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THE TURIOSH COOPERAT İVE ASSOCIATION was founded at Istanbul University 
in the year 1931, under the name of the Turkish Cooperative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beg ınning 
of 1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing 
at that date. 

The Society changed its name as the «Turkish Cooperative Association» in 
1948, and amended its Statutes in conformance with the Law on Associations 
No. 3512. 

The General Assembly of the Association convened on 30th May 1964 
and resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordance 
with the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Asso-
ciation should be re-written. The new Statutes draw up accordingly were 
reviewed and adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June, 
1965. 

The Government declared it as an Association Serving Public Interest in 
1946. The subject with which the Association is concerned is theoretical and 
practical cooperative work. Its object is to propagate cooperative ideas in 
theoretical and practical fields, to promote the cooperative spirit and ideas, 
and to support activities in this 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 various types of cooperatives. 

c. Make contacts nationally or internationally among all types of public 
and private agencies, organizations, associations and persons on the subjects 
related to cooperative movements legislation and applications, and express its 
opinion on these subjects either directly or on request. 

d. Convene academie 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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KOPERAT İ F SEK T Ö R 
VE BU SEKTÖRÜN Mİ LLİ  EKONOMİLERDE YERI VE ÖNEMI 

Prof. Dr. Ali ARAS 
Dr. Ayhan ÇIKIN 

I—G İ R İŞ  

Toplumlar sahip olduklar ı  kaynaklara de ğerlendirmede ekono-
mik sistemler konusunda tercih ve seçim yapma alternatifleri 
ile daima karşı  karşı ya kalm.aktad ırlar. Bu bak ımdan tarihin çe-
ş itli devirlerinde ekonomik sorunlar ı  çözümlemek için ileri sürülen 
çe ş itli farkl ı  görü şleri belli ba şk iki sistem içinde toplamak müm -
kündür. Bilindiğ i gibi bu sistemler kapitalizm ve scsyalizm ola-
rak ekonomi literatürüne geçmi ş tir. Ancak kooperatist hareketi 
de bir ekonomik sistem olarak görenlere rastlanmaktad ır (19, s. 
1-6). 

Bilindiğ i gibi kapitalist sistem serbest rekabet üzerine kurul-
rulmuş tur. Kapitalist sistemin çal ış ma mekanizmas ını  ayarlayan 
hususun «kâr unsuru» olduğu söylenebilir. Ancak her faaliyetten. 
en fazlai kâr bekleme husu/sunun ekonomik ve sosyal yap ıda bir 
tak ım aksakl ıklar yaratt ığı n ı  söylemek mümkündür. Bunlardan en 
önemlisinin ekonomik faaliyetin amacm ın. değ i ş tiğ i, ekoncl-
minin ihtiyaçlara cevap aramaktan ziyade,, daha fazla kâr yapma 
amac ına yöneldiğ i söylenebilir. Bunun sonucunda gittikçe biriken 
kâr bir kı s,ım ekonomi ünitelerinin a şı n servet (sermaye) biri 
kimi sağ lamaları  sonucunda rekabette bir üstünlük kazanmalanna 
imkân vermiş  olur. Bu durum «rekabetin rekabeti öldürrnesi» so-
nucuna kadar giderek ekonomide tekelle şen firmalar yarat ır. Te-
kellerin ise piyasan ın iş leyiş  kurallar ın ı  büyük ölçüde kendi ku- 
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rallanna göre ayarlad ıkları  müşahade edilmi ş tir. x Böylece kay-
naklar ın, dolayıs ıyle gelirlerin büyük bir k ısm ı  belirli ellerde top-
lanmış  olur. Bu durum, toplumun ekonomik dengesini oldu ğu ka-
dar, siyasi ve moral (ahlâk) dengesini de olumsuz yönde etkiliye-
bilir. 

Buna karşı lık sosyalist ekonomi, büyük ölçüde üretim kay -
naklar ını  devletin tekelinde toplamay ı  amaçlamaktad ır. Üretimin, 
merkezi bir planlama ile ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde ayarlana-
cağı  düşünülmektedir. Böylece kapitalizmin yaratt ığı  birçok prob-
lemlerin ortadan kalkaca ğı  umulmakta ve toplumun — özellikle 
moral (ahlak) yönünden — dengeli bir düzeye ula ş tırı lacağı  5a-
vunulmaktachr. 

Ancak burada ço ğu kez,, bireyin te ş ebbüs ve yarat ıcı  gücünün 
ihmal edildiğ ini söylemek mümkündür. Bu husus ise ekonomide 
durgunluk ve özellikle geli ş en ekonomilerde geli şme hı z ında ya-
vaş lama yaratmaktad ı r (221. s. 106 )., 

Her iki' ekonomik sistemin soyut bir ş ekilde uygulanışı  ferdi 
ve toplumisal dengeyi gereğ i gibi sağ layamadığı  ifade edilebilir. 
Bununla beraber son yüzy ı l içinde herhangi bir ekonomik siste-
min soyut bir şekilde uygulan ışı n ı  görmek mümkün değ ildir. Ni-
tekim genellikle ekonomilerde ünitelerin (i ş letmelerin) yap ı  iti-
bariyle birbirinden farkl ı  olarak saf bir kapitalist ve sosyalist e-
konomi bünyesine sahip olduklar ı  görülmemektedir. Ekonomilerde 
gittikçe farkl ı  ekonomik yap ıya sahip ünitelerin «sektörler» şek-' 
linde ayr ı  kesimler olu ş turduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle ül-
kelerin ekonomi sektörleri bak ım ından ayrı calığı , bu sektörlerden 
(özel sektör, kamu sektörü, kooperatif sektör) birinin veya bir 
kaçın ın ekonomide temsil etti ği oranla belirleridiğ ini söylemek 
mümkündür. (18, s. 13) Bu bak ımdan bir ekonomide kamu kesi-
mi, kapitalist (özel) kesim. kooperatif kesimi bir arada buluna;,. 
bilirler. Bu üç kesim çe ş itli konularda birbirleri ile rakip olabi -
lecekleri gibi baz ı  noktalarda ekonominin aksayan yönlerinde 
birbirlerini tamamlaym ı  görevlerde de bulunabilirler. 

Bununla beraber buradaki, sektör tiplerinin nisbeten serbest 
bir piyasa düzeninde olu ş tuğunu ayrıca belirtmek yerinde olacak 
tır. Zira bu yaz ın ın konusunu büyük ölçüde te şkil eden koopera- 

(le) Daha geniş  bilgi için 4 numaral ı  literatüre b2bvurulmas ı . 
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tif kurulu ş lardan çe ş itli ülkelerin — en kapitalist ülkeden en 
sosyalist ülkeye kadar — faydaland ığı  görülmektedir. Bu nedenle 
siya ısi rejimleri farkl ı  ülkelerde kooperatif yap ıların ında farkl ı  ol-
duğunu belirtmek yerinde olur. Bu bak ımdan bu yaz ıda kooperatif 
serbest piyasa ekonomisi içinde olu şan bir i ş letme ünitesi olarak 
kabul edilmi ş tir. (5, s. 405-442). Burada kooperatif «ortak ekono-
mik güçlüklerle mücadele eden, hak ve yükümlülüklerini e ş it-
lik esas ına göre bir araya getiren, bir veya bir çok ekonomik so-
runların ı  müş terek bir iş birliğ i içinde, — maddi ve, manevi 
istifadeleri için — kurduklar ı  bir te şebbüsü bizzat yöneterek belli 
baş l ı  zorluklara] gidermek amac ıyla değ i ş ir sayıdaki kiş ilerin bir 
araya gelmelerinden meydana gelen bir kurulu ş » (8, s. 21) anla-
manda ele al ınmış t ı r. 

Kooperatifçiligi ekonomik bir sistem olarak kabul edenlere 
rastlanmakla beraber, kooperatifler genellikle mevcut ekonomik 
sistemde görülen baz ı  aksakl ıkları  gidermede ve bir ölçüde birey 
— toplum dengesini sağ lamada önemli görevler yüklenen— kuru-
luş lard ı r. 

Bu genel aç ıklamalar yan ında bu makalede esas konusunu 
kaynak yaratmada ve kaynak kullan ım ında kooperatiflerden ya-
rarlanmada çe ş itli ülkelerde görülen uygulamalar üzerinde durul-
muş  ve ayr ıca Türkiye'nin ekonomik yap ı s ı  (özellikle tar ımsal 
yap ı ) gözönüne al ınarak, çe şttli ülkelerdeki uygulamalar ın ışığı  
alt ında kooperatif sektörün yüklenebilece ğ i ekonomik görevler 
tartışı lmış t ır. 

II. DÜNYADA KOOPERATIF METOTDAN FAYDALANMA 
DURUMU 

Kooperatif kurulu ş lar genellikle kuruldu ğu ve geliş tiğ i çevre-

nin de kültürel ve ideolojik çerçevesine ba ğ lı  olarak ş ekillenirler 

(22). Bu bak ımdan kooperatifler içinde geli ş tiğ i çevre şartlar ın ı n 

etkisinde en fazla kalan kurulu ş lar olarak belirmekte ve dünyan ın 

farkl ı  ülkelerinde bu kurulu ş lardan farkl ı  şekillerde faydalanma du 

rumları  ortaya ç ıkmaktad ır. 

Kooperatifler teoriden ziyade prati ğe büyük ölçüde yer verme-

leri bak ı m ından önem arzederler. Bu nedenle demokratik hukuk 
devletinin bahis konusu oldu ğu ülkelerde halk bireyci karakterde, 
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ve özgürlüğü benimseyen ve emniyeti isteyen bir yarat ı lişa sahip 
bulunmaktad ır. Bu bak ımdan bu gibi; ülkelerde kurulacak 
kooperatifler bu şartlara uyabildikleri takdirde gerçek kooperatif-
çilik hüviyetleri ile geli ş ebilirler (22). 

Bu k ı sa aç ıklamadan sonra çe ş itli ülkelerde kooperatif m.e-
totdan yararlanma hususlar ı n ı n şu noktalarda toplanabilece ğ ini 
söylemek yerinde olur : 

t Özellikle tüketici kitlenin ihtiyaç m.addelerini temin etmek-
le görevli tüketim kooperatifleri, 

2. Özellikle küçük üretici kitlenin faydaland ıklan koopera-
tif tipleri. Bunlardan 

a) Üreticilere kendi i ş letmelerinde kullanabilece ğ i üretim 
faktörlerini temin etmek yoluyla, 

t) Üreticiler, i ş letmelerine 	ürettikleri ürünleri pazarlarnak 
ve i ş leyerek faydas ını  art ı rmak amac ıyla, 

c) Üreticiler. pahal ı , yüksek maliyetli üretim cihazlar ın ı  or-
tak kullanmak. ürünlerini muhafaza etmek,, çe ş itli kazalara 
karşı  korumak v.s, gibi durumların yarat ı lmas ı  (hizmet koopera-
tifleri) yoluyla, 

d) Üreticiler, kendi i ş letmelerini (bir k ı sm ı n ı  veya tümünü) 
birle ş tirerek büyük bir ekonomik ünite haline getirmek yoluyla 
faydalanabilirler. 

3. Bunun yan ında bil;  i ş lerin bir ço ğunu birden yüklenen ve 
bir çok mal ve hizmetleri temin ,eden çok yönlü kooperatiflere de, 
özellikle az geliş mi ş  ülkelerde, ş ans tan ı ndığı nı  kaydetmek yerinde 
olur.) 

Bu k ısa aç ıklamalar da göstermektedir ki kooperatif metodun ge-
nellikle, piyasa ekonomisinin yüzy ı l boyunca yads ınamayacak bir 

üstünlük kazanmas ına rağmen ortadan kald ıramadı k" geleneksel 
küçük ekonomi birimlerini yeni bir ş ekil içinde (18, s. 12) büyüt-
me ile büyük kapitalist i ş letmelerin avantajlar ın ı  yaratma ğ a 
t'ğı n ı  söylemek mümkündür. 

Bilindiğ i gibi kooperatif metot genellikle tar ımda baş ar ıl ı  so-

nuçlar vermi ş tir. Ayrıca kooperatif metot gelir da ğı l ımı  sorununu 
bir ölçüde dengeli bir düzeye getirebilir, arac ıların tekelle ş mesini 
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önleyerek piyasada, belirli konularda monopolle şmeye engel olabi -
lir; biyolojik ve sosyal bir ünite olan aileyi koruyarak toplumda 
bir denge unsuru yarat ır; çiftçinin i ş letmesini sevk ve idarede in-
siyatifini korumas ını  sağ l ıyarak insan ın müte şebbis gücünün sür 
dürmesine imkan verir ' sosyal bir üniform yaratarak toplumda 
sın ıf çat ış malarına büyük ölçüde engel olur. Bununla birlikte koo-
peratifçiliğ in; bir toplumun tüm hastal ıklarına çare olmad ığı n ı  da 
söylemek mümkündür. Bunu kabul etmeyen uygulay ı c ılarm genel 
Jikle yan ı ldıkları  görülmü ş tür. (25. IS. 21— 22). 

Bu bak ımdan çe ş itli ülkelerin ekonomik. sosyal ve siyasal ya-
p ı s ı  uyar ınca kooperatif metodu uygulamalar ında farkl ı l ıklar gö-
rülmektedir. Bu nedenle bu yaz ıda demokratik yoldan kalk ınmış  
ileri bat ı  ülkelerinde. sosyalist bloku ülkelerde vs azgeli şmiş  ve 
genellikle üçüncü dünya ülkelerinde görülen kooperatif uygulama-
larından baz ı  örnekler verilecektir. 

1. DEMOKRATIK YOLDAN KALKINMI Ş  BATI 
ÜLKELERINDE; UYGULANAN KOOPERATIFÇILIK 

Bu tip ülkelerde kooperatif hareketin ba ş l ıca karakteristi ğ i 
devlet kooperatif ili şkilerinin çok az olmas ıd ır. Bu ülkelerde koo -
peratifler /serbest piyasa düzeninden etkilenen küçük üretici ve tü-
ketici kitlelerinin kendi ekonomik menfaatlar ını  korumada, serbest-
çe birle şerek, etkin bir örgüt kurma durumunu yans ı tmas ı  bak ır 
m ından büyük önem ta şı rlar. Bu tip kooperatiflerden çe ş itli ş ekil-

lerde yararlan ıldığı  görülmektedir. 

Fransa'da özellikle VI. plan ile, üreticilerin ekonomik yönden 
örgütlenmesinde kooperatif metot önemli bir yer tutmaktad ır. Ü-

retim ve pazarlama şartlar ın ın düzeltilmesinde bu ülkede koope,- 

ratiflere son y ı llarda önemli görevler verilmi ş tir. Frans ız çiftçisi 

kooperatifler yoluyla yap ılan iş lemlerden süt ürünlerinde % 
30-45, çeş itli etlerde % 5 — 35, tavuk ürünlerinde % 25-43, yürü 
de % 42, hububatta % 58-77, zeytin yak ında % 70, ş arap ve Al-
kolde % 50-60, meyve ve sebzelerde % 30-40. konservelerde % 
42-45, kuru yoncada % 95, araç ve gereçlerde % 12-50, hayvan 
yemlerinde % 24-40, tohumluklarda % 25-75 oranlar ı  ara şı nda 
kooperatiflerden faydalan ı lmaktad ır. (24, s. 2 — 4 39, s. 50 51). 

Almanya;da tar ımsal kooperatifler genellikle Raiffeisen Mer-
kez Birliğ i etrafında tcplanm ış lardır. Bu bakı mdan Almanya'da 
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kooperatiflerin büyük ölçüde ekonomik bir sektör durumuna gel-
diğ ini söylemek mümkündür. Zira Almanya'da Raiffeisen Merkez 
Birliğ i kooperatiflerin yatay ve dikey entegrapyonunu büyük ölçü -
de gerçekle ş tirdiğ in söylemek mümkündür. (1, s. 1). 

Son ytllarda ya ş  meyve ve sebze ile) hububat ın yarıs ı , sütün 
% 84 ü kooperatifler yoluyla pazarlanmakta, ortak çiftçilerin ihti-
yaç maddelerinin 2/3'ü, tavuk yeminin % 15'i hayvan yemlerinin 
% 37'si, gübre ve ziraat makinalarm ın % 20'si kooperatifler yoluy' 
la temin edilmekte, besi hayvanc ı lığı n ın ve domuz kesiminin yaz-
rı s ı , kesimlik hayvanlar ın % 17 si kooperatifler yoluyla yap ı lmak-
tadır. Ayrı ca 25.000 çiftçi 350.000 ha'l ık arazilerini kendi ekipman-
ların' kooperatif esaslara göre hizmete koyarak i ş letmektedirler 
(x) (31) (32). Yine Almanya'da son y ı llarda, özellikle em,tia koo-
peratiflerinde bir merkezile şme (bir kaç kooperatifin bir araya 
gelerek tek bir kooperatif haline gelmeleri) hususu göze çarp= 
maktad ır (31). 

İngiltere'de de kooperatifler «kendi kendine yard ım» ilkesine uy-
gun olarak kurulmu ş  ve geli ş miş lerdir Ingiltere'de çiftçilerin tüm 
üretim faktörlerinin temininde kooperatifin pay ı  % 15,, 15, ürün-
lerin pazarlanmas ında ve değerlendirilmesinde kooperatifin pay ı  
% 8 civar ındad ır. Ancak bu ülkede kooperatif metoda yak ın so-
nuçlar veren çe ş itli ürün bordlar ının rolünd de dikkatden uzak 
tutmamak gerek (12) (26). 

Bu kesimde k ı saca İsrail kooperatifçili ğ inden de bahsetmek 
yerinde olacakt ır. Ilginç bir kooperatif tipi olan Kibbutzi ve Mo -
şavlar bugün pek çok ki ş i ve toplumlar ın ilgisini çekmektedir. 
Kibbutzlarda üretim ve üretim sonuçlarm ın payla şı lmas ı  tamamiyle 
demokratik kurallara uykun olarak Kibbutz genel kurulunca karar-
laş tırıl ır. Toprak üzerinde ki ş isel mülkiyet yoktur. Moşavlarda 
toprak ve diğer üretim araçlar ı  kiş isel tasarruf alt ında bulundurulac 
bilir. Ancak bunlarda üretim beraberce yap ılacağı  gibi istenirse 
üretim sonucunda kooperatif, esasa göre de ğerlendirilebilinir. An- 

(x.) Burada genellikle alet ve makinalar çiftçinin özel mülkiyetindedir. Kooperatif, 
çiftçilerin alet ve makina potansiyelini tesbit etmekte ve hizmet kiralama esas ına göre 
farklı  alet , ve makinadan farkl ı  işletmelerin faydalanmas ım sağ lamaktadır. Böylece 
mevcut alet ve makinan ın tam kapasite istihdam ı  sağlamrıakta ve hemde mevcut i ş letJ-
meler ek gelir sağ lama olanağı  ve tasarruf imkan ı  bulmaktadırlar. Ancak Almanya'da 
bu durum genelleşmiş  gözüyle bakı lmaz. 
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eak fertler bu duruma isterlerse uyabilirler. Oysa Kibbutz'larda ge-
nel kurulun aldığı  kararlara herkes uymak zorundad ır. Bununla 
beraber İsrail tanrı -mide üretim ve üretimin de ğerlendirilmesi, 
diğer demokratik ülkelere nazaran, daha kollektif bir görünüm 
arzeder (15). 

2. SOSYALIST BLOKU ÜLKELERDE KOOPERATIFÇILIK 

Sosyalist bloku ülkeleri ı  kooperatif metodlardan yararland ığı , 
bu ülkelerini haber kaynalannca s ık sık ifade edilmektedk. Koo-
peratifçilik ekonomik sistenkleriln en demokrati ğ i olması  nedeniyle 
genellikle eğ itilmemi ş  idarelerin elinde çoğu kez yozlaşarak gerçek 
anlamından uzakla şmaktad ır (25, s. 21). Bununla beraber verimli 
bir ortakla şmada köylülerin kooperatif kurulu şu serbestçe, kabul 
etmeleri sosyalist kooperatif plan ın temel prensibidir. (30, s. 19) 
şeklinde ifadelere rastlanmakla beraber klasik manada koopera-
tifçiliğ irı. gerekli şartlar ın ın olmadığı  bu gibi ülkelerde yukarıda 
belirtilen hususun nas ı l gerçekle ş tirilebilecs ğ i birçok ekonomi ve 
siyasal gözlemcilere tart ışı lagelen bir hAsustur. 

Sosyalist bloku ülkelerde hâkim i ş letme tipleri bu. blok ülke-
lerce kooperatif olarak kabul edilen kolkhozlarla devlet çiftlikleri 
olan sovkhozlardır. Rusya'da, 'mevcut 47.407 tarımsal i ş letmenin 
% 68,84,ü kolkhoz tipi iş let ınelerdir. Ortalama 6.097 ha. geni ş liğe 
sahip kolkhozlar 33 milyon üyeye hitap etmekle ve mevcut ta -
rımsal arazinin % 47\sini tasarruflar ında bulundurmaktad ırlar. 
Hububatın % 50 si, pamuğun % 80'ni şeker pancanrrn 90'4 
sütün % 35'i, etin % 45'i kolkhozlarca üretildi ğ i belirtilmekte-
dir. Rusya'da kolkhozlarda i ş  prodüktivitesinin 1970'de 1960a gö-
re % 146 bir artış  kaydettiğ i belirtilmektedir. (30, s. 38-42). Her 
şeye rağmen sosyalist bloku ülkeler için. bu konudaki kaynak bil-
gilerimiz çok eksik ve yetersizdir. 

Bulgaristan'da devaml ı  ş ekilde iş letme say ı s ı  azalmakta, bu-
na mukabil ortalama i ş letme geniş liğ i artmaktad ır. 1968 de mev-
cut tar ımsal arazinin % 69'u kolkhozlar, % 1311i sovkhozlar, % 
8,4'ü diğer kooperatifler, % 9 özel parsel (x)„ % 0,6'st ferdi iş letmeler 
ş eklinde iş letilmektedir Özel parsel i ş letmeciliğ inintarımsal üretitndeki 
payının yüksek olmas ı  - bitkisel üretimde % 11,4, hayvansal üretimde 
70 24 - dikkat çekicidir. Bu bak ımdan, küçük ve ferdi i ş letme-
ciliğ in psikolojik bir avantaj yaratt ığı n ı. (söylemek mümkündür. 
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Bununla beraber son y ıllarda Bulgaristan'da tar ım — endüstri 
birleş imini sağ layıcı  iş letme tipleri üzerinde duruldu ğu ve böyle-
likle ülke içinde dengeli bir nüfus da ğı l ım ı  ve yerle ş im olanağı nın 
yarat ılmak istenildiğ i görülmektedir. '10, s. 18 — 22). Kompleks ta-
rımsal endüstri i ş letmeleri ad ı  verilen bu tip i ş letmelerin başarı  
sağ layıp sağ layam ıyacağ inı  zafan gösterecektir. 

Doğu Almanya'da halen 9.009 adet kooperatif (kolkhoz) bu-
lunmakta ve bunlar mevcut tar ımsal arazinin % 40'm ı  tasarruf-
larında bulundurmaktad ırlar. Doğu Almanya'da kolkhozlardan 
sağ lanan gelirin % 60 — 80'i çal ışı lan iş  günü esas ına göre ortakla-
ra dağı t ı ],ır. Tarımsal gelirin % 20-40 ı  toprak payı  olarak (devlete) 
ayrı lır (30, s. 75 — 78) . 

Macaristan'da 1942 — 1949 yıllarında girişilen kooperatifle şme 
hareketi 1959 — 1961 devresinde büyük ölçüde sosyalist bir ya-
p ıyi gerçekle ş tirme hareketine dönü şmüş tür. Bugün 2441 kolkhoz 
mevcut arazinin % 79,9'unu i ş lemektedir. Ortalama i ş letme geniş -
liğ i 1990 ha. civar ında bulunmaktad ır (30, s. 81-84). 

Polanya'da toplumun sosyal, ekonomik ve tarihi geleneklerin 
değerlendirilmesi ile tesbit edilen kooperatif stratejileri ile 
baş langıçta kooperatifle şme, küçük i ş letmeleri al ım — ,satım yö-
nünden birle ş tirmeğ i amaçlam ış tar. Buna mukabil tar ım makinala-
rının kullanımı  kooperatif esaslara göre uygulanma ğa çal ışı lmgtır 
(21, s. 97 — 98) . Sulemesov bir tebliğ inde, topraktan kooperatif 
ortakların ın ferdi i şletmelere nazaran daha iyi faydaland ığı n ı  ve 
iş  prodüktivitesinin fert i ş letmelerine nazaran kooperatiflerde 
(kolkhoz) % 75 daha fazla olduğunu kaydetmektedir. (30, s. 86' 
89). Buna mukabil Plunkett Fondaticn for Co — operatives Stu-
dies'in 1962 yı llığı nda Polonya'da tar ımpı  kollektifle ş tirilmesinden 
iyi sonuçlar al ınmadığı , tarımsal ürün ihraç eden Polor ıya'ı4n 
kollektifle ş tirmeden sonra bu özelli ğinde büyük ölçüde gerileme gö, 
rüldüğü belirtilmektedir (25, s. 21). 

Romanya'da 1962 de köylülerin % 96's ı  kolkhozların bünye-
sinde toplanm ış tır (9). 4626 kolkhoz mevcut arazinin % 60,6'sm ı  iş let-
mektedir. Arazinin % 9,4'ü özel parseller yoluyla de ğerlendirilmek- 

(x.) Kolkhoz ve( Sovkhozlarda çal ış an ~ele kiş isel ihtiyaçlarının temin etmesi için 
bir miktar arazi verilmektedir. Bunlar genellikle 2-3 dekarl ık parsellerdir. Kolkhoz 
veı  sovkhozlarda çal ışan kiş iler buralardan elde ettikleri ürünleri kendi ihtiyaçlar ı  
için kullanma veya satma hakkına sahiptirler. 
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tedir. 1971'de tar ımsal üretim 1966 — 1970 ortalamasma göre % 14,J 
oran ında bir art ış  göstermi ş tir. Hayvansal üretimdeki art ış  çok ya 
vaş t ır. (10, s. 9 — 13). Özel parsel i ş letmeciliğ inde hayvansal üreti-
min h ızl ı  olmas ı , üretimde insan (be şeri) unsurunun ihmal edilme-
mesi gerektiğ ini belirtmesi bak ı m ından önemlidir. 

Sosyalist ülkelerde uygulanan kooperatif metotlar ın bu rapo-
run ba şı nda tanım ı  verilen kooperatif metctdan çok farkl ı  olduğu-
nu ve güdümlü bir kooperatif sistemini içerdi ğ ini belirtmek 
yerinde olur. Be ş eri (insan) faktöre büyük ölçüde önem vermeyen 
toplumun en önemli çekirdeğ i olan aile yap ı sını  yeni bir toplum 
i(Pricle değ iş tirmeğe yönelen ve maa ş l ı  çal ış an bir kaç yöneticiye 
ümit bağ layan bir toplumda yönetici kadro genellikle sorumluluk, 
iıi.iyatif, i ş  başarma zevki gibi isleri anl ıyamaz ve kendisiyle bir-
likte yönettiğ i toplumu da geli ş tiremez. Bunun yan ında üretime 
katkıs ı  dikkate al ınmadan yöneticilere ödenen yüksek maa şlar 
maliyeti yükseltmektedir. Komunist ülkelerde uzmanlarca her ş ey 
planlandığı , sermaye, teknik vaffitalar ve di ğer her türlü olanak-
lar devletin elinde oldu ğu ve kolkhoz ve sovkhozlara yöneltildiğ i 
halde ba ş arıya ulaşmada karşı laşı lan en büyük engelin be şeri 
faktörün (insan ın) ihmal edilmesinden ileri • geldi ğ i bazı  
ciddi kaynaklar taraf ından ileri sürülmektedir (25, s. 22). 

Zira demokratik ülkelerde kooperasyon, mevcut ekonomik dür 
zenin eksik yönlerini tamamlayan kurulu ş lar olmasma rağmen 
sosyalist bloku ülkelerde ekonominin sosyalisle ş tirilmesini tamam: 

 lamada bir geçit aracı  olarak kullan ı lmaktadır. 

3. AZGELİŞ MİŞ  ÜLKELERDE KOOPERATIFÇILIK HAREKET-
LERI 

Azgeli şmiş  ülkelerin en önemli karakteristikleri 	kiş i başı na 
gelir düşüldüğü, öğ renim ve eğ itim eksikliğ i, endüstrile şme ham-
lelerinin s ın ı rl ı  ve zayıf oluşu, milli gelirde tar ımın payının yük- 
sek oluşu, tarımsal nüfusun yüksekli ğ i, beslenme yeterisizliğ i, gelir 
dağı lımında görülen aşı rı  dengesizlik v.s. olarak belirtilebilir. Bu 
bak ımdan bu tip ülkelerde, halk ın ekonomik sorunlara kendi 
kendine çözüm yollar ı  aramas ı , mevcut durumlar ını  düzeltici ted-
birleri bulmas ı  beklenemez. Bu nedenle azgeli şmiş  ülkeler genel-
likle kalk ınma için yap ılacak uygulamalarda kullanmak üzere d ı-
şandan teknoloji ve yöntemler ithal ederler. Bu teknoloji ve yön- 
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tem ithaline uygun e ğ itim ve yay ını  iş leri gere ğ i 	gibi çözüme 
bağ lanabilirse baş arıya ulaşmak kolayla şabilir. Nitekim İkinr 
ci Dünya Sava şı ndan bu yana Doğu Asya'dan Afrika ve hatta U.- 
tin Amerika ülkelerine kadar çe ş itli azgeli şmiş  ülkeler geli ş -
miş  ülkelerden teknoloji ve kalk ınma modeli (yöntem) ithal et -
miş ler ve uygulami ş lard ır. Ancak bu uygulamalar ın ne derecede 
başarı lı  olduğu (özellikle, kooperatif metcd yönünden) tart ışı labilir. 
Burada baz ı  azgeli şmiş  ülkelerdeki kooperatif hareketleri üzerinde 
durulacakt ır. Ancak bu tip ülkelerde kooperatiflerin geli ş tirilmesi 
ve faaliyet alanlar ın ın düzenlenmesinde devletin aktif bir rol al -
mas ı  çe ş itli kaynaklarca belirtilmektedir. Devletin kooperatif pren-
siplere sad ık kal ınarak kooperatif kurulu şa yard ım etmesi yol 
göstermesi, faaliyetlerini yönlendirmesi ba ş langıçta beklenen hu-
suslardg (16, s. 5-6). Yine ayni rapor ekonomik bak ımdan büyük 
ihtiyaç olan yerlerde devletin, kooperatiflerin ald ığı  kararlar ı  
kontrol ,edebileceğ ini', belirtmektedir. Ancak bu gibi devlet müda-
halelerinin kooperatifler üzerinde devaml ı l ık kazanmas ı  arzu 
mez. Devlet müdahaleleri kooperatifleri tez zamanda esas benli ğ i-
ne kavuş turucu yönde olursa ba şarı l ı  olabilir. 

Genellikle azgeli şmiş  ülkelerin hal:im olduğu Afrika devletle -
ri kooperatifçiliğ i geli ş tirmek için çe şit organizasyonlar kurmu ş -
lardır. Bu) kooperatiflerin genellikle devlet kontrolu alt ında oldu-
ğu ve iyi çalış mayanlar ın iptali cihetine gidilerek yeniden ör-
gütlenme üzerinde, duruldu ğu FAO'nuri bir yaymm ında belirtil-
mektedir. İngilizce konu şan doğu ve bat ı  Afrika ülkelerinde ge-
nellikle pazarlama kooperatifleri ve bordlar ı  üzerinde durulmak-
tad ır. Frans ızca konu şan bat ı  ve merl:ezi Afrika ülkelerinde ipe 
kooperatif hareket son 10 y ı ld ır geli şmeğe baş lamış  ve bu bölge-
de İsrail kooperatiflerine benzer arazi kullanma kooperatifleri 
üzerinde duruldu ğu müşahede edilmek edir (14, s. 1 — 7). 

Çe ş itli yayınlardan edinilen bilgilere göre azgeli ş miş  ülkele-
rin pek çoğunda kooperatif metoda büyük ümitler ba ğ landığı  gö-
rülmektedir. E ğ itimde, yönetimde ve üye haz ırlanmada liderlerin 
geliş tirilmesinde devlet bir çok görevler yüklenmi ş  durumdadır. 
Kooperatif e ğ itimine ağı rlık veren birçok ülkelerde b ııı  hareketin 
olumlu sonuçlar verdiğ i görülmektedir. Ancak azgeli ş mi ş  ülkeler-
de kamu hizmetleriyle görevli memur -ların en küçük hatalar ının 
kooperatif hareketi sarsabilece ğ i bu bak ımdan bu gibi ülkelerde 
devletin kooperatif hareketi desteklemede çok dikkatli davranma- 
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pı  geretiğ ini söylemek mümkündür. Bu gibi ülkelerde önerilen 
düzen değ iş ikliğ i ancak ciddi' ara ş tırmalar sonucunda dü şünülme4 
lidir. Düzen değ iş iminde geli ş i güzel al ınacak kararlar ve yap ıla -
cak uygulamalar zararl ı  sonuçlar da doğurabilir. Bu, bak ımdan 
gerekli ş artlar ın (özellikle be ş eri, değ iş imin) yaratı lmas ı  üzerinde 
durulmas ıyle gerçek kcoperatifle şmeye ula şmak mümkün olabilir. 

III. TÜRKİYE'DE KOOPERATIFLE Ş MEDEN BEKLENEN FAY-
DALAR 

1971 yı lı  sonuna göre Türkiye'de 6115 tar ımsal kooperatif bulun-
maktad ı r. Bu rakam Türkiye'de mevcut tüm kooperatiflerin % 49,87 
sini te şkil etmektedir. Sayıca en önde olan kocperatifler çok yönlü 
üretim kooperatifleri (2263), tar ı m kredi kooperatifleri (2032), Top,- 
rak—Su Kooperatifleri (979) ve Tar ım Satış  Kooperatifleri (639) 
dır. Ayni yıla ait istatistiklere göre tar ımsal kooperatiflerin 2.441.000 
üyesi bulunmaktado. Bu üye say ı s ı  tüm Türkiye'de kooperatif or-
takları= % 76,45'ini te ş kil etmektedir. Türkiyelde mevcut tar ımsal 
kooperatiflerin büyük bir k ısm ın ın devletin vesayeti alt ında olduğu 
söylenebilir (37, s. 39 pe 38, s. 16). 

Türkiye'de tar ımsal kesimde 5 ayr ı  kanuna göre kooperatif kur-
ma olanağı  vard ır. Bunlar KooperatiflEr Kanunu, Tar ım Satış  Koo-
peratifleri ve Birlikleri Kanunu, Tar ım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanunu, Tütün Tar ı m Satış  Kooperatfleri ve Birlikleri Ka-
nunu ve Toprak Reformu Kanunu'dur. Dikkat edilirse 4 kanun özel 
niteliklere haizdir. Bu dört kanunla kurulan veya kurulabilecek 
kooperatiflere devletin çe ş itli nedenlerle müdahale etmesi olana ğı nın 
yarat ı lmış  olmas ı, gerçek kooperatifçili ğ in hedefini sapt ırdığı  ileri 
sürülebilir. Nitekim Türkiye'de tar ı m kesiminde kooperatiflerin ken-
di kendine bir yard ım kuruluş u şeklinde değ il de devletin sağ lıya-
cağı  baz ı  imkânlan temin etme arac ı  gibi görülmesinde bu tutumun 
büyük etkisi oldu ğu söylenebilir. Zira devletin. kooperatifterin eko-
nomik olarak varl ığı nı  sürdürebilmesi için baz ı  tedbirler getirirken, 
onun 'sosyal yönünü, kooperatiflerin sosyal amaçlar ını  büyük ölçü-
de unuttuğunu söylemek mümkündür. 

Bununla beraber Türk toplumunda kooperatiflerin oynayabile-
ceğ i önemli roller olduğunu belirtmek yerinde olur. Türk toplumu 
Cumhuriyetin kurulu şundan puyana önemli kalk ınma hamlelerinde 
bulunmuş  bir toplumdur. Global ve fert ba şı na üretimin ve d'olav,- 
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s ıyla gelirin, 1929 — 1935 devresi hariç, sabit ve cari fiyatlarla ge-
nellikle bir art ış  gösterdğ i söylenebilir (6). Bununla beraber Türki:. 
ye'deki gelir dağı l ım ın ın oldukça dengesiz olduğu da bir gerçektir. 
Türkiye'de hane halk ı  ba şı na, fert ba şı na ve çal ış an nüfus ba şı na 
ortalama gelirin alt ında pay alanların oranı  çok yüksektir. Nüfusun 
takriben 1/4'ü ortalama ve ortalaman ın üstünde gelir al ırken, 3/4'ü-
nün gelirleri ortalama gelirin altmda bulunmaktad ı r. Yine hane 
kının % 40't mevcut gelirin 1/10'ini almaktad ır (7, çe ş itli sayfalar). 

Bu durumda Türkiye'de gelir da ğı l ım ın ı  düzenleyici baz ı  eko-
nomik metotlara ihtiyaç duyuldu ğu söylenebilir. Bilindiğ i gibi 
gelir seviyesini etkiliyen ba ş l ıca iki unsur mevcuttur. Bunlardan 
birincisi sahip olunan kaynaklar, ikincisi de ki ş isel kabiliyettir. 
Bir toplumdaki gelir da ğı l ım ın ı  etkileyen kaynak ve kabiliyet 
dağı l ı m ı  o toplumun gelir da ğı lınunda büyük ölçüde yans ı yabir 
lir. Bununla beraber gelir temininde kaynak ve kabiliyeitin ni ısbi 
seviyelerini tayin etmek güç ise de kaynak unsurunun daha etken 
olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'de kaynak dagthm ın ı  be-
lirleyen ;sağ l ıkl ı  istatistiklerin yetersiz oldu ğu söylenebilir. Her ne 
kadar tar ı m, kesiminde i ş letme geni ş liklerine toprak da ğı l ımların ı  
belirliyen istatistiklere raslamak mümkün ise de farkl ı  kalitede-
ki topraklar ın ayni geni ş likteki i ş letmeler için e ş it seviyede gelir 
yaratam ıyacağı  doğaldır. 

Bununla beraber mevcut kaynaklar ın dağı l ı m ına önemli ölçüde 
müdahale etmeden gelir dag ı l ı m ında ve gelir seviyesinde denge ve 
yükselme yara t ı labilece ğ i de mümkündür. Bu metodlardan en ö-
nemlileri örgütlenme ve kabiliyet geli ş tirmedir. Örgütlenme 
ile kabiliyet geli ş ti" "neyi bir arada dü şünmek mümkündür. 

1. Bugün az kaynak!' ve belirli konularda ortak ekonomik so-
runlar ı  olan kiş ilerin serbest iradeleri ile birle ş erek problemle -
rine çözüm yolu aramalar' kooperatifçili ğ in esas ını  te ş kil etmektei-
dir. Bu bak ımdan özellikle üretim yapan çok küçük i ş letmeler, pi-
yasadan ald ıklar ı  üretim faktörlerine ve tüketim maddelerini 
müş tereken temin etmeleri, ürettikleri ürünleri birlikte pazar1W. 
maları  veya mü ş terek bir i ş leme yerinde iş leyerek faydas ın ı  artt ı -
rarak değerlendirmeleri geli şen ve oldukça pahal ı  olan teknolojiyi 
kooperatif metotlardan faydalanarak i ş letmelerinde uygulamalar ı  
bu kitlenin gelirinde küçümsenemiyecek art ış lar sa ğ l ıyabileceğ i 
beklenebilir. Bu gelir art ış ları  yan ında kooperatif metot tasarruf 
yapmada da ayni kitleyi te şvik edebilir. Bu tasarruflar yan ında dış  
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kaynaklarla '(kredi) kurulacak ve özellikle bu küçük i ş letmelerin 
ürünlerini i ş leyecek fabrikalar da gelir art ış mda etken olabilecek -
tir. Yeni teknolojilerin kooperatifle şme yolu ile küçük i ş letmeler-
de uygulanması  iş  prodüktivitesini art ı raca ğı  gibi yeni ilstihdam 
sahalarının bul çevrelerde geli şmelerine imkan yaratabilir. Dikkat 
edilirse kooperatifler bir toplumun ekonomik yap ıs ının tümü üze-
rinde çözüm arayan kurulu şlar değ ildir. K ı sacas ı  kooperatifçilik 
bir toplumun tüm hastal ıklarına çare olacak bir deva de ğ ildir. 
Ancak toplumun ve ekonominin baz ı  kesimlerinde faydalan ı lan 
bir araçt ır. Kooperatifçili ğ i ekonomik hayattn tümüne uygulamak 
istiyenlerin genellikle yan ı ldıkları  ve ba şar ıya ula ş amad ıkları  gö-
rülmüş tür. (25, S. 21). 

2. Kooperatifleri devlet ekonomik politikan ın bir arac ı  ola-
rak destekleyebilir. Ancak kooperatiflerde siyasi kutupla şmalar 
yaratmak kooperatifçili ğ in temel prensiplerine (x) ayk ırıdır. Hat-
ta kooperatifleri siyasi s ıçramalara araç yapmak, ço ğu kez olum-
suz sonuçlar doğurur. Zira kooperatifler ayni siyasi dü ş ünceye 
sahip olan ki ş ilerin değ il, ayni ekonomik probleme 	sahip kiş ile-4  
rin kurduğu sosyo 	ekonomik' amaçl ı  kuruluş iard ı r. Mevcut si- 
yasi görü şlerin ve çat ış maların kooperatifler de yerle ş tirilmesi, 
devlet yönetimi için gerekli olan siyasi dü şüncelerin çok; küçük 
birim topluluklara yerle şmesine sebep olaca ğı ndan özellikle azge-
liş miş  ülkeler için önemli sak ıncalar doğurabilir. 

3. Kooperatifler. kapitalist sistemin en ileri ülkelerde da-
hi ortadan kald ı ramadığı  geleneksel küçük i ş letmelerin sorunla -
rına çözüm arayan kurulu ş lardır. Fuaquet'in deyimiyle (18, s. 13) 
asıl özel kesim olan bu i ş letmeleri fedratif bir (sistem içinde bir-
leş tirerek onlar ı  daha verimli ve daha ba ş arı lı  çalış ma olanakla-
rına haz ırlar. Bundan dolay ı  kooperatifler a şı rı  s ımflaşmayı  ön- 

(x) Bilindiğ i gibi k ımperatifierin temel prensipleri ş unlardır : 
1. Serbest giriş  (açık kapı ) ilkesi: Bu ilke kooperatiflere, dini ve siyasi duru-
muna bakılmaksızın herkesin ortak olabileceğini belirtir. 

2. Demokratik idare ilkesi: Kooperatife ortak her üye, sermayesine bak ılmaksızın 
genel kurallarda bir oya sahiptir. Ayr ıca her üye kooperatif yönetimine serbestçe 
seçme ve seçilme hakk ına sahiptir. 
3. Sermayeye s ınırlı  faiz verilmesi. 
4. Risturn ilkesio Her ortak yıl sonu hesap tarlalarından sermayesi (*an ında 
dkğ ilde, kooperatifle yapt ığı  işlem oranında pay alır. 

5. Kooperatif eğ itiminin geliş tiı llmesi ilkesi. 
6. Kooperatifler arası  işbirliği ilkeddir. 
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leyerek sağ lam bir orta tabaka yarat ı lmas ında önemli rol oynar-
lar. Türkiyede de kooperatiflerin bu özelli ğ inden faydalanabili -
nir. Ancak şunu da hemen belirtmek yerinde olur ki kooperatifler 
bir toplumun ekonomik sorunlar ı  çözümlemede s ın ırsız bir göre-
ve haiz olamazlar. Kooperatif kurulu ş lar bir amaç de ğ il bazı  he-
deflere ula şmada kullan ı lan farkl ı  araçlardan bir tanesidir. 

4. Kooperatifler tasarruf ettirici özellikleriyle de dikka-
ti çekmektedirler. Bu tasarruflar ın (kooperatiflerin kaynak yarat' 
ma özelliğ i) yat ırıma dönüşmesi kooperatif yap ının da bir ölçüde 
ekonomide itici bir fonksiyonu oldu ğunu 	gösterebilir. Ancak 
bu gücün s ı n ır ını  o toplumun ekonomik ve sosyal bünyesi belir -
ler. Bununla beraber bir toplumda kapitalist kesimle (x) koope -
ratif kesim aras ında tercih yapma veya bunlardan birisine önce-
lik tan ıma konusunda bir tart ış maya girmek yersiz görülmekte-
dir. Her iki kesime de toplumun sosyal ve ekonomik istikrar ı  
için vazgeçilmez unsurlar olarak bakmak yerinde olur. Ancak 
kooperfatif kesimi yürütecek kadro ile kapitalist 	kesimi yürüte - 
cek kadrolar ın bugün sahip olduklar ı  kaynak ve kabiliyet 
bakım ından Türkiye'deki durumun, kapitalist (özel) kesim lehine 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle Türkiye'de haliha -
zırda kapitalist kesimin ekonomideki itici gücünün, iyi de ğer' 
lendirildiğ i takdircte henüz yeni geli şmeye ba ş lamış  bulunan koo-
peratif kesimden çok daha fazla oldu ğu söylenebilir. 

5. Genel olarak kooperatiflerin ba ş arı l ı  olabilmesi herş eyden 
önce belirli bir seviyede e ğ itimi ve ayni zamanda iseçkin ve lider 
ki ş ilerin varl ığı n ı  şart koşar (25). Kooperatifler geli ş mesinde çev-
renin kültürel ve sosyal şartların ın önemi büyüktür (22). Bu bar 
k ımdan kooperatif metodun uyguland ığı  çevre çe ş itli yönlerden ge-
liş tirilememi ş  ve eğ itilememi ş  ise özellikle, k ıt olan dış  kaynakları  
(kredi) israf edebilirler. 

İzmir ili tarımsal kooperatifleri için yap ılan bir ara ş t ırmada 
ortaklarm genel ö ğ renim durumu 3,47 yıl bulunmu ş tur. Yine ortak-
lann %79,49'u kooperatifinin kurulu ş  tarihini bilmiyor %67,52 
tak genel kurullarda konu şmad,ıklarmı , % 	hiçbir yayın okt.ı ) 
madığı nı , % 95,73'ü kooperatifçilik konusunda bir yay ın. % 82,05'i 

(x.) Kapitalist te şebbüslere hür te ş ebbüsde denilmektedir. Ancak bu raporda koopn. 
(ratif teşebbüs de hür bir te şebbüs olarak kabul edildiği unutıdmanialubr. 
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kooperatifin anasözle şmesini okumad ığı n ı , yine ortaklarm hemen 
hepsi temel kooperatifçilik prensipleri konusunda bir bilgisi olma-
dığı nı  belirtmi ş lerdir. Tar ım sat ış  kooperatifi ortaklarm ın % 56's ı  
Tariş  ân ne olduğunu bilmemektedir. Kooperatif bilincin bu ka-
dar az ve yetersiz olu şu dü şündürücü olduğu kadar, kcoperatifin 
başar ı sında olumsuz etken olaca ğı  bir gerçektir (11,s.126 -142). 

Bu durum kar şı s ında belirli bir düzen içinde belirli bir ekono -
mik kalkınmayı  baş arm ış  olan Türkiye'de bütün imkânlann koope-
ratiflere aktar ılmasuun geli şme hızm ı  yava ş latacağn ı  söylemek 
mümkündür. 

Kooperatifler genellikle uzun vadede geli ş en (100-150 sene) ve ■ 

faaliyet sahalar ı  dar (sınırl ı ) kurulu ş lardır. Örneğ in ingiltere'de,, 
ilk kooperatifçilik hareketi 1844 lerde, ba şlamış  olmasına rağmen 
bu kuruluş ların bugün ekonomik faaliyetlerinin hacmi özel sektö -
rün çok gerisinde bulunmaktad ı r. Bir çok uzmanlar gerçek koope-
ratifle şme sürecinin 2 -3 nesil boyu sürdüğünü belirtmektedirler 
(25, (s. 22). 

IV., ÖZET VE SONUÇ 

Tarım ın teknik bakımından geri olduğu ülkelerde nüfusun be-
sin ve diğer ihtiyaçlarını  karşı lamak bugün dünya çap ında önemli, 
hayati bir sorun haline gelmi ş tir. Birçok ülkelerde toplu faaliyet-
lerle bu sorunun çözümü için çal ış malar olmu ş  ve muhtelif ülke -
lerde farkl ı  uygulama yollarma gidilmi ş tir. Yeni bir şekil deneme-
sine giri şmeden önce bunun ba şarı  derecesinin ne olabilece ğ ini ne 
gibi aksakl ıkların bu akı m ı  engelleyebileceğ ini önceden saptamak 
gerek. 

Türlü toplu faaliyetlerin belirli özel alanlarda iyi sonuç verdi-
ğ ini baz ı  alanlarda ise ba şarı  sağ layamadığ m ı  belirtmek yerinde 
olur. 

Klasik ş ekliyle kooperatifçilik. ta,s ımı  ilkel şekillerden modern 
teknolojiyi uygulayabilecek duruma getirmi ş tir. Kooperatifçilik ge-
li şmenin tek vas ı tas ı  değ ildir. Kooperatiflerin ba şarısı  diğer baz ı  
faktörlerin varl ığı na bağ l ıdır. Bunların en önemlileri genel ve mes-
leki öğretim ve eğ itim seviyesinin yüksek olmas ı  ve ihtisaslasm ı iş  
(belli alanlarda) bir eleman kadrosunun varl ığı , bilimsel ve teknik 
araş tırma zemini; tar ımda devamlı  sermaye terakümü ve yat ırımı ; 
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rıcı  metodlar üzerinde durmak daha faydal ı  olur. Gerçek anlamda 
kooperatiflerin bu; yaygglIMIMildIsTififfil sektörün bir sigorta arac ı  
olabileceğ ini de belirtinek yerinde olur. Bu sigortay ı  kooperatifler 
sosyal ve ekonomik yönden üniform bir yap ı  teşkil etme özellikleriyle 
yaratı rlar.  
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ff' Mebffioi" meaöb mv us-e -51nid.  neblelmitö r,g4 .ihrı oi ni in i ot 
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Ch99t 	ev ? ı n-ILnsR, eç-leı eb ı id önii -Afıy, efr1- 91.)Ü 11431flubı .By Aseey,i-vj 

-{`("» ,oli 	 nrtGrmrfn ,nb e5-., rnenöb LT,..8bruBnIE OV2i 

rsebnüsfly 	runrinf:Ania l ı ntt sfrı nJ1n noz afnnA 

-ini€3.1- 21 MI:1J •EM İBsE ud ev ?Lrni.ss.1-> s.bü?lti Affyi:rd tInim ı blsy Aeöeyiy 

..nt?in-rı e±a•ö .f2 	 ehmsaöb -ne" Ç,,YriJjNirkWiliff ı Vg144, 

 iirnenö oltü nebeAtii frnte-Tii le2mrr.w,-  ,2'31-111y0CI ii iffrı ly; no2 

nhai2SR nefr ı e!ffillii firlo ei>lerrı ?ile-D Aibenlerrr ı e1aö.9 1,612111flys 
Obb ffr 	 fr3arrın  

Dünyayiyacek üretim duri 4i4-nuriugbxgii.3z, 	ba,xarkgşlıAlfrişilıp. 

sür1•1?.P1 syx~ffe iffligqcg,FIgic, ,-, y4k,n1M0g4r,1?-g.Ş .Wa»P-;b4.§» 13 -41§WY 
değ ildir. Gerçektgn, ş  yır ı yı1a ı l ı 1p üretim.. t ı en.ellıe~ ,0 !..141f 
göz att ığı m ızda, kökleri dinlere inen bir dizi sorunun birikrp.tkyp 
baş ladığı  ortaya ç ıkmaktady.,..AuJaorunlarp‹dizisi içinde ,encl.ü..shril?rş - 
mis ülkelerin tük,ş tq..14.1.(gy@kslierM-İgeiAr .iuR 4ıtv ...iiyiş iAwt,44SileFie5lf.A • dgt 
daha çok yiyecek üretmeye ba ş lamaları  ve geli~91 ,90414 
dç d ı4alını  ödemelQpu icfırt~ıd bilrprnxg1 ,,tifıttrıa 

I,35iyl)e bir çerçey,,e5 ui.9449 gdfrş ,..,,eyer, 49: 	p.sinyeRgc 
,xna0d0.,er4t ı i sataınarnakta ci e ig49430qwly  piı?tl5151ati 
,üretentemektedirOr. Her ggw Eripiiad%ifl.~ pi;R14#e ,,tregdl@rfigh. 
rülebilrnekfte ;  N:tıgğ in 	yiyerf@katjW 1a ıı  ebmış ,411f549- 
kendi ,kendilerine „yeter]: pdereceleriAi.Agt.iriatiilmekte ise cL fflf- 

qrtşliş rı X.}t44kRiffl a ,ffl314 	4Wıi;lks 
	 ülkelerdç 	un ı piaraJ K..fsq->YP5 ç,g~40f, • ,-zivöb 

GenellikILEYtkiirg5M@IJIMPşı rintficırtlreğüll fIk'ökfflIA‘icf Iffilfiü4'â1 
,iiwimti fflinamiğ Uı dglry›,a,tmalgOır.. Geli şmekte r,olan1:41ffil..9R,İ,  kar 

 .,ffl-l ıı klarığ iişlpyerek,, 1950 .ve.s ,Afg3;1arda tar ımsal ti3fi3- 
tirrilerini.en_azi.pdani)gelişıgş  ülkeler_sıraninda,,art ırmakta 
Buna gerçek birr,ba şari, olarak bakmak !yanlış  olmaz. .Gü_çgü ‹.7 

 çekte, yiyecek geNeksixımeleOgn art ıtşgibriirtda görüektq. ) Ş  
,rni ş 	 ı lda i~e 2,5 if..,„ıiı gsş,49xneige.r[olan Jl 
,P-1;ifusun da  dam 	ar ı  nedeuirytig,r üyik,:zF% :,p5,5'if ibulinakt,%14,r.!- 

t&ütrfh:iiş rlistl, f,  b6k1 ınnekt6tdr.?k; - 
 lişmiş  ülkeler bu niceliğ in aşağı  yukarı  52 milltWrtbiituiuf-~9& 

bilbqeklerdLI; I :1969 c1~5:011NIet iX1(.11c0eriik ımarebil- 
ıdiğ in zdicelAk 	euglyıatt 14:1211steletyltimeiştyd ı ..E.Çiejilt eikite olttabi ı iüke. 
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24 	 DÜNYA YIYECEK BUNALIMI VE NEDENLERI 

lerde piyasa ekonomisinin net d ış al ımlan 1969 - 1972 döneminde 
16 milyin ton idi. Bu ülkelerden birkaç ı  ayn ı  dönem içinde 14 mil-
yon ton ddaylar ında tah ıl satm ış  durumdadfflar. Geçmi ş  yı llarda 
yiyecek yard ımları  ödeme yükünü bir derece azaltm ış  ve 1960 - 

1970 aras ındaki dönemde d ış al ımların yüzde30'u ile 40' ı  aras ında 
oynamış t ır. Ancak son y ıllarda tah ı l ■stoklann ın erimesi yüzünden 
yiyecek yard ımları  büyük ölçüde, azalm ış  ve bu azalma tah ıl istemi-
nin en yoğun olduğu bir dönemde kendisini göstermi ş tir. 

Son yirmi yıl boyunca tarı msal üretim. ülkeden ülkeye ,  önemli 
ayrılıklar göstermektedir. Geli şmekte olan ülkelerden 22'sinde ta. 
rımsal yiyecek maddeleri üretimi, ikinci kalk ınma on yı l ı  amaçla-
rın ı  yılda yüzde dört oran ında a şarken 13 başka ülkede bu cran 
yüzde ikinin alt ında kalm ış  bulunuyor. Veri bulunabilen 86 geli ş -
mekte olan ülkeden 33'ünde yiyecek üretimi gereksinmeyi a ş an bir 
hızla artmış , 54 ülkede ise nüfus art ış  oran ının gerisinde kalm ış t ı r. 
1972 bunal ım yı l ında bile geli şmekte olan ülkelerin yiyecek üreti-
mi 1966'n ın yüzde 20 üzerinde idi. Bu bak ımdan, uzun süreli trend-
de görülen dalgalanmalara kar şı n bile üretimin nüfus art ış  hız ın ı  
aş tığı  ileri sürülebilir. 

Sağ lanan bu önemli ba ş ar ı , birçok ülkelerde dramatik ve et, 
kin bir teknoloji uygulamas ınm sonucudur. Ancak. elde edi l en 
sonuçlar ın yeterli olduğu yine de ileri sürülemez. Durum özellikle 
nüfuslar ı  ve ekonomileri h ızla büyüyen ülkelerde tar ım kesmine 
ağı r bir yük yüklemekten geri kalmamaktadr. Giri ş ilen çabalar ın 
ülke içi yiyecek istemini kar şı layamamas ı  ve yukarıda değ inilen 
önemli dış al ımlara yol açmas ı  yan ında, geli şmekte olan ülkelerde 
döviz gelirlerinin önemli bir bölümünü olu ş turan tar ımsal ürün 
satış ları  bak ımından da olumsuz sonuçlarla kar şı laşı lmış tı r. 

Tarımsal ürün sat ış lar ın ın dünya tar ım alış veri ş indeki payı  
1961 — 1963 döneminde % 40 iken bu oran 1970-72 döneminde 
% 30'a düş müş , tar ımsal ürün sat ış lar ındaki art ış  oran ı  yı lda % 
2,0 ve değer bak ımından da ancak % 3,3 artabilmi ş tir. Böylece,, 
tropik ürünlerde endüstriyel ülkelerde piyasa istemi durgunla şı r, 

 ken tarımsal hammaddelerde sentetik ürünlerin yan şı m ı  ile karşı -

laşı lmış . ıl ıml ı  kuşak ülkelerinin ürünleri de geli ş miş  ülkelerin 
ileri üretim yöntemleri ve etkin pazarlama güçleri yan ında güm-
rük indirimleri ve s ıfır gümrük' kolayl ıkları  önemli güçlükler ya-
ratmaya baş lamış tır. 

Bunun gibi, uluslararas ı  birliklerce saptanan geli şme yard ım ı  
nicelikleri amaçlar ına eri şme konusunda da önemli gerilemeler 
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vardır. 1961 ile 1972 aras ında geliş me yard ı,mı , geçerli fiyatlarla 
iki katına ula ş mış t ır; ancak bu art ış , gerçek değerlerle ele al ın-
dığı nda çok dü şük görülmektedir. Devletlerin yapt ığı  gelişme 
yard ımları  ise, saptanan amaçlara eri şmek bir yana, önemli geri. 
lemeler göstermektedir : kredilerin oran ı  bağış lara göre daha çok 
artarken borç yükünün getirdi ğ i faizlerde de h ızl ı  bir birikim eğ i-
ğ ilimi baş  gö stermiş tir. 

Gelişmekte olan ülkelerden birço ğunda ta ı7ımsal üretimin ge.. 
reksinme gerisinde kal ışı n ın nedenlerinden birkaç ı , FAO'nun 1970 
— 1985 Dünya Tar ı msal Gelişme Plan ı 'nda (*) belirtilen amaçlara 
göz at ı ldığı nda ortaya ç ıkmaktad ır. örne ğ in, Afrika dışı ndaki ül-
kelerde ekilebilir yüzey, saptanan orandan y ılda % 0.7 daha h ı zl ı  
artarken toprak verimlili ğ inin art; ış  h ız ı  amaçlar ın gerisindedir. 
Bu ise, sulama düzen'erini geli ş tirme çabalar ın ın sözü edilen bel. 
gede öngörülen amaçlara oranla daha yava ş  bir nitelik göster-
mesinden ve eldeki su kaynaklar ından rasyonel olarak yararlan ı l. 
mas ında gerekli baş armın gösterilememi ş  olmas ından ileri gel. 
mektedir. Bundan ba şka. yüksek verimli pirinç türleri ekimi ile 
tan ınan bölgelerde geli şme h ı z ın ın düşüklüğü, bugüne değ in çö. 
zümlenememi ş  olan bir dizi teknik sorunlara ba ğ lanabilir. Öte 
yandan gübre kullan ı m ı , amaçlara çok yak ın olarak y ılda % 14 
dolaylarmda bir art ış  göstermekte ise de, endüstriyel gübre yeter-
sizliğ i ve fiyatlarının yüksekliğ i bu oran ı  son y ı llarda frenlemek. 
ten geri kalmam ış tır. Traktör say ı s ı  bütün bölgelerde amaç olarak 
konulan oran ı  a şmış  olup yer yer tar ımsal iş sizlik sorunlar ına 
bile yol açm ış t ır. Hayvan üretimi alan ında ise, yem olarak kulla-
n ılan tah ıl yetersizlikleri nedeniyle özellikle domuz ve tavuk eti 
üretimi amaç'ar ın gerisinde kalm ış  ve yumurta ve et sunumu ba. 
kım ından bir yetersizlik durumu ortaya çtkm ış t ır. 

Burada bir de k ırsal kurumlara ve hizmetlere göz atmam ız 
gerekiyor. Bunlar ı  salt girdileri iletmaye yarayan bir düzenin de 
ötesinde, çiftçiyi ayd ınlatacak birer araç saymam ızda yarar var-
dır. Birçok ülkelerde bu alanda önemli ba ş arılar elde ■edilmiş  ol. 
mas ına karşı n pek çoğunun yakla şı mları  geleneksel ve büyük öl-
çüde etkisizdir. Toprak reformu çabalar ı  ele alınan ülkelerden bir. 
çoğunda yar ım yamalak kald ığı  gibi ba ş latı lan ülkelerden çoğun-
da reform yönetiminden sorumlu kurulu şlar ve izleme önlemleri 

Provisional Incl ı catIve World Plan for Agricultural Development, 
FAO, Rome 1969, Volumes I and II. 
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g1APAÇ.P411`1.nOftf,e-72.öffl4çing.,- 	 istmlerifı e [karşı lık-v.0. 

Wıigin?)eg çgffi4¥..ı c,}5etersizdir. Pek terk 	 tarünsal-ikradilEn- 

e;11:1A9I şı9f,g44 hizmetleri  büyik—ki..çLNi14?rP, YönChil ıtkokte,c,kr ık*Ofık 
ilfginAcopeFatif4ffierek, birJefrffielav ıiı cYaf‘la bu amaçlar 2 f behzeri 

aşka, -örgütler kurmalar ı  konusunda ,«pek : az - ş ey yaptimaktad ır: -:l 

Geç ıniS`te tarimsal fiyat politikalar ına çiftçi aç ı s ından yeteri 
derecede özendirici oldu ğu ileri sürülemez. Ternel yiyecek madde- 

ficy~mtim ckeptlerde; 3 5.71ebblk(. 1  gi rlerini art ırrnamak amac ı yla 
tte1W4t.:ılkı ltuüffistâğıç 	 'diş  'piYas al ara yapt ığı  sat ış - 
Iardanr ,  iyir1iyatittl Sakla ıkaSiti cika'fflin 	t i'Yfe .  kaZarıçtan pek az ı - 
-ıfyır a,ktardığ t) dtıhithilarta'd'a'''- )kerşı ldş lı liWiş t ı r. 1i2ri8aW 	e doğ ru 
'özellikle Uzak Do ğ u ü'keIerindekf ğeliSmekte olan 'Ülkelerde yük. 
.sek4ta,rıms'al rfTvat politikalar ı  bir 'politika ilkesi olarak lacnimsistı - 
.Intb ve' 6.xl> 6~ditif -tarı niSal' üretirnin art ış  'h ı z ın ı  '1:3üfKik'üp -t kana- 

, 

oılatıoş tıri.lclific"ak bu özendirııı e yöntemleri Siird&hfi:Irken daha 
-eonraki :,,yı llardaoyilksek fiyat düzeylerinin çiftçiYe Sh.diğı  yarar. 
-larırfTehfistOdıEffffikeniylre: 

j 	 kOnkiSunda kesin big• 	cSöWffi4meiitk_tedir. 
Sorıiitiı■Atkr Eti !Olarak' Wr ı!iıkliğ'inda,'g ırej 	Plyaskdadranan ,girdi 

 nitCLiğ irıl korlı duğu' ileri sitrtile. 
eıiehı lffiYat 'arti ş lark9iin sakıncalar ı  bile, bu . girdiler zanı a„- 

rida 's ağ landip; ı nda ve uygun bir kredi düzeni kw' ruldlı gıında bir 
, 

- 	• 

1.:İ fItffiı ''durumlar 	r<geçerli olmam.alar ı na ve geisrnekte olan 
' r£1.54-ğule'ilaarnaları rı a, 'karşı n eldeki kan ı tlar, tar ım. 

1Se1 1.1'Wtinı 'r--sr‘OTIS'iiı n ıhr: rgifis ı llki.47 hcM- ş t ıjii411 10)stc-)e'ç-ir nitelikte; 
ir.r.-HeJektle°n` .'ori- ' oh be ş  yı ldanber ı  yilda Ylızrde 5 'dolaylr ı nda 

bir tarımsal üretlin 'art ış  hiZma eri ş miS ti••'CO.k 2hikelerde son bir. 
*açer.idaxıöftıerirodalıasdlisük oranlarla çal ışı tdtğı 'liilifithekVedir OL 
4ayrııırrif..hirOoki ,lı eideRieriy, vardır ,N,t.e bu. : nedenler, de ğ isafil dePeCelerde 

if,arbIlto prolitell~ bir 	 çıkmar.za; 
1§asl'iozle,,::Nrüksek•›Verin'r T,,.;  sağ layan Yenir türrie'rin->` ortam' -r k öşull artım 

-11YgunfyaikrAk dağı lumbatla-tkhr ılaşı lanc.brfferifıli!(gelOil~lierdir. 
- frwAw)ç¥tçliyel y:eni 134Jr ıtteirnle.rin! :bertirhSelilMersiukom ıgurıde, r: ,-41yr-61Tik 
ilca4u/kirk), Itiluçikk ver geleneklere bağIll';üreficfer„.afraiStı(ida 	a. -- 
rı lıklar görülebilmektedir. Dolay ı sıyle, önümüzdeki y ı llarda -kırsal 
111~04.fm(.. 	 gikkılçll~le>4 Qm ı  önewlil -rgObalar 
gerekecektir. oAri 
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Yukarıda yap ı lan analiz, yeni ve yeterli trendlere eri şmek için 
ne tür eylemlerin engelleri ve zorluklar ı  yenmek için gerekehile. 
ceğ ini ortaya koyma amac ına yönelmiş tir. Ancak çizilen tabloda 
bir takım köyl'erin, bölgelerin ve yer yer tümü ile ülkelerin sa ğ -
lad ıklan baş arıya değ inihnediğ i sürece yetersiz kalacakt ır. Bu 
köy, bölge ve ülkeler neler yap ılabileceğ ini ortaya koyrnaktad ırlar. 
Ancak uygulanan yöntemler bütün ülkelere ve ürünlere uygula -
namaZ; yine de tüm dünya için birçok yararl ı  dersler vermekte -
dirler 

Yiyecek üretimi alan ındaki sorunlar birikimine ek olarak, el. 
deki ürünlerin besi de ğerini ve kötü beslenmenin derecesi ile et-
kilerini de göz önünde tutmak gerekecektir. Tutucu bir hesapla. 
97 gelişmekte olan ülkeden 61'inde 1970'te yiyecek enerjisi s ı kmr 

tı sı  çekildiğ i ileri sürülebilir' Uzak Doğu ile Asya'da nüfusun 
yüzde 25'i ile 30'u aras ındaki bir bölüm yetersiz beslenme sorun-
lar ıyle karşı  karşı yad ır. Yeterli istatistiksel veriler sa ğ lanm ıyan 
güdüm-lü ekonomili Asya ülkeleri d ışı ndaki geli şmekte olan ülke. 
ler topluluğunun tümünde yetersiz beslenmenin yakla şı k 460 mil-

yon kiş iyi etkilediğini biliyoruz. Daha az tutucu bir 
incelemede bu say ının çok daha yukarılara t ırmanabiJece ğ i aç ıktır. 

Bu sonuç, salt bir soğuk istatistik olmaktan da öteye insanlar ın 
günlük gereksinmelerinde nelerle kar şı laş tıkların ı , sağ l ıklarının ve 
büyümelerinin olumsuz yönde nas ı l etkilendiğ ini, çocukların öğ -

renme ve büyüklerin de ça4 şma açı s ından neden geri kald ıklarını  
ve çocuk ölümlerinin niçin yüksek oranlara eri ş tiğ ini ortaya koy-

maktad ır. Verilen sonuçlar tutucu incelemelere dayanan birer is. 
tastistiktir ve bir ş eyler yapma gerçe ğ ini aç ıkça belirtraektedir. pe
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KIBRIT TÜRK KOOPERATIFLERI YENI BİR KANUN BEKLIYOR 

Ferit Kaya Aç ıkalın 

XX. Yüzyı l ın sonlarına gelirken K ıbrı s Türk Kooperatifleri 
hemen hiçbir ülkede, tatbikat ı  kalmam ış  bir İngiliz Koloni Kanu-
nu ile yönetilmektedir. 

Bu durum, siyasi ve iktisadi ba ğı ms ızlığı n ın e ş iğ ine gelmi ş  ve 
çoğunlukla da baş armış  bulunan toplumun müesseselerinik ve ya. 
ş amasma inırkân verecek yeni Ur kanunla ortadan kald ınlmadık-
ça geli şmeyi önleyici bir unsur olarak devam edecektir. 

Ada kocperatifçiliğ i, kendine has bir geli şme seyri içinde çe-
ş itli merhalelerden geçerken, Türk toplumunun iktisadi varl ığı n ı  
korumas ında ba ş ta gelen yard ımcı  faktörlerden biri olmu ş tur. Bu. 
nunla birlikte İngiliz Koloni kanunlar ın ın daha fazla geli şmeğs. el-
vermemesi ve toplumun içinde bulundu ğu koşullardaki sür'atli 
ve ani değ işmeler kooperatifçilik mevzuat ını  bir an önce ele ala-
rak günün ş artlarına uydurmayı  zorunlu kılmış tır. 

Esas ında bu gün Türk toplumunda teessüs etmi ş  koopeç. 
ratifçilik fikrinin ula ş tığı  merhale ile elde mevcut mevzuat ı  bağ . 
daş t ıramaman ın pek çok; sorunlar ortaya ç ıkardığı  ve İngiliz ko. 
loıı i kanunların ın mevcut gelişmeye ayak uydurmak bir yana, 
gelişmeyi köstekleyici. frenleyici bir durum yaratt ığı  görülmekte. 
dir. 

Koloni döneminde o günün şartlarma ve İngiliz Imparatorluk 
camiasının ç ıkarlarına göre bir kooperatifçilik anlay ışı nın hakini 
olacağı  ve ınevzuat ında o yönde olacağı  tablidir. Oysaki koopera. 
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tifcilik hareketi demokratik rejimin teminat ı  alt ında geli ş . 
tiğ i takdirde topluma faydal ı  olmakta ve kalk ınmanM en önemli 
araş ar ından birini te şkil etmektedir. 

Kıbr ıs Türk toplumunun içinde bulundu ğu oluş um. dönemi dı .,  
şı nda ele al ınmış  oldukça yüksek bir sosyo — ekonomik yap ıya 
sahip aldui.ğu buna inukabil. n:iüesseselerip s.  _yö,p.;:qten 

ekS.ikı ig?ı  WAY141YkkidilinçieVkr&PnliuMtin 9ügbfu. 
ş undan sonra meydana gelen olaylar, bu konuya el atma ğa fırsat 
b ı rakmadığı ndan, günümüze kadar bu aksakl ık süre gelmi ş tir. 
Bugün için toplum kalk ınmas ında kooperatifçilik tatbikat ında naev. 
zuat ın_poğurflup ,.güçlükter gereken kalk ınma h ızın sağ lamas ı - 

 riiı"kk'jenOliemekie ve k ıymetli olan zaman mefhumunu mevzuat 
eksikliğ i ve yetersizliğ i nedeniyle ara ş t ırma, sorma, yaz ış ma gibi 
uzun ve s ık ıcı  merhalelerle birlikte, günün yaratt ığı  bürokrasinin 
gerektirdi ğ i a ğı rl ık  gelişmeyi de frenlemi ş  olmaktad ır. 
il -.3 l'KooperatifçiIiii .J . l'eleilfhall ihtgxifcltig b ı>rikl flftk i)6ifi.irğ  naxl6rşı . 

11101,keciıpeitifiiii:40.,in 1 içirifiırlIfil'="doe(ibtill ıkkkk(4U9iş ftgOWnı lqlki ibMd 
suz yönde etkilemektedir. Bunlardan birisi kt~ffifilq~iniül 
istismar,. , edilmesinin ..do4iıı fçlt 	; fiş,p4. .ş orhı,ıçk- t , cliğgirly% mplu- gy ;,..: • ,., P: f_mi,1,s 	ure4 -Al..._ ,-. t ı ,, 	ı  . • ,. X 	. 	c. 

in  9' Şern.:3.?':?9?Frlintriliffi.1. 	81)PRFW-gu uRIIPPBMg sAlaMIMPID.-8',5fl  
c!gtii_—..»MWİ.)94n42131:JWaA9Iı  i? .1e4PJ(  ifigaM9R.W7 biii~if"4gkr'? 
nelinmi ş  94}~..flirl ı f ıch -,113-ı erm •ı iJ ertu .ı ii i::.), .i ,, ,,. ,:.)iı i-b iv. srrı ?ii.o.A e? 

-:l,: s I ffli:31i 'Wei SAiR: -J 1.,se  .licimPillImeska5 kıllı9.~4.1, f3RWaya 
ÇA,Ri - ı Y,''1124. aş l-~Pulş.Rnu94i .fcl ğ etrwl-İV rliş ,i;lRoN4,RRggiflgii? 
r443. 11 ";9MaF14:1,aMF.E.).0MW9DPış fiiWItoY...93 nffli fies31~1. 
i 'Wn9 -° (3014 -4 v:?-1-ffieLW M41-9~0.1-0P)NPlçt'" g ,,..i,l)liıı id 43 Efl lin 

s ' Mevdlit,  bkeı¥ettiiif 	b 	 kliğ 6-)xel ikin ,01.111Trag 
koöperloikiliğ inif3anaj f ell~STI4In teWdl:liletTe)fi.0<grIlki'eW?kük1)veittisdOw 
gar fikrinin geliVüle ğ lhe i# 	= f3ffififkıtitı cWW;i4nUneitt4tiii4 >IB1  

cltBı  ı. ggnı iiçiwüpeko rçok ealnaucilzionıgk:ibayzikblecelc kbaperMifçi. 
lik4;,et ıluni•ein, imealesef 41st klintluşientı  itaigütukuneı  1 -iıFeke'lli iyerept 
Gek nieyguatıvı  1:411uratişyılwye) triztatrıkuruilw s~rateibmouionge.14) 
leinei • ne dedziyieJ 	serp~e~ ve o itiramee fialahum 4(eniSle.,1 
teniediğ i•İ  biz< güçl er!~ .uff ırta i ; ai ı ivloixianta ıitaiguhl uöğ e 
toplumda yaratt ığı  zarar ise dü şünülenin çok daha üzerinde .01b 

9:4rilj.ffinmci mi siligni sv efuLelile? niinErg o ebnimenöb inolo>1 
Arlalenn  3k-~Iükte(iii jlialatımaino)l~pelıatif e l tr~fifr Ikadalaniirıe) 

»i ilrib ıOgii ,iiç ı ghüyacabetentap veltnnekiteacce ırızak eircradu 
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MIBRYS.AZURX\3~~ /£»11/iT'irl'»i; *k.‘k2k/* ŞWKi,Wa`k 
karş tsıntlaniihtli~tOchihâe ı~aftlimks4Pefien 4hWite4 ses.fiibrjükfe4?[ ..? 

 Rumiftarafın1Q.ktd~ rutt ı mü'''%Irşı s ındaiallal&tik`'W-igMliem4314144 
yamirisıPaPf3rz ıları an Anasözle ş meierhin 4bıüiirilielfn'.4 ' :1"''. 

Mümkün floiânianı i$iits. 143 ıi -±urum, kddperatifleiida alfdik&gaPtV)- 
rınEetkiWiğ ie rğihI':otttik--- , kooperafif 
Bahilça.t MühaSelSetieriçıfıti*3 -71ğ .ellişinAi6ihri önlemi ştilW 
rnıtst hiittlet 	4%.1,3 "Yiellş  '', 15ii.ld6t:456r-atiffer fr dfirudı'I'  

-trt U.Cr  'D.0 de bu gün için topluiiA`lAfflYeğ liklerj-iii- iiyguri 1W-difera-, 	turühun 
ortaM P-IMW13. ıd,'.,.;YW't1P-,-.410k.ci  f 	yici rıçiffintıN4u;', 1~ın da 

a fa4 f  a LITIOILOit iir,.fflişRlemş)0fplö*oerA0£W-4 	)11.1 .3glifflAlfUteclöInemedeegth4 
numuze kaSi xiL a 5.)9.,1-P9P.) 	:5¥arg4e1f4P»fı lirffifibolşA,oakt ıorohne 

ri-,Ailk,ı v.,«9Ş ,1-114,YikPo-içtçltr~ii:ibinzkoldgkauirittıliti~aikflki al-
tında geli şmeye 4giişiwıstA6Ik ı  oû gk ratifçdjk ka:reket-iiitıeş.~ 
kalk ınmas ında ferdi katk ı  oran ının4rtmaş inı>, sa,Al ıayabilıin&gliana-  
ğı na kavu ş turılB,UWnı'lliıthdq.4rgWerğ i ği fiSiE2 Yei-js'ybinde <Jcfe kalkınma- 
ıklogyfi9,g11~4J ı  s91-9YRI ?...r_gfht a6 ettdilv bini şeltukte', 1istitad6.19-14ilerbilme 
mekanizınas ınm da kurulmas ı  tamamlanm ış  ,olacakitAri  
Illib14.W.  ev .}1 İ llenfle 1:L 	.. ı n ı ulux rem ı o 	B 	1,13.S1 

hali ile i şbirliğ i ve muk.dderat 	
i 	

seklinçlffir. doğan 
LiOlaiirri3j 1jrieur' Wş-le9M 1  olaji-W'ilanVı lja il l  ve ele 

almaJk lâz ımdır Cemiyetlerin hayat ındaki rolleri iliSieB  gıetrhârigi bir 
te03büsünkündennfs.idahayaii ıiveyai-one ınSiz sayllrh4lwingtbi ınkd,n-yok. 
tur. Kaldı  ki, bugün kooperatifçilik hemen her tütkinsilicelithr 401) 
de teşvik görrnekte ve, ver almaktad ır., 

rı nelitnı etioo2i neerto 	Alff101.10X,1—   ev ı l,o1.4 — 1 
Dünyamızın bir asr ı  aşan kooperatifçilik tatbika,t ının 

tere'de Oven 	i~lüğyril Are .,,fflâf4g;  R9/11Mr~grısal 
AllarirnadvirRifN q9k1,311.7ne,, jscr ı i9otzsOi."gaiffeisf,..A 11..ffighalanınr 

da, İ talya'da Luzzati, Finlandiya'da Gebbert, lErlandada Flunkett, 
İsviçre'de Posuil&i4ilvWsi~liii8-13Ararf d-ellIeribizbkiffir& --ka/da 

%ulkirldg rYSı i-gfid4n c.,Çekq ş0YffltY4'IM -İMM,RP4-kiiM-ıal~rrde  de 
1863 yı lında Mithatjr 	I  j'af 4ı yffl43 ,;,pşgelarria ıiı»,,ditrpilhrupiiş i 
diğer sahalarda geli ş tiğ i ve bu ülkelerden de dünyan ı n her yanına 
~aftiw ı 	-ti ı ~iffikkiweltif:i4 ı ns3s.wi 	•

‘113filf,31"ğ ,22 inı ewn ı ntwz ev Aeffl.te li et 
Kooperatiflerin toplumun iktisadi oldu ğu kadar sosyal sorun-

lâhrfiköd-1-4114WItihWrilie't 814taki-ialf11-ir'SdOal f 'dâWa-44 rıch%gWeisWk'4. 61-mas ı  
karşı s ında. Deviete>lkfitinkı i4. '18~3iıi21fif,AW digu2U1d4RfiliG kikikat  
Q.4114WK0-gelf9KWPr.nbanzDitiai rı n211£il ev iffliSCIB ,I n ı rıza,e-yicl 

i&fi'lde+nt fliliNlaffiEtbrIkt;1411WiSi&O"k~rWe edieckql 

se ekonomik konjontör içinde kişW1411-116(rla4.1/43 	640a0F4cifılurrı  
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ç ıkarlarını  korumak maksad ı  ile doğal kooperatiflerin tar ımsal 
alanda üretim,, i ş leme tasnif ve pazarlama faaliyetleri ve bu faa. 
liyetlere ili şkin girdilerin temin ve tevziini, kamu hizmetlerinden 
olan sulama, içme suyu, elektrik alt yap ı  iş lerini yürütmek, kredi 
ve yard ı mlaşma sosyal kanunlar ın en uygun şekilde halli, Tasar. 
ruf ve Bankac ı l ık hizmetleri sigorta tüketim, imalat gibi toplum 
için sosyal refah ı  ve sosyal garantiyi ula ş tıracak hemen her saha. 
dada bu gün yararl ı  oldukları  bir gerçektir. 

Sosyal ya ş ant ın ın ayr ılmaz parças ı  ve sosyal refah ın teminin. 
de en önemli araçlar olarak kabul edilen kooperatiflerin ekonomik 
yönden piyasadaki hizmetleri ve rolleri oldukça geni ş tir. 

Kooperatiflerin piyasa üzerindeki rolleri teknik ve Mali —
Ekonomik olmak üzere 2 ana grupta toplanabilir. 

Teknik yönden kooperatiflerin piyasadaki rolleri : 

— Üretimin planlanmas ı  ve bitki örtüsünün tesisine yard ım 

— Pazarlama tesislerinin kurulmas ındaki önderlik ve yard ım 

— imalat ve i ş lem.e tesislerinin kurulmas ındaki önderlik ve 
yard ımlar ı  

— Son değ iş iklik ve teknolojinin ülkeye aktarılmasmdaki yar. 
dpn ve rollerdir. 

— Mali ve Ekonomik Yönden Kooperatiflerin piyasadaki rol 
leri 

— Pazar istihbarat' sisteminin tesis ve yay ı lmas ı , 
— Ticari örf ve aletlerin yay ı lmasındaki önderlik. 

— Ticari ahlakm tesis ve yay ı lmas ındaki roheriu  

— Yeni ihracat olanaklar ınm tesbiti ve,  eskilerinin ıslahı  ko. 
nularında devaml ı  bir çab şına içinde bulunmak, 

— Pazarl ık gücünün kazan ı lmas ı  ve ant ınlmasında örnek 
te şkil etmek ve yay ı lmas ın ı  sağ lamak- 

— Finansman gücünün kazan ı lmas ı  ve artt ınlmashnda örnek 
teşkil etmek ve bu sahadaki güçlükleri yenmek, 

— Piyasan ın tanzimi ve fiatlar ın istikrannda naz ım rol oyna. 
mak ve anormal piyasa dalgalanmalarmdan ortaklann ı  korumak, 

— Rekabet gücü kazanmak, 
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— Arac ılar arasmdaki lüzumsuz k ı sm ın ortadan kalkmas ını  
sağ lamak, 
şeklinde tasnif edilebilir. 

Görüldüğü üzere kooperatifler bir ülkenin sosyal ve ekono-
mik yaşant ı sı  içinde ayr ı  bir yere sahiptirler ve herhangi bir te -
ş ebbüs veya kurulu ş  kadar yararl ı  ve ihtiyaç duyulan sosyo—E. 
konomik kurulu ş lar olarak ya ş ant ın ın temel parçalar ından olma-
ları  nedeniyle de iyi organize edilmeleri ve ciddiyetle ele al ın-
maları  zarureti vard ır. Bu başarıya ula şmaları  için şartt ır. Ancak 
şunu hemen ilave edelim ki bu kurulu ş ların değeri başarılarından 
değ il, elde ettikleri ba ş r ıları  adil olarak da ğı tmalarından ileri ge-
lir. Bu ise iyi) bir kooperatifler kanunu ile sa ğ lanabilir. Ve özel-
likle müstakil bir kanuna ihtiyaç gösterir. Nitekim bir asr ı  aşan 
dünya kooperatifçilik tatbikat ı  içinde 1852 yıl ında İngiltere, 1867 
yı l ında Prusya, 1898 y ı l ında da Almanya'n ın müstakil birer koo. 
peratifler kanununa sahip olduklar ı  ve 20. as ır içinde de sırası  
ile Japonya, 1923, Yunanistan 1914, Ekvator 1937, Meksika 1927, 
Brezilya 1938, Ş ili 1925, Guatemala 1949 ve Türkiye 1969 y ı lında 
müstakil kooperatifler kanunlar ına sahip olmu ş lardır. 

Bir k ısm ı  ise, Hukuk mevzuat ı  içinde kooperatifler müstakil 
kanun ç ıkarmak yerine fas ıl ayırmak yolu ile ( İ talya medeni ka. 
nunu, İsviçre Borçlar kanunu ve 1969 y ıl ına kadar Türkiye Ti-
caret Kanunu gibi) kooperatifçilikle ilgili hükümlere yer verml ş -
lerdir. 

Kıbr ıs' ın ingiliz imparatorluk camias ı  içinde olduğu sürede İn-
giltere'deki kooperatifçilik tatbikat ı  değ il kolonilerde uygulanan 
tatbikatı  izlediğ i ve ona göre bir mevzuata sahip olduğu dikkate 
al ın ırsa, hadisenin kendi kendine geli şme prensibine ayk ırı  düş en 
kas ı tl ı  kolonial kal ıntılardan sür'atle kurtulman ın ve Türk toplu-
munun ve iktisadi ve siyasi olu şum şemas ı  içinde kooperatiflori 
de müstakil bir kooperatifler mevzuat ı  ç ıkarglaralt özgürlü ğe ka-
vuş turman ın müstaceliyeti kendili ğinden ortaya ç ıkar 

İş te bu noktadan hareket edilerek haz ı rlanmış  bulunan «K ıb. 
rıs Türk Kooperatifler Kanunu» teklif ve tasar ı sı , ihtiyaçlara uy-
gunluk derecesi yetkili uzmanlar ve kamu oyu taraf ından tart ışı -
larak mevcut bir ihtiyac ın giderilmesi ve boş luğun kapat ı lması-
için bir an önce kanunla şm,as ı  kaçını lmaz olmuş tur. 
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ULUSLARARASI KOOPERATIF HAREKETİ NDE 
YENI TEMAYÜLLER 

(Ekonomik Büyüme ve Kooperatif Ilkeleri) 

Yaman : Sada,o Nakabayashi 
	

Çeviren Ş imşek ARMAN 
japon Tüketim Kooperatifleri 

	
Zir. Yük. Müh. 

Birliğ i Başkan ı  

Japon Tüketim Kooperatifi hareketi, di ğ er ülkelerdeki koopera-
tif hareketlerinden birçok tecrübeler ö ğ renmiş tir. Japon hareketi, 
özellikle Avrupa tüketim kooperatifleri hareketinin ba ş arıları  ve 
büyümesi görülerek te şvik edilmi ş tir. Birçok Japon Kooperatifçi, 
ileri tüketimi kooperatifleri hareketlerini ö ğ renmek için, her yıl 
Avrupayı  ziyaret etmektedirler. 

1947 yı l ında Stokholm'da düzenlenen 20 nci Uluslararas ı  Koo-
peratif Birliğ i (ICA) Kongresi, benim kat ıld ğı m ilk kongre olup, 
bugüne kadar da bütün ICA kengrelerine ve Merkez Komitesi'nin 
toplant ılarına devam ettim. 1960 Lozan Kongresinde Dr. Bonow'un 
kooperatif hareketlerinin yap ısal olarak yeniden düzenlenmesi ve 
yenile ş tirmesi için ileri sürdü ğü önerileri ile, 1966 Viyana Kongre. 
sinde kooperatif ilkeleri üzerine ICA'n ın yeni karar ı  gibi hususlar, 
bizim kooperatif hareketimize önemli ve faydal ı  dersler getirmi ş -
tir. Varscva'da düzenlenen 25'nci ICA Kongresinde ana konu, «Çok 
Uluslu Ş irketler ve Uluslararas ı  Kooperatif Hareketi» idi. Bu şir 
ketlerin büyüme tehlikesine kar4 Japon kooperatif hareketi uya• 
rı lmış tır. Dünya kooperatif hareketinde ICA'n ın öıı derliğ i, Japon 
kooperatifçiler tarafmdan tart ış mas ız olarak çok takdir edilmekte 
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olup, I,(,-;operatif hareketimiz ICA'= gösterdi ğ i yolda geliş mekte. 
dir. 

Büyük kentlerde tüketim kooperatiflerinin zay ı flıkları n ı  gider. 
mek için, Sapporo kenti kooperatifi, içinde Tokyo ve Nagoya kent. 
leri kooperatifleri olduğu halde Kent, Kooperatfleri Grup lar ın ı  
meydana getirirken Japon Tüketim Kooperatifleri Birli ğ i (J.C.C.U.) 
1969 yı l ında Tokyo Tüketim Kooperatifini harekete geçirdi. Tüke-
tim kooperatifi hareketindeki bu yeni birle şme geçen yWarda her-
kes taraf ından öğ renilmi ş tir. Keza i şçi sendikaların ın refah faali-
yetlerinin sonucu olarak kurulan tüketim kooperatifleri vard ı r; ve 
Tsuruoakl, Ohdate, Shizuoka ve Yamaguchi gibi orta büyüklükteki 
kentlerde fabrika i ş çileri ve diğer yerel halk taraf ından ba ğı ms ı z 
bölge kooperatifleri kurulmu ş tur. 

Japonya'da parakende fiatlar 1972 yı lında % 15,7, 1973 de % 26,3 

gibi hızl ı  bir şekilde yükselmi ş tir. ülkenin yenile şmesi ve b ılı-
yük iş lerin hızlı  ekonomik gelişmesine rağmen fiatlar, bütün ül-
kedeki halk ın geçimini tahrip eder bir yolda her ay daha fazla 
artmaktad ır. Bu ko şullarda fiat art ış larına karşı  olan tüketiciler, 
önemli geliş me gösteren tüketim kooperatif haraketini desteklemi ş -
lerdir. •areketimizin bu geli ş mesinde, ma ğazaların hacimlerinin 
büyümesi ve yerel kooperatiflerin h ızla birle şmesinin oldukça et-
kili olduğu denenmi ş tir. Sonunda perakende pazanndaki sat ış lar 
ve bu pazarda kooperatif pay ının hızla artmas ı  sağ lanmitş  va bu 
durum tüketim kooperatifi hareketincle temel oldu ğunu göstermi ş -
tir. Hızla büyüme s ıras ında olrukça çok say ıda olan yerel pera-
kendeci kOoperatif kendi kaynaklar] ile sermayelerini art ırmaya 
daha az dikkat ederek, özel bankalardan parasal yard ım aram ı S. 
lar, bu da kooperatif hareketine zarar yel mi ş tir. Kapitalist bir 
dünyada ya ş adığı m ız sürece bizim tüketim, kooperatifi hareketimiz, 
bir dereceye kadar etkisinden kaç ınamayaca ğı m ız kapitalist çevre 
taraf ından ısmırlanmış t ı r. 

Ş imdi, çok h ızl ı  gelişmenin tarafr.n ı  tutan teorilerin uygulan. 
mas ı  sonunda ortaya ç ıkan hatalar ın ciddiyetini anl ı yoruz. Roehda-
le Öncülerinin tecrübesinden ö ğ rend]ğ  ı .nize göre kooperatif ha. 
reket, kapitalist bir toplumda tücrarlarla rekabet edebilmek ve 
onlara üstün gelmek için, kuvvetli olarak ortaklara dayanmal ı dı r. 
Keza, biz büyük i ş ler yaparak kooperatif ortaklar ı= ilgisini sağ -
lamak yerine yaln ızca i ş  yöntemi çal ış malar ına öncelik vererek, 
rekabet etmek için çaba gösterdi ğ imizi anlad ı k. Kooperatifçilik il- 
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keleri ile ortaklar ın zaman ve enerjilerini vererek kat ı 'malarh 
hususlanna dayanan bir kooperatif yönteminin zorunlulu ğunu 
kavramak bizim için özellikle önemlidir. Japon tüketim kooperap 
tifleri 10 ortaktan olu şmuş  «Han Gruplar ına» sahiptir. Bu grupla-
rın görevi, ortak sat ınalma, ev ekonomisi, tüketici ö ğretimi, aş ç ı l ık 
v.b. konularda grup çal ış maların ı  te şvik etmektir. Bu ortaklann 
Qalış malarma dayanarak, dış  kaynaklardan olmaks ızvn ortaklar ı-
m;.zdan parasal destek sağ lamaktay ız. Bu hedefe henüz tam olarak 
eri ş ilememi ş tir; fakat perakendeci kooperatifler, ba ş l ıca özel ban-
kalardan ald ıkları  borçlarla de ğ il kendi fonlar ı n ı  kullanarak, i ş -
lerini korumal ı  ve geli ş tirilmelidirler. 

1949 ve 1950 yı llarında ülkede en büyük olan Nada—Kobe Tü-
ketim Kooperatifi, parasal güçlükle kar şı laş t ı  ve özel bir bankadan 
yard ım istedi. Banka böyle bi'r yard ım ı  ancak kooperatifin Yönetim 
Kurulunda, değ iş iklik yapı ldığı  zaman sa ğ layabileceğ ini açıklad ı . 
Kooperatif bu istemi reddetti ve ortaklara kooperatiflerini bu d ış  
müdahaleye karşı  korumalar ı  için acele ba ş  vuruldu; ortaklar ı"' 
cevabı  çok iyi olduğu için kooperatif bu parasal gücliiklere üstün 
gelmeyi ba ş ard ı . Bugüne adar bu kooperatif fevkalade ba şarı  
göstei ini ş . ve  Nada—Kobe bölgesindeki 360.000 air ıe kooparatif'e 
ortak olmu ş tur. Kooperatifin parasal durumu kendi kaynaklar ına 
dayal ı dı r. 

İ kinci Dünya Sava şı nı  takip eden y ıllarda Japon Tüketim. Ken-
peratifi hareketi ac ı  tecrübelere sahip olmu ş tur. Bu tecrübelerin 
ışığı  alt ında bize göre baz ı  Avrupa tüketim kooperatifleri hare-
ketleri de sorunlarla kar şı laş mış tır, Örneğ in Varş ova'daki 25'inci 

ICA Kongresinde kooperatif finansman ı  konusundaki tebliğde koc-
peratiflerin sermaye art ı rmalann ın tüccarlaidan daha güç olduğu 
ifade edilmi ş tir. Tebliğ  şöyle devam etmektedir. 

«Tüketim, Kooperatiflerinin parasal güçlükleri, Kooperatifçilik il-
kelerinden sermayeye s ın ırlı  faiz ilkesinden ileri gelmektedir. Bir 
kooperat;fin sermayesinin art ırmas ı  s ını rl ı  tasarruf yapabilen 
ortaklanndan sağ lanır; ve onlar sermayeleri için yaln ızca s ını rl ı  
kazanç elde ederler. Bütün kooperatifler ilk sermayelerini ortakla-
rı  için ç ıkard}klan hisse senetleri, ile yaparlar ve ortaklar ına çe ş it-
li tasarruf hesaplar ı  açarlar. Bununla beraber hisse senetleri yo-
luyla ortaklardan sağ lanan sermayenin oran ı  çeş itli kooperatif ha-
reketlere göre de ğ iş ir. İngiltere (de bu °Iran % 85 e kadar yükselir.» 
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Bu gün h ızl ı  enflasyon ve yüksek faiz oranlar= müstesna 
koşulları  alt ında ortaklardan sermaye sa ğ lamak zordur. ; fakat bu 
konuda ortaklar ın kooperatiflerine olan ilgilerini art ırmak ve ke-
za ortaklann geçimini ve sa ğ lığı n ı  koruyan örgütler olan kciope-
ratiflerin ortaklar ı  taraf ından desteklenmeleri acele gereklidir. Bu-
nunla birlikte, her ne kadar her ülkenin de ğ iş ik kooperatif yasas ı  
varsa da kooperatiflerin genel sermaye piyasas ına hisse senetleri 
ve bonolar ç ıkarmas ı  hususunda Avrupa'ya bir fikir yerle ş miş tir. 
Bu durum, kooperatiflerin hem sahibi hem de mü ş terisi olan or-
taklar taraf ımdan kurulan kooperatiflerin temel özelli ğ ini tehdit 
etmektedir. Böyle hisse senetlerine sahip olanlar ın oylama hakları  
olmasa bile ellerinde bulunan yüksek orandaki his,se senetlerinin 
ve onların müdahale tehlikesi kaç ın ılmaz olarak kuvvetlenecektir. 
Bunun da kendi kendini yöneten bir demokratik hareket olan 
kooperatiflerin geli şmesi tiAerine olumsuz yönde etki yapaca ğı  
aç ıkt ı r. Dış ardakilere ait hisse senetleri ve bonolar kooperatif-
lerin anonim ş irketler şeklinde değ işmesine önderlik edecektir. 
Tüketim kooperatflerinin özel büyük ma ğazalarla etkili olarak 
rekabet etmeleri akla uygundur; fakat kooperatif hareketin teme-
linin ortaklar ın H birlik ve dayan ış magı  ile kurulmu ş  olmas ı  gerek-
lidir. Kooperatiflrin anonim ş irketler ş eklinde dönü ş mesi duru-
munda halk aras ındaki kcoperatifle şme önlenecek ve sermaye gü-
cü artacakt ır. Bu konuda dene,nm'is bir durumu ele alal ım! Co-- 
op Nederland' ın çökü şü bizde ş ok etkisi yapt ı ; yı k ı l ış a yol açan o-
layları  izledik ve ana nedenim, kooperatifleri geli ş tiren ortaklara 
olan ihtiyac ın ihmal edilmesi olduğuna dikkat ettik. Bu koopera. 
tifin. crta.klanndan e l de edece ğ i sermayeden daha çok tutan ya-
t ır ım sermayesine ihtiyao ı  vard ı  ; Sonunda kooperatife dengesiz 
olarak bir d ış  sermaye sağ landı . Parasal baş aro;zl ık s ıras ında 
kooperatifte iç anla şmazl ıklar ve bunun yan ında dış arıdan para-
sal müdahale vard ı . 

Japon tüketim. Kooperatifleri Hareketi uzun bir süreden beri 
Federal Almanya Tüketim Kooperatifleri Hareketi ile birlikte ça-
lış makta olup, personel al ış  veriş i yapmaktad ır. 

Japon Tüketim Kooperatifleri yasas ın ın koşulları , Federal Al-
manya'n ınkinden daha Ekınglayıcı  olup, 'ortak olmayanlara sat ışı  
kesinlikle yasaklamakta, bankac ı l ık iş lerinin yap ı lmas ı  önlenmek-
te, kooperatiflerin ticaret alanlar ın ı  sm ı rlamaktad ı r. Bu durum 
kooperatif hareketimizin geli ş mesini büyük ölçüde engellemekte-
dir. Bunun için kooperatif yasam ı zın değ iş tirilmesi hususunda 
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büyük çabalar göstermekteyiz. Yaln ız kooperatifçilik ilkelerinin 
değ işmez ve daha iyi şeylerle kapitalizmin yerini alan bir esas sa ğ. 
ladı gın ı  asla unutmamal ı yız. 

1972 yı lında Varrova'daki ICA'n ın 25'inci kongresinde Dr. W. 
Pete ııs 'F. Almanya) ve Prof. P. Lal/I:beri (Belçika) taraf ından verilen 
«Çok Uluslu Ş irketler ve Uluslararas ı  Kooperatif Hareketi» tebli ğ in-
de; 

Kooperatiflerin temel özelli ğ inden doğan ve özellikle anonim 
ş irketlerle kar şı laş tırıldığı nda; kooperatiflerin parasal engelleri, 
hisse sermayesi, tasarruflar, bonolar, borçlanma, kooperatiflerin 
mal ı  olan ş irketler aras ındaki parasal i ş birliğ i, i ş çi sendikalar ı  ile 
kooperatifler aras ındaki parasal i şbirliğ i, uluslararas ı  parasal 
işbirliğ i v.b. alanlardaki sorunlar ın çözümlenmesi üzerinde tart ı-
s ı lm,ış tı r. 

Buna göre, çok uluslu ş irketlere ayn ı  kuvvette . 	gelmek ve 
ayn ı  zamanda kooperatiflerin parasal durumlar ın ın kuvvetlendiril- 
mesi için üreticilerin ve tüketicilerin büyük çapta kooperatifler ş ek- 
linde örgütlenmesinin sağ lanmas ı  hususu tebliğin zayıf noktas ıdır 

Diğ er yandan Dr. Hans Zaunitzer'in Review of International 
Co — operation (Uluslaras ı  Kooperatifçilik Dergisi) dergisi. 
nin 04'ncü cildinin frıci sayıs ında (1971) yay ınlanan 'Alman Tü. 
ketim Kooperatifleri Hareketi için Yeni Yönler» isimli makalesi 
ile Dr. A. Peter'in, yine ayn ı  derginin 66'nc ı  cildinin 4'ncü sayı sın- 
da (1973) yayınlanan «Federal Almanya Cumhuriyetinde! tüketim 
Kooperatifleri Aras ında Birlikte Çalış man ın Yeni Ş ekilleri» isimli 
makalesinde ; 1973 yı lında Federal Almanyada Tüketim Koopera- 
tifleri Hareketinin merkezi örgütlerinin yeniden düzenlenmesinde 
aş ağı da özetlenen 3 ana husus ile ugra şı lacağı  aç ıklanmaktad ı n; 

1 — Federal Almanya'da kooperatif yasas ı  ve kooperatifleri 
vergilendirmede di ğer yasalar ın uygulanmas ı  kooperatif hareketin 
gelişmesi için uygun değ ildir. Birçok yıllardan beri gösterilen bü-
yük gayretlere rağmen bu yasan ın Alman Tüketim Kooperatifleri 
Hareketi için de ğ i ş tirilmesinin zor olduğu ispatlanm ış tır. 

2 — Dağı t ım alan ında özel giri ş imin kuvvetli rekabeti nokta-
sından. geniş  yat ırımlar için, tüketim kooperatifleri, yo ğun serma. 
ye  giri ş imlerine zorunlu duruma getirilmi ş lerdir. Bunun Yapmak 
için küçük ve orta büyüklükteki kooperatiflerin tamamlanmas ı  ve 
ortaklar ına daha büyük hareket serbestli ğ i ve büyük fayda sa ğ la-
yan anonim ş irketler durumuna gelmeleri gereklidir. 

3 -- Yat ırım' te şvik etmek ve kooperatif varl ıklarınm büyü- , 
mesi için hissedarlar ı  güçlü kılmak için kooperatifçili ğ in sermaye- 
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ye s ınırlı  faiz ilkesi daha esnek o larak kabul edilmi ş  ve keza bu 
durum enflasyon ve yüksek faiz oranlar?. ko şullarında gereklidir. 

Birinci sorunda anlad ığı ma göre güçlükler Alman yasalar ının 
belli özelliklerinden meydana gelmi ş tir. Fakat aç ık konuşulursa 
geliş tirilmi ş  bir kooperatif yasas ı  ile doğ ru yola girilebilir. As-
l ında yıllarca tekrarlanan giri ş imlerden sonra Eylül 1973 de 
Alman Kooperatifçilik hareketi bu yasa de ğ iş ik ı iğ ini başarm ış t ır! 

İkinci sorunla ilgili olarak, biz bugünkü ekonomik ko şullar al-
tında tüccarlarla daha etkili olarak rekabet edebilmek için koope-
ratiflerin daha iyi i ş  yöntemlerini kabul etmelerinin gereklili ğ ini, 
inkâr etmiycruz. Japon kooperatifçilik hareketinde ş imdi! Alman 
ya'da geniş  ölçüde hüküm süren tüketim kooperatiflerinin h ızh 
büyüme teorisi ile ilgisi fikirIere benzer fikirlerin yayg ın olduğu, 
bir devir vard ı . Kooperatif hareketin pazara kat ı l ım ın ı  art ırmak 
için kooperatiflerin parasal kaynaklar ının azlığı na rağmen bütün 
ülkedeki kooperatif mağazalar ı  geniş letildi; ve yeni mağazalar 
aç ı ldı . Bu politika birkaç bölgede ba ş arı sızlığ a uğ ram ış tır. Tokyo 
Tüketim Kooperatifi «h ı zl ı  büyüme teorisi» sonucunda kurulmu ş , 
ve Japon Tüketim Kooperatifleri Birli ğ inin doğ rudan kontrolu al-
t ında tutulmu ş tur. Kooperatif ba ş arı l ı  değ ildi. 1970 yı lında Fukus-
hima şehrinde yap ı lan genel kurul toplant ıs ında yap ılan iş ler cid-
di olarak tenkit edildi. E ğer biz kapitalist giri şimlerle rekabe-
ti denemek için kooperatifleri anonim ş irketler ş ekline,  çevirsey-
dik kooperatif hareketi kapitalist sistemin ortas ında tehlike) 
içinde olacakt ı . Bu hususta ben, Alman kooperatif hareketinin pe-
rakendeci kooperatifleri. kooperatiflerin yasal şekli içinde b ırak-
mas ıw. ve  kooperatif yasas ı n ın değ iş tirilmesine karar vermesini 
ve başarı l ı  gayretler göstermesini ak ı ll ıca olduğunu dü ş ünüyorum. 

Üçüncü sorun ile ilgili olarak ; ICA «Kooperatif Ilkeleri Ko-
misyonu» taraf ından tavsiye edilen cari faiz oranlar ına göre uygun 
yükseklikte olan bir faiz gelirinin sermaye hissellerine ödenmesine 
kooperatiflerin izin vermelerini dü ş ünüyorum. 

Diğer yönden çok uluslu ş irketlerin zalim kuvvetinin bütün 
dünyada ya şayan halkın günlük hayatında artan etkisine bakt ığı -
m ız zaman kooperatifçiler olarak bizlerin halk kitlelerinin hayat 
standartlar ını n korunmas ı  için elimizden geleni en iyi ş ekilde yap-
mam ı zın hakikaten zorunlu oldu ğunu düş ünüyorum. 

KAYNAK - 

Review of Interrıatı onal Ca-operation Cilt 1 67 Sayı  4, 1974 
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1163 SAYILI KOOPERAT İ FLER KANUNU AÇISINDAN 
KOOPERATIF TEŞ EKKÜLLERİ N HUKUKI MAHİ YET VE NITELIĞ I 

Ass. Merih Kemal OMAĞ  

I — Gİ RİŞ -SORUNUN ORTAYA KONULIVIASI. 

Çağı mızda "birlikte çal ış ma" yöntemi iktisadi hayat ımızın gerçek-
lerinin bir icab ı  olarak ortaya ç ıkmış t ır. Toplum ilerleme kaydettikçe 
yaş am kavgas ı  veren iktisadi bak ımdan güçsüz fertlerin i şbirliğ i yapma 
gereğ i kendini daha çok hissettirmi ş tir. İş te maddi olanaklar ı  zay ı f 
fertlerin olu ş turduğu gruplar ın yaptığı  i şbirliğ i, toplumun ihtiyaçlar ı na 
karşı  bir reaksiyon olarak kooperatif örgütünü meydana getirmi ş tir.' 

"Kooperatifler fertlerin tek ba ş larına yetersiz olan emek ve serma-
yelerini daha geni ş  bir deyimle ekonomik ve sosyal güçlerini birle ş tire-
rek yat ı rı ma sevkeden, mal ve hizmet üretiminde art ış lar sağ layan, tek-
nik bilgi ve düzenli pazarlama imkanlar ı n ı  kullanarak ki ş iye daha mü-
reffeh bir hayat getirebilen müesseselerdir.'" 

Görülüyor ki kooperatiflerin izledikleri amaç, belirli iktisadi ç ı kar-
ları  kar şı lamak, onları  güvence alt ı na almakt ı r. Kooperatiflerde icab ın-
da üçüncü ş ah ı sları n ç ı karlar ı n ı  zedelemek pahas ına imkanlar oran ında 
büyük karlar elde edilerek bunun ortaklar aras ında payla ş t ırı lmas ı  ama-
cı  söz konusu değ ildir. Böyle bir amaç kooperatifçilik esprisine uygun 
düş mez. Kooperatifler ortaklar ına belirli bir iktisadi alanda "hizmet" 
amac ı  taşı r.3  

Ancak 1969 tarihli 1163 say ı l ı  Kooperatifler Kanunu tedvin edi-
lirken yap ılan önemli bir aksakl ı k halen doktrinde kooperatiflerin hu- 

1  Birol. Türkiye'de Kooperatifler. Anka ra. 1960. s. 15/16. 
2  Inan/Çevik. Gerekçeli ve Aç ıklamal ı  Kooperatifler Kanunu. Ankara. 1969. 

s. 65. 
3  Brosset/Schmidt. Guide des Societ6 en Droit Suisse. Geneve. 1965. Cilt. III. 
s. 161. 
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kuki mahiyet ve niteliğ i hakk ında bir tart ış maya yol açmış tır.4  Şöyle ki, 
bir taraftan Ticaret Kanunundan "ba ğı ms ız" olmak ve milletleraras ı  
.kooperatifçilik ilkelerine göre i ş leyecek "gerçek kooperatifi" düzenle-
mek iddias ı  ile yürürlü ğe sokulmu ş  Kooperatifler Kanunu, kooperatifi 
bir "teş ekkül" olarak nitelendirirken (KK. m. 1) di ğer yandan, Ticaret 
Kanunu kooperatifi mahiyeti itibariyle bir "ticaret ş irketi" olarak kabul 
eder (TK. m. 136). Kooperatifler Kanunu, Ticaret Kanununun "Koope-
ratif ş irketlere" ait 6. fasl ı n ı  teş kil eden 485-502. maddeleri yürürlük-
ten kald ırdığı  halde (KK. m. 100), ayn ı  kanunun 136. maddesindeki 
"Ticaret ş irketleri... ve kooperatif ş irketlerden ibarettir" ibaresinin hu-
kuki hayat ına son vermemi ş tir. Ilerde birbiriyle çeli ş kisini saptayaca ğı -
mız bu iki yasal metin (TK. m. 136 ve KK. m. 1) ve Ticaret Kanunun-
daki Anonim Ş irket hükümlerine aç ık yollamada bulunan Kooperatifler 
Kanununun 98. maddesi kar şı s ında ortaya ş u sorun ç ı kmaktad ı r: Acaba 
Türk hukuku aç ıs ından kooperatif "te ş ekküllerin" gerçek mahiyet ve 
niteliğ i nedir? 1163 say ı l ı  Kooperatifler Kanunu bu konuda sükût mu 
etmektedir? Kooperatifler Kanununun sükût etti ğ i farzedilerek Ticaret 
Kanununun 136. maddesindeki ibare kar şı sında kooperatif "te şekkül-
leri" bir "ticaret ş irketi" sayabilir miyiz? Kar-d ışı  iktisadi amaçlara 
yönelik "gerçek kooperatif" kavram ını  ve ona özgü ilkeleri düzenlemek 
iddias ında bulunan. Kooperatifler Kanunu aç ı s ından bu tür bir nitelen-
dirme kabil olabilir mi? Soruna cevap ararken, kooperatifin tarihçesine, 
kavram ın kendisine, ona özgü ilkelere ve baz ı  şahı s birliklerinden far-
kına kısaca göz gezdirmeyi çözüme ışı k tutmas ı  bak ımından yararl ı  
bulmaktay ız. 

II — KOOPERATIF KAVRAMI VE BAZI ÖZEL HUKUK ŞAHIS 
BIRLIKLERINDEN FARKI. 

1. Kooperatif Kavram ı . 

A. Tarihi Geliş imi. 

Daha makinele şme çağı nı n ba ş lang ı cında çal ış anlar ya şama ko-
şullar ını , geli ş tirmek amac ıyla, tüketim ihtiyaçlar ını  en düşük fiyatla 
karşı lamak için aralar ında birleş ip "işbirliğ i" yapmanın yararl ı  olaca-

ğı nı  kavram ış lardı . Kooperatifçilik 19. as ırdaki sanayi devriminin et-
rafı nda madenciliğ in ve dokumac ı lığı n bağ rından fış k ırm ış tı r. 

4  Bu konuda toplu bilgi için bkz. Karayalç ın Y. Ticaret Hukuku II. Ş irketler 

Hukuku. Giriş . Adi Ş irket Ş irketleri. (Kollektif. Komandit. Limited. Kooperatif 
ş irketler.) Ikinci Bask ı . Ankara. 1973. s. 73/74. dipn. 3. 
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a. İ ngiltere'de. 

Papaz Durham' ın öncülüyle 1794 yı lında Mongewell'de ilk tü-
ketim kooperatifinin kuruldu ğu yaz ı lmaktadır. 1820 senesinde ise ilk 
"Kooperatifçilik Propaganda Ligi" ortaya ç ı kt ı . Kooperatifçili ğ in öncü-
lerinden Robert Owen bu ligin faaliyetlerine aktif bir şekilde katk ı da 
bulundu. Ligin 1831'de Birmingham'da, 1832'de Londra'da düzenledi-
ğ i konferanslarda iki büyük toptanc ı  mağ azan ın aç ı lmas ı  kararla ş tı rı l-
dı  ve bu proje gerçekle şme ,ş ans ına ula ş t ı . Owen'in itici gücü ve ham-
leci katk ı larıyla ligin açt ığı  bu kampanya sonucu 1840'a kadar bir kaç 
yüzle ifade edilebilecek say ı da kooperatif ve "Liverpool'da da bir "koo- 
peratif birliğ i" ortaya ç ı ktı . Bu ara da Iskoçya'da 1829 da Owen'in ku-
ramlarının hararetli izleyicisi Alexander Campbell gelir gider fark ının 
"risturn" ş eklinde kooperatif ortaklar ına dağı tımı  ilkesini, "Union-Shop 
of Cambuslang"in statülerinde yer almas ını  sağ ladı . Ancak Owen'in 
baş lattığı  "Distributive societies" ak ımı  Ingilterede ba ş arı s ızl ı kla so-
nuçland ı . Aslında modern tüketim kooperatif çili ğ inin ağ ababalığı nı  
1844'de "Rochdale Society Equitable Pioneers" ( İyi kalpli Rochdale 
öncüleri) adl ı  kooperatif örgütü kuran 28 dokumac ı  üzerlerine alm ış lar-
dır. Bu örgütün liderlerinden olan Charles Howart ve William Cooper, 
Owen'in ç ırakları dır. Howart haz ırladığı  örgüt statüsünde yap ılan iş -
lem oran ında gelir gider fark ı nın dağı tımı  ilkesine de yer vermi ş tir. 
Yat ırı lan sermayeye oranla muayyen veya e ş it miktarda kâr da ğı t ımı  
sisteminin terkedilerek "risturn" ilkesinin kabulü Rochdale öncülerinin 
kooperatif çiliğe yapt ı kları  değerli hizmetin en belirgin bir kan ı tı d ı r. Ris-
turn ilkesi İ ngiltere'de kooperatifçili ğ in geli ş me ve ba ş ar ı s ında en 
önemli bir etken olmu ş tur. 

b. Fransa'da. 

14/17 Haziran 1791 tarihli Decret ile korporasyonlar ortadan kal-
dı rı ldıktan sonra 1830'lar Fransas ında çalış anlar ın ac ıklı  geleceğ inden 

endi ş elenen gazeteci ve yazar Jean-Philippe Buchez bu sosyal sorunun 
yeni bir çal ış ma düzeni sayesinde çözümlenebilece ğ ini önermi ş tir.`' I ş -

çilerin maharet ve kabiliyetlerinin onlar ın yegane sermayesini olu ş tur-

dukları  hususu Buchez'nin önerisinin temelini te şkil Oder. Ona göre 

işçiler araç, gereç ve hizmetlerini bir üretim "birli ğ i" (association) 

kurarak bir araya getireceklerdir. Birlik üye i şçilerce seçilecek bir ko-

mite taraf ından yönetilecektir. Üye i ş çiler faaliyet sonucu bir patronun 

Korporasyonlar, derebeylik ekonomisinde esnaf ın çal ış mak için topland ığı  

disiplinli ve az çok d ış a kapalı  derneklerdi. Bkz. İ leri S. Kooperativler. İ stanbul. 

1945. s. 181. 
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hizmetinde alabilecekleri ücrete e ş it bir miktar nakde hak kazanacak-
lard ır. Has ı layı  oluş turan fazlal ı k iki k ısma ayr ı lacakt ır : asgarisi üye 
iş çiler aras ında pay edilecek, azamisi, bir dayan ış ma fonunun çekirde-
ğ ini meydana getirecektir. Bu suretle . Buchez bölünemeyen, da ğı tı la-
m ıyan, devir ve fera ğedilemeyen "kollektif" nitelikte bir sermaye ve 
ihtiyat politikas ının gerekliliğ ini orijinal bir ilke olarak ortaya at ıyordu. 
"Re'serves socialises" politikas ı  ile işçi işverene ihtiyaç duymayacak, 
üretim araçlarını  bizzat sat ı n alabilecektir. Buchez'nin çizdi ğ i bu birlik 
modelini 1834'de Pariste mücevher i ş çileri gerçekleş tirmiş lerdir. 1848 
Şubat Devriminin i ş gücü piyasas ını  alt üst etmesinden hemen sonra 
Fransada bir çok "i şçi üretim birlikleri" kurulmu ş tur. Bunlardan pek 
azı  elde olunan has ı lanın belirli bir k ı smını  kooperatifçilik ideali için 
ayırabilmiş tir. Bundan dolay ı  da Buchez'nin önerdi ğ i "dayanış ma" ilke-
si de gerçekleşememi ş tir. Sermaye yokluğu, yöneticilerin yetersizlikleri, 
üyelerin dayanış ma bilincinden yoksun bulunmalar ının yaratt ığı  disip-
linsizlikler bu bir tür "karde ş lik birliklerinin" (association fraternelle) 
çöküntüsüne sebep olmu ş lard ır. 2 Aral ık 1851'deki hükümet darbesi 
ile de tamamen ortadan silinmi ş lerdir. Bu harekât çerçevesinde koope-
ratifçiliğ in gelişme sürecinin odak noktalar ından biri olan Lyon'da as-
keri vali mare ş al Castellane sahip oldu ğu olağanüstü yetkilere dayana-
rak bütün bu tür birliklerin kapat ı ldığı nı  ilân etmekle kooperatifçili ğ i 
sekteye uğ ratmakta gecikmemi ş ti. 

Kooperatifçilik aç ı s ı ndan olumsuz geçen bu devreden sonra, sosyal 
sorunlara yak ından ilgi duyan III.Napoleon'un ülke yönetiminin ba şı -
na gelmesinin, keza ingiliz kooperatifçilik hareketini yak ından izlemiş  
bulunan Casimir Perier'nin Fransa'ya dönerek Rochdale öncülerinin 
"risturn" ilkesini "Kooperatif Ş irketler" adl ı  bir broş ürde savunma s ı n ı i,:ı. 
etkisiyledir ki 1867'de de ğ iş ir sermayeli ş irketler hakk ındaki kanun yü-
rürlüğe konmu ş  ve kooperatifçilik yeniden uyanmaya ba ş lamış t ı r. 

c. Almanya'da. 

Daha 19. asr ın baş lang ı cından itibaren Almanya'da "esnaf ban-
kalar ı" kurulmaya ba ş lanm ış t ı . Schulze'nin 1849'da Delitzsch'de (Saxe) 
bir çok marangoz ustas ıyla birle ş erek meydana getirdikleri ilk sendikal 
nitelikteki ş irketin kurulmas ıyla bu tür bankalar belirli bir geli ş me gös-
terdi. Bu ş irketlerin kurulmas ındaki amaç, marangozlara mesleklerinin 
ifas ın ı  teminen gerekli kredi ve ham maddeyi avantajl ı  koş ullar alt ı nda 
sağ lamakt ı . 1849'dan itibaren ayakkab ı  tamircileri de bu ak ıma kendi-
lerini kapt ırmakta gecikmediler. Fransa gibi korporatif sistemi tama-
men ortadan kald ı ram ıyan Almanya'da bu ilk kooperatifçilik giri ş imleri 
ba ş arıya ulaş tı . Açı lan bu yoldan kredi kooperatifleri ço ğalmaya yüz 
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tuttu. 19. asr ın ortalar ında Almanya'da uygulanan % 50 faiz haddini 
"Delitzsch Ş irketi" % 14'e kadar dü şürmü ş , 1859'larda harekete ge-
çen kredi kooperatifleri ise 1862'den itibaren bu oran ı. % 9'a dönüş tür-
müş tür. Almanya'da kurulan Rochdale tipi en eski tüketim ş irketi 1864 
de Neustandt'a (Magdeburg) bulunmaktayd ı . Bu suretle kredi koope-
ratiflerinin varl ığı na paralel olarak tüketim kooperatifçili ğ i de geli ş me-
ye ba ş lamış  bulunuyordu (Marken Consumverein - Laden Consum-
‘Yerein). 

d. Belçika'da. 

1847 senesinde, Belçika'da, İ çiş leri Bakan ı  olan Charles Rogier'- 
nin sayesinde garip bir kurum gün ışığı na ç ı ktı : "Societe d'epargne 
pour l'achat de provision d'hiver". Bu kuruluş  üyelerine kış l ık erzak 
sat ınalmayı  amaçlayan ve örneğ ini Almanya'dan alan bir "tasarruf ş ir- 
keti" idi. İ yi mevsimde ortak sand ığ a kendiliklerinden katkıda bulunan 
i ş tirakçilere toplanan fonlarla k ış  mevsiminde uygun fiyata sat ı nal ı nan, 
büyük miktarda g ıda maddesi bedava olarak da ğı tı l ıyordu. Ortak tasar-
ruf sistemine dayanan bu ş irketler mahiyetleri itibariyle gerçek birer 
kooperatif say ı lamazlar. Bu sand ıklar ın kooperatiflerle olan benzer ve 
ortak noktas ı , güdülen amaçta, tüketicinin menfaatlerinin korunmas ı  en-
diş esinin egemen olmas ındad ır. Bu suretle ş ekillenen tüketici birlikleri 
Belçika'da kooperatif te ş ekkülün temelini oluş turmu ş lard ı r. Belçika'da 
gerçek kooperatifleri i ş çilerin üretim birlikleri meydana getirmi ş tir. 1851 
kanunu ise "kar şı l ı kl ı  yard ım ş irketlerinin" (secours mutuels) kurul-
mas ına izin vermekteydi. Bu tür ş irketlerin kurulu ş  amac ı  hastal ı k, ya-
ralanma, malüliyet hallerinde bizzat üyelerine, üyenin ölümü halinde 
ise dul e ş e, muhtaç aile fertlerine geçici bir destek sa ğ lanmas ından iba-
retti. Ancak bu ş irketler Fransa'daki Buchez denemesi gibi ba ş ar ıs ı z-
lığ a uğ ram ış lard ı r. 

Belçika'da kooperatif kurulu ş lar ın yeniden doğuş lar ı  ve organize 
olmalar ı  resmi bir sosyalist partinin kurulu şuyla aynı  tarihlere rastlar. 
Bu s ı ralarda "siyasal tarafs ızlığı " tercih eden "De Vrije Bakkers" adl ı  
ekmek f ı rıncı ları  kooperatifinin politizasyonunu öngören bir öneri koo-
peratif genel kuruluna sunulmu ş tu. Çoğunluk siyasal tarafs ızlığı  onay-
larnış  ve önerge reddedilmi ş ti. Bu önerinin genel kurulda yaratt ığı  bö-
lünmeden yararlanan Van Beveren ve Anselee adl ı  iki sosyalist 1880'de 
Gand'da ba ş arı l ı  neticelere ula şacak "Vooruit" adl ı  kooperatif ş irketi 
kurdular. "Vooruit"in belirgin bir özelli ğ i vard ı : üretilen ekmek ş irket 

ortaklar ına halka sat ı lan fiyattan daha yüksek bir fiyat üzerinden sat ı -

lıyordu. Bu fiyat fark ından elde olunan fazlal ı k ş irket kasas ında döner 

sermaye'ye benzer nitelikte bir fon olu ş turuyordu. Fonun bir k ı sm ı  or- 
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taklara risturn şeklinde dağı tı llyordu. Ş irketin kasas ındaki bu fon faiz-
siz ödünç niteliğ ini koruyarak ş irket ortaklarm ın bir tak ım sosyal hiz-
metlerinin görülmesinde, ihtiyaçlar ının giderilmesinde yard ımcı  oluyor-
du: (hastal ık, ölüm yard ımları , doğumlarda ayni yard ımlar, ihtiyarl ı kta 
pansiyon temini gibi). Sosyal nitelikteki bu faaliyetlerinin yan ında 
"Vooruit" aç ı ktan açığ a siyasal faaliyetlerde bulunmu ş , grev destekle-
miş , bir partiye para yard ımında bulunmu ş , seçim propagandalar ına 
girişmiş tir. "Vooruit"in siyasal hüviyete bürünmesi do ğal olarak kar şı  
görüş  ve düşüncedeki diğer partilerin rekabetini ve reaksiyonunu davet 
etmiş tir. Ortaya ç ıkan mücadele katolik ve liberal e ğ ilimli bir koopera-
tifin doğmasına yol açmış tır. Kooperatiflerin siyasal tarafs ızlıktan ayr ı l-
malar ı  bir çok kooperatifi kar şı  karşı ya getirmi ş , neticede kooperatifçi- 
lik akımının iktisadi alanda geli şmesine engel olmuş tur. 

20. as ırda ise Belçika'da ilk federal kooperatif birlikleri kurulmu ş  
ve siyasal tarafs ızlı k ilkesi yeniden geçerlilik kazanm ış tı r. 

e. İ sviçre'de. 
Kural olarak İ sviçre'de kooperatiflerin kurulu ş larmdaki amaç genel 

bir deyimle, "hayat ı  ucuzlatmaktan" ibarettir. Siyasal hedefler koope-
ratiflerin amaçlar ı  aras ında yer almazlar. İ sviçre'de kötü geçen bir ha-
sat mevsiminin doğurduğu 1845 iktisadi krizi kooperatifçili ğ in baş lan-
gıç dönemi say ı l ır. İ lk kooperatif ş irket 1846'da Bâle'de kurulan f ırın-
cı lar kooperatifi idi. Bu tarihlerden sonra kooperatifçilik faaliyetleri hu-
kukçu Treichler ve Considerant taraf ından Zurich'te büyük destek gör-
dü. Bu devrede otuz kadar ş irket kuruldu. Elde olunan ba ş arı l ı  neticeler 
sayesinde ve İngiliz kooperatifçili ğ inin etkisiyle bu ak ım Argovie, 
St-Gali, Lucerne, Grisons, Neuchâtel, Soleure, Berne, Vaud gibi bir çok 
kantona bir hamlede s ı çramakta gecikmedi. Özellikle Vaud kantonunda 
hayvan yeti ş tiriciliğ i ve sütçülükle uğ raşan kooperatifler çok yayg ın-
d ı . O kadar ki sütçülükle u ğ raş an kooperatifler İ sviçre'deki tüm koope-
ratiflerin yans ını  oluş turuyordu. Kooperatifçilik fikrinin geli ş tirilmesi 
amac ıyla hukukçu Treichler öncülü ğünde 1853'de Zurich'de bir konfe-
rans topland ı . Burada " İsviçre kooperatif federasyonu kurulmas ına" 
iliş kin bir plan ortaya at ı ld ıysa da üzerinde bir karar al ı namad ı . İ sviçre'- 
de kooperatifçiliğ in bu aşamas ında "kooperatifçilik ilkeleri" hem iyi 
bilinmiyor, hem de bunun neticesi olarak hakk ıyla uygulanam ıyordu. 
Bir çok ş irket elde olunan has ı layı  dağı tnnyordu. Di ğer baz ı lar ı  ise "In-
san sever" bir patronun sermayesini sa ğ ladığı  bir "hayır ş irketi" görü-
nümündeydi. İ sviçre'de hayat standard ı  yükseldikçe kooperatif yava ş  
yavaş  silinmeye yüz tuttu. Ancak ipekçilik alan ında doğ an yeni bir kriz 
Bâle'de 1865 senesinde bir "Genel tüketim ş irketinin" kurulmas ına se-
bep oldu. Bilâhare Rochdale sisteminin uygulanmas ı  özellikle ',`risturn 
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dağı tımı " kooperatifçili ğ e bir hayli yol ald ı rdı . 1890'da İ sviçre tüke-
tim kooperatifi adl ı  ş irketin ba şı  olan Edmond Pictet öncülüğünde. bir 
"federasyon" kuruldu. Federasyon biri sosyal, di ğ eri iktisadi iki amaç 
taşı yordu: üyeler aras ında "dayan ış ma bilincini geliş tirmek" ve ihti-
yaca yetecek surette "tüketimi organize etmek". Dayan ış ma bilinci bir 
kooperatifin kendi üyeleri aras ında risturn da ğı t ım ı yla sa ğ lanacak, bir 
kooperatifle di ğer kooperatif aras ında ise deneylerini birbirlerine ula ş -
tı rmalanyla geli ş ecekti. Ad ı  geçen federasyon ayn ı  zamanda bir ikti-
sadi 'enformasyon bürosu gibi çal ışı yor, kooperatifçili ğ in propaganda-
sını  da yap ıyordu. Nihayet İ sviçre'de 1897'de bir de " İ sviçre Kooperatif 
Birliğ i" kurulmu ş  oldu. 

f. Türkiye'de. 

Ülkemizde kooperatifçilik bir as ırlı k bir geçmi ş e sahiptir. 1863'de 
Mithat Pa ş an ın "Memleket Sand ıklarını" kurmas ı , tarım kredi koope-
ratiflerinin faaliyete geçmesi kooperatifçilik ak ımı nın ba ş lang ıc ını  oluş -
turur. Memleket sand ı kları  1889'da birle ş tirilmi ş  ve on milyon alt ın 
sermayesi olan "Ziraat Bankas ı " kurulmuş tur. Ziraat Bankas ı  bir çok 
tar ım kredi kooperatifi kurulmas ında öncülük etmi ş tir. Tarı m kredi 
kooperatifleri birliğ inin amacı  ise, stın'i gübre, ilâç, makine gibi malze-
me ve araçlar ı  ucuz fiatla alarak çiftçinin ve tar ım üreticisinin, ortak ç ı -
karlarını  hizmet etmek, tar ımın ilerlernesini, üreticilerin mesleki for-
masyonlarım sağ lamakt ı r. Keza sat ış  kooperatifi olm ıyan yerlerde bir-
lik tar ım üreticinin mallar ın ın sat ı lmasına da yard ım etmekle yüküm-
lüdür. 

Tüketim kooperatiflerine gelince: 1913'de Istanbul'da tek tük tü-
ketim ş irketi varolmu ş , ancak 1915 senesinde ayn ı  ş ehrin Ç ırç ır ve Çar-
ş ambe semtlerinde Rochdale ilkelerine göre i ş leyen tüketim kooperatif-
leri kurulup faaliyete geçmi ş ti. Ittihat ve Terakki hükümeti bu tür ş ir-
ketlere yard ım etti. Bu yard ı m kooperatifçili ğe olumsuz etkide bulundu. 
Kooperatifler siyasal tarafs ızl ıktan ayr ı ldı . Bu suretle iktisadi amaçla-
rından sapt ırı l ınış  olarak kooperatifler 1918'e kadar üç y ı l faaliyetleri-
ni südrürebildiler. 

Daha sonraki y ı llarda, İzmir Yerli Mallar ı , Hereke. Kuma ş  ve U ş ak 
ş eker fabrikalar ı  işçilerinin tüketim kooperatifleri kurduklar ı n ı  gör-
mekteyiz. 

Halen ülkemizin tüketim kooperatiflerinin üye say ı sı  tüm nüfusu-
muzun % 02'sini olu ş turur. Bu oran bizde tüketim kooperatifçili ğ inin 
büyük bir geli şme içinde olmad ığı nı  gösterir. Bu gün Türkiye'mizde üç 
milyonun üzerinde ortak say ı l ı  19.000 kooperatif mevcuttur.' 

6  Kint/Godin. Les Societes Cooperatives. Bruxelles. 1968. s. I - II. Detmers 
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Kar şı laş t ırmal ı  tarihçenin basit bir analizi, kooperatifin do ğ uş u ve 
varl ık nedenin dolay ı s ıyla niteliğ inin saptanmas ında bize yard ı mcı  ola-
bilir: İ ngiltere ve Fransa'da kooperatifçilik ak ı mının temelinde sanayi-
de çalış anlara karşı  duyulan ac ı ma ve yard ı mcı  olma duygusu yatmak-
tad ır. Gelişmesinde de "insani" (filantropik) amaçlar ın izlenmesi önde 
gelmektedir. Belçika'da da k ış  mevsiminde uygun fiyatla g ı da tedanki 
amac ıyla oluşan kurulu ş lar tüketicinin iktisadi ihtiyaçlar ının karşı lan-
mas ını  hedef alm ış lar, İ sviçre'de ise iktisadi krizin zararl ı  etkilerini 
saf dışı  etmek, hayat ı  ucuzlatmak, bu tür te ş ekküllerin varl ık nedenini 
oluş turmuş tur. Bir tar ım ülkesi olan ülkemizde ise ilk kooperatifler fa-
kir çiftçinin iktisadi ç ı karlann ı  gözetmek, mandut sanayi dal ı nda çal ı -
ş anların da tüketim ihtiyaçlar ı nı  karşı lamak amac ını  gütmliş lerdir. Koo-
peratifçilik daha emekleme a ş amas ında, İ ngiltere'de tüketim, Fransa'da 
üretim; Almanya'da ise kredi alanlar ına yönelmi ş tir. Risturn da ğı t ımı  ve 
birlikler te şkili yani federalizm, ilkesi kâr gibi maddi bir yarardan zi-
yade kooperatifçilik idealinin ve gerekli dayan ış ma bilincinin gerçekle ş -
mesinde büyük rol oynam ış lardır. Görülüyor ki tarihsel bak ış  aç ıs ından, 
kooperatifçiliğ in doğuşu ve varl ık nedeni, hiç bir zaman, bire yüz kat-
mak ve onu payla şmak olmayıp iktisadi zorunluklann kar şı lanmas ı , gi-
derilmesi, maddi gücü zay ı f olan ı n korunmas ı dır. Gerçek anlamda bir 
müş teri muhitinden yoksun olan kooperatiflerin mü ş terileri bizzat o 
kooperatifin ortakland ı r (Principe de double qualit: çifte nitelik ilkesi). 
Bu nedenle kooperatifin faaliyeti sonucu bir kâr olu ş mas ı  bahis konusu 
olamıyacağı  gibi, kooperatif kâr sağ lama ve onu da ğı tma amac ıyla da 
kurulamaz. Ticaret ona yabanc ı dır. Spekülasyon ona yasakt ı r. 

Netice itibariyle kâr amaçl ı  iktisadi hedefler izlenmesi koopera-
tifin bünyesine ve ona özgü "ilkelere" ayk ırı  bir davran ış  olmakla kal-
may ıp, tüm kooperatifçilik sisteminin inkân anlam ına gelmektedir. 

B. Etirnolojisi ve Tan ımı . 

a. Etimoloji 

Kooperatif kelimesinin asl ı  latince olup "birlik ve beraberlik" an-
lam ına gelen "CO" eki ile çal ış mak mânas ını  taşı yan "ÖPERAT İ O" ke- 

K. L'Acquisition ipso de la qualite de membre d'une. Scciete Cooperative. Lausanne. 
1947. s. 12 -16. İ leri N. a.g.e., s. 156, 186, 197. Barnes W. La societe cooperative. 
(Les recherches de droit compare comme instruments de definition d'une institu-
tion economique). Revue İ nternationale de Drot Commerciale. 1951. s. 569 - 572 
Zadil E. Türkiye'de tüketim kooperatiflerinin ba ş arısızl ık nedenleri. Makale. Ban-
ka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Nisan. 1974, Cilt. II. sa . 4. s. 2 - 3. Cherix F. 
Les societes cooperatives de consommation. MOntreux. 1925. s. 29 - 32. 
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limesinin bir araya gelmesinden olu ş maktad ır. K ısaca "cooperer" latin-
cede "beraber çal ış mak" anlamına gelir. Araş tırmalara göre "cooperer" 
fiili ilk olarak Frans ız dilinde kullan ı lmış tı r. "Cooperer" ve "Coopera-
tion" kelimeleri 1327'ye, "cooperateur" kelimesi ise 1516`ya kadar 
uzanmaktad ır. Bu kelirnelerin o devirlerde teolojik (ilahi) anlamda kul-
lanıldığı  belirtilmektedir. 1845 y ı l ında yay ınlanmış  Bescherelle sözlü-
ğünde "cooperatif" kelimesine ili ş kin şu bilgi mevcuttur: " İ ngiliz 
Owen'in ortaya att ığı  'topluluk' sistemine kooperatif sistem denir". 

b. Tanım. 

aa. Genel tan ım. 
Milletleraras ı  Çal ış ma Bürosuna göre kooperatifi "ayni seviyede, 

eş it hak ve sorumluluklar alt ında, hür olarak birle şmiş , ortak maddi ve 
manevi menfaatleri için birlikte çal ış an, olanaklar ı  zay ı f kimselerin kur-
dukları  cemiyetlerdir" ş eklinde tan ımlamak kabildir. 7  Bizce, genel an-
lamda kooperatif, karşı lıklı  yard ım ve işbirliğ i sayesinde kâr-d ışı  ortak 
iktisadi amaçlar takip eden tüzel ki ş iliğ i haiz ve maddi olanaklar ı  zayıf 
kiş ilerin oluş turduğu bir ş ahıs birliğ'idir. 

bb. iktisadi tanım. 
Kooperatifin bir çok "tipi" olduğundan bütün bu tipleri kapsaya-

cak genel nitelikte tek bir iktisadi tan ıma varmak kabil 
Kruger'e göre "sermaye topluluklar ının karşı tı  olarak kooperatif-
ler ortak amaçlar güden şahıs birlikleridir". Fauquet ise koope-
ratifi "üyelerinin ki ş isel, aileyi, mesleki ihtiyaçlar ını  kendileri taraf ın-
dan yönetilen ortak bir te ş ebbüsle, eş it hak ve sorumluluklar alt ında 
gidermeyi amaçlayan ş ahıs birlikleridir" ş eklinde tan ımlar. Ete'ye göre 

Tosyal ı  R. Okul Kooperatifleri. Makale. Kar ınca Dergisi. Haziran. 1952. sa. 
187. s. ıı vd. Milletleraras ı  Kooperatif Birliğ inin (ACI) 1948 Prag kongresindeki 
tan ı mına göre, kooperatifler, Rochdale prensiplerine ve kar şı lıklı  yard ımlaşma te-

melim dayanan bir te şebbüsiin iş letilmesiyle üyelerinin iktisadi ve sosyal geli ş -
melerini amaçlayan şahı s birlikleridir. Bkz. Coutant L. Levolution du Droit Coope-
ratif. Reims. 1950. s. 170. dipn. ı . Barnes. a.g.m., s. 575. 

8  Ali M. Kooperatif Hukuku. Izmir. 1932. s. 4. Ileri, a.g.e., 204. vd. Coutant 
L. a.g.e., s. 170. dipn. ı . Iktisadi aç ıdan "çok tipliliğe" gelince: avantajl ı  koşullar-

la ihtiyaçların giderilmesini sağ lıyan tüketim kooperatifleri, kredi kooperatifleri, 
markaing, donat ı m, kefalet, yapı , inş aat, banka, sigorta kooperatifleri bu-
nun somut örnekleridir. Bu türlerin yan ında "manevi kooperatiflerclen de" bah-
solunmaktadır. Bu tip kooperatifler fikri ve bedii heyeçanlara cevap veren koo-
peratiflerdir. Ancak bu kooperatifler "dolay ı sıyla" üretim veya tüketim koopera-
tifi niteliğ i taşı maktadırlar. Bu tür üretim kooperatifi olarak Frans ızlar ın «Come-
die Française"i gösterilmektedir. 
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ise kooperatiften maksat "fertlerin teker teker, tamamen ve hemen 
temin edemedikleri ihtiyaçlar ı n ı  bir araya gelerek gidermeleridir". 9  

cc. Yasal Tan ım. 

1969 tarihli, 1163 say ı l ı  Koopratifler Kanununda kooperatif te ş ek-
küllerin yasal tan ı m ın ı  bulmak kabildir (KK. m. 1). Buna göre : 

"Tüzel ki ş iliğ i haiz olmak üzere ortaklar ının belirli ekonomik men-
faatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ın ı  karşı -
l ı kl ı  yard ı m, dayan ış ma ve kefalet suretiyle sa ğ layıp korumak ama-
cıyla gerçek ve kamu tüzel ki ş ileri, özel idareler, belediyeler (ce-
miyetler) ve dernekler taraf ı ndan kurulan değ i ş ir ortak ve de ğ i ş ir 
sermayeli TEŞ EKKÜLLERE kooperatif denir.» 

Yasal tan ımın unsurlar ın ın ayrı nt ı l ı  bir incelemesine göre : 

• Kooperatifler kâr amac ı  gütmeyen te ş ekküllerdir : kooperatif-
ler ortaklar ı n ı n iktisadi, mesleki ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ı nı n gide-
rilmesi için faaliyette bulunurlar. Kooperatifte hedef kâr-d ışı  iktisadi 
amaçlard ı r. Kooperatif ortak ihtiyaçlar ın giderilmesine yard ı mc ı  olan 
bir "hizmet" kurulu ş udur. Kooperatiflerde risturn da ğı t ı mı  ve sermaye• 
ye s ını rl ı  faiz verilmesi ilkeleri, "ticari anlamda bir kâr da ğı t ım ı " ola-
rak nitelendirilemez. 

• Kooperatifler gerçek ve kamu tüzel ki ş ileri taraf ından kurula-
bilirler: Kanun metninde kooperatifi kurabilecek tüzel ki ş inin bir kamu 
tüzel ki ş isi olacağı nın belirtilmesi bir özel hukuk tüzel ki ş isi olan "ti-
caret ş irketlerinin" kooperatif kurma veya kurulmu ş  bir kooperatife or-
tak olmaların ı  önlemek amac ı  güder. Zira ticaret ş irketlerinin kâr amac ı  
kooperatiflerin bünyesine ve amaçlar ı na yabanc ı dır.' 

• Kooperatifler de ğ iş ir ortakl ı  te şekküllerdir : Ticaret ş irketleri-
nin aksine, kooperatiflerin iktisadi ve sosyal amac ına uygunluk arzeden 
bir hususta, kooperatiflerin de ğ işebilir ortakl ı  kurulu ş lar olmalar ı d ı r. 
Kooperatif "her an yeni ortak alabilir". (Libre Adl ıesion veya Serbest 
giri ş  ilkesi)." 

• Kooperatiflerde sermaye "de ğ iş ir" ve "Kollektif" niteliktedir : 
Kooperatiflerde sermaye kâr sa ğ lan ıp, payla şı lmasına yarayan bir araç 

9  Bkz. Tosyal ı , a.g.m., s. 12. 
1 ° Kaynak İ BK'na göre, kooperatif ş irketler gerçek veya tüzel ki ş iler veya 

ticaret ş irketleri tarafından kurulabilirler ( İ BK. m. 828/1). 
I° Bkz. Brosset/Schmidt. a.g.e., s. 171. Keza, ( İ BK. m. 839). 
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değ ildir. Kooperatiflerde sermaye ortak amaca ula ş mada karşı lı kl ı  yar-
dım, dayanış ma ve kefalet gibi asli araçlarm yan ında ikinci derecede 
bir önemi haizdir. Gierkeye göre kooperatiflerde sermayenin oynad ığı  
rol onu diğer ş irketlerden ay ırı r. Kooperatifler sermayeleri de ğ il "kiş i-
leri" birleş tirir. Kooperatiflerde sermaye "hizmet" eder fakat "yönet-
mez". Ortaklar kooperatife pay senedi sahibi olarak de ğ il, fakat "ki ş i-
sel nitelikleri" dolay ı s ıyla bağ lıdı rlar. Kooperatiflerde sermaye de ğ iş ir 
niteliktedir. Bu kooperatifin "serbest giri ş "e elveri ş li bir "açık teşek-
kül" olma niteliğ inin kaçını lmaz ve doğ al bir sonucu olduğu kadar, "ser-
maye miktar ı  s ı nırlandırı larak kooperatif kurulamaz" hükmünün de bir 
gereğ idir (KK. m. 2/3). Ticaret ş irketlerinde ise kural sermayenin de-
ğ iş ir olmamas ı dı r. 

• Kooperatiflerde sermaye "kollektif"tir. Sermayenin bu niteli ğ i, 
kooperatiflerin netice itibariyle "toplumsal yarar ı" ön planda gözeten 
felsefelerinin bir icab ı dır. Anasözle ş mede ortaklara payla ş t ı rma yap ı la-
cağı na dair bir aç ı klama bulunmad ığı  takdirde "tasfiye bakiyesi" Türki-
ye Milli Kooperatifler Birli ğ ine" devredilir. Devredilen bu bakiye "Koo-
peratifle şme amac ına" uygun olarak kullan ılmal ıdı r (KK. m. 83/3). Ti-
caret ş irketlerinde ise tasfiye bakiyesi üzerinde ortaklar ın hakk ı  bulun-
maktad ır» 

• Kooperatifler tüzel ki ş iliğ i haiz birer "te ş ekküldür" : Koope-
ratifler ticaret siciline tescille tüzel ki ş ilik kazamrlar (KK. m. 7). Sicile 
tescil kurucu bir rol oynamaktad ı r. Kooperatif tüzel ki ş iliğe sahip ol-
mas ıyla organlar ı  onu üçüncü ş ah ı slara karşı  temsile baş lar, bunlar ara-
cılığı yla kooperatif hak ve borçlar edinir (KK. m. 3). Tescilden önce 
kooperatif nam ına iş lem yapanlar ın kiş isel ve zincirleme sorunluluklar ı  
vardır (KK. m. 7)13  

C. Kooperatife özgü ilkeler. 

Herhangi bir özel hukuk ş ahıs birliğ inin bir kooperatif olup olma- 

12  Kaynak İ BK'ne göre, "tasfiye sonucu bakiye malvarl ığı  kooperatif amaçla-
ra veya genel ç ıkarlara yard ımcı  faaliyetlerin te şviki için kullan ı lı r. (IBK. m. 

913/4). 1947 Frans ız kanunu ise (m. 16/1 - 19) "tasfiye halinde net aktif 'genel ku 
rul kararıyla kooperatife ya da kooperatif birliklerine veya genel ya da mesleki 
yararı  olan iş lere devredilebilir". Guhl. T. Le Droit Federal des Obligations. (Çe-
viri Des Gouttes.) Zurich. 1947. s. 566. Coutant. a.g.e., s. 226-227. Detmers. a.g.e., 
s. 10. 

13  İ sviçre'de doktrin kooperatifin "korporatif" mahiyeti üzerinde durmakta-
dı r. Kcrporasyon, ortak fikirler etraf ında veya aynı  mesleğ i uygulıyanlar ın nzala-

n ile bazı  kurallara bağ lanmaları  sonucu ortaya ç ıkan ş ahı s birliğ idir. Bkz. Guhi. 
a.g.e., s. 538. Detmers. a.g.e., s. 11. dipn. 7. Keza bkz. 5 No'lu dipnotumuz ve İ s-
viçre'nin kooperatiflere mahsus 1939 tarihli tüzü ğü. - 
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Mı= saptanmas ı  o birliğ in kooperatifçiliğe özgü baz ı  ilkeleri uygu-
layıp uygulamamas ına bağ lı d ı r. Kooperatif kurulu ş ların amaç ve i ş leyiş  
aç ısından iktisadi alandaki ortak özelliklerinin yasal platforma yans ıma-
sından bu ilkeler meydana ç ıkar. Bu ilkelerin temelini 130 senelik bir 
geçmişe sahip "Rochdale Prensipleri" olu ş turur. Bu prensipleri, giri ş , 
çı kış ta serbesti, demokratik yönetim, siyasal ve dinsel tarafs ızlık, eğ i-
tim, satış ta pe ş in para ve piyasa fiyat ının gözetilmesi, i ş letme fazlas ı-
nin risturn ş eklinde dağı t ı mı , hilesiz satış  olarak sekiz bend halinde top-
lamak kabildir. Bu ilkeler birbirlerine s ı kıca bağ l ı  olup kooperatifçili ğ i 
diğer iktisadi ve ticari faaliyetlerden esasl ı  surette ay ırırlar. 1937 Pa-
ris, 1948 Prag "ACI" kongrelerinde kabul edildi ğ ine göre, kooperatif-
çilik ilkelerine uyulmas ı , serbest giri ş , demokratik yönetim, i ş letme 
fazlas ı nın üyelere i ş lemleri oran ında dağı tımı , sermayeye s ı nı rl ı  faiz il-
kelerinin kabulüne ve uygulanmas ına bağ lı dır. "ACI"nin 1966 Viyana 
kongresinde ise bu dört ana ilkeye, kooperatifçilik e ğ itiminin geli ş tiril-
mesi ve kooperatifleraras ı  işbirliğ i ilkeleri ilave olunmu ş lard ır." 

a. Serbest giriş -çıkış  ilkesi : (Aç ık kap ı  ilkesi - Porte ouverte) 

Kooperatifler maddi olanaklar ı  zay ıf belli bir grup insan ın ortak 
iktisadi ihtiyaçlar ını  gidermeyi amaçlad ığı  için sadece kurucu ortaklar 
ile yetinetnez. Anasözle şmenin öngörebileceğ i "genel ve objektif" ko-
şulların gereğ ini yerine getiren, saptanan niteliklere uygunlu ğunu ispat-
lamış  "herkesin" kooperatife ortak olmas ı  ile kooperatif 'amac ın ı  tam 
anlam ıyla gerçekleş tirebilir. Kooperatife giri ş te siyasal dü şünce ve din-
sel ay ırım gözetilemez. Hiç kimse bir kooperatife üye olmaya veya bu 
statüde kalmaya zorlanamaz. 15  Bu açıdan hiç kimseye ayrıcaltk tan ı -, 
namaz. 

Serbest giri ş  ilkesinin doğal bir sonucu olarak kooperatif varl ığı nı  
devam ettirdi ğ i sürece her orta ğı n "serbestçe ç ıkma" hakk ı  vard ır." 
(KK. m. L, KK. m. 4/3-8, KK. m. 8, KK. m. 10, KK. m. 12,KK: rr ı : 13). 

14  Bkz. Karayalç ın Y. a.g.e., s. 400 - 401. dipn. 18. Bu ilkeler aras ında "Peş in 
para ile sat ış " ilkesinin önemini kaybettiğ ine i şaret edilmektedir. 

15  Kooperatifin monopolist (tekdci) bir nitelik ta şı mas ı , ortağı  bulunm ıyan-
lara ayrı  bir politika uygulamas ı , dolayl ı  yoldan kooperatife ortak olmaya zorlay ı-
cı  birer etkendir. Ülkemizde kooperatife ortak olm ıyanlarm kooperatifin hizmetle-
rinden yararland ırılmadığı  bir gerçektir. Bkz. Kararlar R. Kooperatifçili ğ in Temel 
Ilkeleri. Makale. Karınca Dergisi. Temmuz. 1974. sa. 451. s. 3/4 (Keza ayn ı  maka-
le: Milliyet Gazetesi. 10 May ıs. 1974. s. 2). 

1 '3  Serbest giri ş  ilkesinin, kacperatiflerde amaç ve i ş leyi ş  açı sından gerekli 
"Ş ahs ın sermayeye üstünlüğü" (intuitu personae veya personaliz ın) ilkesi ile aç ık 
hir çeli ş ki içine düş tüğü iddia edilebilir. Ş ahsın sermayeye üstünlü ğü ilkesinin ana 
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b. Demokratik Yönetim ilkesi (Bir ki ş i, bir oy: suffrage universel 
ilkesi). 

Kooperatiflerde bütün ortaklar birbirlerine e ş ittirler. Kooperatif bu 
"eş itlik" ilkesine dayan ılarak yönetilir. Ortaklar kanunun kabul etti ğ i 
esaslar dahilinde hak ve borçlarda e ş ttirler.l Kooperatiflerde bu ilke 
aç ı s ından sermaye önemli de ğ ildir. Bir ticaret ş irketi say ı lan anonim 
ş irketlerde on aksiyona sahip bulunan orta ğı n bir aksiyona sahip ortağ a 
kıyasla on defa daha fazla hakka sahip oldu ğunu söylemek kabilse de, 
demokratik yönetim ilkesinin geçerli oldu ğu kooperatiflerde, her orta-
ğı n eş it hak ve borca sahip olduğu kabul olunur." Ortaklar aras ındaki bu 
eş itlik, kooperatifte "karar alma" düzeyinde de belirir: her ortak, pay 
miktarı  ne olursa olsun, 'sermayeye olan katk ı s ı  gözetilmeksizin genel 
kurulda yaln ız "bir oy" hakk ına sahiptir. Ticaret ş irketlerinde böyle bir 
ilke bahis konusu değildir." (KK. KK. m. 48). 

c. Iş letme fazlalarnun ortaldara kooperatifie olan i ş lemleri 
oranında da'ğı tılınası  f(ifstinn 

Gerçek kooperatiflerde 6rtakIar sermayelerini semerelendirmek 

felsefesi, kooperatiflerde te şekkülün temelini ortaklar ın kiş iliklerinin ve benlikle-
rinin oluş turmas ında yatmaktad ır. Kooperatiflerde, ki ş ilerin bilgileri, nitelikleri, 
karşı l ı klı  yardım ve dayanış ma bilincinin varl ığı  sermayeden daha fazla önem 
arzeder. (KK. m. 1. KK. m. 8. KK. m. 14. KK. m. 1'8) Kooperatifler sermayelerin 
değ il fakat "ki ş ilerin" iktisadi alanda birle şmeleridir. Hem ki ş iliğe bu derecede 
önem atfetmek, hem de kooperatifin kap ı larını  "herkese" aç ık tutmak: i ş te çeliş -
ki burada yatmaktad ır. Bu tutars ızlığı  giderecek, her iki ilkeyide uyum halinde 
iş letebilecek baz ı  çareler dü şünülrnüş tür. Kooperatif ana sözle ş meleri ortakl ı k s ı fa-
t ı nın kazanılabilmesi için "belirli bir mesleğ in ifasm ı" veya "rakip bir te ş ekküle 
iş tirak etmemi ş  elma" gibi ko şul ve nitelikler arayabilir. Önceden saptanan bu 
gibi belirli ve objektif niteliklere sahip ki ş ilerin giri ş ine kooperatif her zaman 
aç ı k tutulmalı  ancak bu niteliklere sahip ohnayanlara kar şı  da "kat ı lmayı  red 
hakkı " kooperatife tan ınmal ıd ır. Giri ş ten sonraki devrede bu niteliklerin kalkma-
sı  ya da ortağı n kooperatife zarar vermesi olanak dahilindedir. Bu halde de or-
takl ık s ıfatın ın kaldırı lmas ı  gerekir. Serbest ç ı kış  ilkesi ise kooperatifin devam-
lı lığı nı  ve varlığı nı  tehlikeye düşürmemelidir. Bu amaçla bu hakka baz ı  s ını flan-
dırmalar getirebilir. Bkz. Jdt. 1963 II. 138. Keza, İ BK. m. 840. İ BK. m. 843. İBK. 
m. 844. İBK. m. 846. 

17  İ sviçre'de, anasözle ş meler, kooperatif orta ğı = ayn ı  amac ı  gerçekle ş tirme-
yi hedef tutan ba ş ka bir kooperatife aidiyeti halinde yönetici olarak o kooperati-
fin yönetim kuruluna seçil ıniyecegini öngörebilir. Bkz. Brosset/Schmidt. a.g.e., 
s. 181. 

18  Bkz. Jdt. 1943. I. 422. 
19  Geli şmekte olan ülkelerde bu ilkenin tam olarak etkinli ğ ini gösterernedi-

ğ ine iş aret edilmekte, genel kurula kat ı lma oranının azlığı , ayrıntı ların konu oldu-

ğu tart ış malar, ortaklann önemli konularda ayd ınlatı lmamas ı , üst kademece ha-
zırlanan tasanlann otomatik olarak onaylanmas ı , gibi hususlann bu ilkeyi zede-
lediğ i yaz ılznaktad ır. Bkz. Karalar R. a.g.m., s. 14. 
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amac ı  ile değ il fakat iktisadi ihtiyaçlar ını  elveri ş li koşullar alt ında gi-
dermek için bir araya gelirler. Kooperatifin bir "hizmet i ş letmesi" ol-
mas ına rağmen, belli bir faaliyet dönemi sonunda bir i ş letme fazlas ı" 
ortaya ç ı karsa, bu fazlal ığı n onu yaratan ortaklara, kooperatifle olan i ş -
lemleri oran ında dağı t ı lmas ında yarar vard ı r. İş letme fazlal ığı nın (Trop-
perçu) risturn şeklinde ortaklara da ğı tımı , ticaret ş irketlerindeki kâr 
dağı t ım ından farkl ı  bir kavram olduğu kadar, farkl ı  bir amaca da hiz- 
met eder. Risturnun varl ı k nedeni, bire on kat ı lmas ının sağ lanmas ı  de-
ğ il, ortaklararas ı  iliş kilerin s ı kı  ve etkin bir "i şbirliğ ine" dönü ş türül-
mesidir.2° (KK. m. 38/2). 

d. Sermayeye sabit ve sınırlı  faiz verilmesi ilkesi. 
Kooperatiflerde sermayeye s ınırlı  faiz verilmesinin amac ı, serma-

yenin ortaklar ın çıkarlarını  denetleyecek ve zedeleyecek bir araç ola-
mamas ını  ve ortaklar ın fazla yat ırım yapmalar ını  temindir. Sermayeyi 
ön plana ç ı kartmamak içindir. Sermayeye s ınırlı  faiz verilmesi ilkesini 
redededen fikirler de mevcuttur. Kooperatiflerde sermaye ortaklar ın iş - 
'etmeden yap ı lmas ını  bekledikleri hizmetler için vermekten "kaç ınamı -
yacaklar ı " ödentiler olduklar ı ndan onlara faiz vermek gerekmez. Resturn 
dağı tımı  yeterlidir. Sermeyeye faiz verilemsi kooperatifi "gerçek ama-
c ından" sapt ı rı r." (KK. m. 38/3) 

e. Siyasal ve Dinsel Tarafs ızlık 
Siyasal, dinsel tarafs ı zlık ilkesi kooperatifin herkesin kat ı labileceğ i 

kuruluş lar olma niteliğ inin bir sonucudur. Bu ilke "serbest giri ş  veya 
aç ık kap ı" ilkesiyle de yak ından ili ş kilidir. Herkesin tüketici oldu ğu 
verisinden hareketle, bir tüketim kooperatifine belirli siyasal görü ş teki 
bir tüketiciyi kabul etmemek, bunun yerine ba ş ka görü ş teki bir diğerini 
kabul etmek, kooperatiflerin varl ık nedenlerinin inkâr ı  demektir. Taraf-
s ızlık ilkesi, kooperatiflerin iç uyumu ve bütünle ş mesini de amaçlar 
(KK. m. 4/3-8, KK. m. 92). 

2° Kooperatiflerde belirli dönem sonucu yarat ılan i ş letme fazlas ı  değ iş ik 
amaçlarla üç ayr ı  alanda kullan ı lı r: Bu fazlal ı k, kooperatifin geli ş mesini sağ la-
mak için yedek akçe olarak ayr ı l ı r. Bu yedek akçeler ortaklara da ğı t ı lamaz. (KK. 
m. 39). Yahut, ortakl ık payı  faizi olarak da ğı t ı lı r. (KK m. 38/3), ya da i ş lem ora-
n ında yukarda aç ıkladığı m ız amaçla risturn ş eklinde bir tevziata u ğ rar. (KK 
m. 38/2). 

21  Bir ortağı n kooperatifle 10.000 TL.'l ı k, diğ erinin ise 5.000. TL.'l ık al ış  ve-
riş  yaptığı nı  farzedersek, kooperatifin belli bir faaliyet dönemi sonunda 0/010 
iş letme fazlal ığı  dağı ttığı nı  varsayarak, ilk ortak 1.000. TL.'s ı , ikinci ortak 500. 
TL.'s ı  alacakt ı r. 

22  Uğurlu V. Kooperatiflerde sermayeye -faiz verilmelimidir? Makale. Kar ınca 
Dergisi Ekim 1971. sa. 418. s. 18. 
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f. Eğ itim ve Kooperatifleraras ı  " İş birliğ i" İ lkesi (Federalizm 
Ilkesi). 

Bu ilke kooperatifçiliğ in ana hatlar ının kavranmas ını , ortaklarda 
dayanış ma bilincinin yerle şmesini Sağ lar. 1853 y ı l ındaki anasözle ş me-
lerde bile bu ilkeye rastlamak kabildir. Bu statülerin öngördü ğüne gö-
re, kooperatif net gelirinin 0/0 25ini eğ itim fonu olarak ay ı rmak zorun-
dayd ı . Kooperatifçilik eğ itimi, kooperatife özgü ilkelerin tam anlam ıyla 
kavranmas ı  ve gereğ inin yap ı lması  gibi konularda ortaklara belirli bir 
bilinç ve yetenek kazand ıracakt ır. Bu bilinç, kooperatiflerde sosyal di-
siplini, ortak sorumluluk esprisini, keza kar şı l ıklı  dayanış mayı  sağ la-
maya yetecektir. Netice itibariyle e ğ itim ilkesi, iki cephesi ile koopera-
tifçilik hareketinde önem arzeder: ortak iktisadi ihtiyaçlar ın giderilmesi- 
ni sağ lar, sorumluluk bilincini ye ş erterek toplumsal uyum ve denge aç ı - 
sından dayan ış ma ilkesini üstün gören fertlerin yeti şmelerine yard ımcı  
olur (KK. m. 70, KK. m. 94). 

Bu arada kooperatifleraras ı  işbirliğ i (federalizm) ilkesinin de öne 
mini inkâr etmemek gerekir. İş birliğ i ilkesinin esas ı  "birlikten kuvvet 
doğar" felsefesine dayan ır. Bu ilkenin uygulanmas ıyla tüketici ve üre-
tici aras ında direkt bir ili ş ki kurulabilmiş  olunacakt ır. Ayrıca koopera-
tifçiliğ in amaçlar ına varmada sürat, eğ itimde de etkenlik kazan ı lmış  
olunacakt ır (KK.m. 70 vd. KK. m. 80)' 

Kooperatife özgü ilkeler bir kurulu şun kooperatif niteliğ inde olup 
olmadığı n ı  saptamada, özellikle onlar ı  ticaret ş irketlerinden ay ırmada-
geçerli bir kriter rolü oynarlar. Bu ilkelerin uygulandığı  bir kurum ma-
hiyet ve niteliğ i itibariyle bir kooperatif tir. 

2. Kooperatif "te şekküllerin" baz ı  özel hukuk ş ahıs birliklerinden 
farkı ." 

A. Sendikalar ve Kooperatifler. 

Sendikalar i şçi ve işverenlerin ortak ekonomik, sosyal ve kültürel 

23  Ilkeler konusunda toplu ve aynnt ı lı  bilgi için bkz: Colombain/Hirschfeld. 
Rochdale kurallar ının kalkınma yolundaki ülkelerde uygulanmas ının sorunları  ve 

zorlukları . makale. (çeviri: Üskül Z.) Eski şehir. ITIA. Dergisi. Haziran. 1973. Cilt. 

IX. sa. 2. s. 361 - 370. Barnes W. a.g.e., s. 572 - 575. Coutant L. a.g.e., s. 183 - 237. 
Karalar R. a.g.e., s. 3 - 14. Karayalç ın. a.g.e., s. 400. Kint/Godin. a.g.e., s. 18 - 22. 
Zadile. a.ğ .e., s. 2 - 4. 

24  Bu farkl ı lıkların saptanmas ında, amaç, araç, kurulu ş  ve iş leyiş , etki alan ı  
ve, hüküm farkhl ıklann ı  birarada toplu halde gözönünde bulundurmaktay ız. Bkz. 
Detmers. a.g.e., s. 9 - 10. Geçerli bir kriter ara ş t ı rmas ı  için bkz. Ansay T. Adi ş ir-
ket, dernek ve ticaret ş irketleri. Ankara. 1967. Tunçoma ğ  K. Dernek ve ş irketleri 

ayırmada gayenin önemi. II. TBHH. Ankara. 1962. 
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yararlar ını  korumak ve geli ş tirmek için, serbestçe kurulan ve demokra-
tik esaslara uygun olarak faaliyette bulunan ba ğı ms ız özel hukuk tüzel 
ki ş iliğ i niteliğ ine sahip "mesleki te şekküllerdi." (274/1317 sayı lı  
SK. m. 1). 

Kooperatifler ise kar-d ışı  amaçlar güden, maddi olanaklar ı  zayıf 
ortaklar ın iktisadi ihtiyaçlar ın ı  gidermeyi amaçlayan, tüzel ki ş iliğe sa-
hip bir özel hukuk ş ahıs birliğ idir. 

Kooperatif ve sendikalar ın beliren benzer ve ortak noktalar ı , "ken-
di kendine yardım" felsefesinin bu te ş ekküllerin varolu ş lar ına yardımcı  
olması  keyfiyetidir. Keza her iki te şekkül kamusal cepheleri itibariyle: 
Anayasamızın "Sosyal ve iktisadi hak ve ödevler" bölümünde yer al-
mış lard ır (Bkz. 1961, T.C. Anayasas ı , m. 46, m. 51). 

Buna rağmen sendika ve kooperatifler amaçlar ı  itibariyle birbirle-
rinden farkl ı  kuruluş lardır. Sendikalarda amaç, i şgücü ile sermaye ara-
sında bir denge sağ lamak olmas ına karşı l ık, kooperatiflerde amaç güç-
süz kiş ilerin ortak iktisadi ihtiyaçlar ını  giclermektir. Keza, sendika ye 
kooperatiflerin, kurulu ş ları  ve düzenledikleri alan da birbirinden fark-
'İdil.? 

B. Dernekler ve Kooperatifler. 

Dernek kazanç (kar) amac ı  dışı nda bir "ideal" amac ın gerçekleş -
tirilmesi için en az yedi ki ş inin bilgi ve çalış malarını  sürekli bir ş ekilde 
birleş tirdikleri tüzel ki ş iliğ i haiz bir ş ahıs birliğ idir (MK. m. 53, DK. 
m. 1). 

Kooperatifler derneklerden kesinlikle ay ırdedilebilir. Kâr payla ş -
mak amacı  ile bir dernek kurulam ıyacağı  gibi kar-d ışı  iktisadi amaçlar 
da derne ğe yabancı dır. Derneklerde amaç münhas ıran "idealdir"." 

25  Bkz. Çelik N. İş  Hukuku Dersleri. İ stanbul. 1974. s. 235 - 241. Sendika-
lar derneklerden de farkl ı dır. Herş eyden önce hukuki bünyeleri itibariyle bir der-
nek değ ildirler. Kamu hukuku meslek kurulu ş larına yaldaşmakla beraber sosyal 
yönü itibariyle keza grev ve lokavt yetkisinden ötürü dernekten farkl ı lık arzeder. 
Bu nedenlerden dolay ı  Göle'ye göre, sendika, "suigeneris" bilnyeli sosyal bir mes-
lek örgütüdür. Bkz. Göle C. Türk Hukukunda Sendikalar ın Hukuki Niteliği ve 
Kooperatifler kurmalarma ili şkin Sorunlar. SBFD, 1971. sa. 4. s. 148. 

26  Bkz. Göle C. a.g.e., s. 152. Bkz. KK. m. 1. 274/1317. SK. m. 14/1. SK. m. 15. 
Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamo ğ lu. Ortakl ıklar Hukuku. İ stanbul. 1972. s. 702 

dipn. 1-2. Tekinalp tJ. Kooperatiflerde ortaklar ın kiş isel niteliklerinin önemi, 
ortak s ıfat ının kazan ı lmas ı  ve yitirilmesi. İ stanbul. 1972, s. 9. 18. 22. Özsunay E. 
Medeni Hukukumuzda Tüzel Ki ş iler. İ stanbul. 1974. s. 77/78. Akipek J.LE but des 
associatons en Droit. Turc et son importance -  juridique. (Batiderden ayr ı  bas ı) An- 
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Kooperatifler ise kar-d ışı  iktisadi amaçlar için kurululrlar (KK.m. 1). 
Ancak ilk planda kar -dışı  iktisadi amaç, ikinci planda ideal bir amaç 
olmak üzere bir kooperatif kurulabilir. Derneklerde amaca eri şmede ya-
rarlan ılan "araçlar" üye aidatlar ı  ve bağış lard ır (DK. m. 7/h). Koope-
ratiflerin yasal tan ımında sayı lan araçlar ise, dayan ış ma, karşı l ı kl ı  yar-
dım ve kefalettir. Sermaye bir araç olarak koopertiflerde ikinci de-
recede bir öneme haizdir. Dernekler etki alan ı  itibariyle "d ış adönük" 
bir nitelik ta şı rken kooperatifler "içe dönük" türler. Keza dernekler 
kooperatiflerden, kurulu ş  ve i ş leyiş , teş kilat, malvarl ığı  ilişkileri, ka-
muyu aydınlatma ilkesinin varl ığı , tâbi olduklar ı  yasal hükümler aç ı-
s ından da farkl ı lık gösterirler. 

C. Adi Ş irket ve Kooperatifler. 

Adi şirket birden fazla ki ş inin ortak bir amac ı  gerçekleş tirmek 
üzere güçlerini veya araçlar ını  birleş tirmeyi sözle şmeyle yüklendikleri ve 
tüzel kiş iliğ i olmayan bir ş ahı s birliğ idir (Bkz. MK. m. 55, BK. m. 520, 
TK. m. 138, 156, 244, 951/1). Adi ş irket "ana şirket" tipini olu ş turan 
bir şahıs birliğ idir. BK. adi şirket kavram ını  tarumlayan maddesinde 
amaç unsuru açı sından yasal bir smı rlama getirmemi ş tir. Bundan ötürü 
adi ş irketin iktisadi veya ideal amaçlarla kurulmas ı  olanak dahilin-
dedir." 

Kooperatiflerde ise amaç adi ş irketlerdeki gibi — tâbiri câizse -- 
"yasal bir renksizlik" niteliğ i ta şı maz. Kooperatiflerde yasal amaç, ikti-
sadidir. Bu iktisadilik kar-d ışı  bir iktisadiliktir (KK. m. 1). 

Adi ş irketlerde amaca ula şmak için kullanı lacak araçlar hakk ında 
mal ve emekten bahsedilmekteyse de kaynak İ BK. genel bir ifadeyle 
"güç ve araçtan" bahseder ( İ BK. m. 530). BK'muzu da, kaynaktan ay-
rı lmayıcı  icabettirecek geçerli bir hukuka neden olmad ığı ndan kaynak 
MK. şeklinde anlamak gerekir. Görülüyor ki araç aç ı sından da adi ş ir-

, kette yasal bir s ınırlama yoktur denilebilir. Amaca ulaşmada her türlü 
yükümlülük araç kavram ına dahil edilebilir. Kooperatiflerde ise araçlar 

kara 1973. s. 8. (dipn. 3). 13. 14. 16. 23. 24. 34. Bahar Y. Kocperatifler bir ticaret 

ş irketi mi? Bir dernek mi? İ BD. 1959. sa. 11 s. 395. 399. Capitaine G. Societ 
Cooperative. FJS. 1154. s. 2 - 3. İ sviçre mevzuat ında kooperatifin daha ziyade bir 
"hayır cemiyetine" yaldaş t ırıldığı  hususunda ayrıca bkz. Hirs E. Ticaret Hukuku 
Dersleri. İ stanbul. 1946. s. 372. 

28  BK. m. 520 "... müş terek bir gaye..." den bahseder. BK'nun bu tan ımının 
BK. m. 521, 522, 539 da yeralan kâr-zarara ve tasfiye bakiyesine ili şkin hüküm-
lerle birlikte yorumlanmas ı  halinde kanun koyucunun iktisadi amaçl ı  bir ş irketi 
düzenlediğ i iddia edilebilirse de tanunda yer alan amaç unsuruna yasal hiç bir 
kayı t ve smırlama getirilmediğ inclen ideal amaçl ı  bir adi ş irketin uygulamada az 
rastlansa bile kurulmas ı  kabildir. 
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muayyendir (Bkz. KK. m. 1). Keza adi ş irketi sözle ş me taraflar ı nı n var-
lığı ndan ayr ı  bir varl ığı  yani bir tüzel ki ş iliğ i olmadığı  gibi bu tür bir 
malvarl ığı na da sahip değ ildir. Kooperatifler ise tüzel ki ş iliğ e sahip ş a-
his birlikleridir. Kooperatifler kurulu ş , i ş leyiş  ve tâbi olduklar ı  hüküm-
ler aç ı s ından da adi ş irketlerden farkl ı dı r. 29  

D. Ticaret Ş irketleri ve Kooperatifler. 

Ticaret ş irketlerinin varl ık nedenini kâr payla ş tırma amac ı  oluş -
turur. Ticaret ş irketlerinde sermaye amaca ula şmada "asli bir araç" 
niteliğ indedir. Ticaret ş irketlerinde ş irket faaliyetinin hedefi "do ğ ru-
dan doğ ruya" ş irket tüzel ki ş iliğ idir. Ticaret ş irketleri kural olarak Ti-
caret Kanunun hükümlerine tabidir.3° 

Kooperatif ise kar-d ışı  iktisadi amaçlara yöneliktir. Kooperatifler-
de amaca ula ş mada yararlan ılacak asli araçlar, dayan ış ma, karşı lıklı  
yard ım ve kefalettir. Sermaye tali nitelikte bir "yard ımcı  araçt ır". Koo-
peratiflerde, te ş ekkülün faaliyetinin hedefi, ortaklar ı n kendisidir, onla-
rı n ihtiyaçlar ını n giderilmesidir. Kooperatiflerde Rochdale prensipleri-
nin özünü oluş turduğu "kooperatifçilik ilkeleri" kesinlikle egemendir. 
Kooperatiflere öncelikle "özel" bir kanun olan 1163 say ı l ı  Kooperatif-
ler Kanunu hükümleri uygulantr. 3' 

III — 1163 SAYILI KOOPERAT İ FLER KANUNU KARŞ ISINDA 
KOOPERAT İ FLERİ N HUKUKI MAH İ YET VE N İ TELİĞİ . 

Yaz ı mı z ın başı nda bir sorun olarak ortaya koydu ğumuz "yasal ak-
sakl ık" dolay ı s ıyla, kooperatif te ş ekkülleri nitelendirmede esas itibariy- 
le karşı t iki görüş  belirmiş tir : 

29  Kooperatifin hukuki temelini olu ş turan "anasözle ş meyi" BK. m. 520 anla-
mındaki bir "adi ş irket sözle ş mesine" "benzetmek" kabildir: (quasi contrat de 
societe). Volgesang'a göre, "Alman Hukukunda kurulu ş  aş amas ında kooperatifler 
adi ş irket say ı lı rlar. İ sviçre hukukunda da tescil öncesi kooperatiflere ve anonirn 
ş irketlere İ BK'nun adi ş irket hükümleri uygulan ır." Bir ş ahı s birliğ inin adi ş irket 
olmas ı  baş ka ş ey, adi ş irkete özgü hükümlerin k ıyasen ve belirli bir periodla s ı -
nırl ı  olmak üzere o birli ğ e uygulanmas ının ba ş ka bir şey olduğuna i ş aret etmek 
isteriz. Volgesang A. Essai d'une etude dogmatique dela Societe Simple en Droit 
Suisse. Montreux. 1931. s. 23. 30. 32. 40. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamo ğ lu. ag.e., s. 699 
Doğanay Ü. Adi Ş irket Akdi. İ stanbul. 1968. s. 2. 3. 5. 31. 32. 45. 46 - 52. 

3° Bkz. TK. m. 136. m. 153. m. 153. m. 243. m. 271. m. 503. 
31  TK'dan "ba ğı msı z" 1969. tarih ve 1163 say ı l ı  KK'nu, milletleraras ı  koopera-

tifçilik ilkelerine göre i ş leyecek ve bir ticari hüviyeti bulunmayan, "gerçek koope-
ratif" kavram ını  düzenlemek amac ıyla yürürlüğ e sokulmu ş tur. TKK'n ın KK. üze-
rine görü ş leri. Kar ınca. Dergisi. Aral ı k. 1971. sa. 420. s. 5 vd. 
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1. Kooperatifler bir "ticaret ş irketidir". 

Bağı ms ız ve özel nitelikteki KK.'nu TK'daki kooperatif ş irketlere 
iliş kin hükümleri yürürlükten kald ı rmış  olmas ına rağmen, kooperatifleri 
ticaret ş irketleri aras ında gösteren TK. m. 136'ya hiç dokunmam ış t ır. 
KK'nu kooperatiflerin hukuki mahiycti hakk ında hiç bir "düzenleme" 
getirmediğ inden hukuki hayat ı  devam eden TK. m. 136 keza TK'n ın ano-
nim ş irket hükümlerine yollama yapan KK. m. 98 kar şı sı nda koopera-
tifler bir ticaret ş irketi olma niteliklerini sürdürmektedirler. Zira : 

A. Kooperatiflerinde, ticaret ş irketlerinin de amac ı  "iktisadidir". 
Kooperatiflerde de ticaret ş irketlerinde olduğu gibi sağ lanan kâr, ortak-
lara dağı tıhr. Sermayeye faiz nam ı  alt ında s ınırlı  bir kâr verilir (KK. 
m. 38). Ortaklarca yap ılan tasarruf kâra e ş it anlamdadır. 

B. Kooperatifler TK. m. 45 uyarınca bir "ticari ünvan" seçmek 
durumunda olduklar ından, bu aç ıdan da ticaret ş irketi say ı lmaları  ge-
rekir. 

C. KK'da kooperatifin üyeleri için ticaret ş irketlerinde olduğu gi-
bi "ortak" deyimi kullan ı lmış tır (KK. m. 1, m. 4, m. 8). 

D. Kooperatifler ticaret ş irketleri gibi ticaret siciline tescil olu-
nurlar, bundan dolay ı  da "tâcir" s ıfat ını  kazan ırlar (KK. m. 3). 

E. Kooperatifler de, ticaret ş irketleri gibi, TK'ya göre tutulmas ı  
zorunlu olan "ticari defterlerle" ortak kay ı t defteri" tutmak mecburiye-
tindedir (KK. m. 89, TK. m. 492). 

F. Kooperatiflerde de ticaret ş irketlerinde oldu ğu gibi "bilânço", 
"ortakl ı k payı", "ortakl ık senedi" gibi kavramlara yer verilmi ş tir (KK. 
m. 18, 19, 24). 

G. Kooperatifler de ticaret ş irketleri gibi her türlü borçlar ından 

dolayı  "iflâs" yolu ile takip edilebilirler. Kural olarak tacirlere uygula-
nan bir takip yolunu kooperatifler içinde geçerli olmas ı  onun tam bir 

ticaret ş irketi olduğunu kanı tlar (KK. m. 33, m. 81/3). 

H. Kooperatifle ilgili hukuk davalar ına bakmaya görevli mahke-
me Ticaret Mahkemesidir. Kooperatiflerle ilgili bu davalar, taraflar ın 

tâcir s ıfat ı nı  ta şı yıp taşı mad ı klar ı n ı  bak ı lmaks ızın ticari dava say ı lır 
(KK. m. 99). 

İ . SK'na göre sendikalar ın kooperatifçilikle u ğ ra ş malar ın ın so-

nuçları nın, sendikalar ın ticaret yapmalar ının "istinalar" aras ında dü- 
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zenlenmesi, kanun koyucunun kooperatifçili ğ i "ticari" bir faaliyet ola-
rak görmesindendir (Bkz. 274/1317, SK. m. 14/j, SK. m. 15)3 2  

2. Kooperatifler bir ticaret ş irketi değ ildir. 

A. Tarihi gelişim, kooperatifçilik ilkeleri ve e şyanın tablat ı  açık-
smdan. 

Kooperatifçiliğ in karşı laş t ı rmal ı  tarihi geli ş imi, onu ticaret ş irket-
lerinden ay ı rmaya yarayan milletleraras ı  kooperatifçilik ilkelerinin uy-
gulanması  ve ticari, spekülatif hedeflere kapal ı  bulunan bünyesi ile 
"gerçek kooperatifi" bir ticaret ş irketi olarak nitelendirmemiz kabil de-
ğ iidir. Aksine bir iddia, tarihi, iktisadi, sasyolojik ve bünyesel verileri 
kapsayan yeni KK'nun eprisini tüm anlam ıyla inkar -etmek demektir. 
Kooperatiflerde "ticari" hedefler "e şyanın tabiat ına" ayk ırı  olan hedef-
lerdir. 

B. Kooperatifin "sosyal " (kamusal) yönü aç ısından. 

Kooperatif, sosyal yönü itibariyle, kendi kendine yard ım felsefe 
sini temel alan, sorumluluk bilincine sahip, dayan ış ma ilkesine önem 
ve öncelik veren ki ş iler yeti şmesine yard ımcı  olarak, asli hedeflerinin 
yan ında, dolaylı  yoldan, toplum düzenine olumlu ve dengesel bir etki- 

32  Bu görüş le ilgili olarak, kooperatiflerin TK'ya ili ş kin istemlerinin Ticaret.  
Bakanlığı nca, "Ortakl ıklarm" denetimine dair tüzük hükümlerine göre kontrol 
edileceğ ine iş aret etmek isteriz. Yukarda s ı raladığı mız yasal kan ı tlar ın eleş tirisi-
ne gelince: kooperatifler ticaret ş irketlerinin aksine kâr-d ışı  iktisadi amaç izlerter. 
(KK. m. 1). Kooperatiflerin ticaret unvan ında " şirket" kelimesinin kesinlikle bu-
lunmas ı  zorunlu değ ildir. (TK. m. 45/2. KK. m. 4/1) unvan yerine "ad" deyimini 
kullanı r). KK'da bazan ortak, bazan da "üye" tabiri geçmi ş tir. (KK. m. 18. m. 49/2). 
Bu konuda br terim birli ğ i yoktur. Ticaret siciline tescille bir kooperatif tacir 
sıfat ını  kazan ır Nas ı l ki ticari i ş letme iş leten bir "dernek" ticaret siciline tescille 
sadece "tacir" s ıfatı  kazanıp gerçek hukuki mahiyetinden bir şey kaybetmiyorsa, 
kooperatifte ayn ı  şekilde kaybetmez. Kooperatifdeki bilânço, ortakl ık defteri, or-
taklı k senedi, derneklerde sendikalarda da bulunur. Kald ıki ortakl ık senedi, koo-
peratiflerde bir "ispat" vesikas ıdır. Kooperatiflerin iflas' ve ona ili ş kin davalara 
ticaret mahkemelerinin bakmas ı , "maddi hukuktan" ziyade " ş ekli hukuka" iliş kin 
birer kan ı tt ır. Kooperatifin hukuki niteli ğini "maddi hukuk"ta aramak lâz ımdı r. 
Kaldıki tacir clmayanda iflas yoluyla takip edilebilir. SK'daki istisnaya gelince 
o adeta kural ı  pekiş tirir bir niteli ğe bürünmü ş tür. Kkz. Tekinalp. a.g.e., s. 24 - 28. 
Karayalç ın. a.g.e., 416-424. Domaniç H. Adi, Kollektif, Komandit Ş irket. İ stan-
bul. 1968. s. 14- 15. dipn. 4. Mimaroğ lu S. Ticaret Hukuku. II. Ankara. 1972. s. 26 
Tunçomağ . a.g.b., s. 207. 208. 221. Göle. a.g.m. s. 155. dipn. 57. s. 156. Poroy/Teki-
nalp/Çamoğ luna göre, kooperatifleri, " şekli itibariyle" bir ticaret ortakl ığı  say-
mak, gerekir: Bkz. a.g.e., s. 20. Anayasa Mahkemesi, konumuzla dolayl ı  ilişkisi 
bulunan bir karar ında kooperatifi ticaret ş ekline "benzetir". RG. 19.10.1972/14341). 
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de bulunacakt ı r. Kooperatifin bu yönünden dolay ı  devlet kooperatifçi-
liğ'in geli ş imini sağ lıyacak tedbirleri al ır (Bkz. T.C. Anayasas ı , m. 51). 
Ticaret ş irketlerinde böyle bir nitelik görülmez. 

C. Kaynak İ BK'daki değ iş iklik ve düzenleme aç ısından. 

KK'nun kaynağı  İ BK'nun kooperatif ş irkete ili ş kin 1936 değ iş ik-
liğ inin gerekçesi, bundan böyle "sahte veya sözde" kooperatiflerin 
(pseudo-cooperative) kurulmas ına engel olmak, Egger'in deyimiyle, 
kooperatiflerin bünye veya tabiat de ğ iş ikliğ ine uğ ramas ı nı  önlemektir. 
Sahte kooperatifler kâr amac ı  güden bir ticaret ş irketinin mali vs. gibi 
bazı  nedenlerden dolay ı  kooperatif ş irket ş eklinde kurulup faaliyete 
geçmesi neticesi ortaya ç ıkan ve bir "maskeleme" görevi ifa eden ku-
ruluş lard ı r. Gerekçede, anonim ş irketlerin "tam anlam ıyla" bir "tüccar" 
olduğunun kabul edilmesine kar şı lık, kooperatiflerin bu niteliğe sahip 
olmadı kları  aç ıkça belirtilmektedir. 

İ BK'da kooperatifler, kollektif, anonim, limited gibi ticaret ş irket-
leriyle bir arada tedvin edilmesine ra ğmen, kanun koyucu kooperatifi 
bir ticaret ş irketi olarak görmedi ğ inden İ BK'nun 3. K ı smının baş lığı nı , 
"Ticaret Ş irketleri ve Kooperatif. Ş irketler" ş eklinde bir ay ı rım gözete-
rek düzenlemi ş tir. 

Görülüyor ki kaynak kanun aç ı s ından da kooperatif bir ticaret ş ir-
keti say ı lamaz. " 

D. Kooperatifler Kanununun "ratio legisi" aç ısından. 

Ticaret Kanunundan "bağı ms ız" 1969 tarih ve 1163 say ı lı  Koope-
ratifler Kanunu, milletleraras ı  kooperatifçilik ilkelerine göre i ş leyecek 
ve bir "ticari" hüviyeti bulunmayan "gerçek kooperatif" kavram ını  dü-
zenlernek amac ıyla yürürlüğe sokulmuş tur.s. Kanunun gerekçe lâyihas ı  ve 
meclis görüşmeleri kooperatif in bir ticaret ş irketi gibi kâr amac ı  güt- 

33  Bu konuda bkz: Jdt. 1949. I. 471. Detmers. ag .e., 25-27. Guhl T. Le nou 
veau droit des societes anonymes et cooperatives. Zurich. s. 85-86. Secretan R. 
L'etendu de la liberte de choix entre les diverses corporation de droit prive. Ze-
itschrif t Des Bernischen Juristenvereins. 1960. s. 176. vd. Steiger F. Formulaire 
de status. Zurich. 1945. s. 49. dipn. 1. Steiger. F. L'inscription des societs coo-
peratives au registre de commerce. Zurich. 1941. s. 10. 11 vd. Tekinalp Ü. a.g.e 
s. 25 dipn. 66. Ali M. a.g.e., s. 64. Tekinalp ü. Kooperatifler Kanunu tasar ı s ı  (ize-
rine düşünceler. Ankara 1969. s. 10. Bozer A. Loi, turque sur les cooperatives. 
Makale. Batider. Temmuz 1971. Cilt. vi. sa. 1. s. 75-78. Brosset/Schrr ı idt. a.g.e., 
5..157. Bkz. 27 No'lu dip ıı otumuz... 
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mediğ ini, kendine özgü iktisadi ve sosyal niteli ğ e sahip bir "te ş ekkül" 
olduğunu aç ı k ve seçik olarak ortaya koyar. 34  

E. Kar-dışı  iktisadi amaç izlenmesi aç ısından. 
Ticaret ş irketlerinin de kooperatiflerin de amac ı  iktisadidir, bun-

dan ötürü de kooperatifler bir ticaret ş irketidir iddias ında bulunulamaz. 
Ticaret ş irketlerinde amaç iktisadi olmakla beraber nihai ve as ı l hedef 
"kar payla şı lması dır". O kadar ki kâr hakk ı  anonim ş irketlerde bir 
"müktesep hak" olarak düzenlenmi ş tir. Kâr paylaşmay ı  amaçlamayan 
bir ticaret ş irketi kurulamaz. Bu davran ış  onun varl ık nedenine ayk ırı  
olur (Bkz. TK. m. 169, 251, 455, 456, 470, 471, 533, 534). iktisadili ğ i 
(in extenso) bir tarzda yorumlamak gerekir. Ş öyle ki her "iktisadilik" 
kar amac ı n ı  (animus lucri) içermezse de her kâr amac ı  zorunlu olarak 

Bkz. Gerekçe: "... kooperatifler tamamen "ticaret ş irketi" hiiviyeti ile ku , 
rulmakta ve TK içinde yer alan bir k ı s ım hükümlere uyularak i ş letilmektedirler. 
Bu hususda kooperatiflerin bünye ve karakterlerine uyan yeni ve özel bir kanu-
na ihtiyaç olduğunu aç ı klamaya yetmektedir". Bir çok memleketlerde "hayat pa-
hal ı lığı " ile mücadele kabiliyetini ispat etmi ş  kooperatifler... ayr ı  bir KK ile can-
lanacak ve görevlerini yerine getireceklerdir". "Bu tasar ı da kooperatiflerin "ken-
dine has" ekonomik ve sosyal hüviyetleri önemle blirtilmeye çal ışı lmış t ı r". "Bu 
tasar ını n getirdiğ i yenilikler uluslararas ı  kooperatif anlay ışı na uygundur". İ nan/ 
Çevk, a.g.e., s. 356-358. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 2, Tcpl. 3. Cilt, 28.2.1969, 
s. 351. Gerekçeden anla şı l ıyor ki, kocperatifler bir ticaret ş irketi say ı lmad ı §ı  
içindir ki TK'n ı n hükümleri ona uygun dü ş rnemi ş , özel ve TK'dan ba ğı ms ız bir 
yasanı n yürürlüğe konulmas ı  gerekmi ş tir. Meclis görü ş melerinde de kooperatifin 
'ticaret ş irketleri gibi "kar" amac ıyla kurulam ıyaca ğı na, bundan ötürü de ticari 
bir niteliğe sahip bulunmad ığı na s ık s ı k işaret edilmi ş tir: Fethi Çelikba ş  (Burdur): 
"Kooperatifler bat ı  memleketlerinde alabildi ğ ine kazanma h ı rs ı  ile çal ış an teşeb-
büslerin mevcut olduğu s ırada para sahibi de ğ il, fakat ayn ı  meslek için de birbiri-
ne yard ı mc ı  olarak hayatlar ını  iyileş tirmek isteyen insanlar ın hareketi olarak 
baş lamış t ı r... Kooperatiflerin mü ş terek vasf ı  üyelerine en iyi ş ekilde konusu  ile 
alâkal ı  "hizmeti" ifa etmektir. Di ğ er ş irketler "kâr" müesseseleridir. Kooperatif-
ler hizmet müesseseleridir". kooperatifler kâr etmek amac ı  ile kurulan bir 
müessese değ ildir arkada ş lar. Kooperatif sermaye ş irketi değ ildir ki herkese his-
sesine göre temettü da ğı ts ın. Sabahattin Sayac ı  (Gümüşhane) : "... kooperatifler 
hiç bir surette bir memleketin "ticaretine" hâkirn olmak niyetiyle kurulmazlar". 
Reş it Ülker ( İ stanbul): "Hâlen bu gelen kanun 1957'de kabul edilmi ş  olan Tica-
ret Kanunu hükümlerini "kald ı rmakta", ba ğı msız, müstakil bir kooperatifler ka-
nunu getirmektedir". M. Ali Arsan (Çank ı rı ): "Kooperatifçilik... bir sermaye ş ir-
ketinden daha ziyade küçük sermayelerin, dar gelirli vatanda ş ların belirli konu-
larda ve menfaatleri yönünde daha ileriye kar şı l ı klı  yardı m sayesinde baş arı ya 
gitmek için kuracaklar ı  bir "topluluktur"... kooperatif bir "mesleki birle şmedir". 
"ticari" bir gayesi yoktur". Murat Öke (Afyonkarahisar): "kooperatifin özelli ğ i var-
dır, ticaret ş irketinden farkl ı d ı r... kooperatif daha ziyade orta ğı n şahs ıyla ilgili-
dir". Bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 2. Toplant ı , 4. Cilt. 29, s. 231, 250, 346; 
348, 413, 432). 
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"iktisadi" niteliktedir. Ş ayet iktisadiliğ i dar bir ş ekilde yorumlayarak 
kar payla ş tı rma kavram ı na e ş it bir anlamda al ı rsak, kooperatiflerin de 
kâr payla ş t ı rmas ı  gerekecek dolay ı s ıyla bir ticaret ş irketi olmas ı  laz ım 
gelecektir. Halbuki KKna göre : 

a. Sermayenin medeni semeresi olan kar kavram ı  KK'na yaban- • 
cı dı r. Kooperatiflerde asli ve nihai hedef kâr de ğ il "hizmettir". KK'da 
yer alan ekonomik menfaatler, has ı la, gelir?gider fark ı  kavramlar ı  kan' 
dan tamamiyle farkl ı  kavramlard ır. Gelir-gider fark ın ın da ğı tı m ı  (ris-
turn ticari anlamda bir "gelir" de ğ ildir. O kadar ki kooperatiflerde sat ış -
lar kâr maksad ıyla artt ı rı lamaz. Aksi takdirde sonradan iade edilmek 
üzere önceden kâr almak anlams ız bir davran ış  olur. Hirş 'e göre de 
bir kredi kooperatifinde üyelerin sa ğ lad ı kları  mali yarar asl ında ödünç 
karşı lığı  verdikleri faiz miktar ı nı  azaltmaya yaramakta olup gerçek bir 
kâr değ ildir. Stış  kooperatiflerinde de gerçek anlamda bir kârdan zi-
yade, "üyeleraras ı  bir özel hesapla şmadan" bahsetmek yerinde olur.;' . 

b. Kooperatiflerde sermayeye s ın ı rl ı  faiz verilmesi bir tür kar sa-
yı lamaz. Faizin niteliğ i ve amac ı  ba ş kad ır (Bkz. yukarda kooperatife 
özgü ilkeler bahsine). 

c. Ticaret ş irketlerinde kâr konulan sermayeye oranla da ğı tı l ı r. 
Kooperatiflerde i ş letme fazlas ı  (gelir-gider fark ı) orta ğı n kooperatifle 
olan i ş lemi oran ı nda dağı tı hr. 

d. Kooperatifler de yedek akçelerde kar amac ıyla bir dağı tıma 
tabi tutulamaz. 

e. Kar amac ı  kooperatife o derecede yabanc ı dır ki ortakl ık pay 
senetlerinin k ıymetli evrak niteli ğ inde olmas ı  yasaca önlenerek, onlar ı n 
sat ı lmas ından dahi bir kâr elde edilebilmesi yolu böylece kapat ı lmış tır." 

Sonuç olarak, kooperatiflerin kar-d ışı  iktisadi amaçlar izlemesi on-
ları  bir ticaret ş irketi olarak nitelendirmemize mani olur kan ı s ı nday ız. 

35  Bkz. Hir ş  (Hirsch) E. Kooperatif Ş irketleri di ğer ticaret ş irketlerinden ay ı -

ran bariz vas ı flar nelerdir? Makale. Iktisadi Yürüyü ş , İ stanbul, 15.7.1940, sa. 15, 

s. 8/27, Garrigue R. Kooperatif Nizam ında kar ın nıahiyet ve fonksiyonu. Makale, 
(Kykles dergisirı derı  çeviri Erginay A.) Kar ınca. Haziran 1952, sa. 186, s. 17/18, Te-
kinalp, a.g.e., s. 9/17 (Ki ş isel unsur), İ sviçre hukukunda kooperatifler "kamu ya-
rarı  gözeten" amaçlar da güdebilirler. (ORC/92). 

36  Steiger F. (Inscription au RC), s. 51/52. Belçika hukukunda risturn ticari 
anlamda bir kâr addolunmad ığı  gibi, Frans ız hukukunda da kooperatiflerin kâr 
amac ı  izleyenı iyecekleri kabul olunmaktad ı r. Bkz. Kint/Godin, a.g.e.,, s. 261 vd. 
Coutant L. age, s. 207, 227, dipn. 3. 
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F. Ortak dışı  iş lemler aç ısından. 

Kooperatifler kural olarak ortaklar ı  ile (inter partes) i ş lem yapar 
lar. Bu kural, kooperatifçili ğe özgü ilkelerden "hem ortak, hem mü ş teri" 
(principe de double qualite veya çifte nitelik) ilkesinin yasal bir gere ğ i-
dir. Ortaklar üçüncü şahıslar gibi gerçek bir mü ş teri muhiti sayılamıya-
caklarmdan, kooperatifin onlarla yapt ığı  i ş lemlerden bir kâr elde edemi-
yeceğ i dolay ı s ıyla bir ticaret ş irketi olam ıyacağı  böylece ispat edilebilir. 
Kooperatifler istisnaen üçüncü ş ah ıslarla, ortak d ışı  iş lemlerde buluna-
bilirler (KK. m. 38/4). Bu gibi i ş lemler sonucu elde olunacak kârm mev-
cudiyeti kooperatifin bir ticaret ş irketi sayı lmas ım icap ettirir mi? Ortak 
dışı  iş lemler kooperatifin esas amac ının yerini almamak şart ıyla ve bu 
amac ın elde edilmesini kolayla ş tı rmak kayd ıyla gerçek kooperatif kav-
ram ına hiç bir surette ters dü şmez. Bu tür i ş lornlerden elde olunan kâr 
ortaklara dağı tıhrıadığı  ve i ş letme masraflarını  amorti ettiği sürece, 
kooperatif gerçek niteli ğ ini kaybederek bir ticaret ş irketi haline dü-
nüşmez.37  

G. Amaca ulaşmada yararlan ı lacak araç açısından. 

Kooperatiflerde amaca ula şabilmek için "dayan ış ma, karşı lıklı  
yard ım, kefalet" gibi araçlar kullan ı l ı r (HK. m. 1). Kooperatiflerde bir 
araç olarak sermaye hiç bir zaman ön planda de ğ ildir. Kooperatiflerde 
sermaye ancak "yard ımcı  ve tâli" bir araç niteli ğ indedir. Bu yüzden de 
yasal araçlar aras ında sayı lmamış t ır. Ticaret ş irketlerinde ise ba ş lıca 
araç sermayedir. Bu noktadan da kooperatif bir ticaret ş irketi değ ildir. 

H. Kurucularm ve Ortakların niteliğ i açısından. 

Özel hukuk tüzel ki ş ilerinden olan ticaret ş irketleri kooperatif ku-
ramazlar, kurulmu ş  bir kooperatife ortak olamazlar (KK. m. 1). Zira 
amaç aç ı s ından kooperatiflerle ticaret ş irketleri birbirleriyle uyu ş arnaz-
lar. Kâr amac ı  kooperatifin amac ıyla çeli şkilidir. Bir ticaret ş irketinin 
kooperatif kurmas ı  ve kurulmu ş  olana ortak olmas ı  demek, onun ticari 
hüviyetinden vazgeçmesi demektir. Kald ı  ki TK. 136'ya göre aç ıkça ti-
caret ş irketi say ı lan şah ıs birliklerinin bir kooperatif kurmas ını  veya ona 
ortak olmas ını  yasaklayan bir yasan ın bizatihi kooperatif "te ş ekkülün''' 
kendisini bir ticaret ş irketi addetmesine a fortiori olanak görmüyoruz.' 

Bkz. Kint/godin, ge, s. 36. Coutant L. age., s. 228/232. Tekinalp Ü. Kiş isel 
unsur, s. 60. Tekinalp Ü. Kooperatiflerde ortak d ışı  iş lemler sorunu, Banka ve 
Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ağustos, 1974, Cilt II, sa. 8, s. 27-36. 

38  Bkz. Göle C. agm., s. 14'8, dipn. 30. 
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İ . Kooperatiflerin istifade ehliyeti aç ısından. 

Kooperatifin faaliyeti kooperatifin amac ı  ve çal ış ma konusu ile s ı -
nırl ı dır (KK. m. 6/2). Ancak bu kural ticaret ş irketlerine uygulanan 
TK. m. 137 gibi emredici nitelikte olmay ıp, maddenin kenar ba ş lığı n-
dan anla şı lacağı  veçhile, "yorumlay ıc ı "dı r. Yorumlay ı cı  hükümlerin ak-
sine bir düzenlemenin kararla ş t ırı lmas ı  hukuken geçerlidir. Nitekim, 
KK. m. 6/2'yi kooperatif anasözle ş mesine kooperatifin çal ış ma ş ekline 
dair esaslar ın konabileceğ ini öngören KK. m. 5/2 ile birlikte yorumlar-
sak kooperatifin faaliyetinin çal ış ma konusu ile s ını rl ı  olmaktan ç ı k ı p 
ortaklar ın anasözle ş mede belirecek arzular ına kalm ış  olduğu sonucuna 
ula şı llz. Bu aç ıdan da kooperatif bir ticaret ş irketi say ı lamaz." 

J. Kooperatif ad ının kullan ı lması  açısından. 

KK. m. 2'nin son fıkras ına göre "kooperatif ad ı n ı  ancak "bu ka-
nuna" (yani KK'na) göre kurulmu ş  te ş ekküller kullanabileceklerdir". 
Bu hükmün amac ı , kooperatif isminin "münhas ı ran kooperatifçilik ilke 
ve prensiplerine göre kurulmu ş  te ş ekküller" taraf ından kullan ı lmas ın ı  
güvence alt ına almakt ı r. Ş ayet kooperatifi bir ticaret ş irketi sayarsak 
kooperatifçilik ilke ve prensiplerine tamamen z ı t ve kâr amac ı  güden bir 
kuruluşa KK'nun bu aç ı k hükmüne rağmen kooperatif ad ın ı  vermek zo-
runda kalacağı z. Bu ise KK. m. 2/son f ı kras ına aç ık bir muhalefetten 
başka bir ş ey değ ildir. Bu açı dan da kooperatifin ve ticaret ş irketinin 
başka baş ka nitelikte kurulu ş lar olduğu ortaya ç ı kmaktad ır.4 ° 

K. Ortakların payının sınırlı  olmas ı  açısından. 

Bir ş ahıs bir ticaret ş irketinin (AŞ ) aksiyonlar ının yarı s ından faz-
lasına sahip olarak ş irkette egemen olabilir. Kooperatiflerde ise bir ş a-
hısı n sahip olabilece ğ i ortakl ık pay ı  s ınırl ı dır (KK. m. 19/2). Bu suretle 
kooperatiflerde ticaret ş irketlerinin aksine, sermayeye dayanan egemen-
lik kurulmas ı  önlenmi ş tir. Bu yönden de kooperatifler ticaret ş irketle-

rinden farkl ı dı r. 

L. Yönetimde sermayenin rolü aç ı sından. 

Ticaret ş irketlerinde yönetime sermaye hâkim oldu ğu halde, koo- 

39  Bkz. aksi fikirde Karayalç ın Y. age., s. 197, dipn. 4. Poroy/Tekinalp/Çamo ğ -

lu, age., s. 689/690. 

4 ° KK'da bu tür bir muhalefetin müeyyidesine rastl ıyamad ı k. Bu eksikliğ in 

herhalde giderilmesi gerekir. TKK'nun agr. göre, bu halde gerçek olm ıyan koo-

peratif kurulu ş un "mahkemece kapat ı lmas ı " bir müeyyide olarak önerilmektedir. 
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peratiflerde ortakl ık payı  ne olursa olsun her orta ğı n yalnız bir rey hak-
k ı  vardır (KK. m. 48).4' 

M. Sendikalar Kanunu ve ona ilişkin Anayasa Mahkemesi karar ı  
açısından. 

SK'a göre i şçi ve i şveren mesleki te şekkülleri "ticaretle" u ğ ra ş a-
mazlar. Ancak üyeleri için kooperatif kurabilirler ve bu gibi kooperatif-
lere yard ı m edebilirler. Sağ lık, spor tesisi, kütüphane gibi . müesseseleri 
"kâr" amac ı  ile kurmalar ı  kabildir. Ancak elde edecekleri kâr ı  risturn 
ş eklinde bile da ğı tamazlar (274/1317, SK. m. 14/j, m. 15). 

SK'nun bu hükümlerine ili ş kin olmak üzere Anayasa Mahkemesin-
de aç ı lan iptal davas ında, "bu hükümlerin sendikalar ı  üstü kapal ı  bir bi-
çimde" ticaret ortakl ıklar' ş ekline dönüş türece ğ i, keyfiyetinde anayasa-
ya aykırı  olduğu iddia edilmektedir. Anayasa mahkemesi bu noktalar-
dan anayasaya ayk ırı lık saptamad ığı ndan iptal istemini reddeder. Ana-
yasa Mahkemesinin esas incelemesinde dolayl ı  yoldan kooperatiflerin 
gerçek mahiyeti hakk ında baz ı  ipuçları  bulmam ı z kabildir. Ş öyle ki 

a. Kararda, kooperatiflerin hukuk aç ı sı ndan ticaret ortakl ıklarına 
"benzediğ i", ancak toplumsal aç ıdan "bir yard ımla şma ortakl ığı " ol-
duğu açıkça belirtilmektedir. Görülüyor ki An. Mhk'si incelemesinde 
kooperatiflerle ticaret ortakhklar ı  aras ında sadece bir "benzerlik" bul-
maktad ır. Benzemek ise "ayni nitelikte olma" anlam ına hiç bir zaman 
gelemez. Kaldı  ki kooperatif hukuki ve sosyal cephesi itibariyle de bir 
bütün teş kil eder. Bu aç ı dan bakı hnca An. Mhk'si ile birlikte, kooperati-
fi bir ticaret ortakl ığı ndan ziyade bir "yard ımlaşma kurumu" olarak 
görmek daha yerinde olur kan ı sınday ız. 

b. Kararında kâr ve risturn gibi iki ayr ı  ve spesifik kavram ı  esas 
alan An. Mhk'si, risturn da ğı tımının "ticaretle u ğ raşma" anlam ına ge-
lemiyeceğ ine önemle işaret eder. An. Mhk'ne göre risturn, ticari bir 
kavram olmaktan öte, kooperatifdeki "yard ımlaş ma çal ış malar ına özen-
dirici bir etkendir". Bu nedenle de ortada ticaret ş irketlerinde oldu ğ u 
gibi özel yarar değ il, bilâkis kamu yarar ı  mevcuttur. Kald ı  ki iptali iste-
nen maddenin gerekçesinde ticari-spekülatif bir hedef gösterilmekten 
ziyade "al ın terinin değerlendirilmesi" esas al ınmaktad ır. Anayasa 
Mhk'nin bu karar ının ışığı  alt ında kooperatiflerin ticari hüviyeti bulun-
mad ığı  sonucuna var ı labilir.42  

41  Bkz. Mülâyim Z. Halk sektörü kooperatifler. Makale. Cumhuriyet Gazete-
si, 16 Mart 1974. 

42  Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Ankara, 1973, sa. 10, s, 133, 134. 
Kezâ RG. 19 Ekim 1972, No. 14341. 
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N. "Teşekkür kavram ı  açısından. 

KK. Kooperatifin hukuki mahiyet ve niteli ğ i hakkında sükût etme-
miş tir. KK'nu kooperatifi bir "te ş ekkül" olarak nitelendirir (KK. m. 1). 
Hukukumuzda te ş ekkülün iktisadi devlet te ş ekkülleri hariç adi ş irket-
lerde, derneklerde oldu ğu gibi belirli ve yasal bir tan ı m ı  yoksa da ka-
nun koyucunun bu kelimeyi anlams ız ve amaçs ız kullandığı nı  iddia ede-
bilir miyiz? Kanun koyucunun iradesini anlams ız kı lmaktansa amaca 
uygun bir yorumla ona yasal ve rasyonel bir anlam kazand ı rmak daha 
uygun olur kanı s ınday ız. Bu aç ı dan bak ı l ınca, te ş ekkül kelimesi, koo-
peratifi genellikle adi ş irketlerden, özellikle ticaret ş irketlerinden ay ı r- 
mak amac ıyla kullanı ldığı nı  KK'n ın ana esprisi çerçevesinde kabul ede-
biliriz. 

KK. aç ıs ından teş ekkülün yasal özelliklerine gelince: kooperatifi 
ticaret ş irketlerinden ay ıran ilkeleri kapsayan yasa hükümlerinin tan ımı  
düzenleyen maddeyle olan zorunlu ili ş kilerinin ışığı  alt ında, te ş ekkül 
kavram ının tarihsel ve amaca uygun (teleolojik) bir yorumu, bize ka- 
nun koyucunun ticari hüviyeti olmayan "gerçek kooperatifi düzenlemek 
iradesinde olduğunu ispatlar. Gerçek kooperatifler kâr amac ı  gütme. 
yen kurulu ş lard ı r. Kâr amac ı  gütmeyen kurulu ş lar ise bir ticaret ş irketi 
değ ildir. 

Kooperatifleri TK'daki ticaret ş irketleri aras ından ç ıkartarak, ba-
ğı ms ız ve özel bir kanun haz ı rlamak zahmetine giren kanun koyucu, 
ş ayet kooperatifleri bir ticaret ş irketi saysayd ı  teş ekkül yerine "ticaret 
ş irketidir" diyebilirdi. Böyle yaprnay ıp da ili ş kisini kestiği m. 
98 yollamas ının kurduğu ilişki hariç— TK'daki bir tek hükmü (TK. 
m. 136'y ı) degi ş tirmeden unutmas ı  kooperatifi bir ticaret ş irketi say-
dığı  ş eklinde yorumlanamaz. Zira kooperatifin hukuki mahiyet ve nite-
liginin düzenlenebilece ğ i en uygun yer KK'dur, yoksa ili ş kisini bir mad-
de yollamas ıyla ve dar bir çerçevede yürüttü ğü genel bir kanun de ğ il-
dir. Hem mahiyeti itibariyle gerçek kooperatifi tesis etmek amac ıyla 

bag' ı rns ız bir KK'nu haz ırla hem de bu te ş ekküllerin mahiyet ve niteli-

ğ ini TK'da düzenlemeye devam et. Bu davran ış  KK gibi yepyeni bir 

kanun hareketi kar şı s ında anlams ız kalmağa mahkûmdur. 

Kooperatiflerin tan ımı  ve mahiyetleri ayr ılmaz bir bütün te ş kil 

ederler. Kanun koyucu bunlar ı  hangi nedenle bölerek, ayr ı  ayrı  ve zı t 
esprili kanunlarcla düzenlemek iradesinde olsun? 

Kaldı  ki kaynak İ BK. gibi kooperatifle " ş irket" ibaresinin bir ara-

da ve yanyana olduğu bir yasa düzeninde bile kooperatifler bir ticaret 

ş irketi addedilmezken, kooperatifi ş irket yerine te ş ekkül olarak nitelen- 
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diren bir yasa aç ı s ından, onu a fortiori bir ticaret ş irketi saymamak 
gerekir. 

Ancak pozitif hukukumuz aç ı s ından kooperatiflerin mahiyet ve ni-
teliğ i hakkında karşı mıza birbiriyle çat ış an iki kanun hükmü ç ı kmakta-
d ı r: TK. m. 136 ve KK. m. 1. Bu halde, özel ve sonraki kanun olan 
KK'nun, genel ve önceki kanun olan TK. m. 136'daki kooperatiflere ili ş -
kin ibareyi aç ı kça olmasa bile örtülü bir tarzda ortadan kald ırdığı  (lex 
specialis derogat lex generalis) kabul edilebilir. 

IV. SONUÇ 

1163 say ı lı  KK'nu karşı sında milletleraras ı  kooperatifçilik ilkele-
rine göre kurulup i ş leyecek olan "gerçek kooperatif te ş ekküller" yu-
karda müdafaa etmeye çal ış tığı mız sebeplerden ötürü mahiyetleri icab ı  
bir ticaret ş irketi say ı lamazlar. Kooperatiflerin hukuki temelini olu ş tu-
ran anasözleşme, BK. 520 anlam ında bir ş irket sözleşmesine benze-
mekteyse de (quasi-contrat de socit) KK'nun genel esprisi çerçeve-
sinde kooperatif te şekkülleri, kar-d ışı  iktisadi amaçlara yönelik, sosyal 
cephesi olan, i ş leyiş inde dayanış ma felsefesi bulunan "suigeneris" bir 
ş ah ıs birliğ i olarak nitelendirmek kabildir.44 

43  Bkz. Erem T. Ticaret Hukuku Prensipleri. Ticaret Ş irketleri. Cilt. II, İ s-
tanbul. 1974. s. 42. dipn. 29. Hirş  E. age. s. 372. Tekinalp Ü. Ki ş isel Unsur s. 27/ 
28. Poroy/Tekinalp/Çamo ğ lu. age. s. 685. Göle C. agm. s. 157. Karayalç ın Y. age. 
s. 73. dipn. 3. Aç ıkça bir ticaret ş irketi olarak düzenlendiğ i zaman bile Bilgiş in, 
kocperatifleri " şekli" anlamda bir ticaret ş irketi sayarken imregün Kooperatifleri 
"kanun icab ı" (ex lege) bir ticaret ş irketi sayar ve aslinda ticaret ş irketi mahiye-
tinde olmadığı m, böyle sayı lmamas ı  gerektiğ ini söyler. Bkz. Bilgiş in M. Ticaret 
Hukuku Prensipleri. İ stanbul 1950. s. 19. 32. Tunçoma ğ . agb. tartış malar. s. 223/ 
224. 

44 Kooperatifin hukuki mahiyetini saptaman ın pratik yarar ı  ne olacakt ı r? 
Iktisadi hayatta kooperatifçilik ilkelerine göre kurulup i ş leyen gerçek koopera-
tifleri sahteler ınden ay ı rdetmek suretiyle kamuya gerekli güveni sa ğ lıyarak Ana-
yasa ve KK. do ğ rultusunda kooperatifçili ğ in yurt düzeyinde geli şmesini, sahte 
kooperatifleri gerçek kooperatifler için öngörülen mali kolayl ı klardan yararlan-
dı rmamay ı  bu suretle haks ız iktisapları  önlemeyi, keza yasal amac ı  dışı na ç ıkan 
kooperatiflerin Ticaret Bakanl ığı nca feshinin dava edilmesini sağ lamakt ı r. Bkz. 
Ergin/Ulusoy. Kooperatif Te şekküller. Ankara. 1970. s. 10/13. 
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KISALTM ALAR. 

ACI : Alliance Cooperative İ nternationale. An, Mhk: Anayasa Mahkemesi. A Ş : 
Anonim Ş irket. agb: ad ı  geçen bildiri. age: ad ı  geçen eser. agm: ad ı  geçen maka-
le. agr: adı  geçen rapor. Batider: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. BEYD: Ban-
ka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. BK: Borçlar Kanunu. DK: Dernekler Kanunu. 
dipn: dipnotu. İ BK: İ sviçre Borçlar Kanunu. JDT: Journal des Tribunaux. Kar. 
Der: Kannca Dergisi. KK: Kooperatifler Kanunu. MK: Medeni Kanun: ORC: Or-
donnance de Registre de Commerce. RG: Resmi Gazete. s: sayfa, sa: say ı . SK: Sen-
dikalar Kanunu. TBHH: Ticaret ve Banka Hukuku Haftas ı . TKK: Türk Koopera-
tifçilik Kurumu. vd: ve devam ı . 

(iktisadi ve Ticari Ilimler Dergisi 1974/Say ı  : 2 den iktibas edilmi ş tir.) 
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THE WORLD FOOD CRİ S İS—THE CAUSES 

(Bu yaz ı n ın Türkçesi 23 Sayfadad ı r.) 

It would be somewhat simplistic to suggest that the world food 
situation suddeniy took a wrong turn under the impact of bad weather. 
An analysis of production trends during the past two decades indicates 
that more deep-seated problems were also accumulating, with the indus-
trialized countries producing more food than they could consume or 
export and the developing countries facing food import bills growing 
larger every year. The developed countries could not sell all the food 
they were producing; the developing countries could not produce fast 
enough. There were, of course, different trends within each group; for 
instance, food importing developed countries increased their self-suffi-
ciency, but in the present context, the contrast is between what happe-
ned in developed and developing countries. 

Contrary to popular belief, the difference did not lie in the dyna-
mics of agricultural production. The developing countries, in spite of 
their difficulties, were expanding their agricultural ouput in the fifties 
and sixties just as fast as the developed countries, a truly remarkable 
achievement. The difference lay in the rates of growth of food demand; 
2.5 per cent per annum in the developed countries against 3.5 per cent 
in developing countries, due mainly to faster population growth in the 
latter. 

In consequence, the developing countries' cereal imports are likely 
to rise to an estimated 60 million tons in 1973-74. Of this, the developing 
market economies are expected to account for about 52 million tons 
compared to an average of 30 million tons in the period 1969-72. The 
net imports of developing market economies in 1969-72 were 16 million 
tons since some of these countries also exported 14 million tons in the 
same period. In the past, the burden of payment was mitigated by the 
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availability of ,food aid, which in the sixties ranged between 30 and 45 
per cent of total food imports, but with the recent running down of 
cereal stocks, the volume of food aid has drastically diminished, parti-
cularly at a time when it is most needed. 

During the past twenty years, the performance of agriculture has 
differed greatly from country to country. In 22 developing countries the 
rate of growth of food production exceeded the Second Development 
Decade target of 4 per cent per annum, while in 13 countries it was less 
than 2 per cent during the period 1953-71. In 33 out of 86 developing 
countries for which data are available food output grew faster than food 
demand; In 54 of the countries it grew faster than population. Even in 
the crisis year of 1972 the developing countries' food production was 20 
per cent higher than in 1966, the latest provious year of widespread bad 
weather, so that progress even between the troughs in the long-term 
trend has kept ahead of population growth. 

These considerable achievements reflected dramatic and effective 
application of technology in n-ıany countries. However it was not vigo-
rous or effective enough, and this shows how tremendous is the strain 
put upon the agricultural sector in countries whose population and 
general economic activity are both expanding rapidly. Not only was the 
effort insufficient to meet the rise in domestic food demand with the 
consequence of the large and ever larger food inıports mentioned above, 
but it also meant a disappointing performance in agricultural exports 
which are for most developing countries their major source of foreign 
exchange. 

Between 1961-63 and 1970-72 their share in world agricultural trade 
deelined from 40 per cent to 30 per cent. The volume of their agricultural 
export increased by 2.0 per cent a year, their value rose by only 3.3 per 
cent annually. Thus, in tropical products they faced sluggish market 
demand in industrial countries, in agricultural raw materials the steadilv 
increasing competition of synthetics, and in competing temperate foods. 
tuffs the lower costs and superior marketing of the developed exporters 
as well as significant tariff and non-tariff barriers. 

There have been parallel disappointments in development assistance 
whose volume has fallen far short of the targets set up in several inter-
governmental assemblies. Although in money terms the annual value 
of development assitance doubled between 1961 and 1972, in real (purc-
hasing power) terms the incfease was marginal. The share of official 
development assitance declined instead of increasing toward the target, 
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the ratio of loans to grants increased, and to an ever greater extent the 
transfers were diminished by the mounting burden of debt service. 

Some of the reasons why the increase in agricultural production in 
many developing countries has not matched the growth in demand can 
be identified by comparing the recent trends respecting the major 
programs of production wih the objectives for 1970-85 established in 
the. FAO's Indicative World Plan for Agricultural Development (IWP). 
(1) For instance, while the arable area has expanded faster, except in 
Africa, than the 0.7 per cent per annum IWP norm, improvement in the 
productivity of land has lagged. This seems largely due to a much 
slower expansion of the irrigated area than the IWP envisaged and poor 
progress in the more rational use of available water. It is partly due to 
a slow expansion so far of the areas under high-yielding varieties of rice, 
reflecting ıow large extent the technical problems that stili remain to 
br solved. On the contrary, fertilizer consumption rose at almost 14 per 
cent per annum, very close to the IWP target, although at the moment 
this trend has been checked by world-wide shortage and high prices. 
Tractor numbers have increased in all developing regions more rapidly 
than the IWP postulated and, in some instances, may have unnecessarily 
displaced farm labour. As regards livestock, the IWP proposed a rr ıuch 
more rapid expansion of pig and poultry production than has so fay 
actually occurred, the lag in growth of meat and egg production being 
due in several countries to scarcity of cereal supplies. 

Turning to rural institutions and services, these must be evaluated 
not just as a delivery syste ın for inputs but as a means of mobilizing 
farmers. While some countries have achieved impressive progress, in 
many others the approaches remain traditional and largely ineffective. 
Agrarian reform stili largs in numerous countries and even where action 
has been taken the administration of the reform and the follow up 
measures fail frequently to meet the needs, especially of the s ınaller 
cultivators. In too many countries agricultural credit and extension 
continue to be directed almost exclusively to the larger farmers, insuffi-
cient attempts being made to have the small farmers organize themsel-
yes into co-operatives or other group ş  for these purposes. 

In the past, agricultural price policy had not always provided suffi-
cient incentive to farmers. In some instances the prices of basic foods-
tuffs have understandingly been held down in order not to inflate the 

(1) Provisional Inclicative World Plan for Ag icultural Development, FAO, Rome 
1969, Volumes I and II. 
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food bills of the urban populations, in others governments have sold 
export products at favourable prices without passing the full benefit to 
the producers. However, in the late sixties, relatively high farm prices 
were accepted as a policy measure by many developing countries, espe,- 
cially in the Far East, and thisincentive approach helped in accelerating 
the food production increase. While these policies have been continued, 
the incentive element in the support price levels appears to have been 
eroded by inflation and the effect of recent price developments is uncer-
tain. On the whole the use of fertilizers and other purchased inputs 
appears to have remained profitable, in spite of the considerable price 
rise, provided they can be obtained in time and against adequate credit. 

Much evidence suggests, though it is not conclusive and does not 
fit all developing countries, that the rate of growth of agricultura1 pro-
duction has slowed down in most recent years. Several individual 
countries which had sustained production growth rates of 5 per cent or 
more over ten to &tecil years have now fallen back to much lower 
rates. A nıı mber of ractors are responsible for this, in varying combina-
tions in different coımtries. One is the draw down of the pipeline of 
easier, well-fornemlated projects; another is the timelag in the develop-
ment of new high-yielding varieties suited to other ecological conditions. 
Further, in many instances, the most dynamic farmers have been mobi-
lized and it will take much longer to mobilize the others, especially the 
smaller and weaker farmers. This suggests a need for much greater 
efforts in the years ahead in strengthening rural institutions and 
services. 

The foregoing analysis has concentrated on the obstacles and 
difficulties concerning which action will be needed if new and more 
satisfactory trends are to be established. But the picture would be 
incomplete if it ignored the success achieved by individual villages, 
whole districts, and in some cases whole countries. They have shown 
what can be done; the approaches adopted may not be suitable for all 
countries and all commodities, but they provide some useful lessons 
to the whole world. 

In addition to the accumulating problems of food production there 
is the equally vital issue of the nutritional adequacy of available supplies 
within countries and the extent of under— and malnutrition. Taking a 
conservative view, it would appear that out of 97 developing countries, 
61 had a deficit in food energy supplies in 1970. In the Far East and 
Africa, 25 and 30 per cent of the population is estimated to suffer from 
significant undernutrition. Altogether in the developing world (exclu-
ding the Aslan centrally planned economies for which insufficient infor- 

pe
cy

a



THE WORLD FOOD CRIS İS --- THE CAUSE,S 

mation is available) maLnutrition affects around 460 million people; 
a less conservative definition might give a rnuch higher fig -ure. 

This is not just a cold statistic among statistics; it describes the 
daily physical privation of fellow human beings, adversely affecting 
health and physical growth and seriously reducing the capacity of 
children to learn and adults to work, as well as provolcing high infant 
and child mortality rates. This is a conservative statisti,s;as such it 
brooks no complacency. 
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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 yaSant ı s ı nda, 

süratli hizmeti gaye edinerek 
modern bankac ı l ık uygulamas ı ,' 
. ile daima hizmetinizdedir. 

za • nın= 
pahalırral? 
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TC.ZIRAAT BANKASI 

HER YERDE HER ZAMAN 
hizmetinizde bulunmaktan k ı valk duyar 

:Z qaWMMZ 
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