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THE TURKtSH 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 beg ınning 
of 1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing 
at that date. 

The Society changed its name as the a 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 direction. 

In order to achieve the objects outlined in its statutes, the Association 
angages in the following activities : 

a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of 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 varlous 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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MUHTELİF SİYAS İ  REJİ MLERDE KOOPERATIFÇILIK 
HAREKET İ  

Dr. Rauf ARIKAN 

L Konunun kapsamı  

Kooperatifçilik hareketinin farkl ı  siyasi rejimlerde durumu, 
uzun yıllardan beri kooperatif literatüründe önemli bir yere sa-
hip olmuş tur. Üye, kooperatif ve devlet üçlüsünün, kooperatif eko-
nominin gelişmesinde temel unsurlar oldu ğu kabul edilmektedir. 
Üyelerin faaliyetleri, mevcut sorunlara duyduklar ı  merak ve is-
tekli ş ekilde kooperatif idealine kendilerini hasretmeleri, söz ko-
nusu üçlü unsurun insanla ilgili yönünü te ş kil etmektedir. Koo-
peratif unsuru, münferit bir te şebbüs veya organizasyon birimi 
olarak kendi davran ış  ve felsefelerini kapsamaktad ır. Üçüncü un-
sur olan devlet ise, bu etüdümüzün konusunu meydana getirmek-
te ve kooperatiflerle sürdürdü ğü her türlü ili ş ki yönünden önem 
taşı maktad ır. 

Bu yaz ıda, devlet - kooperatif ili ş kileri ,farkl ı  ekonomik ve 
sosyal sistemlerde kooperatifler, her şart altmda ya ş am ını  sürdür-
mekte olan kooperatif harekete ra ğmen hükümetlerin de ğ iş ik tu-
tumları  ve nihayet bunlar ın karşı lıklı  etkileri incelenecektir. Koo-
peratif - devlet ili ş kileri ve hangi politik atmosferin kooperatifçili-
ğ in gelişmesine daha elveri ş li olduğu tartış mas ında değer ta şı yan 
ve yaygın olan görüş leri özetlemek faydal ı  olacaktır. 

Kooperatifçilik ve politik ortam, muhtelif yazarlar taraf ından 
iki temel kategoride ele al ınmaktad ır 

1 — Siyasi rejimlere ele alan birinci kategoride a ş ağı da veri-
len gruplamalar yap ı lmakta ve bu terimlerin ifade etti ğ i çağ rışı ma 
dikkat çekilmektedir. 
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MUHTELIF SIYASI REJIMLERDE 
KOOPERATIFÇILIK HAREKETI 

a. Kapitalizm ve komünizm (1), 
b. Kapitalist ülkeler, komünist ülkeler ve az geli ş miş  ülke-

ler (2), 
c. Liberal devlet, sosyal devlet, sosyalist devlet, totaliter dev-

let, fa ş ist devlet ve henüz aç ı kl ık kazanmam ış  devletler (3). 

2 — İ kinci kategori ise, hükümetlerin kooperatiflere kar şı  ta-
kındığı  tutumu esas almaktad ır (4) (5). 

Bu görüş ler genellikle, devlet ve kooperatif ili ş kilerinin önemi 
üzerinde durmakta, farkl ı  sosyal ve siyasi rejimlerde bu ili ş kilerin 
belirli kalk ınma modelleri ortaya ç ı kartt ığı n ı  ve bu modeller içe-
risinde kooperatiflerin organize olduklar ını  belirtmektedirler. 

II. Kooperatifçilik, devlet ve siyasi ortam 

Rochdale kooperatif öncülerinin, bir as ır önce küçük sat ış  
dükkanlarını  kurmalarından bu yana yeryüzünde çok ş ey değ iş -
miş tir. Sosyal, ekonomik, siyasi ve teknik alanlarda büyük dev-
rimler yap ı lmış t ır. Ancak kooperatif hareketin temel fikirleri ve 
nedenleri konusunda daha az de ğ iş melerle kar şı laşı lmış t ır. Mo-
dern kooperatifçilik hareketi, bütün k ı t'alarda milyonlarca ki ş iyi 
kapsamaktad ır. Farkl ı  biçimlerde ya şayan ve geli ş me gösteren 
kooperatifçilik, mensuplar ının çok değ iş ik olan maksatlar ına eri ş -
meye çabalamaktad ır. Üretim, hizmetler ve tüketicilerin ihtiyaç-
larını  temin etmek gibi sahalarda çal ış an muhtelif insan gruplar ı-
nın çıkarlanyla yak ından ilgili bulunan kooperatiflerin, faaliyet 
dışı  b ıraktığı  konular çok s ını rl ıdı r. 

Çok değ iş ik biçimlerde olabilen kooperatiflerin geli şmeleri ve 
özellikleri bir çok ş artlara bağ lı  olmakla beraber, bir ülkenin siya-
si bünyesi ve hukuki sistemi ba ş ta gelmektedir. Ekonomilerde dev-
letin ağı rlığı nın giderek artmakta olu ş u, idari organla olan ili ş kile-
ri, kooperatifçilik tarihinde ş imdiye kadar görülmemi ş  derecede 

(1) Andrew J. Kress, Capitalism - Cooperation - Communism. Ransdell Incor-
porated, Washington 1935. 

(2) G. Y. Blank, Cooperative Principles in the Modern World. Coop. College 

Papers, Na. 13, Loughborough 1967. 
(3) G. Davidovic, Towards a Cooperative World. Coady International Inst., 

St. Francis Xavier Univ., Antigonish, Nova Scotia. 
(4) Franz C. Helm, The Economics of Cooperative Enterprise. The Coop. 

College, Tanzania and Univ. of London Press Ltd. 1968. 
(5) Paul H. Casselman, The Cooperative Movement and Some of its Prob. 

lems. Philosophical Library, Newyork 1952. 
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MUHTELIF S İ YAS İ  REJİMLERDE 
KOOPERATIFÇILIK HAREKETI 

önemli hale getirmi ş tir. Kooperatifçili ğ in sosyo-ekonomik bir ha-
reket olmas ı  ve ilgili ülkenin kanunlarma tabi bulunmas ı  nede-
niyle, kooperatifler, ülkenin idaresiyle ilgilenmek zorunda kalm ış -
lard ır. Bu yaz ıda, kooperatiflerin hükümete kar şı  olan tutumlar ı  
inceleme d ışı  b ı rak ı lmakla beraber, üç alternatif söz konusu olabi-
lir. 1. Kooperatiflerin kendi siyasi partileri olabilir, 2. Bir siyasi 
partiyi destekleyebilirler, 3. Siyasi olarak tarafs ız bir politika takip 
edebilirler (1). 

Hükümetlerin, kooperatifçilik hareketi kar şı s ı nda tak ındı kla-
rı  davran ış  biçimlerini s ın ıfland ırmaya geçmeden önce, ba ş langıç-
tan itibaren bu davran ışı n geçirmiş  olduğu tarihi kademelere i ş a-
ret etmekte fayda vard ır. Bu kademelerde hükümet davran ışı  şu 
s ıray ı  izlemiş tir. 1. İ lgisiz, 2. Ş üpheci ve tedbirli, 3. Aç ık olarak 
düş man veya destekleyici. Yani, kooperatif hareketin ilk defa do ğ -
duğu ülkelerde hükümetler önce konuya hiç ilgi göstermemi ş ler, 
geliş me devam ettikçe ilgi duymaya, fakat şüpheci bir davranış  içe-
risine girmeye ba ş lam ış lar, son safhada ise tutumlar ın ı  aç ı kça be-
lirtmek zorunda kalm ış lard ır. Bu şekilde davranma= sebepleri 
her ülkede ve her devirde de ğ iş ik olmuş tur. Bu sebepler a ş ağı da 
belirtilenlerden biri veya bir kaç ı  olabilir. 

a. Kooperatif liderleri mevcut ekonomik durumu tenkid et  
miş lerdir. 

b. Kooperatif liderleri veya kooperatif çevreleri, reformlar ve 
baz ı  tedbirler al ınmas ı  için hükümete bask ı da bulunmuş lard ır. 

c. Kooperatifçilik hareketi ve devlet, farkl ı  ideolojiye sahip-
tir. 1935 de Sovyet Rusya'da kooperatiflerin ilgas ı , 1945 den sonra 
birçok sosyalist ülkede kooperatiflerin çözülmeye u ğ ramalar ı  (Çe-
koslovakya örneğ indeki gibi), 1950 lerde Ghana'da kooperatiflerin 
devletle ş tirilrnesi canl ı  örneklerden baz ı ları dır. 

d. Hükümetler kooperatiflere el koyarlar veya çok s ınırlayıcı  
tedbirler al ırlar. Çünkü kooperatifler a şı rı  ş ekilde siyasete girmi ş  
olabilirler. Bu çe ş it davran ış tan maksat genellikle, kooperatifleri 
tarafs ız hale getirmektir. 

P.H. Casselman, 1952 de, kooperatif ile siyasi iktidar ili ş kile-
rini incelemi ş  ve a ş ağı daki s ınıfland ırmay ı  yapmış tır. 1. Koopera-
tiflere karşı  düş manca davranan hükümetler, 2. İ lgisiz kalan hü-
kümetler, 3. A şı rı  sempati besleyen hükümetler, 4. Dengeli bir dav-
ranış  içerisinde olan hükümetler. 

(1) Paul H. Casselman, a.e. 
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MUHTELIF SIYASI REHMLERDE 
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Dikkate değer bir noktad ır ki, Casselman'dan yirmi y ı l kadar 
sonra ba ş ka bir yazar ayn ı  s ı nıflamayı  yapmış , fakat bu defa, «dü ş -
manca davran ış »tan söz etmemi ş tir (2). Bu demek değ ildir ki, yer-
yüzünde kooperatiflere kar şı  düşmanca bir tutum güden iktidar-
lar kalmamış tır. Belki de, bu yolda al ınan mesafenin büyüklüğü-
ne iş aret etmektedir. Söz konusu edilen s ınıflamay ı  biraz daha 
aç ıklamakta yarar vard ır. 

Kooperatiflere kar şı  ketum yada ilgisiz davranan hükümet-
ler, zaruri olan tescil i ş leminden başka birş eyle ilgilenmezler. Bu 
durumda kooperatifler genellikle, tamamen ba ğı ms ız kalırlar ve 
kendilerini başka ekonomik te şebbüslerle ayn ı  kabul ederek faa-
liyetlerini kendi ba ş larına devam ettirirler. Bu gruba örnek olarak 
İngiltere ve Birle ş ik Amerika'daki kooperatifleri gösterebiliriz. 

Kooperatifçilik hareketi ile k ısmen ilgilenen hükümetler, eko-
nomik ve tar ımsal politikalar ında kooperatifçilik için baz ı  temel 
kolaylıklar ve yard ımlar sağ lamak suretiyle kooperatif çili ğ in ge-
lişmesinde belirli bir dereceye kadar aktif rol al ırlar. Teşvik ve 
kolayl ıklar aras ında kooperatifçilikle ilgili eğ itim ve öğ retim, ara ş -
tırma, indirimli vergi tatbikat' ve kredi kolayl ı kları  gibi unsurla-
rı  sayabiliriz. İ skandinav ve Avrupa ülkelerinin ço ğu bu grupta yer 
almaktad ır. 

Üçüncü kategoride hükümetlerin kooperatifçilikle daha ileri 
derecede bağ lant ı  kurduğunu görüyoruz. Bu ş ekildeki hükümetler, 
kooperatiflerin organizasyonu ve kontrolünde gerçek bir rol oy-
narlar. Bunun neticesinde de, devlet ve resmilik kokan bir koope-
ratifçilik neşvünema bulur ve üyeler aras ında kooperatiflere kar-
şı  bir soğukluk ve çekingenlik peydah olur. Zira art ık, koopera-
tiflerin sevk ve idaresi ve yayg ınlaş tırı lmas ı  hükümetlerin görevle-
ri aras ında yer alnlış tır: Kalk ınmakta olan ülkelerin ço ğu bu gru-
ba dahildir. Türkiye'de devletin güdümü ve insiyatifi alt ındaki koo-
peratifler böyledir. Hindistan'da devlet kooperatiflerle özel şekil-
de ilgilenmekte ve kredi, eğ itim vb. gibi kolaylıklar sağ lamakta-
dır, ayrıca kooperatiflerin ilk be ş  yı lda kuruluş  masraflar ının % 25 
ini karşı lamaktad ı r. Endonezya'da kooperatiflerin idare ve yöneti-
minde çalış anların ücretlerini devlet vermektedir. 

Dördüncü ve son kategorideki hükümetler, do ğ rudan doğ ruya 
ve aktif olarak kooperatiflerle iç içedirler. Yani devlet, kooperatif- 

(1) P.H. Casselman, a.e. 
(2) Franz C. Helrn, a.e. 
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MUHTELIF SIYASI REHMLERDE 
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lerin yönetimi ve i ş letilmesini bizzat üstlenmi ş  bulunmaktad ır. 
Hükümet genellikle, kooperatiflerin lehine olmak üzere, koopera-
tiflerle diğer te ş ebbüs ş ekilleri aras ında bir ay ırım yapmaktad ı r. 
Hükümetin resmi durumu sadece rehberlik olmakla beraber, koo-
peratiflerin idaresini de yürütmektedir. Bu uygulamay ı  aş ağı da 
belirtilen tedbirlerin yard ımıyla gerçekleş tirmektedir : 

a. Devlet kooperatifçiliğ i bir monopol halinde geli ş tirir. Ba ş -
ka bir ifade ile devletin geli ş tirdiğ i kooperatifler, devlet monopolü 
haline gelecek ş ekilde kuvvetlenirler. 

b. Kooperatif üst örgütlerini kurmak ve onlara finansman 
kaynağı  sağ lamak suretiyle üye kooperatiflerin pazarlama, tedarik 
ve kredi ihtiyaçlar ını  karşı lar. 

c. Üst örgütlerden ayr ı  olarak devlet, kooperatiflerin yönetim 
ve finansman ına katk ı da bulunur. 

Sosyalist ülkelerdeki kooperatifler bu son kategoriye dahil 
edilmektedir. Serbest rekabetin hakim oldu ğu ülkelerde ise bu tür 
ilişkiler, kooperatif hareketinin ba ş ladığı  ilk devrelerde görül-
mektedir. Örneğ in, 1930 ların başı nda Birle ş ik Amerika'daki tar ım-
sal kredi kooperatiflerine kar şı  hükümetin tutumu, dördüncü ka-
tegoriye dahil edilmektedir. 

İ lk iki kategoriye dahil edilen davran ış  biçimleri, kooperatif-
çiliğ in bir halk hareketi olarak do ğ duğu ve günümüzde de yüksek 
bir iş letmecilik seviyesine eri ş en serbest pazar ekonomisine sahip ül-
kelerde görülmekte ve benimsenmektedir. 

Son iki davran ış  ise, ekonomileri merkezi planlamaya daya-
nan ve kooperatif sektörden belirli sabit hedeflerin beklendi ğ i ül-
kelerde yayg ındır. Bunlar çoğunlukla geli şmekte olan ülkeler ol-
duğu için, kooperatifler, ekonomik kalk ınmanın çok önemli, hat-
ta baş l ıca vas ı tas ı  kabul edilmektedir. Endonezya, M ı s ır ve Hin-
distan' ı  örnek olarak gösterebiliriz. Bu ülkelerde kooperatifler ta-
mamen geli şmemi ş lerdir. 

III. Sonuç 

O halde, farkl ı  şekildeki hükümet davran ış ları  hem münferit 
kooperatifleri hem de kooperatifçilik hareketini etkilemektedir. 
Bu etkinin derecesi söz konusu ülkenin ş artlar ına ve ekonomik ge-
lişme seviyesine bağ l ı dır. Ideal olan durum, bir ülkede koopera-
tiflerin kendi kendilerine geli ş meleri ve finanse etmeleridir. Koo- 

pe
cy

a



8 
	

MUHTELIF S İ YAS İ  REEMLERDE 
KOOPERATIFÇILIK HAREKETI 

peratifçilik hareketi d ış ardan hiç bir müdaheleye ve bask ıya ma-
ruz kalmamal ı dır. Eğer hükümetler, kooperatifçilik hareketi ile 
fazlaca ilgilenmekte iseler, kooperatifçilik dinamizmini kaybeder 
ve hükümet politikas ının bir arac ı  haline gelir. Böylece koopera-
tifler, devlet organlar ı  durumuna dönü şürler. 

Devlet güdümü alt ındaki kooperatif çiliğe kar şı  olan bu fikir-
lere rağmen, devletin katk ı s ın ı  ve rehberliğ ini şart ve yararl ı  bu-
lanlar da vard ır. Bu görü ş  özellikle, liderlik müessesesinin geli ş -
mediğ i, organizasyonun zay ıf olduğu, eğ itim ve finansman imkan-
larının zayıf olduğu ülkelerde daha da geçerlilik kazanmaktad ır. 
Geliş mekte olan ülkelerde tatbikat bu görü ş e istinat etmekle be-
raber, kooperatif giri ş imde hükümetlerin rolü s ını rl ı  kalmal ı  ve 
üyelerin insiyatifi esas olmal ıdır. 
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KOOPERAT İ FÇ İ L İ K VE 
VERG İ  S İ STEM İ M İ ZDEK İ  YER İ  

Zekeriya TEM İ ZEL 
Maliye Müfetti ş  Muavini 

Ara ş tırmam ı zın konusu, son y ıllarda bilhassa Toprak ve Ta-
rım Reformunun uygulanmağa ba ş lanacağı  ş u günlerde gittikçe 
önem kazanan Kooperatifçilik ve bunlar ın vergi sistemimiz kar-
şı s ındaki durumlar ı  te ş kil etmektedir. 

1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı 'nı n 51 nci mad-
desinde; 

«Devlet, kooperatifçili ğ in geliş mesini sağ layı c ı  tedbirleri al ı r.» 
hükmü getirilmi ş tir. 

Anayasan ın Sosyal ve Iktisadi Haklar ve Ödevler bölümünde 
bulunan yukar ı daki hüküm, Anayasa Komisyonu raporunda a ş a-
ğı daki gibi aç ı klanmış tı r. 

« İ ktisaden az geli ş miş  memleketlerde özel te ş ebbüsün yalnız 
başı na baş aram ıyacağı  büyük davalar, çok kere toplu te ş ebbüsü 
ifade eden kooperatifler sayesinde gerçekle ş mektedir. Kooperatif-
ler sayesinde muazzam i ş ler ba ş armış  milletlerin göreneklerinden 
faydalanarak ve sosyal devlet zihniyetine tamamen uygun olarak 
baz ı  modern anayasalann yapt ığı  gibi kooperatiflerin himayesi 
esas ının anayasaya konulmas ı  memleket ihtiyaçlar ı na uygun gö-
rülmüş tür.» 

Anayasada söz konusu gerekçe ile yer alan kooperatfiçilik 
önemli bir sosyal - ekonomik kalk ınma arac ı  olma durumundad ı r. 

Bilindiğ i gibi, bugün karma ekonomik düzene sahip az geli ş -

miş  ülkelerin çoğunda tarım sektörü göreli olarak içsel örgütlen- 
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me yetersizliğ inden ötürü var olan piyasa mekanizmas ı  içinde il-
kel ko şullar alt ında geç ve güç geli ş mektedir. 

Bu nedenle, tar ım sektörünün mevcut piyasa mekanizmas ı  
içinde güçlü bir yer alabilmesi için; öncelikle bu sektörün içsel 
örgütlenmesine ili ş kin tedbirlerin h ızla al ınmas ı  gerektiğ i ortada-
dı r. 

İş te bu nedenle kooperatifçilik ekonomik bir kurum olarak 
önem kazanmakta ve al ınacak somut tedbirlerin ba şı nda yer al-
maktad ır. 

Az gelişmiş  ülkelerde tarım kesiminin massedemediğ i nüfus 
bir art ık olarak yine tar ımda kalmakta, bu şekilde ortaya ç ı kan 
gizli i ş siz kitlesinin marjinal verimi azalmaks ızın yine tar ımda 
massedilmesi ise tar ımda kapital arz ı nın bollaş mas ı , üretim tekni-
ğ inin değ iş mesine bağ lı  olmaktad ır. 

Halbuki bu kesimde ki ş i başı na gelir düş ük, dolayısiyle kre-
dilerde geriye dönmeme rizikosu çok yüksek, üretici say ı s ın ın çok-
luğu, da ğı n ı klığı  dolayı s ıyla kredilerin kullan ı lışı nı  kontrol etme-
nin maliyeti çok yüksek, hatta imkans ı zd ı r. Ayrıca üretim birimle-
rinin dağı nı klığı  ve çokluğu dolay ısiyle tarımda teknik bilgi yay-
ma, üreticiye yeni üretim tekni ğ ini öğ retme bu hizmetlerin mali-
yetini de çok yükseltmektedir. 

Tar ım kesimi içindeki çok küçük ölçüdeki üretim birimlerinin 
bir araya toplanmas ıyla say ı s ı nı  azaltmak, yukar ı da belirtilen hiz-
metlerin maliyetini ve kredi verme rizikosunu azaltabilir. 

Bunun ötesinde tar ı msal firma ölçeğ inin büyümesi içsel tasar-
rufları  (İş  bölümü, büyük ölçüde sat ın alma ve kredi almada fiat 
indirimleri) sa ğ layacağı  gibi, büyük ölçüde ürün sat ışı  da pazarla-
ma maliyetlerini dü şürerek d ış sal tasarruflar ı  sağ lıyacakt ır. 

Tarımda üretim tekni ğ inin değ iş mesi, çok zaman, ancak bü-
tün o bölgedeki üreticiler taraf ından bir arada uyguland ığı  zaman 
karl ı  olabilmektedir. Bunu sağ lıyabilmek için de, firma ölçeğ ini 
büyültecek, karar verme birimi say ı s ını  azaltacak ve bunlar ın bir 
arada karar vermesini sa ğ lıyacak bir yap ısal değ iş meye ihtiyaç 
vard ır ki, bu da bir toplula ş t ı rma hareketi sonucunda ortaya ç ı kar. 

İş te bu toplula ş tırma hareketleri «Üretim Kooperatiflerinin» 
teş kilini gerektirmektedir. 

Yukarı da belirtilen amaçlara uygun olarak, Üçüncü 5 Y ı llık 
Kalk ınma Plan ının Politikalar ve Reformlarla ilgili be ş inci kesi- 
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minde Kooperatiflet ayr ı  bir bölüm halinde düzenlenmiş  bulun-
maktad ır. ilgili bölümde kooperatifçilik politikas ının amacı  aş ağı -
daki ş ekilde ortaya konmaktad ı r; 

«Üçüncü plan döneminde kooperatifçilik politikas ının amac ı , 
dağı mk bireysel emek, güç, beceri ve tasarruf potansiyelini eko-
nomik ve sosyal kalk ınmanın hızland ırı lmasına yöneltmede koope-
ratiflerden bir araç olarak yararlanmakt ı r. Kooperatifçilik, ortak-
larm eş it haklar tan ıyan ve e ş it sorumluluklar yükleyen demok-
ratik örgütler olarak geli ş tirilecektir. 

Fertlerin küçük tasarruflar ı  yan ı nda şahsi katk ı ların' değ er-
lendirme imkan ını  ortaya koyan kooperatiflerden grupsal projele-
rin gerçekle ş tirilmesinde ve hizmetlerin görülmesinde yararlan ı -
lacaktır. 

Tarım sektöründe çok amaçl ı  kooperatifle ş me esast ı r. 

Tarım dışı  alanlarda, özellikle tüketim kooperatifleri giri ş im-
leri teşvik edilecektir. 

Kooperatiflere örgütlenme ve e ğ itim konularında devlet des-
teğ i sağ lanacak, kooperatif ortaklar ımn hak ve menfaatlerini ko-
ruyucu bir denetim düzeni gerçekle ş tirilecek ve sun'i kooperatif-
leş meler önlenecektir. 

Kooperatifçilikten beklenen yararlar ı  sağ layabilmek ve ba ş a-
rı lı  bir i ş letmeciliğ i gerçekle ş tirebilmek amac ıyla uygulamaları  yön-
lendirmek ve yap ılacak Devlet yard ımlarını  koordine etmekle gö-
revli bir Kooperatif Merkez Bankas ının kurulmas ı  çal ış malarına 
baş lanacakt ı r.» 

Anayasa ve Üçüncü 5 Y ı llık Kalk ınma Plan ında yukar ı da be-
lirtilen şekilde yer alan kooperatifçilik ve yine yukarda belirtilen 
yönleri dolay ısiyle üzerinde önemle durulmas ı  gereken kurumlar 
olarak ortaya ç ı kmaktad ır. 

1. KOOPERATİ FLERİ N HUKUKI' DURUMLARİ  VE MAIIİ -
YETLERİ  

1.1. Tan ı m: 

Kooperatif kelimesinin asl ı  Lâtince olup, birlik beraberlik 
manas ına gelen co ile, çal ış mak manas ını  taşı yan operatio kelime-
lerinin birleşmesinden te şekkül etmi ş tir. 
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Lâtince'den Frans ızca'ya cooperation olarak geçen kooperatif, 
6762 say ı lı  Türk Ticaret Kanunu'nun 485 nci maddesinde a ş ağı da-
ki ş ekilde tarif edilmi ş tir : 

«Kooperatif ş irket, ortaklar ı mn iktisadi menfaatlerini ve hu-
susiyle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlar ı nı  karşı l ı kl ı  yard ı m 
ve kefalet sayesinde sa ğ lay ı p korumak maksad ıyla bir ticaret ün-
yanı  alt ında kurulan değ i ş ir sermayeli bir ş irkettir.» 

Yukarıda da belirtildiğ i üzere T.T.K. nda kooperatif, ş irket 
olarak tan ımlanmış tı r. Ancak 24.4.1969 tarih ve 1163 say ı l ı  koope-
ratifler kanunu 100 ncü maddesiyle T.T.K. nun 485 - 502 nci mad-
deleri yürürlükten kald ı rı lmış  bulunmaktad ır. Bu nedenle bu ta-
nı m bugün geçerli değ ildir. 

1163 sayı l ı  Kanunda ise kooperatif a ş ağı daki gibi tan ımlan-
maktad ı r. 

«Tüzel ki ş iliğ i haiz olmak üzere ortaklarm ın belirli ekonomik 
menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ını  
karşı l ı kl ı  yard ı m, dayanış ma ve kefalet suretiyle sa ğ layıp korumak 
amac ıyla gerçek ve kamu tüzel ki ş ileri ile Özel İ dareler, Belediye-
ler, Köyler, Cemiyetler ve Dernekler taraf ından kurulan de ğ i ş ir or-
takl ı  ve değ iş ir sermayeli te ş ekküllere kooperatif denir.» 

Her iki tan ı= incelenmesinde, amaç bak ımından tarifler ara-
s ında bir fark olmamakla beraber, yeni tan ımda bazı  unsurlar ı n 
yer aldığı  görülmektedir. Bunlardan birincisi, yeni tan ımda ş irket 
yerine te ş ekkül deyiminin yer almış  olmas ı d ır. 

Ş irketler tatbikatta kâr amac ıyla kurulan ve kâr pe ş inde ko-
şan kuruluş lar olarak nitelenmektedir. Halbuki kooperatiflerde 
«karşı l ı kl ı  yard ım ve dayan ış ma», «belirli ekonomik menfaatlerin 
temini» ortaklar aras ında esas al ındığı ndan bunlara te ş ekkül de-
nilmesi kanun koyucu taraf ından daha uygun bulunmu ş tur. 

Her ne kadar 1163 say ı l ı  Kanun T.T.K. nun 485 - 502 nci mad-
delerini yürürlükten kald ı rm ış sa da, ticari ş irketleri (kollektif, ko-
mandit, anonim, limited ve kooperatif ş irket) olarak sayan 136 nc ı  
maddesini yürürlükte b ırakmış tır. 

Bu nedenle kurulu ş  ve amaçlar ı  itibariyle te ş ekkül olarak ni-
telendirilseler bile kooperatifler yine ilgili kanun hükümleri gere-
ğ ince ş irket sayı lmaktad ırlar. 

Tanı mda ortaya ç ıkan yeni bir husus da kooperatiflerin kamu 
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tüzel ki ş ileri, özel idareler, belediyeler, cemiyetler ve dernekler ta-
rafından da kurulaca ğı dır. 

Kooperatifin tan ımlanmas ında önem ta şı yan husus ş irket ile 
farkl ı lığı nın belirtilmesidir. Tan ımda ortaklar ın belirli ekonomik 
menfaatlerinin korunmas ıyle ilgili olduğu belirtilen kooperatifin 
bu gayesinin d ışı na ç ı kmas ı  1163 say ı l ı  kanunun 81 nci maddesi 
gereğ ince fesih sebebi say ı lmakta, bu ş ekilde bünye değ iş ikliğ i ne-
deniyle tan ımın dışı na ç ıkan kooperatifin yine ayn ı  maddenin 4 
ncü fı kras ı  gereğ ince ilgili Bakanl ı kça (Ticaret Bakanl ığı , yap ı  koo-
peratiflerinde Ticaret Bakanl ığı  ve imar iskan Bakanl ığı ) mahke-
meden alınan karar üzerine da ğı t ı labileceğ i belirtilmektedir. 

1. 2. Kooperatiflerin Faaliyetlerini Düzenleyen Hukuki Mev-
zuat 

Memleketimizde 1969 y ı l ına kadar kooperatifler T.T.K. içinde 
tanzim edilmiş lerdi. T.T.K. nun 485 - 502 nci maddelerinde tanzim 
edilen kooperatifler için bu hükümler kâfi gelmedi ğ i takdirde, 
anonim ş irketlere ait hükümlerin uygulanaca ğı  da belirtilmiş tir. 

Bu hükümler dışı nda kooperatiflerin düzenlenmesi ile ilgili 
olarak baz ı  özel kanunlar da ç ı kar ı lmış tır. Bu ş ekilde ç ı kar ı lan özel 
kooperatif kanunlar ından ba ş l ıcaları , 2834 say ı l ı  Tarım Sat ış  Koo-
peratifleri ve Birlikleri hakk ında Kanun ile 2836 Say ı lı  Tarı m Kre-
di Kooperatifleri Kanunudur. 

Bugün kooperatifler 1163 say ı l ı  müstakil bir kooperatifler 
kanunu içerisinde düzenlenmi ş lerdir. Ilgili kanunun 100 ncü mad-
desi ile T.T.K. nun 485 - 502 nci maddeleri yürürlükten kald ırı lmış -
tır. 

Ancak 1163 say ı lı  kanunun 98 nci maddesi anonim ş irket hü-
kümlerine at ıfta bulunmu ş  ve : 

«...Bu kanunda aksine aç ı klama olmayan hususlarda Türk Ti-
caret Kanunundaki anonim ş irketlere ait hükümler uygulan ır.» 

hükmünü getirmi ş tir. 

Aksine hüküm olmadığı  için T.T.K. nun kooperatiflere de uy-
gulanacak hükümlerinden ba ş hcalar ı  ş unlar olmaktad ır. 

Kooperatifler hakk ında da tacir olman ın genel hükümleri uy-
gulanacak, bunun neticesi olarak da kooperatifler; 

— Masa tabi olacak, 
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— Kanuna uygun olarak bir ticaret ünvan ı  seçmeğ e ve kul-
lanmağ a yetkili olacak, 

— İş letmelerini ticaret siciline kaydettirebilecek, 
— Ticari defterleri tutma ğa mecbur olacaklard ı r. Ayr ıca yine 

ayn ı  kanunun 96 nc ı  maddesinde, 
«2834 say ı lı  Tarım Sat ış  Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu 

ile 2836 say ı l ı  Tar ım Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri ve 
7116 say ı lı  kanunun Yap ı  Kooperatiflerine ait hükümleri sakl ıdı r. 
Ş u kadar ki, yukar ı da zikredilen kanunlarda aç ı kl ık olmayan hal-
lerde bu kanun hükümleri uygulan ı r.» hükmü bulunmaktad ır. 

Böylece 1163 say ı l ı  kanun, kooperatifler hakk ı nda ikili bir dü-
zenleme getirmi ş tir. 

1) Kooperatifler hakk ında 1163 say ı lı  kanun hükümleri ile 
aksine hüküm olmad ığı  takdirde T.T.K. ndaki anonim ş irketlere 
ait hükümler uygulanacakt ı r. 

2) Özel kanunlardaki hükümler ise özel kooperatifler için 
uygulanacak, bu kanunlardaki hükümler kâfi gelmedi ğ i takdirde 
ise 1163 sayı l ı  kanun hükümleri bu kooperatifler için de uygulana-
bilecektir. 

1. 3. Kooperatiflerin Çe ş itleri : 

Ülkemizde kooperatifleri iki grupta mütalaa etmek mümkün- 
dür. 

— 1163 say ı l ı  kanuna tâbi kooperatifler (Genel hükümlere tâ-
bi kooperatifler) 

— Özel hükümlere tabi kooperatifler. 

Özel hükümlere tabi kooperatifler bugün iki ayr ı  kanun tara-
fından düzenlenmektedir. Bunlardan birincisi 2834 say ı lı  Tarım 
Satış  Kooperatifleri ve. Birlikleri Hakk ında Kanun, ikincisi ise 
18.4.1972 tarihinde kabul edilen ve 2836 say ı lı  Tarım Kredi Koo-
peratifleri Kanununu yürürlükten kald ı ran 1581 sayı lı  Tarım Kre-
di Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu'dur. 

Özel kanunlara tâbi kooperatiflerin baz ı  özellikleri ve faaliyet-
lerinin kapsam ı  dolayısiyle daha geniş  bir konu teş kil etmesi, ay-
rıca 1163 say ı lı  kanun hükümlerinin gerekti ğ inde bu kooperatifler 
için de uygulanabileceğ i gözönünde bulundurularak, ilgili kanun-
lara tâbi kooperatifler, konunun s ınırlandırı lması  bak ı mından in-
celeme dışı  b ırakı lmış tır. Konuyu bu ş ekilde s ını rlad ıktan sonra, 
aç ıklamalarımıza genel hükümlere tâbi önemli baz ı  kooperatif tür- 
lerinin kı saca aç ıklamas ıyla devam edebiliriz. 
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1. 3. 1. Tüketim Kooperatifleri : 

Bu kooperatifler, ortaklar ının tüketim maddelerine olan ih-
tiyaçlar ını  ucuza temin etmek amac ıyla kurulmu ş lard ır. Temin et-
tikleri maddeleri statülerinin elverdi ğ i ölçüde hem kendi ortak-
larına hem de diğer tüketicilere satabilirler. 

Kooperatif sat ın aldığı  mamüllere belirli bir kâr pay ı  ekleye-
rek ortaklara satar. Görünü ş te bir kâr sağ lıyor zann ı  uyanmas ına 
rağmen bu gerçek bir kâr olmay ıp ortaklardan tahsil edilen bir 
meblağdır. Ve bu mebla ğı n tekrar ortaklara iade edilmesi gere-
kir (risturn). Böylece ortaklar, daha önce verdikleri bir mebla ğı  ge-
ri almaktad ırlar ki, bunu bir kâr tevzii olarak kabul etmemek ge-
rekir. 

Kooperatif in ortak olmayan ş ahıslarla muamele yapmas ı  ha-
linde, ortak olmayanlar risturndan istifade edemiyeceklerinden, 
bu kimselerden elde edilen kâr kooperatif te kal ır. Kooperatif bu 
miktarı  ortaklar ına dağı tmayarak yedek akçelerine ilâve eder ve-
ya özel bir fonda toplar. 

1. 3. 2. Üretim Kooperatifleri : 

Bu tip kooperatifler ya ortaklar ının ham madde, alet vs. gibi 
ihtiyaçlarını  karşı lamak veya onlar ın elde ettikleri mahsülleri sat-
mak amac ıyla kurulmuş lard ır. Tarımsal endüstriyel üretim alan-
ları  bu kooperatiflerin faaliyet çevreleridir. Ortaklar ına ham mad-
de dağı tan üretim kooperatifleri ald ı kları  emteayi üzerine az bir 
kâr koyarak ortaklar ına satar veya âlet ve makinalar ı  kiraya ve-
rirler. Bu şekilde elde edilen kâr ya baz ı  amaçlara tahsis edilir ve-
ya risturn olarak ortaklara verilir. 

Ortaklar ın elde ettikleri mamülleri satan kooperatifler, evvel-
den tesbit edilen fiatlar üzerinden ortaklar ına avans mahiyetinde 
bir bedel ödeyerek mamülleri al ır. Bu malları  satarak sat ış  fiat ı  ile 
avans olarak verilen miktar aras ında bir fark varsa bunu ortaklara 
risturn olarak dağı tır. Bu tür kooperatiflerde sat ış  tamamen ortak 
olmayanlara yap ılmakta, bu özelli ğ i dolayıs ıyla da tüketim koope-
ratiflerinden tamamen ayr ı lmakta ve onlara nazaran daha ticari bir 
mahiyet arzetmektedir. Ancak bu kooperatiflerde elde edilen fiat 
farkı  her ortağa kooperatife verdiğ i mahsül miktarı  ile mütenasip 
olarak risturn edildiğ i için âdil bir kâr dağı tım sistemi mevcut bu-
lunmakta ve bu da ğı tımda ortak sermayelerinin hesaba kat ı lma-
ması  dağı tımın tam bir ticari mahiyet almas ına engel olmakta-
dır. 
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1. 3. 3. Kredi Kooperatifleri : 

Bu kooperatiflerin gayesi ortaklar ına ucuz kredi temin et-
mektir. Bu sebeple gerek ortaklar ından ve gerekse d ış ardan temin 
edilen paralar ı  az faizle ortaklar ına dağı t ırlar. Bu kooperatiflerde 
de ortaklara da ğı tı lan paralar için hesaplanan faiz, d ış ardan temin 
edilen paralara ödenen faiz nisbetine nazaran biraz yüksek tutulur, 
ve bu suretle iki faiz nisbeti aras ındaki fark, neticede bir kâr 
b ı rak ı r. Bu fiat fark ı  daha ziyade kooperatifin masraflar ını  karşı -
lamak için kullan ı l ır, ve artan bir k ı s ı m kal ırsa ortaklara risturn 
olarak da ğı tı l ı r. 

2. 1163 SAYILI KANUNA T'AS İ  KOOPERATİ FLERİ N VERGİ  
KANUNLARI KARŞ ISINDAKİ  DURUMLARI 

Kooperatiflerin tarif ve amaçlar ı  gereğ i, te şvik edilmeleri ge-
reken kurumlar olarak kabul edilmeleri gerekti ğ inden, Vergi Ka-
nunları  karşı s ındaki durumları  istisna ve muafiyetlerle hafifletil-
mi ş  bulunmaktad ır. 

1163 sayı l ı  kanun yürürlüğe girinceye kadar vergi kanunlar ın-
da ve özel kooperatif kanunlar ında belirtilen muafiyetlerden ayr ı  
olarak, ilgili kanunun 93 ncü maddesiyle mevcut istisna ve muafi-
yetlere ilâveten bütün kooperatiflere Ş amil baz ı  yeni muafiyetler 
tanı nmış tır . 

Kooperatiflerin vergi kanunlar ı  kar şı s ındaki durumlar ı  in-
celenirken konuyu Kurumlar Vergisi Kanunu kar şı s ındaki durum-
ları  ve diğer vergi kanunlar ı  karşı s ındaki durumlar ı  olmak üzere 
iki aç ı dan incelemek gereklidir. 

2. 1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Kar şı sındaki Durum-
ları  : 

Kurumlar Vergisi Kanununun mevzu ve mükellefle ilgili bi-
rinci maddesinin (b) f ı kras ında kooperatif ş irketlerin kazançlar ı-

nın Kurumlar Vergisine tâbi oldu ğu belirtilmektedir. 
Kanunun 3 ncü maddesinde ise «Kooperatif ş irketler, Türk Ti-

caret Kanununa ve özel kanunlar ına göre kurulan ve istihlâk, is-
tihsal, kredi, sat ış , yapı  ve sair kooperatif ş irketleri ile ayn ı  mahi-
yetteki kooperatif ş irketlerdir» şeklinde tan ımlanmış  yine aynı  
maddede okul kooperatifleri gibi dernek veya adi ş irket mahiyetin-
de olanlar ın kooperatif ş irket addolunmayacağı  da belirtlimiş tir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu bu madclesiyle kooperatif kazanç- 
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lannı  vergi mevzuuna almakla beraber, muafl ıklarla ilgili 7 nci 
maddenin 16 nc ı  fıkras ına ve istisnalarla ilgili 8 nci maddesinin 
2 nci bendinde, kooperatif kazançlar ının hangi hallerde Kurumlar 
Vergisinden muaf ve istisna olduğu belirtilmi ş  bulunmaktad ır. 

2. 1. 1. Muafiyet hükümleri bak ımından kooperatiflerin Ku- 
rumlar Vergisi karşı sındaki durumları  : 

Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 16 nc ı  bendi 
hükmüne göre kooperatiflerin vergiden muaf olmas ı  için, esas 
mukavelelerin de, 

— Sermaye üzerinden kazanç da ğı tı lmamas ı , 

- İ dare Meclisi ba ş kan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse 
verilmemesi, 

- İhtiyat akçelerinin ortaklara da ğı tı lmamas ı , 
— Münhasıran ortaklarla i ş  görülmesine dair hükümler bulun-

mas ı  gerekmektedir. 

1163 say ı lı  kanunun 93 ncü maddesinde de yukar ıki ş artlara 
haiz olmak suretiyle kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden muaf 
olacağı  ayrıca belirtilmi ş  bulunmaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 16 nc ı  ben-
dinde (esas mukavelelerde yukar ı daki ş artlar olmakla beraber fii-
len bu kayı t ve ş artlara uymayan kooperatifler muafiyetten fayda-
lanamazlar) hükmü mevcuttur. Maddeye 199 say ı lı  kanunla ekle-
nen bu hüküm esas mukavelelerde yer almakla beraber, yukardaki 
ş artlara uymayan kooperatiflerin vergilendirilece ğ ini açıkca ortaya 
koymaktad ır. 

Nitekim bu husus 1163 say ılı  kanunun 81 nci maddesi gere-
ğ ince de zaten kooperatifin amaçlar ının dışı na ç ıkmas ı  nedeniyle 
feshini gerektiren bir husus olmaktad ır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 16 nc ı  fıkra-
s ında belirtilen ve kooperatiflerin muafiyetten istifade edebilmesi 
ile ilgili ş artlar ayrı  ayrı  incelendiğ inde a ş ağı daki hususlar orta-
ya çıkmaktad ır. 

2. 1. 1. 1. Sermaye üzerinden kazanç da ğı tılmaması  : 

Yukarı da da belirtildiğ i üzere kooperatiflerin Kurumlar Ver-
gisinden muaf olmalarının birinci ş art ı  ana mukavelede sermaye 
üzerinden kazanç dağı tılmamas ıdır. 
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1163 Say ı l ı  Kooperatifler Kanununun 38 nci maddesinde koo-
peratiflerin iki şekilde kazanç dağı tabilecekleri belirtilmi ş  bulun-
maktadır. 

38 nci madde kooperatiflerin bir y ı llık faaliyetlerinden doğan 
gelir gider fark ı  müsbet olduğu takdirde, bunun kooperatifin ye-
dek akçesine ekleneceğ ini esas ve kanuni prensip olarak kabul et-
miş , ana sözle şmeye hüküm konulmak ş art ıyla bu esas ın k ı smen 
değ iş tirileceğ ini maddenin diğer fıkralarında aç ıklamış tır. Buna 
göre; 

— Ana sözleşmede gelir - gider fark ı nın ortaklar aras ında bö-
lüşülmesi öngörülmüş  ise bu bölünme ortaklar ın kooperatifle yap-
tı kları  muamele üzerinden olacakt ır. 

— Yine ana sözle ş meye hüküm konulduğu takdirde gelir - gi-
der farkm ın en az % 50 sinin ortaklara muameleleri üzerinden da-
ğı tı ldıktan sonra, ortaklar ın sermaye paylar ına genel kurul karar ı  
ile en çok % 7 oran ına kadar faiz ödenmek suretiyle kâr da ğı t ı la-
bilecektir. 

Ortak d ışı  muamelelerden elde edilen karlar da ğı tı lmaz ve koo-
peratifin geli şmesinde kullan ılmak üzere özel bir fonda toplan ı r. 
Menfi farklar kapat ı lmadığı  müddetçe kar da ğı tı mı  yap ı lamaz. 

Kooperatiflerin ana sözle şmelerinde ikinci şekle göre kâr da-
ğı tı labileceğ i konusunda bir hüküm oldu ğu takdirde muafiyet hük-
münden istifade edemiyecekleri aç ıkt ır. Sözleş melerinde kazanc ın 
muamele üzerinden dağı tı lacağı  yaz ı lı  olup fiilen de bu esas ı  uygu-
layan kooperatifler kanununun koydu ğu esaslara göre Kurumlar 
Vergisinden tamamen muaft ırlar. Risturnun nakten veya aynen ya-
pı lmasının veya doğ rudan veya vas ı talı  olarak yap ı lmasının mua-
fiyete tesir etmemesi gerekir. 

2. 1. 1. 2. İdare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerin-
den hisse verilmemesi : 

Kooperatif te ş ekküllerin kooperatifler kanun ıı nda gösterilen 
üç ayrı  organı  bulunmaktad ı r. Bunlar; 

— Genel Kurul 
— Yönetim Kurulu 
— Denetleme Kurulu'dur. 

Bu organlardan Genel Kurul Kooperatif Ortaklar ın ın toplan-
masından meydana gelir ve en yüksek organdır. Yönetim Kurulu, 

pe
cy

a



KOOPERATIFÇILIK VE VERGI 	 19 
SİSTEM İMİZDEK İ  YERI 

Genel Kurul taraf ından seçilip, kooperatif i ş lerini onun ad ına yü-
rüten organd ır. 

Denetleme Kurulu ise yine Genel Kurul taraf ından seçilip 
onun adına İ dare Kurulunun çal ış malarmı  kontrol eden organd ır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda kâr üzerinden sadece İ dare Mec-
lisi Ba ş kan ve üyelerine pay verilmesi, muafiyeti ihlal edici bir 
husus olarak say ı lmış , deneticilere ve diğ er memurlara kârdan pay 
verilmesi muafiyeti ihlal edici bir husus olarak kabul edilmemi ş -
tir. 

Bu hükmün kooperatiflerin örtülü kazanç da ğı tmas ım önle-
yici bir tedbir olarak getirildi ğ i açıkt ır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun «Örtülü Kazançla» ilgili 17 nci 
maddesinde Kurumların ortaklar ı , ortaklar ın hı s ımları , idare mec-
lisi başkan ve üyeleri, müdür ve yüksek memurlar ından bahsedil-
mekte ve bunlara emsaline göre göze, çarpacak derecede yüksek 
aylık, ikramiye, ücret veya benzeri ödemelerde bulunuldu ğu tak-
dirde bunlar ın örtülü kazanç telâkki edilerek safi kazançtan indi-
rilemiyeceğ i belirtilmektedir. 

2. 1. 1. 3. İ htiyat akçelerinin ortaklara da ğı tılmaması  : 

1163 Say ıl ı  Kanunun 39 ncu maddesinde «Gelir - Gider farkmm 
en az % 10'u yedek akçe olarak ayr ı lma dı kça ortaklara da ğı tımı  
yapı lmaz. Yedek akçelerin ortaklari da ğı tı lacağı na dair ana sözle ş -
meye konacak hükümler muteber değ ildir», hükmü mevcuttur. 

Kurumlar Vergisi Kanununda kooperatiflerin muafiyetlerin-
den bahsedilirken ihtiyat akçelerinin ortaklara da ğı tı lmamas ı  ş ek-
lindeki bu hükmün getirilmesi bu ş ekilde ayrı lan yedek akçelerin 
ortaklara gizli kazanç da ğı tımı  ş eklinde geçmesini önleme gayesine 
matuf olarak konulmu ş tur. Yedek akçelerin ortaklara her ne ş e-
kilde olursa olsun da ğı tımı  kooperatiflerin muafiyetini ortadan 
kaldıracağı  gibi, zaten bu durum kanunen de mümkün de ğ ildir. 

Faaliyette bulunan bir kooperatifin yedek akçelerinin ortakla-
ra dağı t ımı  söz konusu olmamakla beraber, bu durum tasfiye ha-
linde karşı m ıza ç ıkacakt ır. Yedek akçelerin ortaklara veya ortak 
olan idarecilere da ğı tı lması  kooperatifler için yukar ıda belirtilen 
ş artı  ortadan kald ırmış  olacağı ndan bu durumda kooperatifin Ku-
rumlar Vergisine tâbi olmas ı  gerekecektir. 

Kooperatiflerce ayr ılan yedek akçeler genellikle menkül ve-
ya gayrimenkullere yat ırı labilecekleri gibi sermaye olarakda kul- 
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lamlabilirler. Bu şekilde elde edilen gelirin ortak muamelelerinden 
elde edilen bir gelir olarak kabul edilmesi dü ş ünülemez. Bu ne-
denle elde edilen bu tür gelirlerin ya yedek akçelere eklenmesi ve-
ya 1163 say ı lı  kanunun 38 nci maddesinde sözü edilen fonda top-
lanmas ı  gerekmektedir. 

Bu gelirlerin belirtilen fonda toplanmamas ı  veya yedek akçe-
lere eklenmeyerek ortaklara da ğı t ı lmas ım yedek akçelerin dağı tıl-
mas ı  şeklinde mütalaa etmek ve kooperatiflerin muafiyetten f ay-
dalanam ıyacağı m belirtmek yerinde olacakt ır. 

2. 1. 1. 4. Münhasıran ortakları  ile iş  görmek : 

Kurumlar Vergisi Kanununun kooperatiflerin vergiden muafi-
yeti konusunda koyduğu sonuncu ş art, kooperatifin ortaklar ile i ş  
yapması , diğer deyimi ile ortak olmayanlarla muamele yapmama-
sıdı r. 

Ortak dışı  muamele yapmak, di ğer bir deyimle ortaklar ı  dı -
şı nda olanlarla muamele yapmak bir kooperatifin statüsünde yer 
aldığı  takdirde Kurumlar Vergisi muafiyeti bozulmaktad ı r. Ortak 
dışı  satış lardan elde edilen kazanç fark ı  da vergiye tâbi olmakta-
dır. Ortak dışı  satış lardan bir kazanç elde edilmedi ğ i takdirde Ku-
rumlar Vergisinin ödenmeyece ğ i tabiidir. Ancak bu gibi durum-
larda da yine beyanname verme mecburiyetinin olmas ı  gerekir. 

Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden muafiyeti ile ilgili ola-
rak üzerinde durulmas ı  gereken en önemli hususlardan biri de şu-
dur : 

1163 sayı lı  kanunun 93 ncü maddesinin son f ıkras ında «koo-
peratifler kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birliklerin faa-
liyete geçen üst kurulu ş lara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 
No.lu f ı kras ının (b) bendi ile (2) No.lu f ıkras ından gayri f ıkrala-
rında yaz ı lı  muafl ıklardan istifade edemezler» hükmü mevcuttur. 
Bu hükme göre bir kooperatif, faaliyete geçen bir üst kurulu ş a 
girmediğ i takdirde 93 üncü maddenin 3 üncü f ıkrasiyle getirilen 
«5422 sayı l ı  Kurumlar Vergisi Kanununun 199 say ı l ı  kanunla de-
ğ iş ik 7 nci maddesinin 16 nc ı  bendindeki esaslar dahilinde Ku-
rumlar Vergisi muaflığı ndan faydalan ırlar» hükmünden faydalan-
mıyacakt ır. 

Bu nedenle bu durumu da Kurumlar Vergisine getirilen yeni 
bir muafl ık hükmü saymak ve kooperatiflerin kurumlar vergisin-
den muafiyetlerini incelerken bu duruma riayetin sağ lanıp sağ lan- 
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madığı na bakmak gerekecektir. Ilgili hususa riayet edilmedi ğ i tak-
dirde diğer bütün ş artlar tamam olsa da kooperatifler muafiyet-
ten istifade edemiyeceklerdir. 

2. 1. 2. Istisna hükümleri bak ımmdan kooperatiflerin Ku-
rumlar Vergisi Kanunu kar şı sındaki durumları  : 

Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi kar şı sındaki kazanç istisna-
ları  Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci bendin-
de düzenlenmis, 1163 say ı lı  kanunda bununla ilgili bir hükme yer 
verilmemiş tir. 

Kanundaki muafiyet hükümleri ile istisna hükümleri birbirini 
tamamlamaktad ır. Muafiyet halinde kooperatiflerin kazançlan 
vergi dışı  kalmakta, istisna halinde ise kooperatif kazançlar ının be-
lirli bir kı smı  vergi d ışı  b ı rak ı lmaktad ır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda istisna konusu 3 şekilde söz ko-
nusu olmaktad ır. 

1) Risturn istisnas ı  

2) İ dare giderleri istisnas ı  

3) i ş tirak kazançlar ı  istisnas ı . 

Bunlardan (1) ve (2) s ıralannda yer alan istisnalar münhas ı -
ran kooperatiflere tan ınmış  bir istisna olmakla beraber, i ş tirak 
kazançları  istisnas ı  bütün kurumlara tan ınmış  olmas ı  nedeniyle 
kooperatiflere de tan ınmış  olmaktad ır. 

2. 1. 2. 1. Risturn istisnas ı  : 

Muafiyetlerle ilgili hükümlerden herhangi birini ihlal ederek 
Kurumlar Vergisine tabi olan kooperatiflerin kazançlar ına risturn 
istisnas ı  uygulanmaktad ır. 

Risturnun, ortaklar ın kooperatifle olan al ış  - veriş  esaslanna 

göre hesap edilen k ı smı  istisnaya tabi tutulmaktad ır. Yani bir koo-

peratif te ortaklara risturn edilebilecek paralar, onlar ın koopera-

tifle yapm ış  oldukları  muamelelerden do ğan fark olmal ıdır. Yok-

sa kooperatifin, ortaklar ımn alış veriş leri dışı nda elde ettiğ i ka- 

zançlar ın risturn edilmesi istisnaya giremez. 
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1163 sayı lı  kanunun 38 inci maddesinde kooperatiflerin 2 ş e-
kilde kazanç da ğı tabilecekleri belirtilmi ş ti. 

Bunlardan birinci esas ı  te ş kil eden, ortaklar ın yapt ıkları  mua-
mele oran ına göre dağı t ım yukarı da belirtildiğ i üzere risturn is-
tisnas ına tâbi olacakt ır. 

Ancak ana mukavelede ikinci esasa göre da ğı tım yap ı labileceğ i 
belirtilmi ş  ise bu halde risturn istisnas ın ın sadece ortak muamele-
lerine göre dağı t ı lan kı smına uygulanaca ğı , sermayeye faiz vermek 
suretiyle yap ı lan dağı t ımın bu istisnaya giremiyeceğ i aç ı ktır. Bu 
halde sermayeye faiz vermek sureti ile da ğı t ı lan miktar kurumlar 
vergisine tâbi olacakt ı r. 

Bu durumu bir örnekle aç ıklıyalım : 

Sermayesi 300.000,— TL. sı  olan bir kooperatifin y ı llı k kazan-
cı  100.000,— TL. s ı  olsun. Anasözle şmede ise ortaklar ın sermaye 
paylarına % 7 faiz ödenece ğ i yer als ı n. Kazanc ın tümünün ortak 
muamelelerinden sağ landığı  varsay ımı  ile 38 inci maddeye göre 
kazanç dağı t ım ı  : 

Sermaye faiz verilerek da ğı t ı lacak miktar 
	

21.000,- 
Risturn olarak da ğı tı lacak miktar 

	
79.000,— 

ş eklinde olacakt ır. Bu duruma göre risturn olarak da ğı tılacak olan 
79.000,— TL. Kurumlar Vergisinden istisna edilecek, sermayeye 
faiz vermek suretiyle da ğı tı lacak olan 21.000,— TL. ise Kurumlar 
Vergisine tâbi olacakt ır (Örnek Kurumlar Vergisi matrah ı ndan in-
dirilecek k ı sımlar nazara al ınmadan verilmi ş tir.) 

Risturnların hangi ş artlar alt ında Kurumlar Vergisinden istis-
na edileceğ i kanunda say ı lmış tır. Buna göre; 

2. 1. 2. 1. 1. İ stihlâk Kooperatiflerinde; ortaklar ı n sat ın aldı k-
ları  mallar ın bedeline göre hesaplanan risturnlar Kurumlar Ver-
gisinden istisna edilmi ş tir. 

Istihlâk kooperatifleri, ortaklar ı n ın muhtaç oldukları  madde-
leri istihsal yerlerinden toplu olarak ve ucuz fiatla tedarik etmek 
maksad ıyla kurulmu ş  olup, bu gibi kooperatifler her zaman kendi 
ortaklar ına sat ış  yapmakla yetinmezler ve ayn ı  zamanda ortak ol-
mayan kimselere de sat ış  yapabilirler. Burada risturn istisnas ı n-
dan faydalanacak olan sadece kooperatifin ortaklarla yapm ış  oldu-
ğu muamelelerden do ğan kazanç fark ıdır. 
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Örneğ in; bir istihlâk kooperatifinin bir y ı l içindeki sat ış ları  ve 
elde ettiğ i kâr aş ağı daki gibi olsun. 

Ortaklara yap ı lan satış lar yekünu 
	

400.000,— 
Ortak olmayanlara yap ı lan satış lar 

	
200.000,— 

-F 

Satış lar toplam ı  
Elde edilen kâr 

600.000,— 
60.000,— 

Bu halde ortaklara yap ı lan 400.000,— liral ı k satış a isabet eden 
kâr (4/6 x 60.000,) = 40.000,— lira, di ğer sat ış lara isabet eden 
kar ise 20.000,— lirad ı r. Ortaklara yapt ı kları  muamele oran ına gö-
re dağı tı lacak olan 40.000,— lira, 8 inci maddenin 2/a f ı kras ına 
göre Kurumlar Vergisinden istisna edilecek, 20.000,— lira ise Ku-
rumlar Vergisine tâbi olacakt ı r. 

2. 1. 2. 1. 2. İ stihsal Kooperatiflerinde; ortaklarm koopera-
tife satt ıklar ı  veya kooperatiften sat ın aldı kları  malların kıymetle-
rine göre hesaplanan risturnlar Kurumlar Vergisinden istisna edil-
mi ş tir. 

Mahiyetleri daha önce aç ıklanan bu tür kooperatiflerde risturn 
istisnas ı  ş u ş ekilde bir örnekle aç ıklanabilir. 

Hem ortaklar ıyla, hem de ortak olmayanlarla muamele yapan 
bir istihsal kooperatifinin bir takvim y ı l ı  içindeki muamele ve sa-
tış  sonuçları  aş ağı daki gibidir. 

Ortaklardan al ınan mal mukabili verilen avanslar 600.000,--. 
Ortak olmayanlardan sat ın alınan mal bedeli 	200.000,— 

Tonlam 	 800.000,— 
Kooperatifçe sağ lanan sat ış  karı 	 80.000,— 

Kooperatifin elde etti ğ i satış  karının ortak muamelelerine te-
kabül eden (6/8 x 80.000,) = 60.000,— liras ı , ortaklara, koopera-
tife satt ı kları  malların kıymetine göre tevzi edilece ğ inden Kurum-
lar Vergisinden istisnad ı r. Ortak olmayanlara yap ı lan sat ış tan do-
ğan 20.000,— liral ık kazanç ise Kurumlar Vergisine tabi olacak-
tır. 

2. 1. 2. 1. 3. Kredi Kooperatiflerinde; ortaklarm kulland ı kları  
kredilere göre hesaplanan risturnlar Kurumlar Vergisinden istisna 
edilmiş tir. 

Risturnlarla ilgili olarak belirtilmesi gereken di ğer bir husus 
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ta, risturnlar ın nakten ve aynen (ayn ı  kıymette bir mal ile) öden-
mesinin istisnamn uygulanmas ı na tesir etmeyece ğ idir. Böylece koo-
peratif ortaklar ına risturn bedeline tekabül edecek miktarda mal 
dağı ttığı  takdirde istisna bak ımından durumda bir de ğ iş iklik olma-
yacakt ı r. Ancak burada dikkat edilecek nokta, mallar ın değerinin 
risturn edilecek meblâ ğ dan fazla olmamas ı dır. Aksi halde fazlal ık-
lar risturn istisnas ına girmez ve vergiye tâbi olur. 

2. 1. 2. 2. İ dare Giderleri İ stisnas ı  : 

Kurumlar Vergisi Kanununun risturn istisnas ı  yan ında kabul 
ettiğ i diğer istisnada, ortaklardan idare giderleri kar şı lığı  olarak 
al ınan paralar ın iadesidir. 

Kooperatif sözle ş mesinde belirtilmi ş  ise ortaklar her sene koo-
peratifin idare giderlerine kar şı lık olmak üzere muayyen bir para 
ödemeğe mecburdurlar. Ödenen bu paralardan sarf olunmayan k ı -
sım, sene sonunda ortaklara verdikleri masraf kar şı lığı  nisbetinde 
iade edildiğ i takdirde, bu paralar 8 nci maddenin 2 nci bendinin (d) 
fı kras ı  hükmüne göre Kurumlar Vergisine tabi tutulmayacakt ı r. 

2. 1. 2. 3. İ stirâk Kazançları  İ stisnas ı  : 

i ş tirak kazançlar ı  istisnas ı  yukarı da da belirtildiğ i üzere sade-
ce kooperatiflere tan ınan bir istisna olmayıp, Kurumlar Vergisi 
Kanunu ile tüm kurumlara tan ı nmış  olduğundan kooperatiflere de 
tan ınmış  olmaktad ı r. 

8 nci maddenin 1 inci f ı kras ı nda, kurumlar ı n iş tirak kazançla-
rından istisna tutulabilmeleri için gerekli ş artlar say ı lmış t ı r. Buna 
göre, i ş tirak kazançlar ının vergiden istisna tutulabilmeleri için; 

a) Ana kurum taraf ından iş tirak edilen (tâbi) kuruma konulan 
sermaye, bu kurumun sermayesinin en az % 10 una tekabül etme-
lidir. 

b) i ş tirak, tabi kurumun kurulu ş  yı l ında veyahut son bilânço 
tarihinden en az bir y ı l önce vaki olmal ı dır. 

c) iş tirak keyfiyeti tevsik ve isbat olunmal ı dır. 

Bu şartlarla herhangi bir iktisadi kurulu ş lara kat ı lan bir koo-

peratifin buradan alaca ğı  kazançlar ı  Kurumlar Vergisinden istis-

na olacakt ır. 
Kooperatifler ba ş ka kurumlara i ş tirak edebilecekleri gibi, baş  

ka bir kooperatife de i ş tirak edebilirler. Ancak 1163 say ı lı  kanunun 
19 uncu maddesine göre kooperatifte hiçbir orta ğı n hiç bir ş ekilde 
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30.000,— TL. dan fazla pay sahibi olam ıyacağı  belirtilmi ş tir. Dola-
yısiyle, 30.000,— TL. l ık pay iş tirak edilen kooperatifin sermayesi-
nin % 10 undan az ise bu halde kooperatifin i ş tirak kazanc ı  istis-
nasmdan istifade etmesi olanaks ızd ı r. 

2. 1. 2.4. Yatırım İ ndirimi bakımından : 

Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi kar şı s ındaki durumlar ına 
son vermeden önce yat ırım indirimi ile ilgili durumlar ına da de-
ğ inmek yerinde olacakt ır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 5 nci f ıkras ın-
da «Gelir Vergisi Kanununun yat ı rım indirimi istisnas ı na taallük 
eden hükümleri sermaye ş irketleri ile kooperatif ş irketler hakk ında 
da uygulan ır. Tahvil:at ihrac ı  suretiyle sağ lanan kaynaklar, yat ı rım 
indirimi ile ilgili hükümlerinin uygulanmas ı  bakım ından öz ser-
maye say ı lır.» hükmü mevcuttur. 

Bu hüküm gereğ ince kooperatiflerin yat ırım indiriminden is-
tifade edebilecekleri aç ıkt ır. Ancak tereddütlü olan husus koope-
ratiflerin tahvil ihrac ı  suretiyle kaynak sağ layıp sağ layamıyacak-
ları  hususudur. 

Kooperatifler kanununda kooperatiflerin tahvil ç ıkarmas ını  
menedici bir hüküm yoktur. Bununla beraber kanunun 98 inci mad-
desinde «Bu kanunda aksine aç ıklama olmayan hususlarda Türk 
Ticaret Kanunundaki Anonim Ş irketlere ait hükümler uygulan ı r» 

denilmektedir. Bu nedenle kooperatif te şekküllerinde bu hüküm 
gereğ ince tahvil ç ıkarabileceklerini kabul etmek gerekir. Koopera-
tiflerin bünyeleri itibariyle tahvil ç ıkararak kredi sa ğ lanmas ı  müş -
kül görülmekle birlikte, bu ş ekilde de kredi sağ ladıktan sonra Ge-
lir Vergisi Kanunu hükümlerine göre yat ırım indiriminden istifa-
de etmemesi için bir neden kalmamaktad ır. 

Buraya kadar kooperatiflerin Kurumlar Vergisi kar şı s ındaki 
durumlar ından bahsedilirken konu üzerinde istisna ve muafl ık hü-
kümleri bak ımından duruldu. Bunların dışı nda faaliyetleri dola-
yisiyle kooperatiflerin Kurumlar Vergisine tabi olaca ğı  ve umumi 
hükümler çerçevesinde vergilendirilece ğ i açıktır. 

Burada değ inilmesi gereken diğer bir hususta ş udur : 
1163 sayı lı  Kooperatifler Kanunu'nun 38 inci madde 4 üncü 

fı krasma göre ayr ılacak i ş letmeyi geli ş tirme fonu, ayn ı  kanunun 94 
üncü maddesine göre ayr ı lacak Tan ı tma ve Eğ itim Hizmetlerini 
sağ layacak fon, an ı lan kanunun 40 ıncı  maddesine göre ayr ı lacak 
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ortak ve personel için yard ım fonlar', 39 uncu madde gere ğ ince 
ayrı lacak yedek akçelerin, Kurumlar Vergisi matrah ından indirilip 
indirilemeyeceğ i konusudur. 

Bu konuda görü şümüz, Hesap Uzmanlar ı  Kurulu Dan ış ma Ko-
misyonunun 20.2.1973 tarihli 204 - 1 genel s ıra numaral ı  karar ına 
uygun olup, tanıtma ve e ğ itim hizmetlerini sağ layacak fon d ışı n-
da kalan fonlar ı n Kurumlar Vergisi matrah ından dü şülemiyeceğ i 
şeklindedir. Çünkü, Kurumlar Vergisi Kanununda bu fonlar ın gi-
der yaz ı labileceğ i konusunda bir hüküm olmad ığı  gibi, bu fonlar 
mahiyetleri itibariyle, i ş letmede kalan ve ilerdeki y ı llarda ya i ş let-
menin çe ş itli nedenlerle ortaya ç ıkan giderlerini kar şı lamak ya da 
yeni yat ı rımlar ve geli ş me ihtiyaçlar ında kullan ı lmak üzere ayr ı l-
maktad ı r. 

Esasen de ileride yap ı lacak giderler, o y ı lların giderleri ara-
s ında yer alacaklard ır. Bunların önceden bir fona ba ğ landıkları  
gerekçesi ile, ş imdiden matrahtan indirilmesi dü şünülemez. 

2. 2. Kooperatiflerin Di ğ er Vergi Kanunları  Karşı sındaki Du-
rumları  : 

2. 2. 1. Gelir Vergisi Bak ımından : 

Gelir Vergisi Kanununun menkul sermaye iratlar ı  ile ilgili 75 
inci maddesi, menkul sermaye iratlar ı nın tan ım ını  yapmış , 3 üncü 
fıkrasına ise «i ş tirâk kazançlar ı  hisselerinden doğ an kazançlar (li-
mited ş irket ortaklar ıyla, komanditerlerin kâr paylar ı , kooperatif 
ş irketlerin dağı tt ıkları  kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatif 
ş irketlerin ortaklar ı  ile yapt ıkları  muamelelerden do ğan kârlann 
ortaklara, ortakl ıkla yapt ı klar ı  muamele nisbetinde tevzii, kazanç 
dağı t ı mı  sayı lmaz.)» menkul sermaye irad ı dır, demek suretiyle koo-
peratif ortaklar ının kooperatiften ald ıkları  kazanç paylar ını  men-
kul sermaye irad ı  addetmi ş tir. 

Yine aynı  kanunun iratlarda vergi tevkifat ı  ile ilgili 96 ıncı  
maddesinde vergi tevkifat ı  yapı lacak kazançlar, menkul sermaye 
iratlarında vergi tevkifat ı  ve dağı tilmayan kurum kazançlar ında 
vergi tevkifat ı  olmak üzere iki k ı s ımda incelenmi ş tir. 

2. 2. 1. 1. Menkül sermaye iratları  yönünden vergi tevkifat ı  ve 
kooperatifler : 

Kooperatiflerin ortaklar aras ı  muamelelerden do ğan gelir gider 
fark ını  ortaklarına yapt ı kları  muamele oran ında dağı tmas ı  Gelir 
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Vergisi Kanununda menkül sermaye irad ı  olarak say ılmamış tır. Bu 
nedenle tevkifata tâbi tutulmalar ı  beklenemez. 

Ortak d ışı  muamelelerden elde edilen kazançlar ın da ortaklara 
dağı tı lmas ı  1163 say ı l ı  kanun gere ğ ince mümkün olmad ığı na göre, 
kooperatiflerin tevkifat yapacaklar ı  tevziatlar ı  1163 sayı l ı  kanunun 
38 inci maddesinde bahsedilen ve «gelir gider fark ını n en az % 50 si 
ortaklara dağı tıldıktan sonra ortaklar ın sermaye paylar ına genel 
kurul karar ı  ile en çok °/o 7 ye kadar faiz vermek (ana sözle ş mede 
hüküm olmak ş art ıyla) suretiyle tevziatta söz konusu olacakt ır. 

Gelir Vergisi Kanununun 96 nc ı  maddesinin (c) f ı kras ında bah-
sedilen «... kazanç da ğı tan kooperatif ş irketlerde kar paylar ından» 
bu anlamı  ç ıkarmak gerekir. 

Bunu bir örnekle aç ı klıyal ım : 

Sermayesi 500.000,— lira olan bir kooperatif te şekkülün bir 
yı llık faaliyeti sonucunda ortaklanyla yapt ığı  muamelelerden sağ -
ladığı  kazanç 100.000,— lira olsun. Ve o y ı l genel kurul karar ıyla 
ortaklara % 7 oran ında sermaye üzerinden faiz verilece ğ i, ayr ı la-
cak yedek akçe nisbeti ise % 10 olarak kabul edilsin. Bu durum-
da; 

Dönem kar ı 	 100.000,- 
Yedek akçeler 	 10.000,— 

Dağı t ılacak miktar 	 90.000,— 

Ortaklara muameleleri oran ında verilecek 
kâr pay ı  (90.000,— X % 50) 	 45.000,— 
Sermayeye faiz vermek suretiyle da ğı tı lacak 
miktar (500:000,— X % 7) 	 35.000,— 
Risturn olarak da ğı t ı lacak miktara eklenecek 
miktar 	 10.000,— 

Daha önceki k ı s ımlarda da belirtildiğ i üzere ortaklara da ğı tı -
lacak % 7 faiz tutarlar' üzerinden (35.000 x % 25) = 8.750,— lira 
Kurumlar Vergisi ödenecek, da ğı tı lacak miktardan Kurumlar Ver-
gisi tutarı  düşüldükten sonra kalan (35.000 — 8750) = 26.250,— 
lira üzerinden ise Gelir Vergisi Kanununun 105 inci maddesi ge-
reğ ince % 20 nisbetinde 5.250,— lira tevkifat yap ı lacak ve ayn ı  ka-
nunun 98 inci maddesi gere ğ ince tevkifat ın yap ı ldığı  ayı  tâkip eden 

ayın 20 inci günü ak ş amına kadar ilgili Vergi Dairesine yat ır ı la-
caklard ı r. 
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2.2.1.2. Dağı tılmayan kurum kazançları  yönünden vergi tevki-
fatı  ve Kooperatiflerin durumu : 

Gelir Vergisi Kanununun 96 ıncı  maddesinin 2 inci f ıkras ında; 
«Sermaye ş irketleri ile kazanç da ğı tan kooperatif ş irketlerin ku-
rumlar vergisine matrah olan kurum kazanc ından ödenmiş  veya 
ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ç ı karıldı ktan ve a ş ağı daki in-
dirim ve ilâveler yap ı ldıktan sonra kalan miktar da ğı tı lmayan ku-
rum kazancı dır. 

Dağı tılmayan kurum kazanc ı , bu ş irketlerce Kurumlar Ver-
gisi Beyannamesinin verilece ğ i süre içinde vergi tevkifat ına tabi 
tutulur.» hükmü mevcuttur. Bugünkü kooperatifler kanunu kar şı -
sında bu hüküm, uygulama olana ğı m, yukarıda da belirtildiğ i üze-
re, sermayeye faiz vermek şeklinde bir dağı tı m söz konusu oldu-
ğu ve bu şekilde ayrı lan miktar ın henüz ortaklara verilmemi ş  bu-
lunduğu halde, bulmaktad ır. 

Bunun ötesinde 1163 say ı l ı  kanunun 38 inci maddesinde, or-
tak dışı  iş lemlerden elde edilen kar ın dağı tı lmayarak kooperatifin 
gelişmesine yarayacak i ş lerde kullan ılmak üzere bir fonda topla-
nacağı  belirtildiğ ine ve ortaklarla yap ılan muamelelerden elde 
edilen kazanc ında menkill sermaye irad ı  olarak addedilmedi ğ ine 
nazaran kooperatifte vergi tevkifat ına tâbi bir kazanc ında olmaya-
cağı  açıktır. 

Görüşümüzü yukar ı da belirtilen ş ekilde ortaya koymakla be-
raber, kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Kanunu kar şı sındaki du-
rumları  incelenirken belirtilen fonlar ın, stopaj matrah ının tesbi-
tinde nazara al ınıp al ı nmayaca ğı  tereddütlü bir konu olarak yine 
ortada kalmaktad ı r. 

Tanı tma ve eğ itim hizmetlerini sağ layacak fonun 1163 say ı lı  
kanunun 94 üncü maddesi gere ğ ince Ticaret Bakanl ığı  emrine tah-
sis edileceğ i, dolayısiyle Kurumlar Vergisi matrah ının tesbitinde 
indirim kalemi olarak nazara al ı ndığı ndan burada tekrar indirile-
miyeceğ i aç ıktı r. Bunun yan ında 1163 say ı l ı  kanunun 38 inci mad-
desinde sözü edilen i ş letmeyi geliş tirme fonu kanuni zorunluluğa 
dayanan, dolayısiyle dağı tı lmas ı  kanunen mümkün olmayan bir 
ihtiyat karakterindedir. Ilgili kanunda «... ortak d ışı  iş lemler elde 
edilen has ı lat dağı tı lamaz. Bunlar kooperatifin geli ş mesine yar ıya-
cak i ş lerde kullan ı lmak üzere bir fonda toplan ır...» denilmek su-
retiyle konuya kesinlik kazand ırılmış tır. 
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Bu nedenle belirtilen fona eklenen, ayr ı lan has ı la, G.V.K. nun 
96/2-A-a maddesinde bahsedilen özel kanunlar ındaki mecburiyete 
dayan ılarak ayr ı lan ihtiyat akçesi olup, stopaj matrahnun tesbi-
tinde yedek akçelerle birlikte indirilmesi gereken bir unsurdur. 

(Hesap Uzmanlar ı  Kurulu Danış ma Komisyonunun 20.2.1973 
tarih ve 204 - 1 say ı l ı  karar ında yukar ı da belirtilen i ş letmeyi geli ş -
tirme fonu stopaj matrahm ın tesbitinde indirim kalemi olarak 
kabul edilmemi ş tir. 

Görüşümüze uygun görü ş  ise Komisyonda az ınl ıkta kalm ış tı r.) 
2.22. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Bak ımından : 

6802 sayı lı  kanunun banka ve sigorta muameleleri ile ilgili 28 
inci maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin mevzuu 
belirtilmiş  ve ikraz i ş leriyle uğ raşanlarla, banka muamele ve hiz-
metlerinden bir veya bir kaç ı  ile iş tigal edenler bu kanunun uygu-
lanmas ında banker say ı lırlar hükmü getirilmi ş tir. 

Bu iş lerle uğ raş anlar ın her ne şekilde olursa olsun yapm ış  
oldukları  bütün muameleler dolay ısiyle kendi lehlerine her ne nam 
ile olursa olsun nakden veya hesaben ald ı kları  paralar % 20 nisbe-
tinde banka ve sigorta muameleleri vergisine tâbi olacakt ır. 

Kredi kooperatiflerinin mahiyetleri aç ıklanırken belirtildiğ i 
üzere bu kooperatifler, banka ve sigorta muameleleri vergisi kap-
samına giren iş lemler yapmakta, dolay ısiyle bu vergiye tâbi ol-
maları  gerekmektedir. 

Ancak ilgili kanunun istisnalarla ilgili 29 uncu maddesinin son 
fı krasında, «Türkiye Halk Bankas ınca Esnaf ve Sanatkarlar Koo-
peratiflerinin kefaleti alt ında esnaf ve sanatkarlara verilen krediler 
dolayısiyle al ınan paralarla bu kooperatiflerin ortaklar ından mas-
raf kar şı lığı  ad ıyle aldıkları  paralar» banka ve sigorta muamele-
leri vergisinden müstesna edilmi ş tir. 

Buna paralel olarak 1163 say ılı  kanunun 93 üncü maddesinin 
1 No. lu fı kras ının (a) bendinde, «Birbirlerinden ve ortaklar ından 
aldıkları  faiz ve komisyonlar ile ortaklar ına kefalet etmeleri do-
layı siyle bunlardan ald ıkları  paralar banka ve sigorta mumeleleri 
vergisinden muaf t ır» hükmü getirilmi ş tir. 

Böylece kooperatifler yukar ıda belirtilen faaliyetleri dolay ı -
siyle banka ve sigorta muameleleri vergisine tâbi olmayacaklard ır. 
Ancak kooperatiflerin ilgili muafiyet hükmünden istifade edebil-
meleri, yine aynı  madde gereğ ince, kendilerinden önce veya son-
ra kurulmuş  olan üst kuruluş lara kat ı lmaları  halinde mümkün ola-
bilmektedir. Aksi halde ilgili hükümden kooperatiflerin faydalan-
mR olanağı  yoktur. 
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2.2.3. Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu Bak ımından : 
1163 say ı lı  kanunun 93 üncü maddesinin 1 inci bendinin (b) 

fı kras ında «Her nev'i defterlerin ve ana sözle ş melerin tasdiki ve 
açı lış  tasdiklerinde sayfalar ın mühürlenmesi her nev'i harçtan ve 
daMga vergisinden» muaft ır hükmü ile yine ayn ı  bendin (e) f ı kra-
s ında 13 üncü madde gere ğ ince verilecek bildiri damga vergisine, 
diğer harç ve resimlere tabi de ğ ildir, hükmü mevcuttur. 

488 say ı lı  damga vergisi kanununa göre mukavelenameler, 
temliknamelerden belli paray ı  ihtiva edenler için % 5 damga ver-
gisi alınacağı , kanuna ekli 1 No. lu tabloda belirtilmi ş  bulunmak-
tad ır. Bu hükme rağmen yukarıdaki hükmün gereğ i olarak koo-
peratiflerden herhangi bir vergi al ınmayacakt ır. 

492 Sayı l ı  Harçlar Kanun ıma ekli 2 say ı lı  tarifede noter harç-
larmdan, değer veya ağı rlık üzerinden al ınan nisbi harçlar ba ş lığı  
altında, muayyen bir mebla ğı  ihtiva eden her nevi senet, mukave-
lename ve ka ğı tlardan beher imza için (binde 0,50) harç al ınacağı , 
maktu harçlar ba ş lığı n' taşı yan bölümler ise defter tasdiki ile 

olarak; 
a) Aç ı lış  ve kapanış  tasdik şerhleri (beher defter için biran-

ço esas ına göre tutulan defterlerde) 50,— TL. 
b) Açı lış  tasdiklerinde sayfalarm mühürlenmesi, 100 sayfaya 

kadar 10,— lira, 100 sayfadan fazla beher 50 sayfa ve küsürat ı  için 
10,— lira, harç al ınacağı  belirtilmiş  bulunmaktadır. Yine yukarıda 
belirtilen hüküm gere ğ i olarak kooperatiflerden bu harçlar ın da 
alınmayacağı  tabiidir. 

Bunların dışı nda kooperatifler kanununda yer almamakla be-
raber 488 say ı lı  kanunun 2 No. lu istisnalar tablosunda yer alan 
istisnalardan kooperatiflerin de faydalanacaklar ı  hususu aç ık bir 
konudur. 

Kooperatiflerin damga ve harçlarla ilgili muafiyetleri mutlak 
olup, üst kuruluş lara kat ı lmaları  ş art ına bağ lı  değ ildir. Dolay ı siyle 
kooperatifler üst kurulu ş lara kat ı lmasalar bile ilgili muafiyetler-
den istifade edebileceklerdir. 

2.2.4. Emlâk Vergisi Bakımından : 

Emlak Vergisi Kanununun mevzu ile ilgili 1 inci maddesi, 
«Türkiye s ınırları  içinde bulunan binalar bu kanuna göre bina 
vergisine tâbidir» hükmüne âmir olmakla birlikte, kanunun 4 ün-
cü maddesinde muafl ıklarla ilgili hükümlere yer verilmi ş  bulun-
maktadır. 

Kanunun 4 üncü maddesine 1610 say ı lı  kanunla eklenen (p) 
fıkras ında; «Tar ım kredi, tarım satış  kooperatifleri, 1163 say ı lı  
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kanuna uygun olarak te şekkül eden kooperatifler ve bu koopera-
tiflerin kuracaklar ı  kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlik-
leri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ inin ve Türk Kooperatif-
çilik Kurumunun sahip olduklar ı  kendi hizmet binalar ı » emlak 
vergisinden muaf tutulmu ş tur. 

Bina vergisi ile ilgili muafiyet olmakla birlikte arazi vergisi 
ile ilgili olarak kooperatiflere herhangi bir muafiyet emlak vergi-
si kanunu ile tan ınmış  değ ildir. 

Halbuki 1163 say ılı  kanunun 93 üncü maddesinin 1 inci f ı kra-
sının (c) bendinde, «kiraya verilmedi ğ i veya irat getirmeyen bir ci-
hete tahsis edilmediğ i (irat getiren bir cihete tahsis edilmedi ğ i) 
müddetçe sahip olduklar ı  gayrimenkuller üzerinden al ınacak her 
türlü v6-giden» kooperatiflerin muaf olaca ğı  belirtilmi ş tir. 

Her ne kadar kooperatiflerin bu muafiyetten istifade edebil-
meleri üst kurulu ş lara girmelerine ba ğ lanmış sa da, emlak vergisi 
kanununa nazaran muafiyetin hudutlar ı nın geniş  olduğu görül-
mektedir. Emlâk Vergisi Kanununda sadece hizmet binalar ı  için 
kabul edilen muafiyet 1163 sayı lı  kanunla gayrimenkuller üzerin-
den al ınan her türlü vergiden (ki bu her türlü gayrimenkulü kap-
samaktad ır) muafiyet ş eklinde geni ş letilmi ş  bulunmaktad ır. 

Kooperatifler gayrimenkulleriyle ilgili olarak emlak vergisi 
beyannamesi verecekler, ancak yukar ıda şartlar mevcutsa «de-
vamlı  muaft ır» ibaresini beyanlar ında belirteceklerdir. 

Beyannamenin verilmemesi emlak vergisi kanunun 34 üncü 
maddesi gereğ ince usulsüzlük cezas ı nı  gerektirmekteyse de, ceza 
vergiye bağ lanmış  bulunduğundan, muafiyetten istifade eden koo-
peratiflerin beyanname vermemesi halinde herhangi bir ceza uy-
gulama olanağı  doğmayacakt ır. 

2.2.5. Emlak Alim Vergisi Bakımından : 

Kooperatif te ş ekküller iki durumda emlâk al ım vergisiyle kar-
şı  karşı ya gelmektedir. 

2.2.5.1. Ivaz karşı lığı nda gayrimenkül iktisab ı , gayrimenkuller 
üzerinde irtifak haklar ının ve gayrimenkül mükellefiyetinin tesisi, 
bu hakların ve kuru mülkiyetin devri, arsa üzerine in şa veya bi-
naya ilâve suretiyle binalar, bağı msız bölümler veya katlar mey-
dana getirilmesinde, 

2.2.5.2. Gayrimenkullerin, irtifak haklar ının veya gayrimenkül 
mükellefiyetinin kooperatife sermaye olarak konulmas ında, 

Birinci husus dolayı siyle kooperatiflere herhangi bir muafiyet 
veya istisna tanınmış  değ ildir. Dolayısiyle kooperatifler bu i ş lem-
leri nedeni ile % 0.70 üzerinden emlâk al ım vergisini ödeyecektir. 

pe
cy

a



22 	 KOOPERATIFÇILIK VE VERGI 
SISTEMIMIZDEKI YERI 

Ancak 198 say ı l ı  kanunun verginin nisbetini belirten 9 uncu 
maddesinde «gayrimenkullerin, irtifak haklar ı n ın veya gayrimen-
kul mükellefiyetinin sermaye ş irketlerine sermaye olarak konmas ı  
halinde % 0.35 indirimli nisbetinin uygulanaca ğı  belirtilmi ş tir. Bu 
hüküm tüm sermaye .ş irketlerini, dolay ısiyle bir sermaye ş irketi 
olan kooperatif te ş ekkülleri de kapsamaktad ır. 

Bu hükme paralel olarak 1163 say ı l ı  kanunun 93 üncü madde-
sinin 2 inci f ı kras ı nda «gayrimenkullerin, irtifak haklar ı n ın ve 
gayrimenkul mükellefiyetlerinin kooperatiflere, kooperatif birlik-
lerine, Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ ine sermaye olarak konul-
mas ı  halinde bunlar Emlak Al ım Vergisi Kanununun 9 uncu mad-
desindeki indirimli nisbetten faydalan ı rlar» hükmü getirilmi ş tir. 

Kooperatiflerin bu hükümden istifade edebilmeleri üst kuru-
luş lara girme ş art ına da bağ lı  tutulmamış tır. 

2.2.6. Bina inşaat Vergisi Bak ımmdan : 
1163 say ı l ı  kanunda kooperatiflere bina in ş aat vergisi bak ı -

mı ndan herhangi bir muafiyet tan ınmamakla birlikte, 1318 say ı lı  ka- 
nunun bina inş aat vergisi ile ilgisi ek 2 inci maddesinde « 	koo- 
peratifler eliyle yap ı lan sanayi ve küçük sanat siteleri 	 bina 
inşaat vergisinden müstesnad ır» hükmü bulunmaktad ı r. 

Madde metninden de anla şı lacağı  üzere muafiyet sadece koo-
peratifler eliyle yap ı lan sanayi ve küçük sanat siteleri için tan ın-
mış tır. Bunun ötesinde kooperatifler taraf ından yap ılacak in ş aat-
ların bina in şaat vergisi istisnas ından istifade edebilmeleri genel 
istisna hükümleri çerçevesinde mütalaa edilecek, bu şartlara sahip 
değ ilse kooperatifler taraf ından yap ı lan binalar bina inş aat vergi-
sine tâbi olacakt ı r. 

3. SONUÇ: 

Kooperatifçilik ve vergi sistemimiz kar şı s ındaki durumları  
incelenirken konu üzerinde bilhassa muhtelif vergilerde koopera-
tiflere tan ınan istisna ve muafl ıklarla, k ısacada kooperatiflerin 
mahiyetleri üzerinde duruldu. 

Bunun ötesinde, istisna ve muafiyetler d ışı ndaki faaliyetleri 
dolay ısiyle kooperatiflerin vergiye tabi muameleler yapmalar ı  ha-
linde durumlar ı  normal vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel ki ş i-
lerden farkl ı  olmayacakt ır. 

Ba ş langıçta da belirtildiğ i üzere kooperatifler korunmas ı  ve 
teşvik edilmesi gereken kurumlar olarak dü şünülmüş ler ve geçen 
bölümlerde bahsedilen istisna ve muafl ıklarlada vergi kanunlar ı  
karşı sındaki durumları  hafifletilmi ş tir. 
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Kooperatiflerin bu ş ekilde te şviki her ne kadar onlar ın eko-
nomik ve sosyal kurumlar olmalar ından ileri geliyorsa da, yine bu 
kurumlardan vergicilik aç ı s ı ndan da faydalanı lacağı  hususu gözö-
nüne alındığı nda kooperatifçilik konusu dahada önem kazanmak-
tad ır. 

Bugün az geli ş miş  ülkelerde tar ım kesimi dolays ız vergiler yo-
luyla gereğ i gibi vergilendirilememektedir. Bu kesimde verimli bir 
vergilendirmeyi i ş letme sayı s ının çokluğu önlemektedir. İş letme 
sayı s ının çokluğu vergi ödevlilerinin say ı s ını  artt ı ' makta, bu du-
rumda vergi idaresinin bütün üdevlilere ula ş mas ım güçle ş tirmek-
te ve diğ er masraflar dolay ısiyle vergi has ı lâtı  büyük ölçüde düş -
mektedir. Bunun yan ında parçalanm ış  iş letme tipleri gelirin de dü-
şük olmasına neden olmakta, böylece bu kesimin vergi ödeme gü-
cü de ortadan kalkmaktad ır. 

Tar ım kesiminde bu mahsurlan bertaraf etmenin ve etkili 
bir vergi sistemi kurulmas ının tek yolu çiftçiyi örgütlendirmekte-
dir. Bu da ancak kooperatifle şme ile mümkündür. 

Üretim kooperatiflerinin vergileme bak ımından sağ layacağı  
faydalar Dr. Mustafa Yulu ğ 'un Azgelişmiş  Ülkelerde Tar ımın Ver-
gilendirilmesi (Damga Matbaas ı , 1969) adl ı  kitab ında aşağı daki gi-
bi sıralanmış tır. 

«Önce, ana sözle şme gereğ ince tutulacak olan defterler, bil-
hassa kibutz tipi kooperatiflerde, i ş letmenin sağ ladığı  karın ko-
laylıkla tesbit edilmesine imkân verecektir. Böyle bir üretim koo-
peratifi, vergileme bak ımından tek bir i ş letme olarak kabul edile-
bilir, veya her orta ğa düşen gelirin muafiyet hadlerinin üstünde 
olup olmadığı , araş tırı labilir. Vergilemenin, para ekonomisinin ge-
niş liğ i ve diğer hususlar gözönüne al ınarak aynen yap ı lmas ı  da ge-
rekli olabilir. Kooperatiflere vergi sorumlulu ğu görevinin verile-
bilmesi de mümkündür. 

Üretim kooperatifleri ortak gelirlerinin gerçe ğe en yak ın ş e-
kilde tesbitine imkan verirler. Bundan daha önemli olarak da, 
kooperatifler, tar ımsal üretim birimlerinden diğer iktisadi birimle-
re intikal eden mallar ın tesbitini kolayla ş tırırlar. 

Satış  kooperatiflerinin vergileme yönünden sa ğ ladıkları  en 
büyük fayda, ortaklar ın gelirlerini tâyin yanmda, bu kooperatif-
lerden tar ım ve tar ım: dışı  kesimlere intikal eden mallar ın tesbitinı  
kolaylaş tırmaları dır. Diğer ekonomik birimlere intikal eden malla-
rın tesbiti, bu mallarm tedavül ve de ğ iş tirilmesinden do ğan gelir-
lerin tesbiti yönünden çok önemlidir. 

Satış  kooperatifleri ancak belirli mal çe ş itleri bak ımından ku-
rulmaktadırlar. Kooperatifle ilgilendirilmeyen mal çe ş itlerinin ü.re- 
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timi ile sağ lanan gelirlerin tesbitinde güçlüklerle kar şı laşı lmas ı  
normaldir. Vergileme etkenli ğ inin art ırı lmas ı  için, kooperatiflerin 
bütün mal çe ş itlerini kapsam ına alacak şekilde geli ş tirilmeleri, 
yerinde olur. Köylüler kooperatif arac ı lığı  veya bilgisi d ışı nda hiç 
bir malı  satmamal ıdırlar Böyle bir zorunluk, sat ış  miktarları  ve 
alınabilecek kredi aras ında yak ın bir ilgi kurulmas ı  ile daha kolay 
sağ lanabilir. Ilgi, devlet yard ı mları  ve sat ış  miktarlar ı  aras ında da 
kurulabilir. 

Satış  ve üretim kooperatiflerinin en büyük faydalar ından biri 
de, kooperatiflere kat ı lmayan küçük toprak sahipleri ile defter tut-
ma arac ı lığı  ile gelirlerini tesbit eden köylüler bak ımından esasl ı  
bir kontrol imkanı  sağ lamalar ı dı r. Verimli bir ş ekilde çal ış an koo-
peratiflerin üretim endeksleri, kooperatif d ışı nda kalan toprak par-
çalarının verimliliklerini tâyin bak ımından etkenlikle kullan ı labi-
lir. 

Kooperatifçilik, vergi uygulamas ını  geliş tirdiğ i gibi vergile-
mede kooperatifçili ğ in yayı lmas ında etkili olabilir. Kooperatif d ı -
şı nda iş letmelerin verimli bir ş ekilde çal ış an kooperatif sahalarm-
daki üretim endekslerine göre vergilendirilmeleri, bu i ş letmeleri 
verimliliğ i artt ırmağa veya kooperatiflere kat ı lmağ a te şvik ede-
bilir. 

Tarım ve tar ım dışı  kesimlerde kurulacak veya di ğer koope-
ratiflerin faaliyetleri aras ında bahis konusu olabilecek tüketim 
kooperatifçili ğ i de mal ak ımlarının izlenmesinde faydalar sa ğ la-
yacakt ır. 

Tarım kesiminde meydana getirilecek i ş çi sendikac ı lığı , üre-
tici birlikleri kurma, sosyal sigortac ı l ık gibi te ş kilâtland ırma ha-
reketleri de vergileme bak ımından büyük faydalar yaratabilirler.» 

« 	  
Kooperatifçilik azgeli ş miş  ülkelerin tar ımsal kalk ınmas ı  bakı -

mından gerekli görülen bir te ş kilâtlanma şeklidir. Bu te ş kilâtlan-
ma ş eklinden iyi bir vergi sisteminin kurulabilmesi yönünden fay-
dalan ı lmas ı  laz ımdır. Vergi otoriteleri devlet mekanizmas ının bir 
parças ı  olduklarına göre, tar ımsal kooperatifle ş menin gerçekleş -
mesi konusunda gereken deste ğ i göstermelidirler. Kooperatifle ş -
menin, tar ım kesiminde toplumsal dayan ış man ın gelişmesini sağ -
lamada da büyük faydalar ı  olabilir. Toplumsal dayan ış ma= 
artmas ı  vergilemenin verimlili ğ ini çok yakından etkileyecektir. 
Vergileme ile tar ım kesiminde uygulanacak iktisadi politika ara-
sında yakın bir iliş ki kurulmas ı  ve üretimin daha iyi bir ş ekilde 
planlanmas ı , kooperatifler arac ılığı  ile gerçekle ş ebilir  

«10 sayı lı  Maliye Dergisi'nden» 
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Ferit Kaya AÇIKALIN 

Ülkemizde Devletin taban fiyat ve destekleme yolu ile ekono-
mik faaliyetlere müdahalesi uzun y ıllar önce baş lamış tır. Müdaha-
lenin baş langıç ve en önemli konular ını  fındık, kuru incir ve ku-
nı  üzüm te ş kil etmiş  ve Merkez Bankas ı  kaynakları  Ziraat Banka-
sı  arac ı lığı  ile bu sahaya aktar ı lmış tır. Aktarı lan bu kaynaklar ta-
ban veya destekleme fiyat ı  tesbit suretiyle belli tar ımsal madde-
lerin al ınmas ı , depolanmas ı  ve sat ı lmasında kullanı lmaktad ır. 

Devlet müdahalesi Kooperatif kurulu ş larla Iktisadi Devlet Te-
ş ekkülü veya Devlet tekeli arac ı lığı  ile yap ı lmaktad ır. 

Müdahalenin neticesinde meydana gelen zarar veya pazarla-
ma sıkınt ı s ının doğurduğu menfi neticeler Merkez Bankas ı  imkan-
ları  ile absorbe edilmektedir. Bununla birlikte tatbik edilen poli-
tikan ın sosyal yönünden çok ekonomik yönünün a ğı r bastığı  ve 
Devlet müdahalesinin piyasaya ilave olarak enjekte etti ğ i alım gü-
cünün ağı r enflasyonist cephesinin de bulundu ğu bilinmektedir. 
Ancak bu müdahalenin yap ı lmamas ı  halinde ise tar ım sektörünün 
kredi bulmakta güçlük çekeceğ i ve üretim temposunun önemli öl-
çüde yavaş lıyacağı nı  da kabul etmek laz ımdır. 

Yakmdan tetkik edildi ğ i takdirde müdahale ahmlarm ın Ihti-
yaç Maddeleri ile Altm'a olan talebi artt ırmakta olduğu ve buna 
mukabil diğer sektörün ihtiyac ı  bulunan kredilerde bir daralma 
yarattığı  görülür. Hakikatte de müdahale al ımlar ında kullanı lan 
kredilerin Merkez Bankas ının kaynak yaratma gücünü zorlad ığı  
ve Merkez Bankas ının diğ er sektörler için ay ıracağı  imkanı  etki- 
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lediğ i de bir gerçektir. Bu gün piyasan ın içinde bulunduğu kredi 
darlığı nda bu hususun önemli yeri vard ı r. 

Müdahale al ımlarmın enflasyonist tesiri ile kredi mekaniz-
ması  üzerine yapt ığı  menfi etkinin bir çözüme kavu ş turulmas ı  
mümkündür. 

Herş eyden önce normal piyasa te ş ekkülünü önleyen bu kabil 
müdahalelerden doğan menfi neticelerin bir ölçüde izalesi te ş ki-
lâtlanmış  bir pazarlama sistemine büyük ölçüde ba ğ l ı dı r. 

Teş kilâtlanmış  bir pazarlama sistemi enflasyonist bask ının 
izalesi ve üretime dönük yat ı rımlar için gerekli kaynak yaratma 
yönünden diğ er ülkelerin ba ş arı  ile tatbik etti ğ i yol olarak dikka-
te al ındığı nda pazarlama kelimesinin önemi de kendili ğ inden orta-
ya çıkar. 

Buna ilâveten tar ımsal alan ın sağ layacağı  döviz geliri ekono-
minin güçlenmesine yard ımcı  olacakt ır ki, böylece ekonomik devre 
tamamlanm ış , kullan ı lan imkanlar yerine döndükten ba ş ka döviz 
gelirlerindeki art ış  da sağ lanarak üretime dönük yeni yat ırım im-
kanları  da doğmuş  olacakt ır. 

Müdahalenin, üretimi kaçını lmaz bir zarar ı  doğuracak ş ekil-
de kamç ı lamas ı  bu sistemin belli baş l ı  tehlikelerindendir. Nitekim 
fındık ile çay üretiminin kontrol alanlar ı  dışı na ta ş mas ı  buna gü-
zel bir örnektir. 

Müdahale alımı  yapan te ş ekküllerin özel te ş ebbüsü yoketme-
den faaliyette bulunmalar ı  daha ziyade tesbit edilecek taban fiyat-
la ili ş kilidir. 

Fiyatın yüksek olmas ı  bu kitlenin al ıma girmesini önleyeceğ i 
gibi zamanla baş ka sahaya kaymas ına veya tamamen ortadan si-
linmesine sebeb olabilir. Bu durum pek çok hizmeti yürütmekle 
görevli Devletin u ğ ra şı ların ın adedini artt ırmaktan ba şka iş e yara-
mayacakt ır. Bu nedenle fiyat tesbitlerinde çiftçi, tüccar, ihracat-
çı ların resmi sektörle bir araya gelmesi, dar bo ğ azlarla karşı laşı l-
mamas ı  için elzemdir. Bu yak ınlaş ma aynı  zamanda iç ve d ış  pa-
zarlar ile rekabet, imalât, çiftçi maliyetleri konular ında taraflar ın 
ayd ınlatı lmalarını  ve bilgi teatisine imkân verece ğ i içinde fayda-
lıdır. 

Özellikle ülkemiz tarımsal istihsalinin çok elâstiki olu şu, dün-
ya talep seyrinin de bu yönde do ğmas ına sebeb te ş kil eder. Bu 
nedenle müdahale al ımlarmın bir fonksiyonu da bu elâstikiyeti 
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asgariye irıdirmeyi hedef tutmak olmal ı dır. Bu ise geni ş  depola- 
ma kapasitesi demektirki, henüz ülkemizde çözümlenmi ş  değ ildir. 

Müdahale al ımları nda, diğer taraftan hangi ürünlerin en faz-
la marj b ı rakt ığı  konusunda da dikkatlice etüd edilmesi gerekir. 
Çiftçinin dedelerinden al ış tığı  ürün yerine, iç ve d ış  piyasaların 
talep ettiğ i ve değ işen alıcı  zevklerine uyabilecek elâstikiyet tar ı -
ma sür'atle aktar ı lmadığı  takdirde zamanla stoklar ın arttığı  gö-
rülebilir. 

Bu sahada yap ı lacak ara ş t ırmalar ayn ı  zamanda pazar ara ş tı r-
mas ı n ın tarrıamlayı cı s ı  olacağı ndan kolayca kendini amorti ede-
cektir. 

Ülkemiz değ iş ik şekillerde müdahale yapabilecek döneme 
eriş miş tir. Bu noktada yeni pazar ve yeni mahsul türleri geli ş tir-
me olanağı  vard ı r. Bunun yanı  s ıra ise kalite kontrolünün de ge-
liş tirilmesi büyük yarar sa ğ layabilecektir. 

Al ıcı  ülkelerle i şbirliğ i yap ı lmas ı , müdahale al ımlar ından ay-
rı lan komisyonlarm pazar ara ş tırmas ı , ihracat ın geli ş tirilmesi gibi 
belirli manadaki faaliyetlere hasredilmesi uzun vadeli geli ş menin 
sağ lanmas ında büyük ölçüde yard ımc ı  olacakt ır. 

Müdahale, Merkez ve Ziraat Bankalar ının olanaklar ının geniş  
bir k ı smın ın bu sahaya bloke edilmesini gerektirmektedir. Müda-
hale bir mânada Merkez Bankas ının imkan yaratrnas ı  veya diğer 
sektörlerden transfer yapmas ı  demektir. Di ğer sektörlere de kredi 
açılmas ı na müsaade edilmesi ise enflasyonu bask ı  altında tutabil-
mek için müdahalenin dar manada ele al ınması  demek olacakt ır. 
Bu noktada sektörler aras ında fonlar ın seyrini sağ layacak bir sis-
temin geli ş tirilmesi ve böylece orta yolun ara ş tırı lması  gerekli-
dir. 

Türk tarım politikas ı  4 ana gaye etraf ında özetlenmektedir. 
Birinci gaye, tar ı msal üretimde kendi kendine yeter noktaya gel-
mektir. İ kinci nokta tar ımsal üretime döviz kazand ırıcı  hüvviyet 
vermek ve elde edilen imkanlar ı  sanayiinin geli şmesine hasretmek-
tir. Üçüncü gaye üreticilerin eme ğ inin karşı lığı nı  almalarını  sağ la-
mak ve böylece de dördüncü gaye olarak tüketim fiyatlar ını  kont-
rol alt ına alarak fiyat dü şüklüğü sağ lamakt ır. 

Türkiye'de bu hedeflere ula şabilmek için bugünkü tar ımsal 
müdahale sistemi geli ş tirilmiş tir. 

Devlet müdahale mübayaalar ını  bu yıla kadar Ticaret Bakan-
lığı  yürütegelmi ş tir. Tesbit edilen program altında müdahale mü- 
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bayaalan fiyatlara do ğ rudan müdahale, üretim araç ve gereçleri ile 
sermaye temininde tan ı nan kolayl ı k ve imkanlar, Iktisadi Devlet 
Teş ekkülleri ile Tar ım Satış  Kooperatiflerinin geli ş mesini sağ laya-
rak arac ıyı  kısmen ortadan kald ırmak ve ihracat fiyatlar ın ı  tesbit 
etmek ş eklinde dört kategoriye ay ı rmam ız mümkün görülmekte-
dir. 

Halihaz ırda bu 4 sistemin ayr ı  ayrı  değ il fakat karma bir ş e-
kilde yürütüldüğünü görmekteyiz. Bununla birlikte sistemin a ğı r 
basan taraf ı  taban fiat ile ihracat fiat ı  gibi iki nokta olmu ş tur. 

Al ımlarda, Devlet ad ına görevlendirilen kooperatif ve di ğ er 
te ş ekküller, Devletin birer yetkili al ıcı s ı  ş eklinde kâr ve zarar gö-
zetilmeden bu görevlerini yürütürler ve bu hizmetleri kar şı lığı  ken-
di masraflar ından baş ka belli bir komisyon da al ı rlar. 

Genel olarak, Ticaret Bakanl ığı  ile Maliye ve di ğer ilgili Ba-
kanlık temsilcileri ile görevlendirilecek kurulu ş  yetkililerinden ola-
ş an komisyonlarda her y ı l ın taban fiat ının tesbiti çal ış maları  tam 
bir disiplin içinde ve ba ş arı  ile yürütülegelmi ş tir denilebilir. 

Görevlendirilecek kurulu ş a gerekli fonlar]. temin Devlete dü-
ş en görevlerdondir. Mübayas ı  yap ı lan mal ın depolanmas ı  ve sat ı l-
ması  devlet talimat ı  ile olacakt ır. Bu y ı la kadar yürütülen des-
tekleme al ı mlarından birisi istisna edilirse diğerleri hazineye bir-
kaç milyar ı  aşan zarar b ıraktığı  ve bu zararlar ın özellikle T.C. Zi-
raat Bankas ı nı  müşgül duruma soktuğu görülmüş tür. Destekleme 
alımları  neticeleri yönünden genellikle Et ve Bal ık Kurumu, Top-
rak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank, Tekel, Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş ., 
Tiftik ve Yapa ğı  A.Ş . ile Tarım Satış  Kooperatifleri için bir fark-
lılık göstermemektedir. 

Destekleme mübayaalar ında taban fiyatlar ı  bugüne kadar ha-
sat mevsimlerinde ilan edilmi ş lerdir. Birçok hallerde özel te ş ebbü-
sün bu fiyat ilân ını  beklediğ i ve ondan sonra piyasaya girdi ğ i gö-
rülmektedir. 

Hasat zaman ın ı  beklemekte maksad ın hakiki ürün miktar ını n 
doğ ruya yak ın tesbit edilebilme olana ğı  vermesidir. Tesbit edilen 
fiyat çiftçinin bekledi ğ i ve piyasa fiyat ına yak ın bir fiyat ise bu 
takdirde serbest piyasa fiyat ı  daima birkaç kuru ş  üzerinde seyret-
mektedir. Tatbikatta piyasa fiyat ını  yüksek göstermek için baz ı  
aldat ıcı  al ımların yap ı ldığı  ve böylece taban fiyat ın daha yüksel-
tilmesi için devletten talepte bulunuldu ğu da görülmü ş tür. 
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Özel te ş ebbüsün kâr marj ı  görmeyerek al ımlara girmemesi 
halinde, yeterli depo kapasitesine sahip olmayan kurulu ş ların bü-
yük s ı kıntılara dü ş tükleri de görülmektedir. Bu Devlet zarar ım 
daha artt ırı cı  veya azalt ıc ı  rol oynayan bir faktör olarak fiyat tes-
bitinin yap ı lmas ı  s ıras ında gözönüne al ı nması  gereken bir konu-
dur. 

Devlet Destekleme al ımları  üreticinin eme ğ inin karşı lığı nı  al-
mas ı n ı  ve iç piyasada fiyat istikrar ını  sağ lamak, iç piyasada dü ş -
mesi muhtemel fiyatlar ın dış  piyasa fiyatlar ı nı  da dü şürerek döviz 
gelirimizi olumsuz yönde etkilemesini önlemek için al ınan bir dizi 
ekonomik tedbirlerden biridir. 

Taban fiyat ın tesbitinde gaye o mal ı n fiyat ının belirli bir düze-
yin alt ına düşmesini önlemektir. Di ğer bir ifade ile taban fiyat po-
litikas ı  çeş itli faktörler alt ında serbest piyasada te ş ekkül eden fi-
yat ın üreticiler için zararl ı  bir noktada olu ş mas ı  ihtimalini, Hükü-
met taraf ından al ınacak tedbirlerle belirli esaslar çerçevesinde 
önlemektir. 

Bu esaslar o ürünün dünya piyasa fiyatlar ı , dünya üretim ve 
stok durumu, ülke üretimi, verim stok durumlar ı  ile borsa fiyat-
ları  yurtiçi üretim maliyetleri, cari y ı l içindeki fiyat hareketleri ve 
o ürünün genel fiyat seviyesi ve nisbi fiyat yap ı s ı  içindeki yeri ve 
o ürünün üretim noksanl ığı  veya fazlal ığı  gibi kriterlerle, ikâMe 
kanunu aç ı s ından doğuracağı  neticeler ve ülke .ve dünya ihtiyaC ı  
karşı s ında üretiminin -bir düzen alt ında yap ı lmas ı  ve aynı  politi-
ka içinde ülke üretim örtüsünün düzenlenmesi gibi kriterler de 
dikkate al ınır. 

Diğer taraftan destekleme al ımlar ı  yap ı lan maddeler, toptan 
eşya fiyatları  üzerinde büyük ölçüde etki yaparak piyasay ı  doğ ru-
dan etkilerler. Bu yönü ile taban fiyatlar ı  üretici kadar tüketici 
içinde önem arzeder. Bu günkü ş artlar dikkate al ındığı nda ekono-
miye ağı rlığı nı  veren de bu yönüdür. 

Taban fiyatlar ı  ile destekleme al ımlarına tabi maddelerin bü-
yük k ısmının -önemli ihraç ürünleri olmas ı  aç ı s ından da büyük bir 
önemi vard ır. 

Bu bak ımdan gerçekçi ve daha dikkatli bir ş ekilde tesbit edil-
medikleri hallerde ihracat üzerine direkt etki yapar ve Pazarlarm 
kaybolmas ına kadar uzanan bir durum yaratabilir. Bunun yan ı  
sıra doğuracağı  stoklarda telafisi güç zararlar ı  koyar. 
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Özellikle ihraç mallar ında konulacak taban fiyatlar ın ülkenin 
olduğu kadar dünya piyasa durumuna uymamas ı , bu maddeleri tü-
keten veya i ş leme durumunda olan ülkelerin, çok yüksek fiyatlar 
karşı s ında ekonominin bu dal ından baş ka dal ına geçmelerine da-
hi neden te şkil edebilir. Bu durum ekonomi için ihracat ve dola-
yı s ıyle döviz yönünden kapanan bir kap ı  demektir. 

Destekleme al ımları  bu güne kadar Ticaret Bakanl ığı nca yü-
rütülegelmi ş tir. Ülkenin ekonomik dengesinden sorumlu olan bu 
Bakanlığı n yukarı dan beri izah ına çal ış tığı mız nedenler kar şı s ında 

bu faaliyetleri yürütmeyi kadar da normal bir ş ey yoktur. 

Tatbikatta Bakanl ığı n görevleri aras ındaki dahili ve harici ti-
caretin düzenlenmesi faaliyetlerine, 1935 y ı lında çok ileri bir gö-
rüş le haz ı rlanan ve bakanl ığı n çal ış mas ın ı  kolaylaş tıraca ğı  gibi ül-
kede kooperatifçili ğ inde yay ı lmas ına yard ı m edecek 2834 say ı l ı  Ta-
rım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri hakk ındaki kanun ile bir yar-
dımcı  olunmuş tur. Esas ında, Bakanl ığı n bu hizmetleri yürütme-
sinde ba ş kaca te ş kilatlanm ış  kuruluş  bulunmadığı  dikkate al ını rsa, 
kooperatiflere bu görevin gerekti ğ inde neden yüklendi ğ i aç ı kca an-
laşı lır. Kald ı ki, gerek hayvanc ı lık ve gerekse hububat yönünden 
kooperatiflere bu kabil görev verilmeyi ş i, bu görevleri yürütecek 
kuruluş ların bulunmalarından ileri gelmektedir. 

Esas ında da desteklemeye tâbi pek çok ürünün Devlet ad ına 
alım ve stok edilmesini yürütmekle görevli tutulan Tar ım Satış  
Kooperatifleridir. Bununla birlikte bu gün kooperatiflerin bulun-
madığı  bölgelerde taban fiyat ve destekleme al ımları  ile ilgili faa-
liyetlerin yürütülmedi ğ i iddia etmek haks ızlık olacakt ır. 

Özellikle Tütünde bir kooperatif arac ı lığı  bulunmadığı  gibi, 
et, hububat, tiftik yapa ğı , bir k ı s ım yağ lı  tohumlar çeltik v.b. ve pa-
mukta kooperatif olmadan da destekleme al ı mlarının yürütülebil-
diğ i görülmektedir. 

Kooperatifler arac ı lığı  ile yap ı lan müdahale al ımlarında ortak 
olan üreticilere yap ı lan ödemelerden sermaye ve di ğer kesintiler 
yapı lması , ellerine tesbit edilen fiyat ın altında para geçmesine se-
bep olduğundan, ortak içi al ı m fiyatlar ının yüksek tutuldu ğu, böy-
lece kooperatif kesintilerinin ortak yerine devletin s ı rtına yüklen-
diğ i de bir gerçektir. Aksi halde orta ğı n ürününü ortak olmayan-
lar arac ı lığı  ile kooperatife verdi ğ i veya serbest piyasada satt ığı  
görülmektedir. 
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Kaldıki, ortak içi al ımların, vergi nedeniyle esasen d ış a kaç-
tığı  veya ailenin di ğer fertlerince veya ortak olmayanlar arac ı lığı  
ile kooperatiflere sat ıldığı  da bildirilmektedir. 

Hernekadar kooperatifçili ğ in ve ortaklar ın desteklenmesi için 
ortaklar ile ortak olmayan üreticiler aras ında fiyat fark ı  yarat ı l-
makta ise bu fark ın beklenen oluşumu sağ lanamadığı  da bir ger-
çektir. Bu bak ımdan desteklemenin kooperatifçili ğ in geli ş mesine 
yard ımcı  olduğu görüşüne kat ı lmıyoruz. Kanımız, devletin destek-
leme faaliyetlerini yürütebilmek için baz ı  tavizler vererek ve koo-
peratiflerden istifade etti ğ i ancak kooperatifçilik ruhunu öldür-
düğü merkezindedir. 

Tarım Sat ış  Kooperatiflerinin ülkenin ekonomik yap ıs ına bü-
yük ölçüde etkili olan ürünlerin al ımı nda görevlendirilmeleri kar-
şı s ında bir başka Bakanl ığı n emri alt ına geçmelerinde kan ı mızca 
büyük ölçüde sorun yaratabilecek önemdedir. Bu kurulu ş ların ta-
mamen ticari ve ekonomik olan bu faaliyetlerinin yan ı  s ıra bizatihi 
kendi kooperatifçilik faaliyetlerinden do ğan Ticari ve Ekonomik 
neticeler yönünden de Ticaret Bakanl ığı na bağ lı  kalmak zorunlulu-
ğu vard ı r ve bu yönleri ile diğer kooperatiflerden ayr ı larak özellik 
arzederler. Bu nedenle de Ticaret Bakanl ığı  ile olan ba ğı n koparı l-
ması  hiç bir şekilde mümkün olamaz. İ ç piyasanın düzenlenmesi 
ve ihracat imkanlar ı nın kazan ı lmas ı  Ticaret Bakanl ığı nın Teş kilat 
Kanunda yer alan görevlerden oldu ğuna göre, gerek iç piyasadaki 
fiyatlar ın ve gerekse d ış  piyasadaki fiyatlar ın takibi ve gerektiğ in-
de dış  piyasalara fiyat deklare edilmesi konular ı nda herhalikârda 
Ticaret Bakanl ığı n ın son sözü söylemesi gerekecektir. 

Diğer bir ifade ile Tar ım Satış  Kooperatifleri iç ve d ış  piya-
salann te ş ekkül ve yürütülmesinde Ticaret Bakanl ığı  için tatbiki 
birer vas ıtad ırlar .Bu sahadaki muvaffakiyetin, bu kabil ekonomik 
faaliyetlerin tek elden yürütülmesine ba ğ lı  olduğunu da hat ı rdan 
çıkarmamak laz ımdı r. Bu seneye kadar gerek iç piyasada ve gerek-
se dış  piyasalarda uygulanan fiyat politikalar ında elde edilen olum-
lu sonuçları  ancak bu sahada tek bir Bakanl ık ve ülkenin ekono-
mik sorunlarını  çözümleyen, piyasay ı  düzenleyen ve bunun görev 
verildiğ i Ticaret Bakanl ığı nın sistemli çal ış malarında aramak la-
zımdır. 

Son günlerde ekonomimizde büyük yeri olan destekleme faa-
liyetleri sahipsiz kald ığı  görülmektedir. Te ş kilat Kanunlarında ya-
zı lı  olmayan görevleri yürütme çabas ı  içine giren Bakanl ıklar ise 
hemen her gün Desteklemeye ait giri ş imlerde bulunmakta ve di- 
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ğerinin faaliyetine yard ı mcı  olmak yerine kat ı lmamaktadır. Bu 
durum endi ş e vericidir. Destekleme faaliyetlerinden sorumlu ara-
mak yerine bu faaliyetleri bu güne kadar kimin yürüttü ğünü ve 
yürütmesi laz ım geldiğ i ise dü ş ünmek sorunu çözecektir. 

Ş uras ı  muhakkakki destekleme a ğı rl ık yönü ile ekonomik bir 
faaliyettir ve bu kabil faaliyetlerin tümü Ticaret Bakanl ığı nm gö-
revleri içindedir. Kooperatifçilik, Köy İş leri, Tarım, Gı da, Hayvan-
c ı lık terimleri ekonomik faaliyeti olu ş turan araçlara verilen isim-
lerdir. Ekonomi faaliyet olu ş tuktan sonra ise bunun sorumlusu tek 
ifade ile Ticaret Bakanl ığı  olmalı dır. 

Ekonomik faaliyetlere ve piyasaya görevi ve tecrübesi olmayan 
Bakanl ıklarm el atmas ı  mevcut piyasa düzenini kökünden sarsar. 
Kanı mızca bu vesile ile bütün Balmnhk1,-..).rın teşkilat kanunlarını n 
yeniden gözden geçirilerek birbirlerine çeli ş ik ve hizmet teadülleri 
yaratan ve görevleri d ışı na ta ş an faaliyetlerin düzeltilmesi zaman ı  
gelmi ş tir. Bünyesinden pek çok Bakanl ığı n ç ı ktığı  Ticaret Bakanl ı -
ğı nın ise her defas ında biraz yitirdiğ i yetki ve görevlerinin özellik-
le ekonomik aç ıdan önem arzedenlerinin yeniden bu Bakanl ığı n 
görev kapsam ı na al ınmas ı  zorunludur. Aksi halde bugün taban fi-
yat konusunda meydana gelen kar ışı k ve sahipsiz durumun yar ın 
pek çok sahada ortaya ç ı kmas ı  mümkündür. 
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İTALYA'DA KOOPERATIFÇILIK 
AKIMI 

Yazan : N. Fratangelo 
Çeviren : Haluk UZEL 

Italyan Anayasas ın ın 45'inci maddesi Cumhuriyetin koopera-
tifçiliğ in temellerinde yatan ve kar şı l ı klı  yard ımla ş mayı  amaçla-
yan toplumsal i ş levini tan ı dığı n ı , kazanç amac ın ı  gütmeyen bu i ş le-
vin en uygun yollardan desteklenmesini sa ğ layacak önlemlerin ya-
salarla getirileceğ ini; öte yandan da amaçlar ına uygun olarak ça-
lış mas ını  sağ layacak denetim düzeninin gerçekle ş tirilmesi zorunlu-
ğunu belirtmektedir. 

Kooperatiflerin ve bunlar ın üst kurulu ş ların ın denetimi göre-
vi Çal ış ma Bakanl ığı 'na verilmi ş tir. Devlet bütçesinden ve benzeri 
ba şka yollardan yard ım gören kredi, sigorta ve konut gibi koope-
ratiflerde ise denetim ilgili ba ş ka bakanl ıklarca yürütülür. 

Bu amaçla Çal ış ma Bakanlığı 'na bağ l ı  olarak bir Kooperatif-
ler Genel Müdürlüğü kurulmuş tur. Genel Müdürlük kooperatiflerin 
gerekli biçimde çal ış malarını  sağ layıcı  önlemler getirir ve özellikle 
de yay ın ve ara ş tırmalar gibi yollardan yararlanarak kooperatifçi-
lik ilkelerinin yayg ınlaş tırı lmas ına, tanı tı lmas ına ve benimsetilme-
sine çaba gösterir. Söz konusu çabalar aras ında «Kooperatif Etüt-
leri Dergisi» özel bir yer almaktad ır. 

Bu Genel Müdürlük ayr ıca, Bölge Çal ış ma Müdürlükleri ara-
cı lığ lyle kooperatiflerin y ılda iki kez yap ı lan olağan denetimlerin-
den de sorumludur. 

Çalış ma Bakanlığı 'nın kooperatifçili ğ i kökleş tirrne konusunda 
kooperatiflerin üst kurulu ş larıyle giri ş ilen s ı k ı  işbirliğ ine 

değ inmekte yarar vard ı r. Kooperatifçilik Yasas ı  bu tür kurulu ş - 
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ları  İ talyan Kooperatifleri Konfederasyonu, Kooperatifler ve Kar-
şı lıklı  Yard ım Kurumlar ı  Ulusal Birliğ i, Italyan Kooperatifleri Ulu-
sal Federasyonu ve Çiftçi Kooperatifleri Birli ğ i olarak tan ımlamak-
tad ır. Sözü edilen kurulu ş lar Londra'daki Uluslararas ı  Koopera-
tifçilik Alyans ı 'na üyedirler ve Italyan kooperatifçili ğ ini böylece 
uluslararas ı  düzeyde temsil ederler. 

Bunlardan ba ş ka İ talya'da bir de Tar ımsal Kooperatifler Ulu-
sal Federasyonu vard ır. Tarım Bakanl ığı 'nın denetimi alt ında bu-
lunan bu Federasyon tar ım reformu önlemlerinin gerçekle ş tirile-
bilmesi konusunda yetkili kurulu ş larla çiftçi aras ında bir köprü 
görevini yerine getirmektedir. 

Yukarı da belirtilen örgütlere bağ lı  kooperatifler, 31 Aral ı k 1973'- 
te Çalış ma Bakanl ığı  elindeki verilere göre 47.937'ye eri ş mekteydi. 

Değ indiğ imiz kuruluş lar dışı nda bir de, özel bir yasa ile ku-
rulmuş  olup tarım kesimine yap ılan teknik ve parasal yard ımın 
iletilmesinde görevli Italyan Tar ım I ş letmecileri Federasyonu var-
dı r. İ kinci derecede bir kooperatif birli ğ i olarak tan ımlayabilece-
ğ imiz bu Federasyon, büyüklü ğü bak ımından olduğu gibi tohum-
luk, makina, tar ımsal gereçler ve tüketim mallar ı  dağı tım ı  ile tar ım 
ürünlerinin pazarlanmas ı  konusunda üstlendi ğ i görevler aç ı s ından 
İ talyan tar ımının bel kemiğ i durumundadır. 

31 ARALIK 1973 SONUNDAK İ  DURUMA GÖRE 
ITALYA'DAKI KOOPERAT İ FLER 

Kooperatif Türleri 

Yı llar 
Tüke- 

tim 
Üre- 
tim 	Tar ım Konut 

Ulaş - 
tırma 

Bal ı k- 
çı l ı k 	Diğer Toplam 

1964 4.591 4.585 4.560 16.106 265 423 1.734 32.264 
1965 4.686 4.684 4.960 16.659 289 433 1.790 33.500 
1966 4.696 4.759 5.602 17.339 312 443 1.862 35.013 
1967 4.718 4.780 6.166 19.100 325 453 1.941 37.483 
1968 4.698 4.694 6.681 23.270 332 458 1.984 42.117 
1969 4.723 4.668 7.010 26.054 347 452 2.004 45.258 
1970 4.690 4.719 7.336 27.122 370 459 2.048 46.774 
1971 4.439 4.208 8.887 27.009 385 470 1.918 46.316 
1972 4.412 4.256 8.268 27.110 396 488 1.917 46.847 
1973 4.359 4.389 8.705 27.616 408 497 1.963 47.937 

pe
cy

a



ITALY A'DA KOOPERATIFÇILIK AKIMI 	 45 

Kooperatiflerin çal ış malarını  sürdürdükleri ekonomik kesim 
içindeki önemlerine gelince, konut kooperatiflerinin en geni ş  dili-
mi temsil ettiğ ini ve bunun ucuz konut sa ğ lama konusunda koo-
peratiflerin özel kesimden daha ba ş arı l ı  olduklar ının bir konutu 
sayı lmas ı  gerekeceğ ini belirtmekte yarar vard ı r. 

Tarımsal kooperatifler diliminde yer alan kooperatifler ise, 
doğ rudan doğ ruya çiftçilik yapanlar ı  olduğu gibi tarımsal araç ve 
gereç dağı tan, ürünleri pazarlayan tüm kooperatif kurulu ş ları , ay-
rıca tar ımsal danış manlı k görevlerini yerine getirmek amac ıyle ku-
rulmuş  özel nitelikteki örgütleri de içermektedir. 

Üçüncü olarak ta üretim kooperatiflerine de ğ inmekte yarar 
vard ır. Bu kooperatifler aras ında çal ış ma kooperatifleri de vard ır 
ve her iki grup ta, kamu kesiminin giri ş tiğ i bayındırl ık ve benzeri 
proje uygulamalar ında öncelik ve ayr ıcalıktan yararlan ırlar. 

Geri kalan gruplar ise tüketim, bal ı kçı lık, ulaş tırma ve diğer 
kooperatif türlerinden olu şmaktad ı r. 

Bu tür kooperatiflerin say ısal azl ıklanna karşı n üyelerine sağ -
ladıkları  ekonomik ve toplumsal yararlar ı  gerçekçi bir biçimde de-
ğerlendirdiğ imizde, önemlerinin an ı ldığı ndan çok daha büyük ol-
duğu göze çarpmaktad ır. 

Gerek tar ım reformunun uygulanmas ında ve gerek birinci ve 
ikinci Yeş il Plan' ın ba ş arıya ula ş tırılmasında, tar ı mın korunmas ına 
iliş kin yasalar ın da desteğ i ile büyük ölçüde baş arı  kazanmış  olan ta-
rımsal kooperatiflerin tar ı mın çe ş itli alt kesimlerindeki etkilerini de-
ğerlendirmek için her ürün türünü ayr ı  ayrı  ele almak ve bu ürün-
lerin Avrupa. Ekonomik Toplulu ğu'na bağ lı  ülkeler aras ında pazar-
lanması  konusunda gösterilen ba ş arıyı  incelemek gerekecektir. Örne-
ğ in kooperatifler, Italya'n ın ş arap üretiminin yakla şı k olarak yüz-
de otuzunu sağ lamaktad ırlar. Bunun gibi, sütçülük kooperatifleri 
de ülkedeki süt ve süt ürünleri sat ış  ve pazarlamasm ın yüzde elli-
sinden sorumludurlar. 

Italyan kooperatifçiliğ inde günümüzdeki önemi eski y ı llara 
oranla çok artm ış  olan başka bir tar ımsal kooperatif kesimini ise 
sebze ve meyve üreticili ğ inde görebilmekteyiz. Bu kesimdeki koope-
ratiflerin say ısında, son beş  yıl içinde üç kat ına varan bir art ış  
saptanmış tır. 

Sayı  bakımından oldukça geri bir düzeyde bulunan bal ı kçı lı k 
kooperatiflerinin de, gelir düzeylerinin dü şük olduğu bilinen bin 
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grup için önemli say ı lmas ı  gereken ekonomik ve toplumsal yarar-
lar sağ lamaktan geri kalmad ı kları  bir gerçektir. 

Üretim ve çal ış ma kooperatifleri İ talya'da, kooperatifçilik ak ı -
m ın ın güçlü bir biçimde kök sald ığı  kesimlerden birisini olu ş tur-
makta ve yerle şmiş  bir gelenek niteli ğ ini korumaktad ır. 

Burada bir de küçük el sanatlar ı  kooperatiflerinden söz etmek-
te yarar vard ı r. Son y ı lları n giderek geli ş en kooperatif türleri ara-
s ında yer alan küçük sanat kooperatifleri, üyelerinin daha çok ve 
daha kaliteli üretim yapabilmelerini sa ğ layabilmek amac ıyle gerek-
li araç, gereç, makina ve hammaddeleri uygun ko şullarla sağ lamak-
ta ve üretimin ülke içi ve ülke d ışı  pazarlanmas ı  sorumluluğunu ye-
rine getirmektedir. 

31 Aral ı k 1973'te kurulu ve çal ışı r durumdaki küçük sanat 
kooperatiflerinin say ı s ı  148 idi. Bu kooperatiflere gerekli para ve 
kredi deste ğ ini ise 73 kredi kooperatifi sa ğ lamaktad ı r. 

Başka Avrupa ülkelerinde oldukça büyük bir önem ta şı yan 
tüketim kooperatifçili ğ inin İ talya'da benzer bir nitelik ta-
şı dığı nı  ileri sürmek a şı rı  bir iyimserlik olacakt ır. Gerçekten, bu 
alandaki çal ış malar daha çok büyük i ş letmelerin kendi içlerinde 
ve kendi personelleriyle s ı n ırl ı  bir durum göstermektedir. Örne ğ in, 
1890 yı lında kurulmu ş  olan Ordu Kooperatif Birli ğ i, silâhlı  kuvvet-
lerde görevli ki ş iler ve aileleri için tüketim mallar ı  sağ lar. Bundan 
başka da Italya'n ın kuzey bölgelerinde geni ş  bir tabana oturmu ş  
durumda olarak üyelerine tüketim mallar ı  sağ lama çalış malar ını  
yerine getiren birkaç önemli kurulu ş  vardır. Bunlar aras ında özel-
likle Torino Kooperatif Birli ğ i ile Trieste Tüketim Kooperatifi be-
lirtilebilir. 

Son yı llarda ise, ulusal düzeyde gerçekle ş tirilen kuruluş lar ara-
cı lığı yle kooperatifçiliğ in dağı t ım kesimine de yayg ınlaş tırı lmas ı  
konusunda birtak ım çalış malar göze çarpmaktad ı r. 

Aynı  dönem içinde perakendecilik kesimi de, özellikle büyük 
mağazalarm piyasay ı  giderek ellerine almaya ba ş lamalar ının bir 
'sonucu olarak, bir kooperatifle şme eğ ilimi içine girmi ş  bulunmak-
tad ı r. Bu kooperatifçilik türü kamu kesiminden önemli bir des-
tek görmektedir. 

Konut kesimine göz att ığı mızda ise, konut kooperatiflerinin 
say ı s ında son yı llarda izlenen önemli art ış ları '', bir konut edinme 
olanakları  kı sıtlı  olan az gelir dilimleri aras ında belirli olduğu sap-
tanabilmektedir. Bu kooperatifler ayr ıca, makina, araç ve gereç 
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kooperatifleriyle de s ı kı  i şbirliğ i yaparak arac ı lara ba şvurmaks ız ın 
konut yap ımı m gerçekle ş tirebilmektedirler. 

Konut kooperatifçili ğ inin oldukça yüksek gelir dilimlerinde 
de yaygınlaş maya ba ş lamış  olduğunun bir kan ı t ını , az say ı da da ol-
sa, villa tipi konutlar yapmak amac ıyle kurulan kooperatiflerde 
görmekteyiz. 

Burada son olarak kredi ve sigorta kooperatifçili ğ ine k ı sa bir 
göz atmam ızda yarar vard ır. Kooperatifçiliğ in bu türü İ talya'da, 
1841 ile 1927 yı lları  aras ında yaş amış  bulunan Luigi Luzzatti'nin 
temellerini att ığı  halk bankac ı lığı  arac ı lığı yle yürütülmektedir. Ay-
nı  zamanda Italyan kooperatif birliklerinin de babas ı  say ı lan Luz-
zatti, küçük sanatkarlann, çiftçilerin ve ba ğı ms ız olarak çal ış an ki- . 

ş ilerin küçük art ı rımlarını  bir araya getirerek kredilendirme olanak-
ları  sağ lanabileceğ i düşüncesini ortaya atm ış  ve böylece kar şı l ı k-
lı  yard ımlaşma anlayışı  içinde kredi ve sigorta sorunlar ında özel 
kesimin kazanç amac ı  güden kurulu ş larına başvurma zorunluğunun 
ortadan kald ırı labileceğ ini düş ünmüş tü. 

1973 yılı  sonunda halk bankalar ının say ı s ı  196'ya, tarımsal ve 
küçük sanat kredi kasalar ı nınki de 748'e yükselmi ş  durumda olup 
bunlan bir tepe kurulu şu içinde birle ş tirme çalış malar ı  sürdürül-
mektedir. 

Yukar ıda belirttiğ imiz bütün bu kurulu ş ları  desteklemek ama-
cıyle de 1947 yı l ında Banca Nazionale de Lavoro'ya ba ğ l ı  olarak 
özel bir kooperatif kredileri bölümü kurulmu ş tur. Bu bölüm, ko-
nut kooperatifçili ğ i dışı ndaki bütün kooperatifçilik kesimlerinin 
kredi istemlerini kar şı lamakla yükümlüdür. 1962 y ı l ı  Kas ım ay ın-
da 1679 say ı lı  yasa ile kurulan bu bölümün elindeki olanaklar 1973 
yı lı  sonunda 7 milyar lirete ula ş mış  bulunuyordu. 

Yine 1973 sonuna kadar verilmi ş  olan kredilerin toplam ı  25.092. 
000.000 liret olup kesimlere göre da ğı lımı  ş öyledir : 

Milyon 
Liret 

Tüketim 694 
Üretim ve Çal ış ma 6.628 
Tarım 17.673 
Ulaş t ırma 122 
Balı kçı lık 20 
Diğ erleri 

Toplam 25.092 
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Prof. Dr Ziya  7iyaa Gökalp MÜLAY İM 

The History of Co-operatives in Turkey 

The start of the co-operative movement in Turkey having the 
actual character of a provisional movement was in 1963, Mithat 
Pasha, the Turkish statesman and Governor of Danube for the Ot-
toman Empire had with the object of resolving the credit problems 
of the farmers of this area, initiated the first cooperative move-
ment by setting up the «Memleket Sand ıkları » (Country Saving 
Banks). The successful application and the regulations issued to 
guide the implementation of the scheme, is regarded as the very 
first start of the cooperative movement in Turkey. 

The second stage of The Turkish Cooperative movement is mar-
ked by the marketing cooperatives set up by the Turkish produ-
cers in the Western Anatolia, around İzmir, during the unfavourab-
le economic conditions and business cycles prevailing in 1911-1912, 
aiming to protect their crop against the speculative behaviour of 
the foreign businessman and the intermediaries. 

In 1935 the new regulations proclaimed with the object of 
improving the agricultural credit and agricultural marketing coo-
peratives may yet be regarded as the first stage. This in fact marks 
also the beginning of state support for such cooperatives. 

The last and present development stage may be said to be the 
development which came about in respect of the consumers, housing 
and social-assistance cooperatives under the economic pressures 
of the post war era and finally the notable developments which have 
been taking place since 1961. 
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Cooperatives In Turkey Today 

Presently in Turkey there are some 20.000 cooperatives with 
a membership of 3.775.000. Of the total number of these cooperati-
ves roughly the fifty percent are agricultural, thirty percent hou-
sing and the remaning twenty percent serving the producing and 
services sectors. 

Though one may not easily deny the importance of the rapid 
development of the urban cooperatives in Turkey, the main field of 
the Turkish economy in which the cooperative movement have pla-
yed a major role is not doubt the agricultural sector. 

Now, we will give some brief information about different type 
of cooperatives in Turkey. 

1. Agricultural Credit Co -operatives 

The actual credit co-operative movement in Turkey began and 
developed with «Agricultural Credit Co-operatives Law dated 1935. 

Today some 2000 agricultural credit cooperatives embrace 
a total membership of nearly 1,5 million farming population, ex-
tending to over 21.000 villages involving a total population of 18 
millions. Meanwhile, it is estimated that 70 % of the coltivated 
acreage is presently benefiting from these cooperatives. 

Farmers production input requirements such as seeds, ferti-
lizers, fodder, insecticides, fuel and the like, as well as operational 
requirements like labour, live - stock and dairy husbandry, all kinds 
of agricultural equipment and machinery are met by these coope-
ratives in kind. Nearly half of the existing 2000 agricultural credit 
cooperatives have their own building and storage facili hes, the 
total storing capacity of which is estimated to be 500.000 tons. 
Total capital of these cooperatives is about 830' millions Turkish 
lira; which is not enough for their funchions. That's why they are 
financed by the Turkish Republic Agricultural Bank. 

2. Agricultural Marketing Cooperatives 

In the cooperative marketing of agricultural products, Turks 
enjoy a very long past, extending as for 60 years. With the excep-
tion of wheat, tea and tobacco, some 700 agricultural cooperatives, 
with 255.000 members, are presently engaged in the marketing of 
ait sorts of agricultural products, especially the export - oriented 
ones. 
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Since 1937, the marketing cooperatives apparently preferred 
to operate ender cooperative unions. Presently 31 of such unions 
operate on a crop-species system. Turkish Republic Agricultural 
Bank gives credit to all these unions. 

3. Multipurpose Village Development Co -operatives 

At the end of 1965, the Ministry of Rural Affairs and Coo-
peratives hegan to stimulate and encourage the setting up of these 
cooperatives. 

Now, in Turkey there are 4767 village development cooperatives 
and they serve about 745.000 members. The village development 
cooperatives which draw their sources largely from the saving of 
the Turkish workers employed abroad, are also a good example to 
the utilization of the small savings of members for the evaluation of 
small-capacity refrigeration stores and dairy processing plants as 
interesting investments. These cooperatives have in fact managed 
to diffuse the idea of «project» and «investment» deep into the 
roots of the agricultural sector and rural areas. 

4. 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 lands are uni-
ted to establish Soil and Water Cooperatives by the General Direc-
torate. 

Above stated General Directorate grants to these cooperatives 
certain amount of credit and technical assistance. 

Today the total number of this type cooperatives are 1106 
and they have about 61.000 members. 

5. Housing Cooperatives 

Almost all of these co-operatives are concentrated in the ur-
ban areas. 

Presently the total number of these cooperatives reached to 
7588 and they have almost 336.000 members. 

The main reason for the very big number of the housing coope-
ratives is the fact that such institutions have actually been set up 
as s ınall organizations aimed at benefiting from the specific credi-
ting facilities granted by law. The biggest problem facing these 
cooperatives is their inability to create their own sources, a fact 
which forces them to depend mainly on public funds. 
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In addition to the cooperatives that have been mentioned above, 
there are «Suger beet», «Fishery», «Artisan Guarantee», «Tea Pro-
duction», «Forestry», «Handicraft», «Insurance», «Consumer», 
«Transportation» Cooperatives in Turkey. 

PROBLEMS OF COOPERATIVE TRAINING AND 
EDUCATION 

Yet, in spite all, it may be regretted that cooperative movement 
in Turkey could not attain the desired level of success. Though 
many and different reasons may exist, the foremost and the biggest 
cause for this failure is the unwarranted negligence of the coopera-
tive training and education in this county. 

The term of cooperative training is used in its broadest context. 
What we really think of is a comprehensive training system which 
could able affect all levels right form the top stage management 
down to the lovest cooperative membership. 

If the state official entrusted with the application of a coope-
rative programme knows nothing about cooperative himself, one 
can hardly expect any successful application. Simirlarly unless the 
cooperators know why they decided to find their cooperative and 
what should their duties, responsabilities and rights be as partici-
pants, the cooperative movement would be doomed to fail. Because 
of negligence of cooperative training, in all levels up to this date, 
cooperative management in Turkey depends only on practical know-
how and experiences which tend to be rather costly for the eco-
nomy. 

In Turkey, only Agricultural Bank is running a course on un-
der a training programme scheduled for the personnel of the credit 
cooperatives. 

We think that in Turkey, is necessary to open some cooperati-
ve schools or cooperative trining centers. 

New Turkish government is giving enough importance to coo-
perative training. It is in preparation for opening cooperative 
schools and also to put lessons on cooperatives in the general cur-
riculum of scholss of all levels. There is also preparations for for-
ming some Cooperative Research Institutes. 
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COOPERATION AMONG COOPERATIVES 

Establishment of central organizations of cooperatives in Tur-
key started in 1969. Many cooperatives are stili in primary stage. 
Some type of cooperatives organized in unions and central unions. 
Especially agricultural marketing cooperatives and Multipurpose 
Village Development Cooperatives are organized in this respect. Ag-
ricultural marketing cooperatives has 31 regional unions and 1 
Central Union. Also Village Development Cooperatives has 32 re-
gional unions and one Central Union. All cooperatives of Turkey 
are not organized yet in a big National Cooperative Union. 

PRESENT PROBLEMS AND THEIR PERSPECTIVES 

In our opinion, Turkish Cooperative Movement stili has many 
problems; from them four are very important. 

This problems are; Capital and credit, Central organization, 
Juridical, and Training.? 

Capital and Credit Problem 

Turkish Cooperatives have not enough own capital ;and they 
do not have also enough possibility of credit. 

To solve this problem, The Government thinks to establish a 
«Cooperative Bank». There are .preparations to establish a Coope-
rative Bank. And we think that in 1974 this Bank will be established. 
So, Turkish Cooperative Movement will have its own Bank, and 
will have opportunity to have enough credit. 

Central Organizations Problem 

Many Cooperatives in Turkey do not belong to any central 
organization. Generally the government do the functions of central 
organizations. So, the cooperatives are in difficulty for competing 
with big busissmen and industrialists. 

Cooperatives has only 2 central organizations. There is no 
National Union (or Confederation) of Cooperatives. 

Juridical Problem : 

There are 5 cooperative laws in Turkey so, there is juridical 
confusion in cooperatives. 

There are preparations for the make one Cooperative Law for 
all type of cooperatives. 
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Training Problems : 

As we mentioned before, cooperative training is neglected in 
Turkey. New Government is giving importance to the cooperative 
training and education. It is in immense preparations on this 
respect. We hope that, there will be open some cooperative schools 
very soon. 

CONCLUSION : 

Cooperative movement in Turkey has developed as a sector 
bearing powerful effects on the social and economic life. Another 
characteristic which may be cited typical of Turkey is the compara-
tively longer experience in this field. The reason for failing to ta-
ke adequate improvement steps during the long period of develop-
ment may be attributed mainly to the inability of adopting pro-
perly re-organizational measures, lack of the coordinated public 
support and the varions problems resulting out of an excessively 
dispersed system of auditing and inspection. 

The foremost in importance of these issues in the education 
problem. The immediate implementation of the national coopera-
tive education programme, after having determined the objectives 
and methodology, is considered most essential. 

Not : Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. 
Ziya Gökalp Mülâyim 10 - 14 Hazi-
ran 1974 tarihinde Kurum ad ı na 
İngiltere'de kat ı ldığı  ICA toplant ı -
sında verdiğ i rapordur. pe
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zamanım 
pahalımı? 

o TÜRKIYE HALK BANKASI., 
küçük tasarruflar ı n ı z kadar ' 

zaman ı n ı z ı n'da çok değ erli olduğu 
çağı m ı z yaş ant ı s ı nda, 

süratli hizmeti gaye edinerek 
modern bankac ı l ık uygulamas ı ,' 

ile daima hikmettnizdedir. 
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