Say ı  - Number 21 
Temmuz - Eylül 1973 

July - September 



THE TURK İ SH COOPERATIVE ASSOC İ AT İ ON 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 Asso-
ciation 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 ditection. 

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 coope-
rative 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 competi-
tions 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 connec-
ted 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 Tur-
kish cooperative movement commonly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the coo-
perative 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 cooperati-
ves, 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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KOOPERATİFLERLE İLGİLİ  KAMU POLİTİKALARININ 
TESPİTİ NDE KOOPERAT İFLERİ N GÖRÜŞ  VE 

KATKILARININ SAĞ LANMAS' (1) 

T. Güngör URAS 
D.P. Teşkilittı  Uzman ı  

Kooperatiflerle ilgili kamu politikalar ı= tespitinde koope-
ratiflerin görü ş  ve katk ıların ın sağ lanmas ı  memleketimizde ş im-
diye kadar üzerinde durulmam ış , yeni bir konudur. 

Kooperatiflerle ilgili kamu politikalann ın tesbitinde koope-
ratiflerin görü ş  ve katk ı ları  iki ş ekilde gerçekle ş ebilir : 

1) Kamu politikalar ın ı  oluş turan ki ş ilerin doğ ru yarg ı lar-
da bulunmalar ını , doğ ru sonuçlara ula şmalar ın ı  sağ lıyacak bi-
çimde gerekli bilgi ak ım ı  kooperatiflerce sa ğ lan ır. 

2) Kooperatifler birer bask ı  grubu olarak, kendilerini ilgi-
lendiren kamu politikalar ın ın oluşma safhas ında belli ölçüdeki 
müdahaleler ile nihai sonuçlar ı  etkilerler. 

Önemli olan bütün katk ılar ın gönüllü kooperatifle şme de-
mokratik bir düzen içinde, kanuni s ın ırlarda, normal usuller 
çerçevesinde gerçekle ş tirilmesidir. 

Türkiye'de son on y ılda başka alanlarda ilgi gruplar ın ın, 
kendi konularındaki kamu politikalar ı= oluşmas ı  ve tespitine 
katk ıda bulunmalarma ait geni ş  bir uygulaman ın örnekleri or-
taya ç ıkmış tı r. 

En başarı l ı  uygulama, i ş çi örgütlerinin i ş çileri ilgilendiren 
konulardaki katk ılar ı  ve sorunun diğer yönü ile,, i şçi sorunla-
r ıyla ilgili kamu politikalar ı= tesbitinde, kanuni örgütlerin 
görü ş  ve katk ılar ın ı  istemenin normal bir usul olarak belirme-
sidir. 

(1) 23 Ş ubat 1973 tarihinde Türk Kooperatifçilik Kurumunda Verilen Konferans. 
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4 	KOOPERATIFLERLE ILGILI KAMU POLITIKALARININ 
TESPITINDE KOOPERATIFLERIN GÖRÜ Ş  VE 

KATKILARININ SA ĞLANMAS! 

Ayn ı  biçimde bir geli şme, değ iş ik teknik personelin mesleki 
örgütleri için de bahis konusu olmaktad ır. 

Sorunu, kamunun iş lerine dış ar ıdan müdahale ş eklinde de-
;il de, kamu yöneticilerine yard ım yönünden değerlendirmek-
te büyük yarar vard ı r. 

Bugüne kadar kooperatifçilik konusunda olu ş turulan kamu 
politikalar ı  kamu kesimindeki bürokratlar ın yetenek, tecrübe 
ve çal ış maların ı  aksettirmektedir. Kooperatiflerin görü ş  ve kat-
kılarmdan ş imdiye kadar yararlan ı lamamış t ır. Özellikle koo-
pertifçilik konusunda kamu kesiminde ihtisasla şmış  bir bilimin 
mevcut olmadığı  malümdur. Kamunun de ğ iş ik kesimlerinde 
kooperatifçilikle k ısmen ilgilenen değ iş ik birimler mevcuttur. 
Bu birimlerde, münhas ıran kooperatifçilik konusuyla me ş gul 
olan ihtisas elemanlar ı  çahşmamaktad ır. Sonuç olarak görülür 
ki kamuda kooperatif politikas ını  oluşturacak ve ortaya koya-
cak teknisyenlerin, bürokratlar ın teorik ve hissi ili şkileri yan ın-
da konunun değ iş ik yönlerinden haberdar olmalar ı  beklenemez. 

Halbuki, kamunun kooperatifçilik politikas ın ın isabetli ola-
rak saptan ıp saptanmamas ından ve bu politika uygulamas ı  so-
nunda ortaya ç ıkacak durumdan yarar veya zarar görecek olan 
kooperatiflerdir. Kooperatiflerin yönetiminden sorumlu olanlar 
ile hizmetlerinden yararlananlar ın kendileriyle ilgili konularda 
teknisyenlerin ve bürokratlar ın bilemiyece ğ i, göremiyeceğ i yön-
leri ortaya koymalar ı  üzerinde önemle durulmas ı  gerekli bir 
sorumluluktur. 

Eğer, kooperatiflerden, kooperatif ortaklar ından bu tip bir 
bilgi ve istek ak ım ı , bürokratlara ula ş am ıyorsa, o zaman koo-
peratiflerle ilgili kamu politikas ın ın doğ ru veya hatal ı  tesbitin-
den kamu yöneticilerini suçlama olana ğı  ortadan kalkar. 

Görüleceğ i gibi bu sistemin kurulmas ında her kamu sektö-
rünün ve hem de kooperatif sektörün yarar ı  bulunmaktad ır. O 
halde bütün sorun k ı sa sürede sistemi ortaya koyma noktas ın-
da toplan,maktad ı r. 

Dağm ık kooperatif örgütlerinin, kooperatif ortaklar ı n ın 
kooperatif politikas ına iliş kin görüş  ve temennilerini teker te-
ker kamu kesimine ula ş t ırmalan imkans ızd ır. Bu tip bir imkan 
bulunsa bile, dağı n ık görüş lerin kamu kesimindeki sorumlular 
için büyük bir değer ta şı m ıyacağı  söylenebilir. 
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KOOPERATIFLERLE ILGILI KAMU POL İTİKALARININ 
TESPITINDE KOOPERATIFLERIN GÖRÜ Ş  VE 

KATKILARININ SA ĞLANMAS' 

O halde sorun kooperatif kesimin örgütlenerek bir ilgi, 
menfaat veya bask ı  grubu ş eklinde ortaya ç ıkması  konusunda 
toplanmaktad ı r. Baskı  grupları  bugün demokratik bat ı  toplum-
lar ında kanuni s ın ırlar içinde faaliyet gösteren normal örgüt-
lenme ş ekli olarak benimsenmektedir. 

Türkiye'de kooperatif hareketi içinde, bask ı  grubu olarak 
örgütlenmenin kooperatif hareketin ba ş ar ı s ı n ı  olumlu etkileye-
ceğ ini ortaya koyan i ş aretler mevcuttur. 

Köy kooperatiflerinin Birliklerinin kuvvetlenmesi ve bu Bir-
liklerin bas ın yay ın organlar ında seslerini duyurabilir hale gel-
mesi, kamu sorumlular ın ı , belli konularda bu örgütlerden gelen 
istekleri dikkate almaya zorlamaktad ır. 

İş çi statüsündeki tar ım kredi kooperatifleri memurlar ın ın 
meydana getirdikleri örgüt kendileriyle ilgili bir çok konuda al ı -
nan kararlara i ş tirak etme durumundadır. 

Ya ş  Meyva ve Sebze Ihracat ı  konular ında faaliyet gösteren 
yeni kurulan baz ı  tarım sat ış  kooperatifleri birlikleri, ihracat 
politikas ı  ve ihracata ili ş kin sorunlarda kendilerini ilgilendiren 
kamu kararlar ına yön verme çabas ındad ır. Yaş  meyva ve sebze 
ihracat ı  konusunda kooperatif uygulamalar ına örnek te şkil 
edecek niteliktedir. 

Öte yanda Türkiye'de örgütlenme yönünden en ba şarılı  
Kooperatif türlerinden birini te şkil eden pancar üretim koopera-
tiflerinin pancar ve şeker üretim ve fiyat politikalar ın ın tesbi-
tinde söz sahibi olduklar ı  söylenemez. En fazla gübre kullanma 
durumunda olan Tar ım Koopertiflerinin gübre üretim ithalat 
ve fiyat politikalar ın ın tespitinde do ğ rudan katk ı ları  olama-
maktad ı r. 

Ayn ı  sorun tüm büyük tar ım sat ış  kooperatifleri için bahis 
konusudur. Tar ım ürünleri fiyat destekleme politikas ın ı  uygu-
layan kuruluş lar olan Tar ım Satış  Kooperatifleri Birlikleri bu 
uygulama nedeniyle ağı r idari, mali sorunlarla kar şı laş tıkları  
halde, politika kararlar ın ın al ınmas ında en ufak bir katk ılar ı  
olamamakta, sadece uygulama safhas ında sorumluluk yüklen-
mekte, maddi zarar ı  üstlenmektedirler. Kooperatiflerle, ilgili 
kamu politikaların ın tesbitinde kooperatiflerin görü ş  ve katk ı -
lar ının sağ lanmas ı  için ön şart, kooperatiflerin üst örgütlenme-
lerinin gerçekle ş mesidir. 

Üst örgütlenme konusunda da en önemli sorun, üst örgüt-
lerde üye kooperatiflerin gerçek temsilcisi niteli ğ ini koruyacak 
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6 	KOOPERAT İFLERLE ILGILI KAMU POLITIKALARININ 
TESPITINDE KOOPERATIFLER İN' GORII$ VE 

KATKILARININ SA ĞLANMAS! 

koş ullar ın sağ lanmas ı dır. Üst örgütlenmelerin, tabandan ko-
puk, sun'i örgütler şeklinde ortaya ç ıkması , üst örgüterdeki 
görevlilerin bu örgütlerin maddi ve manevi avantajlar ın ı  kul-
lanmak amac ı  güden tabandan kopuk ki ş iler olmas ı  halinde, 
bu örgütlerin kooperatiflerle ilgili kamu politikalar ın ın tesbi-
tinde görü ş  ve katk ıda bulunmalar ı  yarar yerine zarar getirin 
Bu tip sun'i üst örgütler, üye kooperatifler yerine kendi yöneti-
cilerinin menfaati için faaliyette bulunacaklar ından bir süre 
sonra prestijlerini kaybederler ve kooperatif hareket ile kamu 
aras ında kurulmas ı  istenen bağ  onarılamıyacak biçimde kopar. 

Bu nedenle k ısa sürede, milli nitelikteki üst örgütlenmele-
rin hedef al ınmas ı  yerine, belli kooperatif türlerinde bölge bir-
likleri, milli birlikler ve yak ın konudaki kooperatif birlikleri 
aras ında bölgesel birle şmelerle yetinmekte yarar vard ı r. 

Türk kooperatifçili ğ inin bugünkü seviyesinde ve önümüz-
deki be ş  yıl içinde kooperatif sistem milli düzeyde üst örgütlen-
meyi gerçek anlamda tamaml ıyabilecek yap ıya sahip de ğ ildir. 
Bu konudaki zora dayanan çabalar, sun'i tabana dayanmayan 
bir üst örgütlenmenin ortaya ç ıkmas ı  sonucunu verebilir. 

Kooperatiflerle ilgili kamu politikalar ın ın tesbitinde koope-
ratiflerin görü ş  ve katk ı lar ın ın sağ lanmas ı  konusunda ilk a ş a-
ma, değ iş ik kooperatif türlerinin kendi konular ıyla ilgili ger-
çekleri kamunun sorumlu birimlerine duyurma yolundaki giri-
ş imleri olmalıdır. Kamunun sorumlu birimlerine, belli koope-
ratif türlerinde, kooperatiflerin, kooperatif yöneticilerinin kar-
şı laş tıklar ı  sorunlar ıp, içinde bulunduklar ı  durumun k ısa ifade 
ile uygulamaya ait gerçeklerin duyurulmas ın ı  sağ layacak sis-
tem kurulmal ıdır. Bu kar şı l ıkl ı  ilişki kurulabilir, kar şı lıklı  ha-
berle şme sistemi iş leyebilirse sorumlu ve sorumsuz mevkilerde-
ki politikac ıların veya bürokratlar ın kooperatif hareketiyle 

sadece sözde veya ka ğı t üzerinde kalan uygulamaya geçe-
miyen beyan ve taahhütlerde bulunmalar ı  olanağı  ortadan kal-
kar, kooperatifçilik programlar ına ili ş kin çal ış malar ın ın dene-
timi imkan ı  ortaya ç ıkabilir. 

Devletin kooperatifçili ğ in geliş mesi için gereken tedbirleri 
almas ın ı  öngören Anayasa maddesine dayal ı  olarak son y ı llar-
da kooperatifçilik konusunda geni ş  vaadlerde bulunulmakta, 
kooperatiflerin geli şmesi gerektiğ i, bu gelişmede kamunun bü- 
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TESPITINDE KOOPERATIFLERIN GÖRÜ Ş  VE 
KATKILARININ SA ĞLANMAS! 

tün olanaklar ıyla geli şme çabalar ın ın desteklenece ğ i belirtil-
mekte, fakat gerçekte, sorumlu ki ş i ve kuruluş ların kooperatif 
hareketine olan ilgisi hissi ve lafzi deste ğ in s ın ırın ı  a ş amamak-
tadın 

Örgütlenemiyen, kendileriyle ilgili konularda gerçekleri or-
taya koyup kanuni haklar ın ı  arayan demokratik birimler ha-
linde ortaya ç ıkam ıyan kooperatif kesimden gelen ş ikayetler de 
kamu oyuna yans ıyamayacak kadar c ı l ız kalmaktad ı r. 

Kooperatif hareketin desteklenece ğ ine, desteklendiğ ine, ge-
lişmekte olduğuna ilişkin politikac ılar ın ve bürokratların be-
yanlar ı  kamu oyuna daha geniş  ş ekilde duyurulabildiğ inden, 
bir yanda kooperatifler ve kooperatifçiler kar şı laş tıklar ı  ve sü-
rüp giden, azalaca ğı  yerde artan sorunlar ıyla kendi baş larına 
boğuş agelirken, öte yandan kamu oyunda, kooperatifçili ğ in ka-
muca desteklendi ğ i, geli şmekte olduğu hakk ında yan ılt ı cı  bir 
kan ı  yarat ı lmaktad ır. 

Bu sorunlar ın tek çözüm yolu kooperatifleri"' seslerin! 80-  

rumlu kiş i ve kurulu ş lara ve kamu oyuna duyurabilecek güçte 
kendi aralarında örgütlenebilmeleridir. Böyle bir örgütlenme 
halindedir ki, kooperatifler, be şer y ı ll ık kalk ınma planlar ında 
ve yı ll ık programlarda kooperatifçilik politikalar ı  ve koopera-
tifçilikle ilgili tedbirler tesbit edilirken katk ıda bulunabilirler. 
Toprak ve Tar ım Reformu Kanun Tasar ı s ı  gibi memleketin tüm 
ekonomik ve sosyal düzenini ilgilendiren ve uygulanmas ında 
kooperatiflere büyük sorumluluk dü şen ve kooperatif örgütlen-
mede büyük ölçüde yeniden düzenlemeyi gerektirecek bir tasa-
rının müzakeresinde kooperatifçilik üzerinde söz eden teoris-
yen, teknisyen, bürokrat ve politikac ı ların yan ında konuyla 
doğ rudan ilgili kurulu ş lar olarak çal ış malara kat ı labilirler. 

Türkiye'de kooperatifçili ğ in geli ş tirilmesi amac ın ı  güden 
Türk ve Alman Hükümetlerinin i şbirliğ iyle haz ırlan ıp uygula-
nagelen, fakat haz ırlanma ve uygulama safhas ında sadece ka-
mu sektörü temsilcilerinin söz sahibi olduklar ı , ortaya konan 
eğ itim imkanlar ın ın çoğundan kamu kesiminin yararland ırı l-
dığı  bir proje konusunda görü ş  ve temennilerini ortaya koya-
bilir. 

Bu konularda geçmi ş  uygulamalarla ilgili olarak kamu ke-
simini tenkide pek imkân olmasa gerektir. Tam tersine kamu 
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8 	KOOPERATIFLERLE ILGILI KAMU POLITIKALARININ 
TESPITINDE KOOPERATIFLERIN GÖRÜ Ş  VE 

KATKILARININ SA ĞLANMAS' 

kesimindeki teknisyenler, bürokratlar ve politikac ılar, kendile-
riyle ilgili konulardaki politikalar ı n ın tesbitinde kooperatiflerin 
katkılann ı  sağ lıyacak tedbirler önermekte ve bu konudaki ça-
baları  desteklemektedirler. 

Üst örgütlenmelerin k ısa sürede tamamlanmas ı  için kamu 
kesiminden gelen iyi niyet bunun iş aretidir. Kooperatifler Ka-
nununun getirdiğ i Danış ma Meclisi fikri kamunun kooperatif-
çilik konusundaki çalış ma ve kararlar ında kooperatif kesimin-
den gelecek deste ğ i arzuladığı n ı  ve beklediğ ini belgelemektedir. 
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TÜRK S İ GORTACILIGINA ve SIGORTA 
KOOPERATİFÇİ LİĞİ NE UYGULANAN 

S İ STEM 

Remzi SAKA 

1 — Türk Sigortac ı lığ m ı  da, Sigorta Kooperatifçili ğ ini de 
tarihi metodla inceleme ğe çalış al ım. 

I — İ mparatorluk Türkiyesinde toplumu «Tanr ı  buyrukla-
rı » ile yöneltmek temel fikirdi. Hükümetlerle tabiatiyle ilâhiy-
yül-men ş e idi. Kuvvetini de medreseden al ı rd ı . İmparatorluk 
Türkiye'sinde medrese (Küllü- ş ey-in kadir) idi. İ çtihat kap ıları-
n ın kapal ı  oluşu da (hile-i şeriyye) yi yobaz sanat ı  yapm ış t ı . 

Meslek ve siyaset otoritelerimizin daha önce çe ş itli neden-
lerle aç ıkladığı m ız ortak fikirlerine göre İ mparatorluk Türkiye-
sini boğ aziçinin mavi sular ına gömen gerçek olay, gerçek ne-
den yobazlar ın makinay ı  kâfir icad ı  sayarak ta ş laması  ve im-
paratorluğun makina medeniyetine zaman ında ve karar ınca 
kat ılamamas ı  idi. Sigorta endüstrisi de bu ac ı  kaderin etkisi 
altında kalmış  medrese sadece makinay ı  değ il ve fakat bat ılı  
tekniğ i de liâfir icad ı  ve sigortayı  da (islâmiyetin tahrim etti ğ i 
memnu ef'al) den saym ış tı . Tanrınm takdirine kar şı  al ınacak 
her tedbir küfür'dü. Bir müslüman ın hayatını  sigorta ettirmesi 
(gayritullaha) dokunurdu. 

a) Bu sakat, bu geri görü şü tanzimat reformu da de ğ iş -
tirememi ş ti. Gerçi tanzimat İmparatorluk Türkiyesinde bat ıya 
yönelen bir reform hareketi idi. Fakat hareket, çe ş itli vesileler-
le de tekrarlad ığı m ı z gibi tek de ğ il iki yönlü idi. Yönlerden ilki 
(bat ı-müsbet bilgi) öteki de (Do ğu-medrese) idi, (Tanzimat ın 
medreseye prim vermek zorunda kald ığı ) inanc ında fikir ş ö-
valyelerimiz birle ş mekte idi. (1) 

(1) 	İ stanbul Üniversitesi -- Tanzimat. 

pe
cy

a



10 	 TÜRK SIGORTACILIGINA ve SIGORTA. 
KOOPERAT İFÇILIGINE UYGULANAN SISTEM 

b) Me ş rutiyet Türkiye'sinde dahi sigorta islamiyetin ya-
sakladığı  iş ler aras ında idi. Yasa ğı  kald ırmak için babi-me ş ay-
rat'e dahi ba şvurulmuş tu. Ma şeyrat kap ı s ına ilk baş  vuran da 
Istanbul'da Sultanahmette Kap ı  Ağ as ı  Mahallesinde 3 numa-
ral ı  evde oturan Mahmut Celâlettindi. Mahmut Ce,lâlettin (ce-
nab-i me şayret penahiye) 13.1.1324 tarihinde verdiğ i istida ile 
sigortanm me ş ruluğ unu sormuş  ve (Fetvahan-i ali)'den ald ığı  
5824 sayı lı  (Fetva-i Ş erife) ise (Darül-islam olan Türkiye'de te ş -
kil olunan bir sigorta ş irketinden al ı nacak sigorta bedelinin ha-
ram olduğu) ifade ve ilan olunmu ş tu. Sigortayı  islamiyetin tah-
rim ettiğ i memnu iş ler aras ından ç ıkarmaya Me ş rutiyet refor-
munun da gücü yetmemi ş ti. Bu nedenle de Türk Sigortac ı lığı -
n ın teessüs ve taazzuvu Türklerin de sigorta tekni ğ ine intibak-
lar ı  imparatorluk Türkiye'sinde kabil olamam ış t ı r. 

II — Öte yandan yang ınlar ahşap yap ı l ı  kentlerimizi kas ıp 
kavurmaya ba ş lamış tı . Yang ınların kas ıp kavurduğu kentlerin 
en büyüğü de İstanbul'du. 19. ncu yüzy ı l ın ikinci yarı s ında 1865 
de Hocapa ş a ve Kumkap ı , 1870 de Feriköy büyük yang ınların ı  
zaman içinde izlemi ş  bulunan Topçular, Samatya, Üsküdar, Ye-
nimahalle, Balat, Kad ıköy, Ortaköy, Ye ş iltulumba yang ınlar ı  
Istanbul'da binlerce ev ve mağaza birçok cami ve kiliseyi yak ıp 
kül etmiş ti. Oysa ki Istanbul'un her ta şı  ş air diliyle Acem mii ı -
küne bedeldi. Sadece bir semtini sevmek bir ömre de ğ erdi. 
San'at ve siyaset ustalar ı m ız için İstanbul (Hayal Ş ehir) idi. 
Hayal ş ehrin efsünlü güzelliklerini ışı kl ı  tepelerde ya da Yahya 
Kemal'in yaratt ığı  platformdan seyretmek, bir ömre de ğ erdi : 

Git, bu mevsimde gurup vakti Cihangir'den bak, 

Bir zaman kendini kar şı ndaki rüyaya b ı rak 

Baş kad ır çünkü bu ak ş am bütün ak ş amlardan, 

Güne ş in vehmi saraylar yarat ır camlarda. 

O Hah isteyip eğ lence hayal hanesine 

Çevirir camlar ı  birer peri ka ş anesine 

Som ate ş den bu saraylarla bütün kar şı yaka 
Benzer üçbin sene evvelki mutantan ş arka 

Güne ş  ş ehri, hayal şehri İ stanbul, Tanr ın ın usta eli ve ş ar-
k ın ışı k mimari nice bin y ıllar boyunca dünyan ın cenneti yap-
mış t ı . 
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Nice revnakli ş ehirler görünür dünyada 
Lâkin efsünlü güzellikleri sensin yaratan 
Ya ş amış t ır derim en ho ş  ve uzun rüyada 
Sende çok y ıl yaş ayan, sende ölen, sende yatan 

Yahya Kemal'in her tepeden bak ıp sevdiğ i, ömrü boyunca 
da gönül taht ına yerle şmesini dilediğ i, sadece bir semti sevme-
yi bir ömre bedel sayd ığı  aziz Istanbul'u yang ınlar sadece ya-
kıp kül etmekle yetinmiyordu ve fakat büyük küçük kad ın er-
kek pekçok cana da k ıyıyordu. Yang ınlar ı  mal ve can yönle-
rinden doğurduğu ağı r feUketler dahi medreseyi uyarmaya 
yetmiyordu. 

a) Batı lı  tekniğ i İstanbulda yaşayan yabanc ılar harekete 
getirmişti. Bir İngiliz müessesesi olan Bank Hanson'un te şviki 
ile 1870 y ı l ında (L'Imperial) ile (Lasan) adl ı  iki Ingiliz sigorta 
ş irketi memleketimize gelerek sigorta endüstrisinin temellerini 
atmaya çal ış mış tı . Bunun içindir ki 1870 sigorta endüstrisinin 
memleketimizde kurulu ş  yı l ı  olmuş tu. İki İngiliz Kampanyas ı -
n ın kurulu şundan 20 yı l sonra 1891 de Onyon Frans ız Kumpan-
yas ı  da Türkiye'de çal ış maya ba ş lamış tır. 

b) İmparatorluk Türkiyesinde (Osmanl ı  Ticareti Berriye vs 

Bahriye) Kanunu yarg ıları  ile 1893 yı l ında kurulmuş  olan ilk 
sigorta ş irketi İ stanbul Umum Osmanl ı  Sigorta Ş irketi idi. 
Ş irket devlet şuras ın ın 1898 y ı l ındaki üyelerinden Terno beyin 
tavsiye ve te şviki ile Osmanl ı  Bankas ın ın o tarihteki Genel 
Müdürü S ır Edgerd, Vincent taraf ından kurulmu ş tu. İ stanbul 
Umum Türk Sigorta Ş irketi 75 inci doğ um yı l ın ı  1868 yıl ında 
İstanbul Hilton Otelinin muhte şem salonlar ında kutlam ış tı . 
Bu ş irketi İmparatorluk Türkiyesinde İttihadi Milli, İ timadi 
Milli ve Ş ark Sigorta Ş irketleri takip etmi ş ti. 

2 — İ mparatorluk Türkiyesinde (içe ve ahirete dönük) ha-
yatı , Cumhuriyet Türkiyesi Halk Partisinin lâyiklik oku ile (d ı -
ş a ve dünyaya çevirmeyi ilke edinmi ş ) ve bu ilkenin sigorta en-
düstrisindeki etkileri de önemli olmu ş tu. Cumhuriyet Türkiye-
sinde ilk sigorta ş irketini de 1925 yı l ında İş  Bankas ı  kurmu ş -
tu. F ırt ınalara, küçük hesaplara ve maksatl ı  yorumlara yol aç-
mış  bulunan kuruluş  olay ın ı  hat ıralar ı m ı z ı n ışığı  alt ında Iktisat 
Tarihçilerimize emanet etmeliydi. (2) 

(2) Dr. M. Zühtü Tarkan — Sigorta. 

Remzi Saka — Sermaye Hareketleri. 
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I — Yı l, 1924. Değerli dil ve sanat ustas ı  Yakup Kadri Ka-
raosmanoğ lu'nun Ankaras ında «salyangoz izlerine benzeyen 
darac ık ve çapra şı k sokaklar, bütün gün suyu çekilmi ş  bir sel 
yatağı  gibi ı ss ı zd ı . Sokaklarda hareket, ak ş ama doğ ru ba ş lar-
d ı . Evvela, manda sürüleri sökün eder, bu a ğı r, hantal ve ga-

liz mahlüklar, k ısa ve kal ın seslerle homurdanarak ve kafa-
ların' sağ a ve sola çevirerek k ırlardan evlere dönerlerdi. Her 
biri kendi sahibinin evi önüne gelince durur, burunlar ın ın ucu 
ile kap ıy ı  iterek ağı r, ağı r içeri dalard ı . Sonra da kimi takun-
yal ı , kimi yar ım papuçlu, kimi de büsbütün yal ınayak mektep 
çocuklar ın ın itişe, kakış a, sövü şe, döğüşe dönüş leri baş lard ı . 
Daha sonra büyükler, i ş lerinden dönerdi. Sakallar ı  uzam ış , 
yüzlerinde sar ı  bir renk ba ş lamış , üstleri baş lar ı  pejmürde bir 
tak ım ç ılkınl ı , çuvall ı , sepetli, bohçal ı  adamlar, birer gölge ses-
sizliğ i ile, birer gölge hüznüyle duvar diplerinden teker, teker 
geçerdi. Bu gaml ı  revü; yak ındaki bir camiin minaresinden ge- 
len ezan sesleriyle sona erer, her şey, bir mezar karanl ığı na bü-
rünür, giderdi...» 

«O tarihte, bütün dünyan ın kendisinden bahsettiğ i adam, 
Çankaya'da ta ş tan bir kulübede otururdu. Ankara'n ın en muh-
te şem oteli say ılan «Taş  Han» ın her odas ında birbirine yaban-
cı  en az dört, be ş  müş teri yatard ı . Üç küçük yer odas ın ın için-
de sekiz, dokuz ki ş i bar ın ı rd ı . Soğuk kış  günlerinde kömür ta-
sarrufu temin etmek için ev halk ı  büyük, küçük kad ın, erkek 
hep bir odada yatarlard ı .» 

II — Yakup Kadri Karaosmano ğ lu'nun «Ankara»s ında, ai-
lenin ş erefli ba şı  Hasan Saka'n ın Samanpazarfr ıdaki evinde 
konuktum. Semtin ve eski Ankara'n ın bu güzel evinin de biri 
iki kanatl ı  büyük, öteki küçük iki kap ı s ı  vard ı . Mandalar, ken-
di bölümlerine büyük kap ıdan girerdi. İnsanlar ın girdiğ i küçük 
kap ıda taban ı  toprak, tavan ı  hayli yüksek ve geni ş  bir hole aç ı -
l ı rd ı . Holden de darac ık merdivenlerle üst kata ç ı k ı l ı rd ı . 

1925 yı l ında, k ış  günlerinin birinde kap ın ın önünde bir fay-
ton durmu ş  ve vurulan kap ıy ı  da ben açm ış tım. Gelenlerden 
biri « İş  Bankas ı »n ın o tarihteki genel müdürü Mahmut Celal 
Bey (Bayar) öteki de « İttihad-i Milli» Sigorta Ş irketi Müdürü 
Ahmet Vefik Beydi. 

Mandaların bar ı ndığı  bölümün üstünde saç soba ile ı s ı t ı lan 
alçak tavanl ı  yemek odas ı  tek s ığı nağı m ızdı , Fakat buna ra ğ - 
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men SAKA; misafirlerini yemek odas ı n ın üstündeki odaya al-
mış t ı . Konuş ulanlar yemek odas ından ister istemez ve kolayl ık-
la iş itiliyordu. «Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irketi»nin sta-
tüsü tart ışı l ı yordu. Tart ış mal ı  konuş malarda SAKA'n ın aras ıra 
tiz ç ı kış lar ı  da iş itiliyordu. SAKA yüksek sesle. 

Türk Ş irketlerinin statülerinde sömürge siyaseti yer 
alamaz. Diyordu. Fikir, yeni de ğ ildi SAKA'n ın LOZAN'da mi-
marl ığı n ı  yapt ığı  siyasetin yeni bir ifadesiydi. Asl ında, Mah-
mut Celal Bey de Me ş rutiyet Türkiyesini de « İ ttihad ve Terak-
ki» partisi taraf ından izlenen, «Milli Iktisat Siyaseti» nin İ z-
mirdeki tatbikatç ı s ıyd ı . 

III — Yakup Kadri Karaosmano ğ lu'nun «Ankara»s ında 
devlet daireleri de çevreden farkl ı  değ ildi. iktisat, Ticaret, Tu-
rizm, Ulaş tırma, Imar ve ı  iskan, a ş ağı  yukar ı  ş imdiki alt ı  Ba-
kanlığı n vazife ve mesuliyetlerini o tarihte tek Bakanl ı k, Tica-
ret Bakanl ığı  kucaklam ış t ı ., Bu Bakanl ık da «Karaoğ lan Co-
mil»nin avlusundaki on odal ı  bir evde çal ışı rd ı . Bu evden bu-
günkü Bakanl ıklardan, her birinin tek odas ı , sekiz veya on ki-
ş ilik kadrosu ya vard ı , ya yoktu. Şube Müdürleri, Mümeyyizler 
ve Kâtipler, on, oniki arkada ş  hep bir arada çal ışı rlard ı . Bu 
odalar ın birinde ben de Ş irketler ve Sigortalar Mümeyyizi ola-
rak görevliydim. Müdür İ stanbul hastas ı , ödevli veya izinli, ço-
ğunlukla Istanbul'da olurdu. 

SAKA'n ın evindeki tart ış mal ı  konuş malardan bir kaç haf-
ta sonra İş  Bankas ı 'n ı n o tarihteki Genel Katip Kaz ım Refik 
Bey Vekâlete geldi. «Anadolu Anonim Sigorta Ş irketi»nin sta-
tüsünü «tetkik ve tasdik» edilmek için bana verdi ve : 

Kurucular Vekil ile görü ş ecekler, bir kaç gün bekle, de- 
di. 

IV — Devlet Sektöründe Iktisadi problemleri denetliyebil-
menin temel ş artlar ından biri hiç şüphe yok hem ilgili kanun-
lar ı , hem de nazara ve tatbiki iktisadi ve iktisad tarihini kana 
karış tırmak; öteki de riyaziye veya felsefe kültürü ile yo ğ rul-
muş  olmakt ı . Her iki yönden de eksiklerimi ş imdi gönül rahat-
lığı  ile görmekteyim. O tarihte yapabildi ğ im daha önce, impa-
ratorluk Türkiye'sinde kurulmu ş  bulunan sigorta ş irketlerinin 
statüleri, fermi te şkilat dökümanlar ı  ile yetinmek olmuş tu. 
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«Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irketi»nin statüsünü, ötekiler-
den ayıran esasl ı  özellik «riziko fiatlar ında ön görülen tenzilât 
karşı lığı  olarak devlet sigortalar ından istenen rüçhan hakk ı ' ı n-
dan ibaretti. Mukayeseli ara ş t ı rman ın bu sonuncunu ölçmeye 
elveri ş li dökümanlar vekâlet ar ş ivinde yoktu. Asl ında iktisadi 
problemerimizi ilmi metodla inceleyecek müesseselerimiz de o 
tarihte yoktu. Fakat kurucular, kurtulu ş  sava şı n ın potas ında 
formunu bulmuş  seçkin devlet adamlar ıydı . 

İş  Bankas ı , yurdumuzu, şerhnâmelerin seviyesini a şan bir 
şerefle bize kazand ırm ış  olan Atatürk'ün eseriydi. Gerçi silâh-
lar, kendine düş eni yapm ış  ve susmuş tu. Fakat ş imdi de (Türk 
Toplumunu çağ daş  uygarl ık seviyesine ula ş t ırma sava şı ) baş la-
mış t ı . Yeni savaşı n Başbuğu da yine Atatürk'tü. Yeni sava şı n 
ekonomik yönünü yaratmakla ödevli ilk ve dinamik rejisör de 
« İş  Bankas ı » idi. Devlet sigortalar ına ön görülen indirim de 
önemli idi. 

Kurucuların Vekille görüş melerini yersiz bir külfet saym ış  
ve «Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irketi»nin statüsünü icra 
Vekilleri Heyetinin tasvibine sunan yaz ıyı , o gün Ticaret Vekili 
Ali Cenani Beye imzalatm ış t ım. Statü tasvip edilip geldikten 
sonra da «öngörülen tenzilât ve kabul edilmi ş  bulunan rüçhan 
hakk ı »n ı  o tarihte mevcut bekâletlerin bilgilerine sunarak ola-
yı  değ erlendirmeye çal ış mış t ım. Sigorta endüstrisinin tarihi 
Cumhuriyet Türkiyesinde bu olayla ba ş lar. 

II 

3 — Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irketinin sigorta en-
düstrimizdeki çe ş itli etkileri İş  Bankas ı n ın izlediğ i siyasetle bir-
likte y ıllar boyunca ele ş tirilmi ş  ve ele ş tirmeler zaman zaman 
da sertle ş miş ti. Ele ş tirenlerden biri de Türk Sigortac ı lığ m ın 
mümtaz uzuvlar ından Robbani Tunaman'd ı . Tunaman' ı  dönül-
meyen yolculuğundan sonra, bir meslek dergisinde yay ınlanan 
portresi ile tan ı yal ım. 

(Tunaman Türk Sigortac ı l ığı n ı  yabanc ı  ve lövanten bo-
yunduruğundan kurtaran Güven Sigorta Sosyalesinin kurucu-
suidi. Tunaman, Milli Reasürans Türk Anonim Ş irketinde 
minnet ile yokedilecek hamleler yapm ış t ı . Destek Reasürans 
Ş irketinin kurulu ş unda birinci derecede âmir olmu ş tu. 
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Türk Sigortac ı lığı na saymakla bitmeyecek kadar çok hiz-
metlerde bulunan Robbani Tunaman zengin genel kültüre, ga-
yet geni ş  görü şe, çe ş itli mesele ve ihtimâlleri kavramak ve ölç-
mekte âdetâ, özel bir hisse, centilmenli ğ i ile de memleket s ın ı r-
larını  aşan bir ş öhrete sahipti.) (3) 

Türk Sigortac ı lığı na saymakla bitmeyecek kadar çok hiz-
metler yapm ış  bulunan Tunaman' ın önemli bir eserini de biz 
hat ırlatal ım. Sigorta endüstrimizin yedek ve teknik fonlar ın ı  
yap ı  kooperatiflerinde kullanan ilk meslek ve fikir adam ı  Tu-
naman'd ı . Ankara'da Kavakl ıdere'deki Güvenevlerini Güven 
Sigorta Sosyetesi finanse etmi ş ti. Sosyetenin Müdürü de Tuna-
man'dı . 

Ekonomi Bakanlığı n ın İ stanbul Ş irketler Komiseri olarak 
çal ış tığı m yı llarda Rabbani Tunaman'da Anadolu Anonim Türk 
Sigorta Ş irketinin İ kinci Müdürü idi. Tunaman' ı  bu vazifesinde 
tan ımış tun. 

1938 yı l ı  bilindiğ i gibi Atatürk'ün fani vücudunun toprağa 
verildiğ i, siyasi güçlerin de nöbet de ğ iş tirdiğ i yı ldı . Ekonomik 
örgütlerdeki ve bu arada Milli Reasürans Ş irketinin Genel Mü-
dürlüğündeki değ iş iklikleri de o tarihteki Ekonomik Bakan ı  
Hüsnü Çak ır yapm ış t ı . Ben de 1938 y ı l ında Ekonomi Bakanl ı-
ğı nda Ş irketler ve Sigortalar Müdürü olarak görevli idim. Bo-
şalan yerlere uzman aray ıp durmakta olan Bakan benim de 
fikrimi ısormu ş tu. Rabbani Tunaman' ın Milli Reasürans Müdür-
lüğünü Bakana ben teklif ettim. 

Tunaman, Güven Sigorta Sosyetesinde iken, bu ş irketin 
kurucusu Sümerbank' .a verdiğ i muht ıradan bir kopya da bana 
vermi ş ti. Sokak edebiyat ın ı , küçük hesaplar ı  ve çirkin ihtiras-
ları  bir köşeye iterek Tunaman' ın Anadolu Anonim Türk Sigor-
ta Ş irketi hakk ındaki ele ş tirmelerini muht ı ras ından özetleye-
lim.' 

(Bilindiğ i gibi, Sigortac ıhk pek yak ın yıllara kadar yabanc ı  
lövantel istismar' konusu idi. Hiçbir .murakabe ve teminata ta-
bi olmadan ve aralarında, sendikalist bir tesanüt ile devam 
eden, müteş ebbüsleri aras ından milyone,rler yeti ş tiren bu istis- 

(3) Sigorta Dünyas ı . 
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man memeket milli servet ve Türklere i ş  sahas ı  açma bak ım ın-
dan bilançosu tamamiyle menfidir. Imparatorluk Türkiyesinde 
de Meş rutiyet Türkiyesinde de Türk sermayesi ile kurulan v3 
Türk Teknisyenleri ile i ş leyen bir sigorta ş irketi yoktur. Türk 
na,m ı  alt ında görülen birkaç ş irket Türkiye'de faaliyette bulu-
nan baz ı  yabanc ı  sigorta kumpanyalar ı  taraf ı ndan zahiren milli 
hisleri ok şı yarak istismara Türk nam ı  alt ında daha geni ş  bir 
surette devam maksad ıyla kurulmu ş  ş irketlerdir. 

1925 yı l ında İş  Bankas ı  ittihadi Milli Türk Anonim Ş irketi 
ile i ş birliğ i yaparak Anadolu Ancnim Sigorta Ş irketini kur-
muş tur. Ş irketin statüsünde miktar ı  idare edenlerin 1ütfuna, kal-
mış  kardan ayr ılacak bir hisse mukabilinde Hükümet ve Hü-
kümetle alakal ı  müesseseler sigortalar ın ın da tatbikatta bir in-
hisar ınahiyeti alan bir hakk ı  rüçhan ı  vard ı . Hükûmet ve Hü-
kümetle alakah müesseselerin sigortalar' hakk ı  rüçhan yolu 
ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irketine intikal etmekte 
idi.) (4) 

Aslında Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irketine verilmiş  
bir imtiyaz bahis konusu de ğ ildi. Tatbikat ın tek ele yönelen 
niteliğ i de aslında Sigorta endüstrimizde kurulu ş undan bu ya-
na süregelen kronikle şmiş  bir hastal ığı n sonuncu idi. Bu has-
talığı n endüstrideki ad ı  da Enfraksiyon'du. 1925 y ılından bu ya-
na köprünün alt ından 44 yı l akıp gitti. Fakat halâ da bu kronik 
hastal ık endüstrimizi kemirip durmaktad ı r. Hastalığ a şüphe 
yok 1925 den bu yana ve devaml ı  tedavi formülleri aran ıp dur-
muş tur. Hastal ığı n bugün de 1969 y ı lı nda da devam etmekte ol-
mas ı  bulunan ve denenen formüllerin yetersizli ğ ini göstermekte-
dir. Denenen formülleri ve formüllerin de etkilerini deneylerin 
izinde ve hat ıralar ımızın da ışığı  alt ında izleyelim 

4 — Cumhuriyet Türkiyesinde Lozan ile ba ş lamış  bulunan 
Milli iktisat siyaseti sigorta endüstri,mizi de gözden ırak etme-
miş  ve Cumhuriyetin kurulu ş  y ı llar ında murakabe ve teminat 
sistemi kurulmu ş  sendikalist tesanütle süregelen sömürme de 
tarife sistemiyle önlenmek istenmi ş ti. Sistemin sorumlu organ-
ları  da te şkilat kanunlar ıyla yarat ı lm ış t ı . 1934 yı l ında Ce-
lâ1 Bayar, Ekonomi Bakanl ığı n ı  reorganize etmi ş  ve beni de 
Ş irketler ve Sigortalar Müdürü olarak Merkeze alm ış t ı . 

(4) Tunaman Muht ı ras ı , 
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I — Türk Sigortac ı lığı n ın 1935 y ı lında da temel sorunlar ın-
dan ilki ve önemlisi (Tarife Sistemi) öteki de (Devlet Sigortala-
r') idi. Devlet Sigortalar ına uygulanan düzeni de yürürlükte 
olan tarifenin ışığı  alt ında ele ş tirmek mümkündil. Yang ın ta-
rifesinin süresi 1935 yı l ında sona ermi ş ti. Tarifenin daha bir 
süre olduğu gibi uygulanmas ı  teklifi de Sigorta Tetkik Kuru-
lu'n ın d ı . Teklifi Bakanl ığ a Milli Reasürans Türk Anonim Ş ir-
ketinin o tarihteki Müdürü Refi ğ  Bayar getirmi ş ti. Refiğ  Bayar, 
o tarihte ayn ı  zamanda Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irke-
tinin Yönetim Kurulu Ba ş kan ı  ve Ankara Sigorta Türk Anonim 
Ş irketinin de Fen Mü şaviri idi. 1904 de doğan ve kaderin hak-
s ı z, zamans ız seferine de 1940 da genç, amma çok genç ya ş ta 
ç ıkan Refiğ  Bayar için bir meslek dergisi 20.Aral ık.1951 tari-
hinde özel bir say ı  yay ınlam ış t ı . Refiğ  Bayar' ı  bu yay ınlarla 
tan ıyal ım. 

a) Cumhurba ş kanlığı  Eski Genel Kâtibi ve 1951 y ı l ında da 
Milli Reasürans Türk Anonim Ş irketinin Yönetim Kurulu Ba ş -
kan ı  olan Hasan R ıza Soyak'a göre (Refi ğ  Bayar) tam ehliyet 
ve liyakatle Milli Reasürans Ş irketinin ba şı na getirilmi ş tir. Si-
gorta alemindeki yüksek semereli faaliyeti ve çok ba ş arı l ı  hiz-
metleri herkesçe malümdu. Vazife a ş kı , geni ş  görüş lü ve bil-
gili yönetimi hayranl ıkla an ı lmaktadır.) 

b) Eski Milletvekili ve 1951 de de Anadolu Anonim Türk Si-
gorta Ş irketinin Yönetim Kurulu Ba şkan ı  olan Hamdi Aksoy'a 
göre (Refiğ  Bayar temiz vicdan ı , yüksek ruhu, memlekete kar-
şı  beslediğ i aşk ile mümtazd ı . Babas ın ın kurduğu Milli Sigorta-
cılığ a yeni ufuklar açm ış t ı .) 

c) 1951'de Anadolu Anonim Türk Sigorta Ş irketinin Müdü-
rü olan Halil Mirat Yenel'e göre (Refi ğ  Bayar, maddi ve ma-
nevi en kuvvetli seciyelerle mücehhez, iradesi kuvvetli, görü şü 
ve takdirleri isabetli bir meslek adam ı  idi.) (5) 

II — Sigorta Tetkik Kurulu Sigorta endüstrimizin ( Ş iıra) s ı  
ve Ekonomi Bakanl ığı n ın da Müş avir organ ı  idi. Kurul, teklifi-
nin temeline şu temel fikirleri yerle ş tirmiş ti. 

a) Sigorta Ş irketlerinin bilançolar ında görülen karlar ser- 

(5) Sigorta Gazetesi, 
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maye piyasam ı zın genel durumuna göre yetersizdi. Bu nedenle 
de tarife indirilmeden olduğu gibi daha bir süre uygulanmal ı  
idi. Tarifede yap ılacak indirim ancak milli ş irketleri etkilerdi. 
Etkilerin yoğunlaş mas ı  ile de bu ş irketlerin varl ıklar ında teh-
like baş lard ı . 

b) Gerekçede yer almayan fakat yetkililer taraf ından ileri 
sürülmüş  bulunan fikirlerde vard ı . 

Tarifede yap ı lacak indirimler çe ş itli nedenlerle ancak ya-
bancı  firmalar ın iş lerine yarard ı . Yabanc ı  firmalar kendi mem-
leketlerinde zaman içinde kurulmu ş  yedeklerini artt ı rmış  mem-
leketlerindeki faaliyet sahalar ı n ı  kendilerine kafi gelmedi ğ i için 
ba ş ka memleketlerden çal ış ma ihtiyac ın ı  kudret ve imkan ın ı  
bulmuş  müesseselerdir. 

Yabanc ı  fil 	ııı alar teknik güçlerini zaman içinde tekemn ıül 
ettirmi ş  büyük rakamlar ın sağ ladığı  huzura kavu ş muş , iş letme 
masraflar ın ı  rasyonelle ş tirmiş , tazminat problemlerini büyük 
rakamlar ın ortam ında çözme gücü edinmi ş  müesseselerdir. 
Türk ş irketleri aleyhine olan bugünkü durumu ve maliyet un-
surunu himaye rejimi ile düzenlemek gerekirdi. 

III — Bilanço sonuçlar ı n ı  tarifenin temeli yapan metodun 
en yeni modeli de Ş ark Sigorta Ş irketi Müdürü Hayri Ba şer'in 
idi. Yeni ara ş t ırma ilkinden 33 y ı l sonra 1967 de yap ı lm ış t ı . 
Ara ş tı rmay ı  eleş tirmeden önce Ba ş er'in potresini bir meslek 
dergisinden aktaral ım : 

(Hayri Ba ş er mesleki bilgisi ve zengin deneyleriyle Türk 
sigortac ı lığı n ın mümtaz mimarlar ından biridir. Hayri Ba ş er 
ayn ı  zamanda genel kültürü ile de fikir ve san'at dünyam ız ın 
ayd ın baş lar ından biridir. Baş erin hayat felsefesi (hep-Bir) ad-
l ı  küçük fakat özlü eserinde dipdiridir. Ba ş er'e göre (Mideye 
kul, kör nefse köle olmak, pençele ş e pençele şe dünyam ı z ı  kö-
pek mağaras ına çevirmek, atom ça ğı n ın gerçeğ i olamazd ı . Ba-
şer'e göre atom ça ğı n ın iftitah tedbiri yard ımlaşma şuuru idi. 
Ş imdi veylgelenlere de ğ il ve fakat velfsava ş anlara demek an-
cak mümkündür. Ş imdi genelle yenilenin ortak çabalar ı  ile 
savaş ların hasarlar ın ı  karşı lamak ancak mümkündür.) (6) 

(6) Karinca Dergisi (Hep-Bir) 
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Mevlânan ın memleketinde doğan, dil uzman ı  ve Konya Me-
busu rahmetli Naim hocan ın da damad ı  olan Hayri Baş er, ha-
yat felsefesi ve dünya görü şü ile kooperasyon kar şı smda değ il 
ve fakat yan ındadır. Asl ında (Hep = Bir) kooperasyon remzi-
dir. (Hep = Bir) müellifinin (mevlanan ın felsefesi) ile Sigorta-
c ılığ a sürüklenmi ş  olduğunu yorumlamak da caizdi. Bu aç ıdan 
Hayri Başer'in tekmil a ğı rlığı  ile Sigorta Kooperatifcili şgine eğ il-
memiş  olmas ın ı  bir talihsizlik saymak mümkündü. 

IV — Hayri Ba ş er, (Sigortac ı lığı m ız ın Tarife Sorunlar ı ) n ı  
(Sigorta Dünyas ı ) dergisinde incelemekte ve incelemelerini de 
tarifenin yetersizli ğ i sonucuna bağ lamaktad ır. Fikir şudur : 

( Ş ayet bilânço karlar ından mali gelirlerle idare harçlar ı  
düşülecek olursa Türkiye'de faaliyette bulunan yerli ve yaban-
c ı  bütün ş irketlerin bilânço neticeleri muhassalas ı  : 

1963 yı l ı  için 13.666.778 Türk Liral ık 
1967 » 	» 13.996.506 	» 	» 
1965 » 	N 10.647.478 

bir zarar irae ederdi. Ş imdi bu rakamlar mali gelirlerle idare 
harçlarm ın etkileri alt ındaki bilânço kârlarm ı  teşkil etmekte-
dir. Bu karlar da 129.210.599 Liral ık sermaye ve ihtiyatlar 
(Amortisman dahil) dan mürekkep bir özvarl ığ a karşı lıktır. 
Ayrıca bilânço kârlar ından kurumlar vergisi ve gelir vergisi 
stopaj ı  kesilece ğ inden de bilinir.) 

V — Hayri Ba ş er'in incelemelerini şu dilekçe bitirmektedir 

İzah ına çal ışı lan ç ıplak gerçeklerin Ticaret Bakanl ığı mızca 
titizlikle nazara itibare al ınarak sigorta endüstrimizin zorlu 
şartlar içinde ş erefli vazifesini memleket yarar ına yürütmeye 
çalış an sigorta ş irketlerinin gözetmekle kusur etmeyece ğ ine 
inan ıyoruz,. Ve bunu hakl ı  olarak bekliyoruz. (7) 

Dilek 1935 in devam ı  ve tekrar ı d ı r. 33 y ıl endüstriyi koltuk 
değneklerinden kurtarmaya yetmemi ş  devletin yard ım ı  1968 
in de realitesi say ılmış tı r. Yard ımlar tek tarafl ı  kal ınca (Tekke 
Hayat ı ) ba ş lar. Endüstrinin de kendine dü şeni zaman ında ve 
karar ınca yapmas ın ı  istemek ve beklemek elbette yerindedir. 

(7) Sigorta Dünyas ı  Dergisi, 
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Ş imdi de endüstrinin kendine dü ş eni zaman ında ve karar ınca 
yap ıp yapmadığı n ı  ara ş tıral ım : 

5 - Tarifeyi bilânço neticeleriyle tartarak de ğ erlendirmek 
amprik metoddu. Tarifenin temelinde yatan ana unsurlar Hay-
ri Ba şer'in de pek iyi bildi ğ i gibi; 

Prime de risque -F i ş letme masrafları  + sermaye geliri = 
Fiat idi. Fiat makas ını  kapayan ana unsurda riziko primi idi. 
Riziko primleri de hasar Taux'lar ın ın ışığı  alt ında tesbit edilir 
di. 

I — Mal sigortalar ına matematik metodu uygulayabilmek 
için umumi ve kısmi hasar ihtimâllerini hesaplamaya elveri ş li 
20 ilâ, 25 yı llık rakamlara ihtiyaç vard ı . Istikrarl ı  ve sağ lam so-
nuçlar ancak 20-25 yı ll ık rakamlar la elde edilirdi. 

II — Tarifenin 1925 y ı l ında yap ılan revizyonu s ıras ında 
elimizde ancak 1930 ila, 1934 rakamlar ı  vard ı . Bu rakamlara gö-
re ortalama hasar Taux'u % 24 dü. Tarifenin 1939 daki reviz-
yonu için o tarihteki Ekonomi Bakan ı  bir komite kurmuş tu. Ko-
mitenin Baş kan ı  Antalya Mebusu Cezmi Erçin üyeleri de veka-
let müş aviri Fonder Porten, Tarifeler Müdürü Nüshet Tekül ile 
bendim. Komitenin ara ş t ı rmalar ına da 1933 ila 1938 rakamlar ı  
ışı k tutmu ş tu. Bu dönemin hasar Taux'da 1933 de % 38, 1934 de 
% 29, 1935'de de % 26, 1936 da % 20, 1937 de % 17. Ba ş er y ı ll ık 
hasar Taux'da 25 dir. 

III — Milletleraras ı  Traite'lerde ise hasar Taux'lar ın ın fi-
evre ç ızgisi % 60 şı  da aşard ı . Bat ı  memleketlerinde % 60 şı  
aş an hasar Tauxlar ı  ile çal ış an sigorta ş irketleri zarar de ğ il 
ve fakat kâr sağ lamakta idi. Bat ıda sigortal ılardan ayrıca ( İ dare 
harc ı ) al ınmamakta idi. Bat ının fiat politikas ında idare harc ı -
n ın yeri yoktu. 

1939 yıl ında da endüstri yerle şme devrinde ve te şvik pri-
mini de muhtaç say ı lm ış  ve tarifeden % 10 indirim yap ılmış t ı . 
Aslında ise % 25 hasar lanasi ile in ş aas ı  halinde tarifed'eki ki-
fayet fazlas ı  % 38 idi. Endüstrinin 1968 y ı lında da te şvik primi 
ile desteklenmesine ve tarife d ışı nda ayrıca % 10 idare harc ı  
alınmas ına devam edilmesi elbette aksiyonu (tekke) ye sürük-
lerdi. 

pe
cy

a



TÜRK SIGORTACILI Ğ INA ve SIGORTA 	 21 

KOOPERATIFÇILI Ğ INE UYGULANAN SISTEM 

6 — Türk Sigortac ı lığı na uygulanan sistemde (mecburi re-
asürans) olay ın ın da derin izleri vard ı . Bu izleri de yine Tu-
naman muht ıras ından özetleyelim : 

I — Anadolu Anonim Sigorta Ş irketine tanınan rüçhan 
hakkı , ş irketler aras ında rekabet cephesi kurulmas ını  zorunlu 
kılmış tı . Ş irketlerin kurduklar ı  rekabet cephesi, rüçhan hakk ı  
ile sağ lanan fiili tek eli sarsınca, yeni tedbirler aranmaya ba ş -
lanmış tı . Mecburi reasürans bulunan tedbirdi. O tarihte Fran-
sa'da Jozef Kayyu Ba şvekildi. (Sigorta ş irketlerinin Fransa'da 
istihsal ettikleri primleri bir reasürans sand ığı nda temerküz et-
tirilmesi ve temerküz eddirilen primler üzerinden yüksekçe 
nisbetle vergi al ınarak bütçede denge sa ğ lanmas ı  fikri ve tek-
lifi de Kayyu Hükümetin.indi. Milli Reasürans bu fikirden de 
alman ilham ile kurulmuş tu. Mecbur! reasürans, dünyaca ka-
bul edilmiş  reasürans teamülleri ile izleyecekti. Milli Reasüran-
sa devredilecek miktarlar, şirketlerin kendilerine sa ğ layacak-
ları  miktarların mütebakisi olacakt ı . Milli Reasürans, harice 
prim akışı nı , teknik ölçüler ve imkanlarla önleyecek bir siya-
set izleyecekti. Milli Reasürans, ş irketler aras ında teknik ölçü-
leri ve imkanları  aşan rekabeti de frenleyecek bir kontrol me ,  
kanizmas ı  olacakt ır. Milli Reasürans bu mutlu ilkeler d ışı nda 
hazineye de gelir saglayacakt ı . 

II — Milli Reasürans ın ( Ş irketlerin Kurduklar ı  rekabet 

cephesini yıkmak ve fiili tek eli de desteklemek maksatlar ıyla 

kurulmu ş  olduğu) fikrinden hareket eden Tunaman, Milli rea- 
stiransm asl ında ne olmas ı  gerektiğ i fikrine de ışı k tutmağ a 

çal ış mış tı . Tunaman'a göre (Ad) ı  Milli Reasürans ın, aynı  za- 

manda da (And) ı  olmal ı  ve sigorta endüstrisinin milli yönünü 

yaratmak ve yürütmeli idi. Bu amaç da, ancak ve ancak karma 

ekonomik koşulları  ile elde edilebilirdi. 

a) Milli Reasürans özel sektöre emanet edilemezdi. Tatbi-

kat sakıncaları  fazlasiyle göstermi ş ti. 

b) Milli Reasürans' ın özel sektör elinde olmas ı , kadar res- 

mi bir müessese halinde veya elinde olması  da sakıncalı  idi. 

Sigortac ılık, her türlü Kevni mesleklerle temas ı  olan bir işti. İş - 
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Yerin muhtaç oldu ğu teknik vukuf ve tecrübeden ba şka takdir 
hakkını  zamanında ve karar ınca kullanmaya elverişli metoda 
da ihtiyaç vard ı . (8) 

c) Milli Reasürans ın aksiyonerleri aras ında devlet ve devlet 
taraf ından kurulmu ş  Bankalar da vard ı . iktisadi devlet te ş ek-
küllerinin de aksiyonerler aras ına kat ı lmas ı  kolayd ı . Milli Rea-
sürans ı  kurma ekonomi koşular ı  ile iktisadi devlet te ş ekkülleri-
nin ve sigorta ş irketleri temsilcilerinin yöneltmesi gerekirdi. 

III — Milli Reasürans ın kuruluşundan bu yana izlediğ i si-
yaset ve devletle milli reasürans aras ındaki ilişkiler zaman 
içinde meslek ve siyaset ustalar ımız taraf ından ele ş tirilmiş  ve 
eleş tirilmeler de zaman zaman sertle ş miş ti. Devletçiliğ imizi 
haks ız yere zaafa u ğ ratan siyasi tasarruflar ın talihsiz örnek-
lerine milli reasürans ın bünyesine de rastlamak mümkündür. 
Örnekler, elbette çe ş itlidir. Bu çe ş itli örneklerden sadece birini 
kısaca belirtmekle yetinece ğ iz. 

Daha önce de i şaret ettiğ imiz gibi Imparatorluk ve Me ş ru-
tiyet Türkiyesinde sendikalist tesanütle i ş leyen sömürge rejimi 
Cumhuriyet Türkiyesinin kurulu ş  y ı llar ında tasfiye edilmi ş  ve 
sigorta endüstrimiz için (Murakabe ve Teminat Sistemi) kurul-
muş tu. Milli Reasürans bu sistem içinde dünyaya gelmi ş  bir 
Anonim Ş irketidir. Anonim Ş irketlerin genel kurullar ı  taraf ın-
dan seçilmi ş  murak ıplar ı  vard ır. Milli Reasürans te şkilat Ka-
nunlar ı  ile Ticaret Bakanl ığı n ın da tefti ş  ve murakabesine ba ğ -
l ı dır. 

Dahas ı  var. Milli Reasürans son y ı llarda ç ıkar ı lmış  bulu-
nan bir Kanunla kurulu (Sigorta Tefti ş  ve Murakabe Kurulu) 
nun da kontrolü alt ındad ır. Yine de dahas ı  var bu üç kontrol 
organ ı  dışı nda Ticaret ve Maliye Bakanl ıklarından her birinin 
ş irkette ad ı  (Daimi) olan ayr ı  ayrı  murakipleri vard ı r. Yine de 
dahas ı  var. Ş irketin büyük aksiyoneri olan İş  Bankas ın ın da 
ş irkette daimi murak ıb ı  vard ır. Privantif kontrolün nedenleri 
ne olursa olsun, kontrolün kompozisyonu sadece sigortal ılar ı  
değ il yani primi ödeyenleri de ğ il ve fakat meslek ve siyaset 
ustalar ın' da ş aşk ına çevirecek niteliktedir. 

(8) Tunaman Muht ı ras ı . 
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III 

7 — Türk Sigortacı l ığı na uygulanan tarife sisteminde esas-
11 ve teknik revizyon ancak 1929 yı lmda yapılabilmiş ti. Tarife-
nin revizyonunu ya da yeniden in ş as ın ı  zaruret haline getirmi ş  
bulunan fikir tek değ il iki idi. 

I — Fikirlerin ilki sigorta ş irketlerinin idi. Sigortac ı larm 
üzerine ısrarla eğ ildikleri fikir şu idi. Yangın dalın ın hasar ta-
ux'ları  dayan ılmaz hadde ula şm ış tı . Katastoroflar (felaketler) 
arka arkaya sökün etmekte idi. Ve katastoroflar ı  yürürlükteki 
tarife ile karşı lamak mümkün de ğ ildi. Hatta bu tarife ile rea-

sürör bulmak güçlü ğü de baş lamış t ı . Hatta mevcut Traite'leri 
fesh ve iptal riski de kap ım ız ı  çalmak üzere idi. 

IT — ikinci fikir de kontrol organlar ın ın idi. Tarife rejimi- 
mine rağmen nüfuslu sigortal ılara % 40 ve hatta % 40 ıda a ş an 
indirimler yap ılmakta idi. İ ndirimler tarifedeki kifayet fazlas ı -
nin aş ikar belgeleri idi. Tarifeye ve devlete inanarak indirim 
aramayan sigortal ı  sömürülmekte idi. 

III — Revizyona esas olan proje Tunaman' ındı . Proje mü-
ellifi bizim Bakanl ık olarak 1935 ve 1939 yı llar ında izlediğ imiz 
metodun kar şı s ında idi. Proje müellifine göre : 

a) Tarifenin muayyen nisbette tenzili yolu ile adalet ve 
muvazene maksatlar ı  tahsil edilemezdi. Her yerde oldu ğu gibi 
rizikolar ı  aras ında kategori ayr ı lığı  yaparak fiatlar aras ında 
adalet ve ahenk sa ğ lamak gerekirdi. 

b) Milli Reasürans Türk Anonim Ş irketinde mecburi sos-
yonlar has ı las ı  olarak toplanan ve 10 y ı ll ık (1945 ila 1954) dö-
nem zarf ındaki istihsal ile ödenen hasar sivil rizikolardan % 
25, ticari rizikolardan % 69, smai rizikolardan % 80 ,, zirai rizi-
kolardan % 25 ti. Hasar vasatilerinin sivil rizikolarda istikrarl ı  
ve uslu bir seyir takip etmekte olmas ına mukabil ve smai rizi-
kolarda hı rç ın ve sürprizli temevvüçler görülmekte idi. 

IV) Proje müellifinin prim ve hasar vasatilerinin ışığı  al-

t ında temel tarife hakk ındaki ilk te ş hisi, 
a) Sivil, riziko fiatlar ının yüksekliğ i 
b) Smai ve ticari riziko fiatlarm ın yetersizliğ i 

olmuş tur. Bu mü şahade ve te şhise göre ticari ve smai riziko- 
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ların bir k ı s ım hasarlan sivil rizikolar ın s ırt ına yüklenmekte 
idi. 

V — Sigorta endüstrisi proje müellifi için bir tesanüd mü-
essesesi idi. Rizikolar ı  aras ında dayan ış ma da bu yönden ke- 
sin zorunluktu. Normâl ve Stabl sonuçlar vermesinden dolay ı  
sivil rizikolar heryerde s ınai ve ticari rizikolar ın h ırç ın ve 
sürprizli tehditlerine kar şı  bir emniyet subab ı  idi. Ve hatta gizli 
bir ihtiyat unsurunu te ş kil etmekteydi. 

Tarifenin temelini atarken hasarlar ı  kifayetle karşı l ıyabi-
lecek (Teknik Takat nisbetleri) ni bu mülahazan ın ışığı  alt ın-
da vaktiyle tesbit etmek gerekirdi. 

8 — Tunaman' ın hayat felsefesi zengindi. Bu zenginli ğ in 
etkisi ile de Tunaman tesanüdünün s ınırlarını  hayliden hayliye 
geniş  tutmuş tu. 

I — Sigorta endüstrimize bilindi ğ i gibi tanzim sistemi uy-
gulanmakta idi. Tanzim sistemi de temel, sürprim, sabit ve 
hususi fiat bölümlerinden mürekkepti. Her rizikoyu kendi ha-
sar Taux`u ile sat ın almak ve satmak tarifede fiat adaleti sa ğ -
layabilmenin temel şart ı  idi. Fakat bu temel ş art ın teknik güç-
lükleri de say ı s ı zd ı . Rizikolar ın hasar Taux'lar ı n ın ayrı  ayr ı  
gösteren istatistiklere ihtiyaç kesin zorunluktu. Oysaki endüstri 
bu rakamlar ı  verecek kaynaklardan halâ da yoksundu. Global 
rakamlarla tarife adaleti ve ahengi sa ğ lamak imkâns ı zd ı . 

II — Proje müellifi (rizikolar aras ında kategori ayırımı  ya-
parak fiatlar aras ında adalet ve ahenk sa ğ lamak) istemi ş ti. 
Kategori ayırmayı  kategorileri kendi hasar Taux'lar ı  ile satı n 
almayı  ve satmay ı  zaruri kı lardı . Aksi halde ayrı lığı n nedeni 
kalmazdı . Normal stabl sonunçlar vermekte olan sivil riziko-
ların ticari ve smai rizikolar ın hırçın ve sürprizli tehditlerine 
karşı  bir emniyet subab ı  gibi kullanmak sosyal ekonomik ko-
ş ulları  ile arslan payı  almakta olan tacirlerin ya da fabrikatör-
lerin ödemekle mükellef bulunduklar ı  hasarlar ın bir kı smın ı  
ahş ap evlerde bin bir çile içinde yaş amakta olan sigortal ı lara 
ödetmek tesanüt felsefesi ile elbette ba ğdaş amazdı . Aslında, 
sosyal siyaset dünyan ın her yönünde aksi istikamette geli şmek-
te idi. Tarifenin temeli atılırken, hasarlari kifayetle karşı laya-
cak (Teknik Takat nisbetleri) ni ancak bu mülahazan ın ışığı  
altında takdir ve tesbit etmek gerekirdi. 
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III — Tarifenin sürprimler sabit ve hususi fiat bölümlerin-
de uygulanmakta olan metod da ele ş tirilmek isterdi. Nüfusu si-
gortal ıarm ç ıkarlarını  hususi fiat mekanizmas ı  ile sağ lamakta 
olduklar ı  da bilinen gerçekti. 

9 — Tarifede yap ılacak indirimlerin çe ş itli nedenlerle ya-
banc ı  firmalar ı  besliyeceğ i fikri gerçe 1934 de ileri sürülmü ş -
tü fakat olaylar ve örgütlerdeki geli şmeler fikri onaylamamak-
ta idi. 1935 - 1969 yılları  aras ındaki gelişmeleri rakamlarla da 
gösterelim : 

Yıllar 	 Türk Ş irketi 	Yabancı  firmalar 
II■rımı l 

1935 	 6 	 -I- 22 	= 28 
1969 	 22 	 15 	= 37 

1935 yı l ındaki 22 yabanc ı  firman ın 1969 daki say ı s ı  15 di. 
Ve bu 15 yabanc ı  firma endüstrisinin her y ıl tahsil etmekte ol-
duğu primin de ancak 15 ş ine sahipti. Asl ında yabanc ı  firma-
ların geçim ve istihsal kaynaklar ı  bu firmaların mensup ol-
dukları  memleketlerin Türkiye'deki ticaret kolonisine ait i ş lerle 
azlıkların dış  ticaret alan ındaki ilgilerine inhisar etmekte idi. 

1935 yı l ındaki 6 Türk Ş irketinin 1969 daki say ı s ı  22 ye 
yükselmi ş ti. Fakat bunlardan 10 unun kurucusu devlet ya da 
iktisadi devlet te ş ekkülleri idi. Gerçi en büyük sigortal ı  devlet 
idi fakat devlet, alt ın direkti. Alt ın direğ i yontmak kaygusu si-
gorta ş irketi kurman ın baş ta gelen nedeni olmuş tu. Bu nedeni 
le sigorta endüstrisinin yap ı s ı  statikle şmekte ve statik yap ı  ta-
rife deste ğ i ile payandalanmakta ve böylece de fasit daireye 
girilmekte idi. Devletin mallar ı n ı  ,sigortalamas ı  için 10 ayrı  ş ir-
ket kurmasuun elbette ekonomik nedeni olamazd ı . Neden sa-
dece politikti. Aslında da devlet sektöründe hasar Taux'lar ı  özel 
sektöre kıyasla hayli düşüktü. Asl ında ise, devlet sigortalar ın-
da iş letme sadece teknik kadro isterdi. % 30 hasar Taux'su ile 
devlet sigortalar ından sağ lanacak tasarruf primi ile her y ıl ye-
ni bir alt yap ı  tesisi yap ı l ır ya da tar ım sigortac ı lığı n ın kör 
düğümlerinden biri çözülürdü. 

10 — Sigorta endüstrimizde 1968 yı lında yap ılmak istenen 
reformu da olaylar ın ışığı  altında özetleyelim. : 
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— Türk Sigortac ı l ığı na ş imdi uygulanmakta olan (Tan-
zim ve Kontrol sistemi) ni yörüngesine oturtmak amac ı  ile uz-
manlardan kurulu bir Komite 1968 y ı l ında yeni bir proje haz ı r-
lamış t ı . Tarifedeki tanzim sisteminin yerine (Tasdik sistemi) ni 
koyan ve kontrolu da yeniden kurulmak istenen (Kamu Özel 
Ki ş iliğ i Haiz Kurul) a b ı rakan proje Hilton Otelinin konferans 
salonunda 11.Kas ım.1968 de ba ş layan ve 16.Kas ım.1968 de sona 
eren seminerde tart ışı lmış t ı . Tart ışı lan bildiriler 20'ye yak ınd ı . 
Bildirilerin ayr ı  ayr ı  aç ılardan renkli ve özlü panoramas ı  elbet-
te görülmeğe değerdi. Ve fakat da ğı lıp saç ılmaya da yol açard ı . 
Bu nedenle bildirilerden bir kaç ı  ile yetinecegiz. 

II — Sigorta ş irketleri tümü ile yeni projenin kar şı s ında 
idi. Önce kar şı  fikirlerin sözcüsü ve Ş ark Sigorta Ş irketinin de 
genel müdürü Hayri Ba ş er'i dinleyelim : 

a) Yürürlükte olan Murakabe Kanununu ba ş tan a ş ağı  de-
ğ iş tiren, 

b) İ kinci Be ş  Y ı llık Plan hedeflerinin tümüne uymayan, 
c) Anayasa Ticaret Icra iflas Kanunlar ı  gibi ana Kanunla-

r ın esasl ı  yarg ı ları  ile bağdaşamayan, 

ç) Sigorta ş irketlerinin insiyatiften yoksun b ırakan, 
d) Denetim ile yönetimin tek örgütte toplayan, 

Yepyeni yarg ı lar getirmekte idi. Asl ında ise, ihtiyaç ve za-
ruretlerle teessüs etmi ş  ve bir tarihi teka,mülün in ş a etti ğ i te-
mellerin korunmas ı  hukukta istikrar tezinin temeli idi. 

III — İ stanbul Umum Sigorta Ş irketi Fen Mü şaviri Dün-
dar Koraltan'a göre, 

a) Kontrol Kanunlar ın ın kaidesi hem sigortal ılar ı  hem de 
üçüncü ş ah ıslar' korumakt ı ; fakat koruyucu yarg ı lar sigorta 
ş irketlerinin çabalar ın ı  kı s ı tlayı cı , elini kolumi bağ lay ıc ı  nite-
likte olmamal ı  tamamiyle aksine te ş vik edici olmal ıd ı r. 

b) 1967 tarihinde İngiliz Kanununda derpi ş  olunan yarg ı -
lar Ingiltere'de o y ılda duyulmuş  bulunan ihtiyaçlar ı  ifade 
ederdi. Benzeri zaruretlerin duyulmad ığı  ve aksine çok daha 
ba şka problemleri olan kendi sigorta endüstrimizin bu yarg ı lar-
la düzenlenmek istenmesindeki isabet derecesi dü şünmeğe de-
ğer. 
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IV --- Seminere kat ı lm ış  bulunan Sigorta Hukuku Uzman-
larının da görüş leri vard ı . Avukat Doktor Re şat Atabey'e göre; 

a) Proje tarifedeki tanzim sisteminin yerine tasdik sistemi-
ni benimsemi ş ti. Sigorta ş irketlerinin tümü tasdik sisteminin 
karşı s ındad ır. Bu nedenle tasdik sisteminin kademeli olarak uy-
gulanmas ı  ihtiyatl ı  bir hareket olur. 

b) Proje kontrol organ ına geni ş  takdir hakk ı  tan ımış tı r. 
Kamu müesseseleri muayyen k ı staslara ba ğ lanarak takdir hak-
kı  kullanabilmelidir. 

c) Mecbur' Reasürans sistemini ancak bir kontrol meka-
nizması  olarak değ erlendirmek yerinde olur. 

ç) Projenin müeyyidelere, yabanc ı  ş irketlere ve istihs ıl or-
ganlarına ait yarg ı ları  tekrar gözden geçirilmelidir. 

V — Avukat Akif Odul'e göre; 

a) Kontrol organ ı  bir Vilayet ve vesayet müessesesi haline 
getirilmemelidir. 

b) Subjektif k ıstasla sonu gelmez ihtilaflara gebedir. 

VI — Avukat İ clal Asımgile göre, Murakabe Kanunu dev-
let ad ına denetim organ ı  olmak çemberini a ş arak sermaye üze -
rinde vesayet kurma yolunu tutmu ş tur. Kamu yarar ı  ve sos-
yal adalet gibi nedenlerle de olsa temel haklara dokunulamaz. 

VII — Projenin temeline ve gerekçesine yerle ş tirilmi ş  bu-
lunan temel fikirleri de projeyi haz ırlam ış  bulunan komitenin 
sözcüsü Profesör Doktor Haydar Arveseven'den dinleyelim : 

a) Bugüne kadar tatbik olunan tanzim sistemi neticesinde 
en yaygın sigorta branş larından yangın ve nakliyat sigortala-
rında yüksek tarife tatbik edilmi ş tir. Endüstrinin bu 'dallar ında 
hasar-prim nisbeti % 30 il ğ  % 35 dir. Büyük rizikolar ı  sigorta 
edenler, ya özel fiat ya da risturn yolları  ile farkları  tahsil et-

tikleri hâlde büyük halk kitlesi yüksek fiat ödemeye devam et-
mektedir. Tasdik sisteminde ise kontrollu serbest rekabet saye-
sinde tarifeler makül ve adilseviyeye dü şecek yüksek komis-
yon ödeme imkân ı  kalmıyacak, risturn menbaı  da kuruyacak-
t ır. 

b) İyi çal ış an, asgari masrafla çal ış an küçük ş irketler de 
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rekabet alan ında yerlerini alacakt ı r. Rasyonel çal ış mayan şir-
ketlerin halk ve devlet kasas ı  ile ayakta tutulmas ı  ise, Kontrol 
Kanununun gayesi olamaz. 

c) Türk Sigorta Ş irketlerinde aranan şartlara paralel ş art-
larla yabanc ı  sigorta ş irketlerinin Türkiye'de şube açmalar ı  
prensibi konulmu ş tur. Bu prensip Ortak Pazar üyesi olan ve 
olmayan ba ş ka memleketlerde bulunmaktad ır. 

ç) Yat ırım için konan tanditler normal i ş leyen ş irketlerin 
fiili durumlarına uygundur. 

d) Murakabe Organ ın ın yetkileri modern murakabe siste-
mi olan (Materyel devlet murakabesi) prensipleri ile ayarl ıdı r. 
Bu prensiper Almanya ve İsviçre gibi prensiplerin anas ı  olan 
memleketlerden ba şka İngiltere gibi daha liberal memleketlere 
caridir. Murakabe organ ı  Ticaret Bakanl ığı nın ve dan ış ma ku-
rulunun kontrolüne ve ayr ıca da Dan ış taym kazal murakabesi-
ne tabidir (9) 

Madde 11 — Olaylar ın, deneylerin ve yeni projenin de ön-
gördüğü gibi sigorta endüstrimize uygulanmakta olan sistem 
reform isterdi. Reformun öncülü ğünü de elbette sermaye ş ir-
ketleri de ğ il ve fakat sigortal ı lar yapabilirdi. Projede ise, refor-
mun bayrağı  devletin elinde idi. Aslında ise, reformun en k ısa 
yolu ve aynı  zamanda da radikW formülü (Sigortal ının kendi 
kendinin de sigortac ısı  olması ) olabilirdi. insan ı  (Kendi ken-
dinin taciri, bankeri, fabrikatörü, sigortac ısı ) yapan tek iktisat 
okulu da Kooperasyondu. Reform ancak ve ancak Kooperasyon 
koş uları  Ile baş arı labilirdt Sigorta Kooperatifçili ğ i ortağı  kendi 
kendinin sigrtac ıs ı  yapardı . Sigorta kooperatifi ile ortak riziko-
ları  paylaşmanın ş uuru ile yaş amayı  ögrenirdi. Sigorta Koope-
ratifi ile ortak birlikte çal ış man ın ve bir müesseseye de sahip 
olmanın bahtiyarl ığı  ve mutluluğu ile yaş ardı . Sigorta Koope-
ratifi, parazitleri temizleyen tutumu ile de sigorta endüstrisinin 
düzenleyici gücü olurdu. (10) 

Cumhuriyet Türkiyesinde ilk sigorta kooperatifi deneyi 
Kooperatif politikas ın ın ,mimarlar ı  aras ında çal ış tığı m yı llarda 
(1940) ila 1943) yap ı lm ış t ı . Sava ş  Konjönktürünün etkisi alt ın- 

(9) Sigorta Dünyas ı  Dergisi. 

(10) Remzi Saka — Türkiye Kooperatifçilik Siyaseti. 

pe
cy

a



TÜRK SIGORTACILI Ğ INA ve SIGORTA 
	

29 

KOOPERATIFÇILI Ğ INE UYGULANAN SISTEM 

da baş layan ve fakat özel sektörün ç ıkarlar ıyla çat ış dığı  için 
baş arılamayan deneyi nirengi noktalar ı  ile özetleyelim : 

I — Milli Ekonomimizin sağ  kanad ı  1940 ila 1943 y ı llar ında, 
hala da tar ımd ı . Tar ım sektörünün temellerinde yatan köklü 
problemlerin kav ş ak noktas ı  gerçi entansif tar ım sistemi idi. 
Ve fakat bu sistemin emin (Emniyet subab ı ) da Tar ım Sigorta-
c ılığı  idi. Çiftçi huzura tar ım sigortalar ı  ile kavu şurdu. Çiftçi 
malların ın emniyet ağı  kilerde, depoda de ğ il ve fakat tarlada, 
bağ  ve bahçede örülebilirdi. Tar ım sigortalar ına konu te şkil 
eden rizikolarm ba ş l ı calar ı  da şunlard ı  : 

a) Sel, dolu, su basmas ı , don, fırt ına ve benzeri tabii rizi-
kolar, 

b) Grevler, sava ş lar ve benzeri sosyal rizikolar, 

c) Fiat dalgalanmalar ı , mali hasarlar ve benzeri ekonomik 
rizikalar, 

II — Memleketimizde (Çiftçinin hangi rizikolara kar şı  ko-
runabileceğ i) konusu Cumhuriyet Türkiyesinde incelenmi ş ti. 
İ lk esasl ı  Araş t ırma Ziraat Bankas ı 'n ındı . Banka, Ünyon Sigor-
ta Ş irketi Eksper ve Müfetti ş lerinden Ziraat Mühendisi Mr. Art-
mond Compenon'u 1933 y ı l ında memleketimize getirterek (Ta-
rım Sigortalar ın ın iklim ş artlar ım ıza göre hangi afetlere kar şı  
uygulanabileceğ i) ni inceletmi ş ti. Tarım sigortalar ı  hakkında 
ikinci ara ş tırma Tarım Bakanlığı n ındı . Tar ım Bakan ı  Faik Kur-
tuğ lu 1938 yı l ında Ankara'da (Birinci Köy ve Ziraat Kalk ınma 
Kongresi) ni toplam ış t ı . Kongrenin gündeminde tar ım sigorta-
cı lığı  da vard ı . Raporda Ziraat Bankas ın ın seçkin elemanlar ın-
dan Dr. Faz ıl Kurkurt'undu. Üçüncü ara ş tırma da dolu sigorta-
larmda Milletleraras ı  şöhret yapm ış  bulunan Dr. Emil Fah' ınd ı . 
Tarım sektöründe emniyet a ğı , araş tı rmalar ı  aksettiren rapor-
lar ın ışığı  altında örülmüş  idi. 

III — Tar ım Sigortac ı lığı  devletin tar ım sektöründe tezel- 
L.  den çözmek zorunda olduğu kör düğümdü. Düğümü yayg ın 

çiftçi eliyle sökmeye kalkmak ham hayal olurdu. Dü ğümü ta-
rım sektörünün organize güçleriyle çözmek pek sa ğ lam çözüm 
yolu idi. Tarım sektörünü kooperasyon ko şullar ı  ile organize 
etmek Cumhuriyet Türkiyesinin kurulu şundan bu yana izledi ğ i 
ana siyasetti. Bu siyasetin olgun mahzurlar ı  da tar ım kredi ve 
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tar ım sat ış  kooperatifleri idi. Kör dü ğ ümü tar ım kredi ve tar ı m 
sat ış  kooperatifleri ile çözmeye çal ış mak gerçe tek tabii yoldu 
fakat bu kooperatiflerin de çözüm yolu bekleyen problemleri 
vard ı . 

IV — Kooperatifleri seçkin ve ayd ın ellere emanet etmek 
1940 ila, 943 y ıllarında izlenen siyasetti. Seçkin ve ayd ın kadro-
ya elbette idealin taht]. yak ışı rd ı . Fakat idealistleri de etkileyen 
köklü realiteler vard ı . Dimağ  nekadar büyük fikirlerin kayna ğı  
olursa olsun kökleri midede idi. Seçkin ve ayd ın kadroda hem 
de istikbal emniyeti isterdi. Gerçe kooperatif kadrolar ında gü-
nün emniyet ölçüsü devlet bareminin üstünde tutulmu ş  ve bu 
nedenle de kooperatiflere ayd ınlara kazanmak kolay olmu ş tu. 
Fakat ayd ın kadronun yar ınlar ı  kara bulutlara gömülü kalm ış -
t ı . Bulutlar ı  dağı tacak ayd ın kadroyu da huzura kavu ş turacak 
emniyet sistemi kurmak kesin ihtiyaçt ı . 

V — Tarım sigortac ı l ığı n ın iki kanadı  vard ı . Kanatlardan 
biri mal, öteki de can emniyeti idi. Hayat sigortalar ın ın mate-
matik metodla dokunan klasik deseni vard ı . Ki ş ilerin ödeyebi-
lecekleri primlerden (masraflarla riziko primi) ç ıkar ı l ınce. ge-
riye (Tasarruf Primi - Prime d'pargne) kal ı rd ı . Tasarruf primi 
de sermaye piyasas ın ın, Merkez Bankalar ın ın faiz politikas ı  ile 
değerlendirilebilirdi. Fakat ne var ki tar ım sigortac ı lığı nın kö-
kü tarım geliri idi. Tar ım geliri de dünyan ın her yönünde dü-
ş ük hele geri kalm ış  ülkelerde harap içinde harap olurdu. Ta-
rım sigortac ı lığı nın kör düğümü (düşük gelir) idi. Kör dü ğümü 
çözebilmi ş  olan memleketlerde çiftçi hasar korkusu olmadan 
cömertçe emek harcamakta ve bol mahsül almakta idi. Fakat 
bu memleketlerde dü ğümün çözülmesine devlet de yarcbmc ı  ol-
malı  idi. 

VI — Devletin yard ı m ı  bahis konusu olunca, sosyal siyaset 
anlam ından yararlanmak, yabanc ı  ülkelerdeki denemelerden 
örnekler toplayarak memleket gerçeklerine uygun ölçüler ara-
y ıp bulmak gerekirdi. Hem yetki hem de yeterli doküman is-
teyen sosyal siyaset konusunu bir kö ş eye iterek sadece tar ı m si-
gortac ı l ığı na uygulanmas ı n ı  öngördüğümüz tedbirleri özetle-
mekle yetinece sğ iz, : 

a) Sigorta endüstrimizin 1968 y ı l ında tahsil etti ğ i primin 
tutar ı  400 milyon Türk Liras ına yakla şı kt ı . Uzmanlar ım ı za gö- 
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re de sigorta ş irketlerinin her y ıl tahsil etmekte olduklar ı  pri-
rnin yar ı s ından fazlas ın ı  devletle devletin kontrolü alt ındaki 
müesseseler vermekte idi. % 30 Hasar Taux'u ile devlet sigor-
talarmdan her y ı l sağ lanacak tasarruf primi de 100 milyonu 
a ş ard ı . 100 milyonu a ş an ve zaman içinde de kartopu halinde 
yoğunla şacak olan tasarruf primleri yard ım politikas ın ın kay-
nağı  olurdu. 

b) Dahas ı  da vard ı . Sigorta sirketleri toplad ıklar ı  tasarruf 
primlerini, teknik ve yedek fonlar ın' büyük kentlerimizde han 
ve apartmanlara yat ı rmakta idi. Kooperatif sigortada ise, tasar-
ruf primleri, teknik ve yedek fonlar entansif tar ım sisteminin 
gerçekle ştirilmesine yararl ı  yeni kaynaklar olurdu. Yeni kay-
nakların da etkisi alt ında üretim ve milli gelir artar ve artan 
milli gelir de ekonomik ve sosyal mutlulu ğun yarat ıcı  gücü 
olurdu. 

c) Yine de dahas ı  vard ı . Tasarruf primleri tarım koopera-
tiflerine oto-finansman yolunu açar, Aç ılan yol da kredi mües-
seselerini yola getirirdi. 

ç) Yine de dahas ı  vard ı . Oto-finansman ile kendi göbe ğ ini 
kendi eliyle kesen tar ı m kooperatifleri vesayet sisteminin ruh-
ları  yoran etkilerinden kurtulurdx.ı . Köylü ve çiftçi özgürlü ğ e 
kavuş ur. Ve kendini bulurdu. 

d) Yine de dahas ı  vard ı . Türkiye'de nüfusun % 75 inden 
fazlas ı  tarım sektöründe çal ışı rd ı . Nüfusun % 75 ş i kendini bu-
lunca demokratik düzenle s ıhhata, mutluluğa kavuş ur ve kök-
leş irdi. Reformun öncülü ğünü de devlet ve kooperatifler el ele 
vererek yapm ış  olurdu. 

Fikirlerimi o tarihteki Bakanlardan biri ile tart ıst ığı m ı  Ba-
kan ın da, 

— Hükûmeti bağ layan prensipleri ne yapacaks ın 

Dediğ ini hat ırlar ım. Bakan, Hükûmeti ba ğ layan prensipler-
le izlenmekte olan Anonim Ş irket ve liberal ekonomik sistemi-
ni hat ırlatmak istemi ş ti. 

12 — Rochdale prensipleri ile ilk kooperatif, -bilindi ğ i gibi-
1848 de İngiltere'de kurulmu ş tu. İ lk sigorta kooperatifi de 
1867'de yine İngiltere'de, yine Rochdale prensipleri ile «Tüketim 
Kooperatifleri» taraf ından kurulmu ş tu. ingilteredeki hareket, 
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kısa zamanda Belçika'ya, Isveç'e, Isviçre'ye, Amerika'ya yay ıl- 
mış , yayı ldığı  yerlerde de yerle ş miş  ve gelişmeye de ba ş lam ış tı . 

I — Türkiye'de ilk sigorta kooperatifi; bat ıdaki benzerlerin-
den -aşağı  yukarı- yüzy ıl sonra kurulabilmi ş ti. Kurucusu da, 
Türkiye Halk Bankas ı  Genel Müdürü Nusret Uzgören idi. 1950 
yı lında baş layan ve «Türkiye Halk Bankas ı  ve Sand ıkları » ta-
rafından da finanse edilen «Esnaf Kefalet Kooperatifleri» var-
l ıklar', ve sahip olduklar ı  değ erleri için emniyet a ğı n ı  örmek 
kaygusunu, Halk Bankas ı n ın Genel Kurullarında israrla izhar 
etmiş lerdi. Asl ında Kefalet Kooperatiflerinin kurulu ş  ilkele-
rinden biri de «yedek fonlarla sigorta müessesesini kurmak» 
tı . 

II — İ lk sigorta kooperatifinin kurucular ı , Türkiye Halk 
Bankas ı  A.Ş . nin İdarecileri ile, Ankara'da bulunan Esnaf ve 
Küçük San'at Temsilcileri idi. İ kinci sigorta kooperatifini «Tür-
kiye Kömür Madenleri i ş letmeleri Genel Müdürlü ğü Memurla-
rı » üçüncü sigorta kooperatifini de «Çukurova Elektrik Anonim 
Ş irketi Mensuplar ı » kurmuş lard ı . Sigorta Kooperatiflerinin sta-
tülerinde yer alm ış  bulunan kuruluş  ülkelerinin ba ş l ıcalar ı  da 
şunlard ı  : 

a) Yurt içinde ve d ışı nda her çe ş it sigorta ve mükerrer si-
gorta muameleleri ile i ş tigü,l etmek, 

b) Ortaklar ına gayrimenkül ipote ğ i karşı lığı nda ikrazlar 
yapmak, 

c) S ıhhi sosyal tesisler kurmak, 

III — Gerçi, Türkiye Halk Bankas ı  ile Sandıkları  ve 51 ide-
alist, 1958 yı lında «Birlik Sigorta»y ı  kurmuş lardır. Gerçekte, ön-
cü güç, yine UZGÖREN'di. «Birlik Statüsü» bat ıdaki benzerleri-
nin ışığı  alt ında haz ı rlanmış  ve «Birlik Sigorta»mn antenleri, 
tekmil sigorta kollar ına aç ık tutulmu ş tu. 

IV — «Hayat sigortalar ın ın son yı llarda para istikrars ı zlığı  
yüzünden hayli gerilemi ş  olduğu bir gerçekti. «Birlik Sigorta» 
ise, hayat sigortalannda üstün geli şme ş ans ına sahipti. Çünkü, 
Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin ortak say ısı  yüzbine yaklaşmış -
t ı . 
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13 — Kooperatif sigorta denemeleri sürekli surette, mü şa-
hade alt ında tutulmu ş  ve al ınan sonuçlar «kooperatifçilik kong-
releri» inde denetlenmi ş ti. Kongrelerde tart ışı lan konular ın 
önemlileri de şunlard ı  : 

I — Sigorta kooperatiflerinin hukuk yap ıs ı  7397 say ı l ı  Ka-
nunla kurulmuş tu. Fakat yap ı  ve yarg ı lar «mimari bütün1ü-
ğü»nden yoksundu. Sigorta, kooperatiflerinin ba ğ lanacaklar ı  
şartlar, Ticaret Vekaleti taraf ından haz ırlanacak «nizamna-
me» ye b ırak ılmış t ı . Asl ında sigorta kooperatiflerinin organik 
yap ı s ı  Kanun gücü isterdi. 

II — Türkiye'de sigorta endüstrisi «y ıkıc ı  rekabet» in etkisi 
alt ında idi. Rekabeti önlemek için kontrol kanunuyla «sert yar-
gı lar» tedvin edilmi ş ti. Fakat, «risturn» rekabetin etkisi altmda 
sigortal ıya yapılma ve indirim değ ildi. Risturn, «doğ ru fiat» ın 
hem temeli, hem teminat ı  idi. Kooperatif sigortalar kendilerini 
yaratm ış  bulunan fikirlerle kendi imktmlarma uygun primlerle 
çalış abilmeli idi. 

III — Ticaret Vekaleti taraf ından haz ırlanacak olan «ni-
zamname» yi Rochdayl prensiplerinin ve bu prensiplere zaman 
içinde yap ılmış  bulunan «ek» fikirlerin ve bat ıdaki deneylerin 
ışığı  alt ında tutmak kesin zaruretti. 

IV — Kooperatif sigortalar ın baş arı  şartlar ı  da 

a) Müstahsil kooperatif kanunu projesinin Büyük Meclis-
ten ç ıkar ılmas ı , 

b) Murakabe Kanununda ad ı  geçen «nizamname» nin te-
zelden haz ırlanmas ı  ve yürürlü ğe konmas ı , 

c) Risturn, temel fikrinin uygulanmas ı , 

ç) Ortak olmayanlarla da çal ış ma imkanlar ın ın temin 
edilmesi, 
noktalarında toplanmakta idi. (11) 

14 — Türk sigortac ı lığı na ve sigorta kooperatifçili ğ ine uy-
gulanan sistemi olaylar ın ve hat ı raların platformundan gördük-
ten sonra s ıra görü ş lerimize gelir : 

(11) Kar ı nca Dergisi. 
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I — Politik tasarruflar ı  ve ş irketlerin statik yap ı larmı  dev-
lete inanan sigortahlara ta şı tmakta olan tarife sistemi, yeni pro-
jelerimizin de tekrarlad ığı  gibi kontrol organlar ının gayeleri 
olamaz. Sistem, elbette reform ister. Reformu materyel mura-
kabe sistemi ile yaparken temel haklara dokunmamak ve fakat 
temel hakları  da kollektif ş uurun ışığı  alt ında tutmak gerekir. 

II — Rizikoları  kendi hasar Taux'lar ı  ile sat ın almak ve 
satmak bu maksatla da bir Sigorta Borsas ı  kurmay ı  düş ünmek 
gerçi mümkündür fakat rekabet ekonomisinde de fiyat maka-
sım dev ekonomik örgütlerin ç ıkarları  kapamaktad ır. Tasdik 
sistemi, bu realiteyi gözden ı rak edemez. 

III — Teknik ölçüleri aşarak d ış a akmakta olan primleri 
memlekete kazand ırman ın tek pratik ve organik yolu, Türk Si-
gorta Ş irketlerinin kendi aralar ında reasürans, koasürans, 
retresesyon gibi teknik ili şkiler kurmak suretiyle gerçek bir i ş -
birliğ i ve program ı  yapmaları  olabilir. Asl ında da bu i şbirliğ i 
İkinci Be ş  Y ı ll ık Plan ında hedeflerinden biridir. 

IV — Yabanc ı  firmalara uygulanacak siyasette discrimi-
mation'a düşmemek ve bat ı  örneklerine paralel ko şularla ye-
tinmek zaruridir. 

V — Sigorta, bir bak ıma bir kooperasyondur. Yani el bir-
liğ i, ya da işbirliğ i yaparak bir ba şka deyimle de da ğı ta, da ğı ta 
toz haline getirerek rizikolar ı  taşı ma gücü yaratan endüstridir. 
Sigorta kooperatifçili ğ inin de iki kanad ı  vardır. Kanatlardan 
biri ile can, öteki ile de mal emniyeti sa ğ lanı r. Her iki kanad ın 
temelinde de teknoloji yatar. 

VI — Kooperatifçi de bir bak ıma ortadoks'tur. Üretim, ya 
da tüketim kooperatifleri sigorta kooperatifi modeli ile kendi 
kendinin sigortac ı s ı  olmaya mahlrümdur. Devlet de sigorta koo-
peratifi modeli ile biran önce kendi kendinin sigortac ı s ı  olmal ı , 
politik tasarruflar ın kayna ğı  kurutulmal ı , statik yap ının yerini 
rasyonel iş letme almal ıd ır. Devlet sigortalar ımn sağ lay ı c ı  tasar-
ruf htikümeri ile tar ım sigortac ı lığı  ve sigorta kooperatifçili ğ i 
desteklenmeli, tar ım sektörünün milli has ı ladaki pay ı  artt ırı l-
malı  ve bu sektörde çal ış anlar için de emniyet a ğı  örülmelidir. 

Devlet kooperatiflerle el ele vererek reformlar ın öncü gücü 
olmalı dı r, 
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VII — 24.4.1969 tarih ve 1163 say ı lı  Yeni Kooperatifler Ka-
nunu, Kooperatiflere yeni imkanlar haz ı rlam ış  ve geni ş  ufuk-
lar açm ış t ı r. 

a) Kanunun 86 nc ı  maddesinin 4 ncü fıkras ı  (Kooperatif-
lerin memleket yarar ına faaliyette bulunmalar ı  hakk ında ilgili 
Bakanl ıklar ve kurulu ş lar nezdinde gerekli te ş ebbüsleri yapmak 
ve koordinatör olarak vazife görmek) yetki ve sorumlulu ğunu 
Ticaret Bakanl ığı na yüklemi ş tir. Bu yetki ve sorumluluk, koo-
peratif politikas ın ı  yörüngesine oturtacak niteliktedir. 

b) Ticaret Bakanl ığı n ın kendine dü ş eni zaman ında ve ka-
rar ı nca yapmas ın ı  kolaylaş t ıracak olan organ ı  da Kanun yarat-
m ış t ır. Bu organ da, Kanunun 87 nci maddesi ile kurulmas ı  ön-
görülen (Dan ış ma Kurulu) dur. Dan ış ma Kurulu'nun (görev 
ve yetkileri, çal ış ma ş ekil ve ş artları ) Ticaret Bakanl ığı  taraf ı n-
dan haz ırlanacak (Tüzük) ile tesbit olunur. Tüzük, elbette koo-
peratifçilik politikas ın ı  yörüngesine oturtacak nitelikte olacakt ır. 

c) 7297 sayı l ı  Kanuna göre sigorta kooperatiflerinin ba ğ -
lanacaklar ı  ş artlar, Ticaret Bakanl ığı ) taraf ından haz ırlanacak 
(Nizamname) ye b ırak ı lmış t ır. Ad ı  geçen Nizamnameyi ş imdi 
şüphe yok Daniış tay Kurulu haz ırlayabilir. Sigorta kooperatif-
leri, tüketim kooperatifçili ğ inin bir dal ı  olduğuna göre de Ni-
zamnameye tabiatiyle Rochdayl prensipleri de ışı k tutar. 

Sigorta Kooperatifleri, ş imdi sigorta tekni ğ i ile kooperasyo-
nun temel fikirleri aras ında kurulacak köprülerin mimarlar ım 
beklemektedir. pe
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Kooperatifçili ğ in ortaya ç ı kışı  
üzerine bir ara ş t ı rma 

KOOPERATIFÇILIK NE ZAMAN DOĞ DU? 

Harun PASTANOĞLU 

III 

(Geçen say ı dan divanı ). 

Kooperatifin ilk Anasözlesmesi (Law the First) 

«Onlar ın hemen çözümlenmesi gerekli ve ivedi bir sorunu var-
dı . Başvuracaklar' büyük kaynaklar ı  olmaclığı t gibi kendilerine 
öğ üt verecek kimseleri de yoktu. Görevlerini hemen orac ıkta yeri-
ne getirmek durumunda idiler. 

1844 y ı l ı  Ağustos ayı nın onbirinci günü yapt ıkları  kooperatifin 
ilk toplantısında ilk ilkeleri tespit ettiler (68). Kooperatifiu amac ı  
ş öyle belirtiliyordu : «ortaklamun maddi durumlarını  düzeltmek, 
sosyal ve aileyi ko ş ullarını  iyileştirmektir» (69). 

Rochdale Öncüleri'nin kabul ettikleri bu ilk anasözle ş menin tam 
metnini bu derginin di ğer sayfalarında bulacaks ı nız. 

(58) Bir iddiaya göre, Oncülerin bu ilk anasözle ş mesi ba ş ka ş irketlerin statülerinin 

değ iş tirilmesi suretiyle meydana getrilmi ş tir. 

Manchester'de «The Rational Sick and Buda! Society» adl ı  bir kar şı l ı kl ı  Yar-

d ı m Ş irketinin statüsü üzerindedir ki. Rochdale Kooperatifinin anasözle ş mesi, 

baz ı  değ i ş iklikler ve ilâvelerle, oturtulmu ş tur ve Esasen, Rochdale Kooperatifi 

de 1836 tarihli «friendly Societies Act» (Kar şı l ı kl ı  Yard ı m Ş irketleri Kanunu) 

na göle 24 Ekim 1844 tarihinde tescil edilmi ş tir. (Dr. G. Fauquet, «Les equi-

tables Pionniers et lurs leaders» a.g.e.s.h. 150). 

(69) ..to form arrangement for the pecuniary benefit and improvement of the so-

cial and do -nestic condition of its members». 

Desmond FLANAGAN The Co-operative Movements'first 100 years, London, 

1944, sh. 9. 
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Kooperatifin yönetimi için kabul edilmi ş  olan belli ba ş l ı  kaide 
ve usulleri şöylece özetlemek mümkündür: 

1 — Yiyecek sat ışı  mahalli cari fiyatlara göre yap ı l ır. 

2 — Sermayeye s ını rl ı  sabit bir faiz verilebilir. 

3 — Giderler dü ş üldükten sonra kalan kazanç, sat ın almalar 
oranında ortaklar aras ında bölünür, 

4 — Veresiye sat ış  yoktur. Mal teslim edilirken, her türlü 
satıon ve satı n alımların bedeli peş in olarak ödenir. 

5 — Her cins erkek (erkek-kad ın) üyelik haklar ından eş it 
olarak yararlan ır,›  

6 — Her ortağı n ancak bir oy , hakk ı  vardır. 

7 — Kooperatifin i ş lerinin görülmesi ve gidi şatımn düzeltil-
mesi için ortaklar düzenli ve s ık toplanırlar, 

8 — Hesaplar düzenli tutulur ve denetlenir. Ve bilânço ortak-
lara muntazaman takdim edilir. (70) 

«Kooperatif Anasözlezmesi, bu bir kaç dokumac ı  işçi taraf ın-
dan o kadar kesin şekilde bir hamlede tespit edildi ki, yar ımyüzyı l-
dan fazla bir tecrübe, ona ilave edecek bir ş ey bulamad ı  ve O de-
virden sonra kurulmu ş  bulunan binlerce kooperatif, bu anasözle ş -
meyi hemen aynen kopya etmekle yetindi. Burada ekonomi tarihi_ 
nin belki en dikkate değ er olay ı nı  görüyoruz. Kooperatif sistem bir 
bilginin, ya da bir reformcunun kafas ı ndan değ il, fakat halk ın ka-
burgalar ından çıkmış tı r» (71). 

Rochdale öncülerinin amaçları  

Ortakl ığı n amac ı  «Law the First»de aş ağı daki kaideler halin-
de tespit edilnii ş tir: 

I. Bu ortakl ığı n amaçlar ı  ve aş ağı daki plan ve projelerin ger-
çekleş tirilmesi için, her biri,  bir Pound'luk ( İngiliz liras ı ) paylara 
bölünmüş  yeterli sermaye ile ortaklar ının parasal, sosyal ve aileyi 
koş ullarını  düzeltmek, 

(70) F. HALL M.A. B. COM. W. P. WATK İ NS, a.g.e. sh. 87. 

(71) Charles GIDE, Les Societes Cooperatives de Consommation, Paris, 1924. sh. 

11 ve 12. 
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■ Yiyecek ve giyecek maddeleri vb. satmak için bir dükkan açmak, 

■ aileyi ve sosyal ko ş ullar ını ' düzeltmek için kar şı lıkl ı  yard ımlaş -
maya isteyen ortaklar ının yarar ına sunulmak üzere belli bir sa-
y ıda ev satın almak, ya da yapt ı rmak, 

■ iş siz kalacak, ya da ücretlerinden yap ılacak devaml ı  indirimler-
den etkileneeek ortaklar ına çal ış ma olanağı  yaratmak için ortak-
lığı n uygun göreceğ i ürünlerin üretimine geçmek, 

■ ortaklarına daha fazla güven ve yarar sağ lamak için ortaklık, 
işsiz kalacak, ya da çal ış masının tam karşı lığı nı  alamayacak 
olan ortaklar ı  taraf ından işletilmek üzere, bir, ya da bir çok 
arazi sat ın almak, ya da kiralamak, 

■ mümkün olur olmaz, mallar ın üretiminin ve dağı 4m ı n ı n, eğ itimin ve 
ortaklığ tn yönetiminin örgütlenmesine geçmek, ya da bir diyer de ğ iş le, 
içinde müşterek menfaatları n toplanacağı , yaln ız kendi kendini destek. 
leyen bir ev kolonisi tesis etmek, ya da'benzer koloniler kuracak di ğer 
ortaklıklara yardım etmek. 

Bunlardan ba şka, alkol aleyhtarl ığı nın geliş tirmek için, mü-
sait olur olmaz, ortakl ığ a ait binaların birinde bir içkisiz salon aç ı -
lacakt ır. 

Oncülerin bu plan ve projeleri ile DR. KING'in ve ilk koopera-
tifçilik kongrelerinde tespit edilen amaçlar aras ında yak ın bir 
iliş ki oldüğu müşahade edilmektedir. Öncülerin gelecekteki amaç-
ları  hemen ayn ıdır: bir kooperatif topluluk, «kendi kendine yeten 
bir ev kolonisi = selfsupporting home colony» kurmak. Bu amaca 
ulaşmak 'için izlenecek yol da ayn ı dır: önce sermaye toplanacak, 
sonra dükkan aç ılacak ve bilahare de kooperatif çe ya ş anılacak, 
kooperatif hayatan uygulanaca ğı  ve geli ş tirileceğ i ev ihtiyac ı  kar-
şı lanacaktut (72) 

Metin, dar manas ında alınmadığı  takdirde, Rochdale öncüle-
rinin arzusunun, kooperatirfOli ğ iın bütün alanlarda geli şmesi, 
ekonomik ve sosyal yapı nın kooperatifçilik yolu ile derin de ğ iş ik-
liğe uğ ramas ı  olduğ u görülür. Dikkate de ğer olan husus, Öncüle-
rin kooperatif hareketleri gelece ğ ini bilmiş  olmalandır. Tarım-
sal kooperatiflerin kurulaca ğı nı  hissetmiş lerdir. Kooperatiflerin 

°72) A. Bonner, a.g.e. sh. 47. 
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fabrikalar kuraca ğı nı  sezmiş lerdir. (73) 
Ortaklığı n orijinal Statüsünün incelenmesi, önceleri çok kü-

çük, çok mütevazi bir şekilde işe baş lanmış  olmas ına rağmen, ge-
lecekte ortakl ığı n niyeti hakk ında bir fikir vermektedir. Tamam-
lanmas ı  gereken eksiklikleri pürüzleri olan, derme çatma bir örgüt 
mevcut değildir. Hiç ş üphe yok ki, aralarında, DR. KING'in Co-
operator'ünü inceleyen ve ele ş tiren, kongre ve konferanslar ında 
hazır bulunan, baz ı  tecrübelere sahip kimseler de vard ı . Gene ş üp-
he yok ki, onciller, Owenci'lerden ve Manchester'li ö ğretmenlerden 
yard ım görmüş ler ve öğütlerini alm ış lardır. (74) 

Rochdale tineülerPnin kurallar ı  

Kooperatif in amaçlar ını  tespit ettikten sonra, ortakl ığı n Yö-
netimi ile ilgili kurallar ın tespitine geçihni ştir. Bu kurallar de-
mokratik olacakt ır. Yönetimi için bir Ba ş kan, bir Sekreter, bir 
Veznedar, üç mütevelli ve be ş  yönetim kurulu üyesi ortaklar ge-
nel kuruluna seçilmi ş tir. Bunlar, ortaklara kar şı .  sorumlu idiler. 
Üç ayda bir yapılacak genel kurula yöneticiler, yönetimlerinin he-
sabı nı  verecekler ve denetim raporlarmdaki esaslara riayet ede-
ceklerdi. Görevliler ve yöneticiler, haftada bir defa toplanacaklar-
d ır. Her görevli memurun görev ve sorumluluklar ı  tespit edilmi ş  
ve ortakların hak ve vecibeleri belirtilmi ş ti. Anlaşmazl ıklar hâkem 
tarafından karara bağ lanmakta idi. «Bunlardan hiç birinin do ğ ru-
dan doğ ruya, ya da dolaylı  olarak ortaklığı n malları  ile hiç bir 
ilgisi olamaz»dı . 

Kredi ile al ış  veriş  yasaklanmış tı . «Ortaklığı n görevlileri, her-
hangi bir sebep ve bahane ile, herhangi bir mal ı  veresiye alamaz-
lardı . Ancak peş in para ile alabilirler. Ve ne de, herhangi bir ma-
hn veresiye sat ışı na muvafakat edemezler (pe ş in para ile satış  

.haıliç), 'Bu hükme ayk ırı  hareket eden herhangi bir görevli, on 
shilling para cezas ı  öder ve görevinden azledilir» (kural 21). 

Kâr, orijinal bir bulu ş  oldukları na inand ıkları  bir usule göre 
dağı tı lacaktı . Her üç ayda bir defa yap ılacak olan genel kurulda 

mali durum, geçen üç ayl ı k dönemde elde edilen kazanc ı  göstere. 
cek ve bu kazanç ş öyle da ğı tı lacakt ı r: «bütün paylara y ı llık yüzde 
3 1/2 oranı nda faiz ödenecektir. Geri kalan kâr, her orta ğa, dük- 

(73) Paul ALBERT, Nouvelle analyse des principes de Rochdale, Il. Reuve Inter du 

Travail, 1958, A ğ ustos No. 2, sh. 187. 

(74) A. Bonner, a.g.e. sh. 47. 
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kana getirdi ğ i paran ı n miktarı  ile mütenasip olarak ödenecektir» 
(Kural 22). (75) 

Bu kural, «sat ı l alma üzerine kâr da ğı tı m ı » (dividend on purc-
hase) kural ını  getiren kaidedir. 

Açı k olduğu zamanlarda magazay ı  bir veznedar ile bir sat ış  
memuru yönetecektir. Bunun için Statüde, dokuz madde ayrilm ış tır. 
«Satış  memuru, ölçer, tartar ve satar, fakat para alamaz. Paray ı  
ancak veznedar al ır. Satı n alana bir makbuz verir. Her hafta vezne-
dar Sekretere hesap verir». 

Satın alan, sat ılan malın ismini ihtiva eden bir bas ılı  form 
al ıp. Bunu doldurur ve satış  memuruna verir. Sat ış  Memuru da 
bunları  «kasanın bir kontrol belgesi olarak» Sekretere tevdi eder. 

Kooperatifin anasözle ş mesi 1845 de yeniden gözden geçirilmi ş -
tir. Revizyonlardan biri, ortaklar genel kurulunun ayl ık yapı lmas ı  
olmuş tur. Bu toplant ı ların konusu «ortaklığı n amaçlarını n, ilkeleri-
nin ve Statüsününün izah ı ndan, işlerin tartışı lmasından ve yb,- 
netim kurulunun ve memurları n dilek ve temennilerinin görü ş ülme-
sinden ibarettir». 

Rochdale ilkeleri 

Öncüler ı n anasözle ş melerinde tespit 	ettikleri . kurallar ile 
elde edilen baz ı  tecrübeler özetlenerek «Rochdale /lideri» ad ı  ve-
rilmiş tir. İlk Rochdale öneüleri bir ilkler listesi tespit etmii ş  de-
ğ illerdir (76). Rochdale önctilerinin tarihi ile u ğ raşan her yazar, 
farkl ı  bir liste düzentemi ş tir. Holyoake «özellikler =features» adını  
verdiğ i öndört ilke tespit etmi ş tir. 

Bununla beraber, 1860 y ı l ı nda Rochdale Ortakl ığı  sevk ve ida-
re kurallar ı nı  gösteren y ı ll ı k almanağı nda, kooperatifin i ş lemlerin-
de uyulacak noktalar ı  işaret etmi ş tir.. Bunlar ş unlard ır : (77). 

«Bu kooperatif Hareket hali haz ı rda toplum içinde mevcut çe-
ş itli din, ya da politik farklal ıklarla kar ış mak niyetinde değ ildir. 
Fakat, art ık bir bağ  ile her orta ğı n mü ş terek menfaati için, olanak 
ve enerji ve güçlerini birle ş tirmek istekindedir. 

(75) Interest at the rate bf 3 1/2 per cent per annum shall be paid upon all 

shares... the rernaining profits shall be paid to each members in proportion 

to the amount of money expended at the store» (iule 22). 

(76) A. BONNER. a.g.e sh. 48. 

(77) A. BONNER. a.g.e sh. 48-49. 

pe
cy

a



42 	 KOOPERAT İFÇİL İK NE ZAMAN DO ĞDU 

(1) Sermaye kendilerince sa ğ lan ı r ve belli bir faiz haddi uygulan ı r. 
(2) Üyelere yaln ız tedariki mümkün en temiz yiyecek maddeleri 

sağ lan ı r, 
(3) Tam ölçü ve ağı rl ık uygulanacaktı r, 
(4) Piyasa fiyat ı na göre satış  yapı lacakt ı r. Veresiye verilmeyece ğ i 

gibi böyle bir talep de bul,unulamaz. 
(5) Kazanç, her orta ğı n yapmış  olduğ u sat ın al ımlar ı n oran ı na gö-

re dağrtı lır. 
(6) Yönetimde bir kiş i bir oy ilkesi uygulan ı r. Ve ortaklarda cinsi-

yet fark ı  aranmaz. (78) 
(7) Yönetim, belli dönemlerde seçilen komitenin ve görevlilerin el-

lerine tevdi edilir, 
(8) Kazançtan belli bir pay, e ğ itim i ş leri için ayr ı l ı r. 
(9) Bilânço ve mali durum hakk ında ortaklara s ık sık rapor tak-

dim edilir. 

Bilâhare Milletleraras ı  Kooperatif Birli ğ i (ICA) bu ilkeler üze-
rinde baz ı  ufak tefek de ğ i ş iklikler yapm ış tı r: Rusya hariç, Roch-
dale ilkeleri hemen hemen bütün dünya ülkeleri taraf ı ndan genel-
likle ay-nen kabul edilmi ş tir. Fakat, as ı l ilkelerin ve bunlar ı n yorum_ 
lar ını n nas ı l olduğu hakk ında görü ş  ayrı l ıklar' vard ır. 

Kooperatifçilik ilkelerinin incelenmesini ayr ı  bir yaz ı ya bı raka-
rak, Rochdale kooperatifinin tarih içindeki geli ş melerine de ğ indıik-
ten sonra, bu ara ş t ı rmay ı  bitirmek istiyoruz. 

Eğ itime verilen önem 

1844 de kooperatifi kuran öncüler, ortaklarm e ğ itimine büyük 
önem vermi ş lerdir. Anasözle ş melerinin daha ilk ş eklinde «üretim, 
dağı t ı m, eğ itim ve yönetim güçlüklerini düzeltmek» teklifinde bu-
lunuyorlard ı . 

1848 y ı l ında Kooperatifin Toad Lane'deki binas ının tamam ı  
kooperatifin i ş galine geçince, ikinci kat bir okuma odası  olarak kul-
lan ı lmış  ve bir kitapl ı k kurulmas ı  için ilk adım atı lmış t ır. Bu faa-
liyetlerin örgütlenmesinden e ğ itim bölümünün kurulu ş u ortaya ç ık-
mış tı r. 

(78) 	Öncüier taraf ı ndan kabul edilen «bir ki ş i bir oy» ilkesi ile di ğ er demokratik 

ilkeler (yönetim ve denetimin bizzat ortaklar taraf ı ndan görülmesi) «Friendly 

Societies» (Kar şı l ı kl ı  yard ı m ş irketleri) nin kurulu ş  yasalar ı nda esasen mev-

cut idi. İ ngiltere'de bu ortakl ı klar, XVIII inci yüzy ı l ı n ba şı ndan beri ço ğ al. 

m ış  ve 1973 de ilk kanunî niteli ğ i kazanm ış lard ı . A. BONNER a.g.e. sh. 55. 
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Abraham GREEENWOOD 1877 de yazm ış  olduğu «Rochdale 
Haksever öneüleri s ı nı rlı  sorumlu kooperatifinin E ğ itim Dairesi: 
Dokusu ve Gelişimi» (79) adl ı  risalede ş unları  söylüyordu: 

«oncüler, günlük zor i ş leri gördükten sonra, hepbirlikte, dük-
kanın arka kı sm ındaki bir odada, haftan ın haberlerini öğ renmek 
için toplanmak adetinde idiler». 

1848 de Oneüler, dükkardarm ın bulunduğu binan ın tamamı nı  
tuttular. 1849 da bir okuma odas ı  (80) ve bir kitaplık tesis ettiler. 
Kitapl ğı n masraflar ı  gönüllü olarak haftada 2 peni ödenmek su-
retiyle kapat ı lmak istenmiş tir. Fakat gönüllü toplanan paralar mas-
raflar ı  kapatmay ınca, bu sefer, yard ım çağ rı s ında bulunulmuş tur. 
Bundan çok olumlu sonuç alınmıştır. Ortaklar, üç ayda bir yap ı lan 
toplantı larda 5 Sterlin hibe etmeyi kabul etmi ş lerdir. 

Ortakl ığı n Anasözleşmesinin Industrial and Provident Soeleties 
Act'ın kabul edilip yürürlüğe girdiğ i 1853 yı lında değ iş tirilmesi s ı-
ras ı nda kârlardan % 10 unun e ğ itim amaçları  için tefik edilmesi 
öngörülmü ş  ise de, Statünün tesaili s ı rasında memur (registrar) 
buna itiraz etmi ş  ve ancak % 2 1/2 bir tefrikinin yap ı labileceğ ini 
kaideten kabul etmi ş tir (81). Bir eğ itim Komitesi kurulmu ş , ve 
uzağı  gören müte ş ebbis bir ekip meydana getirilmi ş tir. Bilgi edin-
menin yolu, ara ştı rma olduğundan, güzel bir kitapl ık kurulmu ş tur. 
Yeni merkez binas ı nı n yap ım ı , 1867 de bitmiş  ve bir güzel okuma 
odas ı  ve ikinci katta ba ş ka eğ itim olanaklar ı  ile aç ı lmış tı r. 

Holyoake'e göre 1850 den 1855 e kadar gençler için ayda 2 pe-
ni karşı l ığı nda bir eğ itim hizmeti açı lmış tı r. 1855 den sonra, 14 ili 
40 yaş  aralarında, 20 ili 30 ki ş iye pazar ve per şembe günleri eki-
tilmeleri için bir oda ayr ı lmış tı . 0 devirde eğ itimin zorunlu olmad ı -
ğı  ve pek çok kooperatifçinin okuma ve yazma bilmedi ğ i unutulma-
malıd ır. Gene Holyoake'e göre 1883 de ilim, sanat ve teknoloji s ı nıf-
lar ında 400 ve 1886 da 500 ö ğ renci vard ı, (82). 

Eğ itimin ileri kolunda ekonomi politik, matematik ve Frans ız-
ca da verilmeğe baş lanmış tır. Halk için dersler de genellikle tarih 

(79) The Educational Department of the Rochdale Eeuitable Pioneers Society Lii -ni-

ted, its prigin and Development. 

(80) Bu odada seçilmi ş  gazete ve dergiler ortaklar ı n yazar ı na sunuluyordu. 

(81) A. BONNER. a.g.e sh. 55. 

(82) W. P. WATKINS - CO-OPERATION, 1937, Londra. F. HALL M.A., B. COM . 
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üzerine - o devirde halk ı  en çok cezbeden konu olarak - ihdas edil-
miş tir. Hatta Cambrige'den Profesör Stuart'a astronomi dersleri de 
verdirilmi ş tir, 

Bir Edebiyat Cemiyeti olan «The People's Institue» kapand ığı  
zaman 1_100 ciltlik kitaplığı nı n pek çok kitab ı  Oncüler tarafından 
sat ın al ınmış tı r. Ve böylece Rochdale Kooperatifi, ş ehirde en çok 
eğitimi bir kurum haline gellmi ş tir. Kooperatifin e ğ itimsel geliş -
melerinin çoğu, Enstitünün kütuphanecisi olan Abraham Green-
wood sayesinde olmu ş tur. Greenwood 1846 da Oncülere kat ılimış tır. 
Ve yalnız Rochdale'de değ il, fakat bütün İngittere'de de rehber koo_ 
peratifçi ve milli geli şmenin düzenleyicisi ve yaratıcı s ı  olmuş . 
tur (83),. 

Faaliyetin gelişmesi 

Kooperatif ilk y ıllarda ağı r ve fakat geriye bakmadan yolun-
da yürünı tiş tür. Liderler, bunca emek sarfettikleri ilkelerin yay ıl. 
mas ı  için de çalışı yonlardı . 

Kooperatif, 1847 de bir sars ıntı  geçirir gibi olmu ş tur. Ortak-
ların bir çoğu, mali güçlükler içinde idil ıen. Ve payların ı  bir başka 
ortağa satmaktan ba ş ka çare bulamam ış lard ır. Ancak kazanç 81 
Sterlinden 72 Sterline dü ş mü ş  olmas ına rağmen, sars ıntıyı  atlat-
mış tı r. Bu yıl içinde kooperatifin sermayesi biraz artm ış  ise de, bu 
az art ış  dahi manal ı d ı r. Ortaklar say ı s ı  80 den 110 a satış lar 1147 
Sterlinden 1915 Sterline çıkmış tır. Bu durum güven uyand ı rmış  ve 
müteakip y ıllar, i ş  hacmi, sermaye ve kazanç da yükselmi ş tir. 

Her üç ayda bir kooperatifin genel kuruluna mali durum bil-
diriliyor ve teş ekkülün memur ve yöneticileri ortaklar taraf ından 
sorguya çekilebiliyordu. 

Ortaklar 1848 de 140 iken, 1850 de 600 olmu ş tu. Sermaye 397 
Sterlinden 2.300 Sterline ç ı kmış tı  (85). Halk, tasarruflann ın ya-
t ı rdığı  yer hakkında iyi intiba sahibi olmuş tu, 

Aynı  devre içinde, i ş  hacmi 2.276 Sterlinden 13.180 Sterline 
yükselmi ş ti, faiz ve kar da 561 Sterlinden 991 Sterlin olmu ş tu. Bu 
büyüme, yeni ilavelerin yapı l ınası nı  intaç etti. Kuma ş , terzi, kasap 

(83) A. BONNER. a.g.e sh. 55. 

(84) A. BONNER. a.g.e sh. 51. 

(85) A. BONNER. a.g.e sh. 51. 
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ve ayakkabı  bölümleri ilâve edildi. Ve kütüphane ve okuma odas ı  ile 
birlikte dükkân 1851 de hergün aç ık kalmaya ba ş lad ı . 

Muhtemelen 1849 y ı l ında Rochdale Tasarruf Bankas ı 'nın (The 
Rochdale Savings Bank) iflas etmesi, Öncülerin geli şmelerine bü-
yük bir h ız vermi ş tir (86). Bu banka, şehirde i şçi tasarruflarm ın 
belli ba ş l ı  bir yatırım merkezi haline gelmi ş ti., Bankac ı lar, ayn ı  za-
manda sanayiciler idiler. Ve tasarruf tevdiatlar ına imalat i ş lerinin 
kayıplarını  kapatmak için kullan ıyorlard ı . Bankan ın piyasadan çe-
kilmesi, Oneülerin kooparatifinin i şçi tasarrufları  için en emin ya-
t ır ım yeri olarak görünmesini sağ ladı . Kooperatifin sars ıntıyı  at-
latması , ve gelişme göstermesi bu itimad ı  daha artt ı rdı . Sonra, koo-
peratifin demokratik k ıiruluşn, kendi tasarruflar ı  üzerinde bir de-
netim yapmak, ve paralar ının nas ıl sarfedildiğ ini gözleriyle görmek 
isteyen tasarruf sahiplerini de çekiyordu. 

Kooperatif De ğ irmen 

Perakende sat ış , Rochdale Öncülerinin ba ş langıçta giri ş tikleri 
ilk faaliyet idi. Öncüler, f ırsat olunca, üretime geçmek ve üretimin 
yararlarmdan pay almak için haz ı rdılar. Böyle bir te şebbüs 1850 
de baz ı  Rochdale'li tarafından giriş ilmiş ti. Bu bir kooperatif hubu-
bat değ irmeni idi. Sermaye güçlüğü çektiklerinden Öncülerin koo-
peratifin desteğ ini sağ lamak üzere, merkezlerini Öncülerin Kurba ğa 
Sokağı ndaki binasına ta şı mış lard ı . 6 sterlin sermaye toplanm ış tı . 
Bir geçici kurul tayin edilmi ş ti. Içlerinde öncüler de vard ı . 18 Ey-
lülde, Charles Howarth sekreter seçilmi ş  ve Rochdale Kooperatifin-
king benzer bir anasözle ş me haz ırlam ış tır. Rochdale Değ irmen koo-
peratifine 100 Sterlin yat ırmış tır ve ad ı na para yat ı rdı k' temsilci-
sini tayin etti. (Kanun, bir kooperatif in bir ba ş kas ına pay almas ı -
na müsaade etmiyordu). 

Rochdale'den takriben bir mil kadar uzakta bir ortakl ık, «The 
brickfield.Equitable Pioneers' Society»ye sermaye yat ırdı . Ve 1000 
sterlin kadar bir sermaye topland ı . Bir değ irmen sat ın al ı ndı  ve 
Öncüler, paylar ım 150 Sterline ç ıkard ılar ve aral ıkta 284 Sterlin ik-
raz ettiler. 1851 oca ğı nda değ irmen, hububat öğütmeye baş lad ı . Ve 
diğ er ortakl ıklar da bu değ irmene kat ı ldı lar. 

1852 de değ irmen kazana" geçmi ş ti. Ve 1853 sonunda aktifleri, 
pasiflerini aşmış tı . 

(86) A. BONNER. a.g.e sh. 49. 
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Bu kooperatif Değ irmen, tüketim kooperatiflerinin ilk birlikte 
teş ebbüsleri olmas ı  yönünden ilginçtir. 1850-51 y ı llarında ilk üye-
leri, altı  perakende kooperatif ile dokuz ferdi üyeden ibaretti. Bun-
lar arasında Rochdale'in ilk öncüleri ve be ş  de kadın vard ı . 1852 
sonunda yirmi iki ortakl ı k, değ irmen kooperatifi ile i ş  görüyord ►  

Ve itimat artil ıkça da ortaklar ın sayı s ı  da çoğ alıyordu. Bunlar de-
ğ irmen ile yalnız iş  yapmıyorlar, hissedar da oluyorlard ı . Bunları n 
çoğu Rochdale'den onalt ı  mil kadar uzakl ıkta idi, fakat değ irmen 
kooperatiflerle iyi, i ş  görüyordu. 

Diğer taraftan bu te şebbüs, bir çok kooperatifin ihtiyaçlar ı nı  
geniş  çapta kar şı lama yönünden giriş ilen bir teş ebbüs olmas ı  bak ı -
m ı ndan da manal ı  idi. Değ irinenin amac ı  basit idi. «karışı ksız un 
yapmak, yatı rı lan sermayeye faiz ödemek ve yönetim giderleri ç ık-
t ıktan sonra, geri kalan kazanc ı  ortaklar aras ı nda bunların değ ir-
men ile yapt ıkları  işlemlere göre dağı tmak idi (87). 

Teş ebbüs bir «üretici» kurulu ş  idi. Tüketici te şebbüs taraf ı n-
dan denetlerien ve desteklenen, onun menfaat ı na çal ış an bir te şeb-
büs... 

Üretim Kooperatifi 

Oneüler, «üretici» bir ba şka kooperatif te şebbüs daha kurdu-
lar: bunlar ı n en dikkate değeri «The Rochdale Co-operative Manu. 
facturing Society» idi (88). Sermaye bir anonim ş irket şeklinde 
pay sahipleri aras ı nda bölünmü ş tü. Rochdale Oncüleri Kooperatifi 
bu ş irkete sermaye yard ı mında bulundu. Her üye, iki pay ald ı . Fa-
kat herbiri 5 Sterlin olan yirmi hisseden fazla alamad ı . Bu serma-
Sre tahhüdünü haftada 1 shilling ödemek suretiyle yerine getirecek-
lerdi. Kazanç, sermayeye % 5 faiz, ve %. 7 1/2 zarar için ödendik-
ten sonra, geri kalan sermaye ile emek aras ında eş it surette 
necekti. Kazanç, emekçiler aras ında, ald ı klar ı  ücrete göre bölüm-
cekti. Bu ortakl ığı n öncüleri aras ında, James Smithies, Abraham 
Greenwood, William Cooper ve J.T.W Michell vard ı , Bu sonuncu-
su, üretici ş irketin ve daha sonra da Co-operative Wholesalie Soci-
ety»nin reisi oldu. Bu durumda, onun tüketim kooperatiflerini kuv-
vetle desteklemesi ve üretim kooperatiflerine kar şı t olmas ı , İngiliz 
kooperatifçiliğ inin örgütlenmesi, politikas ı  ve amacında önemli et-
kisi olmuş tur. Üretim kooperatifçili ğ ine karşı  oluş u, Rochdale Ma-
nufacturing Society»nin tarihinin sonunu tayin etmi ş tir. 

(87) A. BONNER. a.g.e sh. 52. 

(88) A. BONNER. a.g.e sh. 53. 
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Başar,ılar 

Ortakl ık baş arı lı  oldu. iş çilere iyi faiz geliri sa ğ ladı ., O kadar 
ki, 1859 da, ortakl ık o kadar geliş ti ki, yeni bir değ irmen inş aas ına 
karar verildi. Ilave sermaye talep edildi ve hemen sa ğ land ı . Fakat 
yaz ık ki, pek çok yeni pay sahipleri, sadece karli yart ırımla ilgilen-
miş lerdi. Ve kar da ğı tım ın kanunla yasak edilmesi yolunda bir 
hareket baş ladı . Bu hareket hedefine 1862 de ula ş tı . Kar dağı tım 
kald ı rı ld ı . Ve ortakl ık yaln ız hissedarlar ına kar sağ layan bir anonim 
ş irket ş ekline geldi. Tabiat ıyle kooperatif mensuplar ı  teşebbüsün 
bu ters yönüne hayli ş aş tı lar. Abraham Green wood şöyle diyordu: 
İ lk kurucular, kar da ğı t ım ilkesine olan güvenlerini kaybetmi ş ler-
dir. Bu, ş irketin catiibe unsuru idi. Ve ortakl ığ a «bir ebedi» te-
mettüyü almay ı  düş ünenleri. çekiyordu.» 

Bu kimseler paralar ı nı  ş irkete pay almak için süratle , getir-
rniş lerdi Ve böylece pay sahipleri birden 200 den, ya da 300 den 
1400 e çıkmış tı » (89). 

(Arkas ı  var) 

(99) A. BONNER. a.9.e sh. 54. 

pe
cy

a



COOPERATIVE DEVELOPMENT DURING THE PAST 
50 YEARS IN TURKEY 

«To make cooperative is to unite 
the materials and moral powers 
as well as the intelligence and 
abilitles» 

K. ATATÜRK 

1973 is the 110 th anniversary of the Turkish Cooperative 
Movement, because whose beginning dates back to 1863,, when 
Midhat Pacha carried out an experiment in the field of agricul-
tural credit at Pirot, a town on the Bulgaristan - Yugoslav 
frontier. 

Pacha's country bank, Memleket Sand ığı , was a straightfor-
ward, credit society designed to counteract the evil of local 
money - lenders. To encourage the peasants in habits of thrift 
and to accumulate reserves for the bank. Midhat Pacha intro-
duced a system of compulsory deposits. Farmers had to place 
with the bank a portion of their profits from the sesle of produce 
grown on the land belonging to the State. As funds mounted, 
credit was available. Thus is was out of necessity that Coope-
ration developed in Turkey. 

Subsequently, Pacha founded numerous similar banks, 
until in 1889 their function was taken over by the present Agri-
cultural Bank of Turkey. 

Consumer and productive forms of Cooperation came later, 
and it was not until 1912 that the first retail store just opened 
in İ stanbul. In the ,same year, the first producers' society was 
established arnong fig - growers. Other producers' organisatians 
developed and a survey carried out in 1929 revealed that there 
were about 20 societies ranging from pure agricultumlists to 
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tabacco - growers, fruit - growers, cotton - growers and market - 
gardeners. 

All these societies were established out of the members' 
own resources, but many of them subsequently failled, gene-
rally ,speaking, due to lack of managerial and commercial expe-
perience. 

Cooperative Movement after the prociamation 
of the Republic. 

At present, there are 15.992 cooperative societies with a 
membership of 3.449.147 in Turkey (the end of 1972). A brief 
description of the various activities of the Turkish Cooperative 
Movement will give us an idea of the scope of the tasks dis-
charged by National Movement. 

The years after 1923, date of the proclamation of the re-
public, are characterised by a continuously increasing of the 
cooperative activities in various branchs of the economy. At 
the same time, the attention of the governmental circles has 
been gradually drawn to the cooperative movement. And, now, 
the Cooperation is in the way of the playing an important role 
in the development of the national economy. 

Article 51 of the Turkish. Constitution prescribes that «The 
State shall take the measures which will provide the develop-
ment of the cooperative movement». The Five Years Plans also 
support this movement. 

Above all, the cooperative Movement is considered neces-
sary to improve the economic and social position of the agricul-
tural population. So, a great importance has been giyen for 
the rural development througouht the Cooperation. 

Now, let us go to present a brief survey on its present 
position : 

Agricultural Credit Cooperatives 

Agriculture constitutes the base of Turkey's national eco-
nomy. In Turkey agricultural units are, on the whole, small 
and their investments are inadequate. In the present state, 
these units are unable to operate efficiently and make savings. 
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Turkey's foremost problem. as a country which is seeking 
the ways of developing economically, centers around the pro-
rnotion of its agriculture. Among the different types of collec-
tive effort auxillary to development, the cooperative movement, 
which concerns itself with providing credits to farmers and 
helping them to drive the maximum benefit from their produce, 
is of paramout importance. 

The aim of agricultural credit cooperatives is to provide 
credits to farmers as well as to insure efficiency in his economic 
activities. In Turkey, cooperative efforts connected with agri- 
cultural credits are guided by the Agricultural Bank. Such 
guidance is not an end in itself, but is intented to educate and 
instruct. 

Today, agricultural credit cooperatives and agricultural 
marketing kooperatives as well as rural multiporpose develop. 
ment cooperatives form the principal sector within the Coope- 
rative Movement in Turkey. It was after the promulgation of 
the Law relating to the formation of the agricultural Credit 
Union in 1924 that the first of these credit unions was estab-
lished by the famous Turkish Cooperator, Nusret UZGÖREN, 
at Trebizonde on the Black Sea. Several credit unions were set 
up under this law, but their development was disappointing 
The Turkish Agricultural Bank, therefore, suggested an new 
law, and in 1935, the Law relating to agricultural credit coope-
ratives, No. 2836 and at the same time, the Law relating to 
agricultural markenting cooperatives, No. 2834 were passed. 
Since 1972, the agricultural credit cooperatives are submitted 
to a new law, No. 1581 which makes provision for their reorga-
nization. Up to the present, all agricultural credit cooperatives 
and marketing cooperatives came ender the provisions of that 
two laws (No. 2836 and 2834) k  and they have done much to 
improve the lot of the producers, discourage speculative prac-
tices and provide the farmer with betters standarts of living. 

In Turkey, there were 2.040 agricultural credit cooperatives 
with 1.305.646 members at the end of 1972. These cooperatives 
serve to 21.554 villages. Their total capital is 213.082.357 millions 
Turkish Pounds. 

The number of the agricultural marketing cooperatives was 
at the same date, 635. They had 252.085 members. These coope- 
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ratives had been amalgameted in 32 unions. Their total capital 
was 288.597.000 tp. Like the agricultural credit cooperatives, 
they are supported financially by the Agricultural Bank. Re-
gional unions execise considerable influence on the marketing 
of cotton, tobacco, nuts etc. The Unions own factories for pro-
cessing produce for export. 

Multipurpose Rural Development Cooperatives 

In order to develop the small units, and convert them into 
family operations capable of surviving. it is necessary to teke 
all the measures that will help to produce equipment needed 
in their operations Foremost among these measures are edu-
cations, organization and a credit system suited to the peasants. 

For this purpose, a project was undertaken and is now in 
process of implementation, designed to provide the capital 
which will play the principle role in the economic development 
of the villages. The results derived from the project are very 
interesting. By the implementation of this project some coope-
rative members got priority to be sent abroad by the State 
Employment Service. 

Turkish workers began to be sent to foreign countries and 
especially to Germany through official channels in 1961. In 
the years that followe their numbers increased considerably. 
At present, the number of Turkish workers abroad is over one 
million. The most important point to be stressed here is the 
fact that the majority of those workers are peasants. They 
venture to go abroad in the hope of improving their financial 
situation and to achieve this goal they spend very little of what 
learn, save the rest and transfer these saving to Turkey in the 
form of foreign exchange. In fact, 750.000.000 was thus trans-
ferred to Turkey by our workers in 1972. There is a tendency 
among Turkish workers abroad to invest their saving in certain 
enterprises. As a master of fact, a group of industrial workers 
has already taken the initial step to found joint - stock compa-
nies with large capital outlay and their venture has met with 
the full support of the Government. 

Peasants, who constitute the majority of Turkish workers 
abroad, have,  shown the tendency to invest in enterprises in 
their villages. Yet, in order that rural development may be 

pe
cy

a



COOPERATIVE DEVELOPMENT DURING THE PAST 
	

53 

50 YEARS IN TURKEY 

realized in the best manner, it would be more advantageous 
to put these saving to profitable use right in the villages, parti-
culary within the framework of Cooperative societies. It is most 
apprepriate that the State and the relevant organizations spent 
extraordinary efforts to promote, encourage and organize the 
cooperative movemnt in such villages. 

Noverthele ş s, in order to encourage and realize the coope-
rative movement in a manner most advantageous to rural de-
velopment, cooperatives should be founded before the peasants 
go abroad rather than gathering them together under the roof 
of a cooperative ,  after they come back. 

It is with this consideration in mind that an interministerial 
committee concerned with the problems of ,workers abroad took 
up this matter in 1965 and: by the year's end put into effect 
the project entitled «Giving priority ta villages which set up 
cooperatives before sending workers abroad». 

The principle behind the project is this ; To bring village 
development to realization, encourage the cooperative move-
ment and in order that the necessary capital may be obtained 
for the cooperatives established according to this project, give 
preference to its members by sending them abroad. 

The success of the project has prompted the Ministry of 
Rural Affairs to extend' the project in 1966 to cover the whole 
country. 

Now, in Turkey, there are 3.665 multipurpose rural deve-
lopment cooperatives and they serve more than 196.000 members. 

We can summarize the purpose of these cooperatives as 
below›: 

- to increase profit of farmers' operations, 

— to provide production means, 

— to organize marketing facilities, construct and conduct 
marketing installations, 

— to provide cheap consumption commadities, 

— to support and contribute to the activities, related to 
the establishment of the agricultural industry. 
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Soil and Water Cooperatives 

These cooperatives are organized by the Soil Conservation 
and Irrigation General Directorate of the Ministry of Rural 
Affairs. Farmers who want to irrigate and improve their land 
are united to establish «Soil and Water Cooperatives» by the 
General Directorate, that grants them certain amount of credit 
and technical assistance. Today, the total number of this type 
cooperatives is 1.037 with 66000 members. 

Sugar Beet Cooperatives 

In connection with agricultural cooperative organisations, 
mention should be made of the Beet Producers' Societies foun-
ded on the initiative of the Board, of the Society of Turkish 
Sugar - Mills, a State enterprise. The intention was to organise 
beet producers so that they could eventually become to owners 
of existing, or new sugar milis. Since 1951 19 societies of beet 
producers have been formed, and their membership in 1972 

was 440.344. Generally speaking, it can be said that al], beet 
producers are organised within the societies, which are gat-
hered in one Union in 1972. Moreover, in March 1954 the Beet 
Producers' Bank was established with a capital of 2,5 million 
Turkish pounds. 

Weak Consumer Movement 

Consumers' cooperatives have not as yet made any great 
impact on the national economy, and do not in fact operate on 
genuine cooperative principles. They generally seli on credit to 
customers irrespective of whether they are mebers or non -
members, there is no wholesale society or union to supply them 
with, goods or to give them' advice on cooperative matters. 
There is also a dearth of qualified staff, ignorance of - funda-
mental cooperative principles, and a lack of confidence between 
members and officials of the societies. 

Guarantee Societies 

Artisans guarantie societies have developed very satisfac-
torily since 1951. They function as credit societies for their mem-
bers who are small tradens or artisans. They charge a low rate 
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of interest and in December 1972 there were 500 of them. Their 
membership totalled 228.728, and their paid-up capital was 158.2 
million Turkish pounds. Only the People's Bank is allowed to 
suppply the guarantee societies with credit. 

In August 1972, the guarantee cooperative societies have 
established their Central Union, to which 337 societies are 
affilieted. 

Housing Societies 

Finally in recent years another branch of the Cooperative 
Movement has been making headway amongst large sections 
of the middle classes, and particularly amongst civil servants 
and executives. The housing shortage in Turkey, particularly 
in the towns, is acute, but the Government has fostered the 
development of housing cooperatives. At the end of 1972, there 
were about 5.120 housing cooperatives with a 216.000 mem-
bership. 

Cooperative Legislation 

There exists three mains laws in Turkey, those : 

a) Regulating the agricultural credit cooperatives. 

At present, these cooperatives are governed by special Law 
No. 1581, which replaced the Law No. 2836 dated 27 october 1935 
which had regulated the legal status of these cooperatives till 
1972. 

b) Regulating agricultural marketing cooperatives and 
their unions, (Law No. 2834.) 

At least, 10 farmers are needed to from an agricultural 
marketing cooperative, and 3 agricultural marketing coopera-
tives can form an Agricultural Cooperative Marketing Union, 
at the producing and marketing centers of the crop that they 
are dealing .. 

c) Regulating all other types of cooperatives (Law No. 
1163, of 24 April 1969). 
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Since 1949, the Turkish authorities, especially the Turkish 
Cooperative Association, have been fully aware of the necessity 
of revising the cooperative legislation of Turkey. 

Cooperative societies, including the multipurpose Rural 
development cooperatives, are at present governed by Law No. 
1163 of 1969, which has provided the unity for the first time. 
This new cooperative law improves the previous legislation. It 
allow for a better coordination at the interministrial level, as 
well as the application of a wider cooperative information an 
training programme. 

The Turkish Cooperative Association 

It is founded at İ stanbul University in 1931, and it is moved 
to Ankara in 1933. The Association has been declared as an 
Association Serving Public Interest in 1946 by the Government. 
The subject with which the Association is concerned is theore-
tical and practical cooperative work. Its object is to propagate 
the cooperative spirit and idea, and to support activities in 
this direction. 

The Association offers quite a large library service to all 
cooperators. The library has main Turkish and world coopera-
tive text, reference books and periodicals. 

The Association organizes conferences congresses and 
seminars very often on the main cooperative problems. It gives 
all kind of information about Turkish cooperative movement to 
the international organisations. And, it is affilieted to the Inter-
national Cooperative Alliance. So, the Association represents 
Turkish Cooperation at international meetings. 

The Association prepare training programs with the coope-
rative organisations of different countries for Turkish coope-
rative leaders. One, the most important of them was the colla-
boration with the kind interest of German Government for 10 
years to train 60 cooperative leaders annually. Turkish side of 
this program was conducted up a few years ago by the Asso-
ciation. 

As a matter of the fact, at the and of 1965, in conformity 
with the technical assistance of German Government of Turkey, 
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a cooperative training project has been taken effect for the first 
time, and 29 Turkish cooperators have found the possibility to 
train in Germany during 1966. As the second application of 
this cooperative training project, in addition, 28 cooperators 
gone to Germany at the end of 1966. As one intend that the 
project will continue ten years, Mr. Jalden, Adviser at the Fe-
deral Ministry of Economic Aid, Mr. Dr. Meyerholz and Mr. 
Schiffgen from the Raiffeisen Union were came in Turkey for 
the appreciation of the first application of the project. Till now, 
a serie of study and training visits to various important coope-
rative institutions in Germany is arranged in order to see the 
activities in place. We can say that, in brief, this promotional 
training program has contributed to educate the employees 
recruited from various cooperative organisations in Turkey. 

C onclusio 

There is no simple answer to the proble,ms that face the 
Cooperative Movement in Turkey, but important • changes are 
taking place, espcially in the agricultural field. These changes 
are in the nature of increase the development of the societies 
during the last 4 years. 

Today, the factor accounting for the principal difficuaties 
faced by the Turkish Cooperative Movement is a considerable 
educational deficit. At the moment, there is no training center 
for all cooperators at national level. However, every year new 
recruits are training and sent to the field to experience by 
some Institutions which interest in Cooperation as «The Tra-
ining Center of the Agricultural Credit Cooperatives' Empao-
yees», Turkish People's Bank and the Turkish Cooperative 
Association. 

Perhaps of more importance is, at national level alsa, the 
problem of auditing. At the present, the audits of primary 
societies are done by the auditors of the cooperatives themself 
and the staff of the Ministry of Commerce. But this is not suf-
ficient. Although the Turkish Cooperative Association is in 
favour of the formation of an Audit Union, there is no any 
Union of this kind. 

Another problem of the Turkish Cooperative Movement is 
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the formation of a Cooperative Bank. It is hoped that this Bank 
would begin operations during coming five years. 

The results obtained in the fifty years of the Turkish coo-
perative activides show however good reason for optimism in 
the future. This Cooperative Movement is promising. Some 
cooperative area, members are beginning to be able to play an 
important part in public affaire. The annual congress of the 
various regions an opportunity to discussion of cooperative and 
economic problems. Today's nation wide cooperative organi-
sations is the fruit of tl ıe great efforts which have been made 
during fifty years. 

We cannot accept that tomorrow will be not more advanta-
geous than today, because we are living in a age of rapid inno-
vation. The Turkish Cooperative Movement has its disposal 
the resources, the energy and the imagination to solve the 
problems facing it. 

Harun PASTANOĞ LU 
Vice - President of teh Turkish 

Cooperative Association, Ankara 
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Bizi tercih edenlere sorduk! 

Neden 
Türkiye 

Halk 
Bankas ı? 

sür'atl ı' ve mü ş teriye 
kolaylık sağ layan bir bankac ı lı k 
servisimiz var. 
Küşük.Sanayi'yi kalk ındı rrnak gi-
bi güzel bir gayeniz var. 
Hizmeti mü ş terinin aya ğı na götü-
rebilmek iç ı n her y ı l bir şok yeni 
şubeler a şı yorsunuz. 

TÜRKIYE 
HALK 

BANKASI 
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