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THE TURKISH CO-OPERATIVE ASSOCIATION was founded at Istanbul Uni-
versity in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

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

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

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

The Government declared it as an Association Serving Public Interest in 
1946. The subject which the Association is concerned, is theoretical and practical 
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theoretical and 
practical fields, to promote the co-operative .spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

In order to achieve the objects outlined in its statutes, the Association anga-
ges in the following activities 

a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of co-operative 
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 co-operative movements and publish them. 

b. Prepare or cause to be prepared standard statttes for the various types of 
co-operatives. 

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

d. Convene academic meetings and arrange co-operative weeks, festivals 
and general co-operative conventions. 

e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions 
in different parts of the country on the subject of co-operatives. 

f. Join as member those international organizations and associations whose 
objects are similar to its own. 

g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected 
with the co-operative movement concept, legislation and application and com-
posed of books, periodicals and brochures in Turkish and foreign languages. 

h. Participate in the conventions of international co-operative organizations, 
attend the conferences to be arranged by such organizations and make the Tur-
kish co-operative movement commonly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-ope-
rative movement is widely diffuses, that it develops and takes root, that it is 
included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 
movement are 'instituted in the universities, academies, schools and that institutes 
specializing in the co-operative movement are founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operative 
act as guide to them in every respect, and at the request of the member co-ope-
ratives as well as assist co-operatives in solving their management problems. 
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DEVLET—KOOPERAT İ F 
ILI Ş KILERI 

Av. Mustafa CURA 

I — G İ R İŞ  

I — Devlet 

Devlet, belli bir ülkede, bir hükümete ba ğ lı  olarak yaş ayan bir 
milletin meydana getirdi ğ i bütünlüktür. Yani, devlet ba ş lıca üç 
elemondaA meydana gelir : Vatan, millet, hükümet. 

Devletin varl ığı , billetin yaş ayışı  ve hükümetin görevleri ka-
nunlara bağ lı dır. 

Devlet, kendisini meydana getiren millete kar şı  bir çok hiz-
metlerle sorumludur. Vatan ı  kor-dr, milleti huzur ve refah içinde 
yaş atmaya gayret sarfeder. 

Her ne kadar eski ça ğ larda ve orta çağ larda devlet şekillerin-
den baz ı ları  millete toplum kalk ınmas ı  yönünden hizmet görev-
lerini dü şünmemiş lerse de bizim devletimiz demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti olduğundan tarifi kendi devletimize uygun 
ş ekilde ele al ıyoruz. 

Devletin yürütme organ ı  hükümettir. Hükümetin elemanlar ı  
ye desteğ i olan kamu kurulu ş ları  da devletin derece derece küçülen 
daralan bölümleri say ı lı rlar. Meselâ valilikler, kaymakaml ıklar, 
belediyeler, muhtarl ıklar, kamu sektörü ekonomik kuruluş lar... 

Bu sebeple devletin kooperatiflerle ili ş kisi konusu düşünülür-
ken bu bölümlerin ve elemanlar ın iliş kileri de dikkate al ınmalıdır. 

1 
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DEVLET KOOPERAT' İ F  
İ LİŞ Kİ LERİ  

Devlet milletin yeteri kadar ço ğunluğunu ilgilendiren her ko-
nu ile usulüne gğ re ile kurar. Gerekirse kanunlar ı , tüzükler, yönet-
melikler hazırlar. Gerekirse cebir kullanmak, sava ş  açmak, kesin 
emirler vermek yetkisine de sahiptir. 

2 Ekonomik 

a) Genel aç ı klama : 

Bir millet olarak toplum halinde ya şayan insanlar ın sın ı rs ız 
ihtiyaçlar ı  vard ır. Bu ihtiyaçlar ı  karşı layacak olan araç ve gereçler 
ise s ını rl ı d ı r. Arada dengesizlik vard ır. 

Ekonomik çal ış malar, ihtiyaçlarla araç ve gereçler aras ındaki 
dengesizliğ i gidermek veya hiç de ğ ilse azaltmak gayesiyle yap ı l ır. 
Üretim, ticaret, nakliyat, sanayi gibi bölümler ekonomik faaliyet-
lerdir. 

b- Kamu sektörü : 

Devlet eski çağ lardaki örnekler gibi sadece emniyet, asayi ş  ve 
savunma görevlerini yürütse bile ekonomiye etkisi vard ır. Bir 
yerde emniyet, asayi ş  ve adalet bozulursa, orada gkonomik faali-
yetler de bozulur. 

Fakat devlet son ça ğ larda kanun koyucusu s ıfat ı ndan da fay-
dalanarak ekonomik hayata do ğ rudan doğ ruya müdahale etmek-
tedir. Özellikle 20 nci yüzy ı l ın baş larından itibaren bütün dünyada 
devletin ekonomiye çe ş itli ş ekillerde el atmakta oldu ğu ve bu iliş -
kilerin gittikçe geni ş lediğ i aç ı kça görülmektedir. 

Hatta belediye hizmetleri yönünden birçok devletlerde bu mü-
dahaleler 19 uncu yüzy ı l sonlar ında köylerden şehirlere nüfus ak ı -
nı  dolay ı siyle duyulan ihtiyaçlarla ba ş lamış  ve geniş lemiş tir. Su, 
elektrik, havagaz ı , nakil vas ı talar', temizlik v b 

Ekonomik kuruluş lardan baz ı ları  ne özel ki ş iler taraf ından, 
ne de ş irketler veya kooperatifler taraf ından ele al ınamazlar. Me-
sela bütün milleti ve vatan ı  ilgilendiren karayolları , yer alt ı  yollan, 
demiryolları , barajlar, limenlar, PTT, radyo - televizyon, orman-
lar... gibi çok büyük ve uzun süreli te ş ebbüsler bu niteliktedir. Bu 
gibi büyük te şebbüsler devlet eliyle daha uygun düzenlenir ve i ş le-
tilebilir. Ş ayet devlet büyük te ş ebbüslere el atmazsa, özel ki ş iler, 
ş irketler ve kooperatifler de el atam ıyacaklanndan milletin kalk ın-
mas ı  çok gecikecek, n ı s ırsız ihtiyaçlann kar şı lanma oranı  çok dü- 
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DEVLET - KOOPERATIF 
ILIŞKILERI 

şük kalacakt ır. Bu sebeplerle devletin uzun süreli gelece ğ ini ilgi-
lendiren büyük teşebbüsler doğ rudan doğ ruya devletin görevidir. 
Özellikle, milletin tamam ını  ilgilendiren büyük teşebbüsler, koo-
peratifler vas ı tasiyle ele al ınamazlar. 

c- Özel sektör : 

Kamu kurulu ş ları  dışı nda kalan bütün ekonOmik alanlar özel 
sektör olarak vas ıfland ırı l ırlar. Ancak, kooperatifler kendi kendi-
ne benzer (Nev'i ş ahs ına münhas ı r) ve kâr gayesi gütmeyen kuru-
luş lar olduğundan özel sektörden ayr ı  düşünülmelidirler. 

Ş uras ın ı  da aç ıklamak gerekir ki özel sektör her ekonomik 
konuya el koyabilir. Kooperatifler her ekonomik konuya el koya-
mazlar Mesela bir bölgede bir un fabrikas ına ihtiyaç bulunduğunu 
düş ünelim. Bu fabrika bir günde 50i ton buğday öğütecektir. Bir 
kooperatif bu fabrikay ı  kuramaz. Çünkü, kooperatifler ortaklar ı-
nin sadece kendi tüketim ihtiyaçlar ı nı  karşı lamak için veya sadece 
kendilerine mahsus üretim olan bu ğdaylar ı  un haline getirerek 
değerlendirmek için fabrika kurabilirler. Günde 50 ton bu ğ day kaç 
ortağı n ev ihtiyac ıonı  karşı lar, kaç ortağı n üretimini öğütebilir? 

Bu dü şünülürse ve günde 50 ton un yönünden hesaplanırsa 
fabrika gerek üretim, gerek tüketim yönünden bir tek kooperatifin 

( alanına sığ amaz. 	 k 

Eğer bölge birliğ i kurulmuş  ise o birliğe bağ lı  kooperatiflerin 
ortaklar ı nın say ı s ı  yönünden hesap yap ılarak ihtiyaca uygun ol-
duğu anlaşı lı rsa ancak o zaman un fabrikas ı  kurulabilir. 

Bir de özellikleri olan ekonomi alanlar ını  düşünelim. Mesela 
güzel sanatlar, lüks e şya, üretimleri, dağı nık alanlarda ihtiyaç du-
yulan eşya, alet, makine imalâthaneleri, tamirhaneler, ş ahs ın sa-
nat ve marifetlerine ba ğ lı  özel sanayi ve buna benzer i ş  konuları , 
Doktorluk avukatl ık, mimarl ık, muhasebecilik gibi serbest mes-
lek iş leri kooperatif alamna uygun dü ş mezler. 

Bir memlekette kooperatifler arac ı lığı  ile , gerek kamu sektö-
rünün gerekse özel sektörün tamamen ortadan kalkmas ı  söz konu-
su değ ildir. Gerek kooperatifçilik, amaçlar ına yakış an konularda, 
gerek diğer te şebbüslerde gerçeklere ve dürüstlüklere sad ık ş ey 
kilde çal ış an ve kooperatifler elinde bulunan sanayi, üretim ve 
tüketim çeş itlerinde dahi normal seviyede, i ş letmeler yürüten 
özel sektör mensupları  iş letmeye devam edeceklerdir. 
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6 	 DEVLET - KOOPERATIF 
ILIŞ KILERI 

Bu sebeplerle, çok geni ş  olan ticaret ve ekonomik alan ını  
özelliklerine göre üçe ay ırmak ve kamu sektörü, özel' sektör ve 
kooperatifler aras ında iş  bölümü düzenlemek yerinde olur. 

Hatta, kooperatif ana ilkelerini dikkate alarak bir çok kamu 
kuruluş ları  bile mü ş terek ihtiyaçlar ını  kboperatif yoliyle elde 
edebilirler. Meselâ Türkiyenin bir çok belediyeleri su, elektrik, 
havagazı  malzemelerini bir üretim - tüketim kooperatifi ş eklinde 
birlikte ele alarak sa ğ layabilirler. Fabrikalar kurabilirler. Fakat 
bir kooperatif kurulacağ' ı  zaman görülecek i ş in kooperatif ilkele-
rine uygun olup olmad ığı  derin ş ekilde incelenmeli ve ondan son-
ra kesin karar verilmelidir. 

d) Kooperatifler : 

Kooperatifler ortaklar ının belirli ekonomik menfaatlar ını  ve 
özellikle mesclek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ını  karşı lıklı  yardım, 
dayanış ma ve kefalet yoliyle sa ğ layıp korumak amaciyle kurulan, 
tüzel ki ş iliğ i haiz te ş ekküllerdir. Gerçek ve kamu tüzel ki ş ileri ve 
dernekler taraf ından değ i ş ir ortakh ve di ğ iş ir sermayeli olarak 
kurulurlar. 

Bu tarife ek olarak 1163 say ı l ı  Kooperatifler Kanûnunda 
aç ı kça yer alan ve 1966 y ı l ı nda Milletler Aras ı  Kooperatifler Birli ğ i 
taraf ından yeniden düzenlenen koperatifçilik ana ilkeleri de dik-
kata al ınmal ı dı r. 

Ana Ilkeler : 

1) Serbest giri ş  ve ç ı kış  (Aç ık Kap ı) 
2) Demokratik Yönetim (Bir orta ğ a bir oy) 
3) Sermayeye s ı nı rl ı  faiz 
4) Risturn 
5) Kooperatifçilik eğ itimi 
6) Diğer kooperatiflerle i ş  birliğ i 

İş te bu yana ilkelerin tamam ına bağ lı  olan te şekküller gerçek 
kooperatiflerdir. Ne yaz ık ki bir çok ş irketler kooperatif ad ını  
kullanmakta, fakat kooperatif ana ilkelerinin en önemlilerini bir 
tarafa b ırakarak çal ış maktad ı rlar. Bunlara uydurm koopertifler 
veya sun'i kooperatifler denilebilir. 

Ekonomik özel sektör bölümünde tek amaç kâr kazanmakt ır. 
Bir teş ebbüs ne kadar çok kâr elde ederse o kadar ba şarıya ulaş -
mış  olur. Ticaretle elde edilen kâr üreticilerden al ınan ve tüketi- 
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DEVLET - KOOPERATIF 
ILIŞKILERI 

cilere sat ı lan mallardan kazan ı lır. Bina yaparak satan in şaatç ı lar 
fahiş  fiyat farklar ı  ile daireler satarlar. Tefeciler ellerindeki pa-
rayı  akla s ığ mayacak derecede yüksek faizle i ş letirler. 

İş te bu durum karşı s ında üreticiler, tüketiciler, krediye ihti-
yaci olanlar, meskene veya i şyeri gayrimenkullere ihtiyac ı  olanlar 
bir araya gelerek kooperatif yoliyle amaçlar ına ulaşabilirler. Kâr 
amac ı  ile uğ raş an arac ı ların karlar= ortadan kald ırabilirler veya 
mümkün olduğu kadar gerçek fiyatlar seviyesinde ayarlayabilir-
ler. 

Gerekirse çok amaçl ı  kooperatifler halinde kurularak üretim, 
tüketim, kredi, i ş  alan ı , pazarlama, yap ı  gibi her çe ş it konularda 
ortaklar ın ın ihtiyaçlar ını  arac ıların karlar ından kurtararak ger-
çek fiyatlarla sağ layabilirler. 

Küçük alanlarda i ş  gören kooperatifler birle ş erek birlikler, 
merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i kurabilir-
ler. 

Devletimiz için 1163 say ı lı  kanun ile 1969 yı l ından itibaren bu 
imkanlara yol verilmi ştir. Teşebbüslere de geçilmi ş tir. Kısa za-
manda gayemize bu yönden ula ş acağı mız iimidindeyim. 

Ş u hususlara da k ısaca dokunma lüzumu vard ır : 

Kooperatif çiler sosyalist de ğ ildirler. Özel mülkiyete hüküm 
düşünceleri yoktur. Kanunlara uygun özel sektöre ve kamu sektö-
rüne dahi sayg ı l ı dırlar. Ancak, kar amaciyle hareket ederek halk ın 
zaruri ihtiyaçlar ını  istismara giri şen kötü niyetli arac ı lardan kur-
tulmak ve piyasay ı  inan ı lır, güvenilir bir hale getirmek dü şünce-
siyle bir araya gelip kooperatif kurarlar. 

Kooperatifler karc ı  ş irketler gibi kâr amaciyle kurulmazlar 
ve dernekler gibi ortaklar d ışı ndaki halka hizmet ve yard ım ama-
ciyle de kurulmazlar. Yaln ız ortaklar ın ihtiyaçlarını  karşı lamak 
için kurulurlar. Konular ı  ayni veya birbirleriyle ilgili nitelikte olan 
kooperatifler birlikler kurabilirlerse i ş  alanı  geniş ler. Ihtiyaçlar ı  
karşı lanan ortak say ı ları  artar. Bu tip birlikler de bir araya gele-
rek merkez birlikleri kurduklar ı  zaman iş  alan ı  bütün memleketi 
içirie al ı r. Her konudaki birlikler ve merkez birlikleri birle ş ip Tür-
kiye Milli Kooperatifler Birliğ ini kurduklarında bütün konulardaki 
kooperatif çal ış maları  milli bir merkez etraf ında organize edilmi ş  
olur. 
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8 	 DEVLET - KOOPERATIF 
ILIŞKILERI 

1971 sonu istatistiklerine göre memleketimizde 12 263 koope-
ratif ve 3 192 918 ortak bulundu ğu görülmektedir. Aile reisi olan 
bir ortağı n 5 nüfuslu bir aile ihtiyac ı nı  karşı ladığı  tahmin edilirse 
Türkiyede 15 964 590 nüfus kooperatifle ilgili demektir. 

Ekonomik menfaatlar ını , meslek ve geçim ihtiyaçlar ını  ken-
dileri rahatça sa ğ layan ve kooperatiflere ihtiyaç duymadan var-
l ı kl ı  aileleri de hesaba katarsak bu gün Türkiye'de kooperatif ça-
lış malarına ihtiyac ı  olan nüfusun yandan çoğu kooperatifle do ğ -
rudan doğ ruya ilgilidir. 

Eğer kooperatifler ortaklar ı nı  kalk ı ndırabilirlerse Türk mil-
letinin kalk ınmas ına arac ı l ı k yapmış  olurlar. Bir milletin kalk ın-
mas ı  demek, devletin de kalk ınmas ı  demektir. O halde Devlet - Koo-
peratif ili ş kileri gerçekte fiilen vard ı r. Yani kooperatifler, toplum 
kalkınmas ında devlete yard ı mc ı  teş ekküllerdir. 

Bu durumda kooperatiflerin ço ğalmas ını , kooperatifçilerin e ğ i-
tilmesini, lüzum varsa kooperatiflere yard ımda bulunulmas ım dev-
letin dikkate almas ı  meoburidir. 

Rochdale öncülerinin i ş e baş ladıkları  1844 y ı l ından beri de-
nemeler göstermi ş tir ki kooperatif te ş kilâtlan yeterli ş ekilde or-
ganize edilebilirse halka devlet kadar yard ımc ı  olurlar. Hatta 
baz ı  yerlerde devletten daha ba şarı l ı  hizmetlerde bulunduklar ı  da 
görülmüş tür. 

Bir örnek : 

1930 - 1939 y ı lları  aras ında Norveç'te fiyatlar ı  resmi fiyat kont-
rol idaresi tesbit etmi ş , Isveç'te ise tüketim kooperatifleri birli ğ i 
tesbit etmi ş tir. Bir kilo arap sabununun fiyat ı  Norveç'te 75 öre 
İ vseç'te 50 öre olarak devam etmi ş tir. 

Yani, Norveç'te devlet resmi muamele ile fiyat ayar ını  ba ş a-
ramamış tır. Tüketiciler % 50 zarara u ğ ramış lardır. Isveç'te tü-
ketim kooperatifleri birli ğ i bunu baş armış tır. (İ sveçte Koop. Ha-
reketleri Sayfa : 5 T. Koop. Kur. 1946 yay ımı). 

II — DEVLET — KOOPERATİ F İLIŞKILER/ 

Devlet, kooperatiflerle ili ş kisiz kalamaz. Devlet, millet haya-
t ın ın her yönden bir düzen içinde i ş lemesi ve devam ı  için kurul-
muş  bir keş ekküldür. Kooperatifler ise millet hayat ının ekonomik 
ve sosyal yönden bir huzur içinde devam ı  içinde araç olarak ele 
al ınan teşekküllerdir. 
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DEVLET- KOOPERATIF 
ILIŞ KILERI 

Toplum kalk ınması  yönünden kooperatifler halka büyük fay-
dalar sağ ladığı ndan devletler kooperatiflerle devaml ı  iliş ki kur-
maktad ı rlar. Bu ili ş kiler her deş letirı  ş ekline göre birbirinden fark-
M ı". Genel bir ay ı rım yapı l ı rsa şu ş ekillere rastlan ır : 

1) Siyasi ilişkiler 
2) Hukuki iliş kiler 
3) Ekonomik ilişkiler 'Te şvik, destekleme, vergi muafiyeti v.b) 
4) Eğ itim iliş kileri 
5) S ı kı  kontrol (Vesayet) ilişkileri 
6) Kooperatifleri devletle ş tirme. 
Bu ay ı rımlaar göre aç ı klamalar şöyle olabilir : 

1) Siyasi ili ş kiler : 

Tecrübeler zamanla kooperatiflerin siyasetten el çekmeleri 
zaruretini göstermi ş tir. Fakat Ingilterede 1918 y ı lında koopera-
tifler bir siyasi parti gibi sözlü ve yaz ı lı  propagandalarla milletve-
kili seçimine adaylar göstermi ş lerdir. Hatta 1929 y ı l ına kadar I şçi 
Partisini destekleyen büyük hareketlere giri ş miş lerdir. 

Buna benzer olaylar Belçika'da ve Fransa'da da olmu ş tur. 
Fransa'da kooperatifçi olan milletvekili adaylar ı  hangi partiden 
olursa olsun oy verme bak ı m ından desteklenrni ş lerdir. Meclislerde 
kooperatifçi gruplar kurma te şebbüsüne de geçmi ş lerdir. Bir çok 
kanunları  bu yöndeki çalış maları  sonucunda elde etmi ş lerdir. 

Fransa'da kooperatifçiler bir ara devlet ile olan ili ş kilerinde 
harbe kar şı  oldukları nı  ve milletler aras ı  siyasette sulhu tercih et-
tiklerini ortaya atarak bir parti gibi gösteri hareketlerinde bulun-
muş lardır. Siyasi ili ş kiler kooperatiflere zararl ı  sonuçlar getir-
miş tir. Bu sebeple milletler aras ı  kooperatifler birli ğ i taraf ından 
1937 yı l ında (Siyasette ve dinde tarafs ızl ık) kooperatifçiliğ in ana 
ilkeleri aras ına al ınmış tır. Ayni zamanda bütün dünyada hür, de-
mokratik devletlerce kabul edilmi ş tir. 

1966 yı lında bu ilkenin kald ırı lmas ı , serbest giri ş  (ortaklığı n 
herkese aç ık olması) ilkesinin siyasette ve dinde tarafs ızlık ilke-
sini de içine alaca ğı  düşüncesiyle kararla ş tırı lmış tır. Kooperatifler 
siyasetle uğ raş mayacaklard ır. Fakat kooperatiflere hangi partiden 
olursa olsun herkes girebilecektir. 

Bu duruma göre Devlet - Kooperatif ili şkisinin siyaset yönü 
1937 yı lındanberi ana ilke olarak kapal ıdir : 
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2) Hukuki ilişkiler : 

Devlet kanun koyucusu olarak ekonomik hayata kanunlarla 
müdahale eder. Ekonomik alanda milletin, yeteri kadar çoğunluğu-
nu ilgilendiren yeni bir durum ortaya ç ıktığı nda devlet bir kanun 
ile oria yeni bir düzen verir. 

21. Aral ık. 1844 tarihinde İngiltere'de kurulan Rochdale koo-
peratifinin ba ş arı lı  çalış maları  oldukça geni ş  bir yay ı lma durumuna 
gelir gelmez 1852 y ı lında İ ngiltere devleti bir kanun ç ıkararak dün-
yada kooperatiflerle ilk hukuki ili ş kiyi kurmuş tur. 

Zamanla kooperatifler hangi devletlere do ğ ru yay ılmış  ise 
kanunlar bütün dünyada çoğ almaya ba ş lamış tır. Günümüzde dün-
ya devletlerinde 4 000 den fazla kanun, tüzük ve benzri hukuk 
iliş kileri yürürlüktedir. 

Baz ı  devletler Anayasalarma dahi devlet - kooperatif ili şkileri-
ni yerle ş tirmiş lerdir. Mesela : 

1869 yı l ında yürürlüğe giren İ sviçre Zürih Kantonu Anayasa.. 
s ında : «Karşı lıklı  yard ı m üzerine kurulmu ş  olan kooperatifçiliğ in 
geliş mesini devlet kolaylaş t ırır ve teşvik eder.» hükmü; 

1961 yı l ında yürürlüğe giren T .C. Anayasas ı nda da : 

«Devlet kooperatifçili ğ in gelişmesini sağ layacak tedbirleri 
alır.» hükmü yer almış tı r. 

1852 yı lından beri dünya devletlerinde kooperatifler hukuku 
baş lıca 4 şekilde yürütülmektedir 

1 — Kooperatiflere özel yer veren hiç bir kanun ve tüzük bu-
lunmadığı  halde genel hukuk hükümlerine göre kooperatifler, bir-
likler, federasyonlar kurulmas ı . 

2 - Özel ve bağı ms ız bir kooperatifler kanunu mevcut olma-
yıp ticaret veya ekonomi kanunlar ı  içinde bir bölüm ile koopera-
tifciliğ'in idare edilmesi. 

3 — Birbirinden farkl ı  olan birçok kooperatifler hakk ında 
ayrı  ayrı  kanunlar ç ıkarı larak her kooperatif bölümünün kendi 
kanunlarına göre yürütülmesi. 

4 — Bağı ms ız, tek bir kooperatif kanunu ile bütün koopera-
tiflerin ayni şekilde kurulmas ı , desteklenmesi, denetilmesi ve yü-
rütülmesi. 

pe
cy

a



DEVLET - KOOPERATIF 	 11 
ILIŞKILERI 

Devlet ile kooperatiflerin hukuk yönünden ili şkilerinde örnek 
alınacak en uygun ş ekil Almanya'da görülmektedir. 1889 y ı lında 
yürürlüğe giren Alman Kooperatif Kanunu, bütün kooperatifleri 
özellikle denetleme yönünden disiplin alt ına almış tır. 

Her kooperatif bir denetleme birli ğ ine bağ l ı dı r. Küçük koo-
peratifler iki y ı lda bir defa, büyük kooperatifler y ı lda bir defa dee 
tayl ı  ş ekilde tefti ş e tabidirler. 

Denetleme birlikleri her y ı l sonunda ekonomi bakanl ığı na bir 
rapor ile denetleme sonuçlar ın ı  bildirirler. 

1948 yı lından beri Raiffeisen Milli Birli ğ i ve devlet gözetimi 
altında bu görevi üzerine alm ış t ır. 

Devlet - Ko.operatif hukux ili şkileri çok önemlidir. Koopera-
tifçiliğ in geliş mesine yol veren en güçlü araç kanundur. 

3) Ekonomik iliş kiler : 

Devlet, milletin kalk ınmas ı nda her çeş it ekonomik konularla 
ilişki kurar. Kooperatifler milletin kalk ınmas ında inan ı lır ve gü-
venilir bir doktrin olarak tan ı nmış  olduğundan, devletler bu yön-
den iliş kilerini gittikçe geni ş letmektedirler. 

Kalkınmada halka rehberlik yapmak görevini 20. yüzy ıl ba-
şı ndanberi devletler üzerine alm ış lar ve kooperatifle şmeyi teşvik 
etmek, desteklmek, yat ırım ve kredi sağ lamak, vergi muafiyeti 
tan ımak suretiyle, devletler ekonomik rektörleri aras ında tarafs ız-
lığı  değ i ş tirmi ş ler ve koperatifçilik lehine taraf tutmu ş lardır. 

Kalk ı nma için devlet bütçesinden ayr ı lan paralar ın koopera-
tiflerde daha verimli kullan ı ldığı nı  denemiş lerdir. 

Devletin ş ekline ve milletin i ş  alan ına göre kooperatif konu-
ları  üzerinde de tercihler yap ı lmaktadır. Meselâ halk ın çoğunluğu 
tarım alan ında ise tar ım kooperatiflerine yard ımda öncelik tan ın-
maktad ır. 

4) Eğ itim iliş kileri : 

Genel eğ itim görevi devlete aittir. E ğ itim özel sektöre bütünü 
ile b ı rak ılamaz. Çünkü bir milletin bir devlet yönetiminde ebedi 
yaş ayabilmesi için nesillerin kaderde, k ıvançta ve tasada ortak 
bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülkülere bağ lı  ve Türk 
Milliyetçiliğ inden h ız ve ilham alan duygular ile yeti ş tirilmeleri ge-
reklidir. 
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• 

Her gün yavrular do ğar, ömrü bitenler Allah' ın ıahmetine ka-
vuşurlar. Eğ itim görevi kesintisiz olarak sonsuz devam etmelidir. 
Eğ itim felsefesi de milliyetçilik prensiplerine sad ık bir yönde titiz-
likle gözetim alt ında yürütülmelidir. 

Mesela, kooperatifçili ğ i ele alal ım : 

Memleketin her yerinde her yurtta şa kooperatifçilik ayni ş e-
kilde tan ı tı lmalı d ır. Ilkeleri bütün detaylariyle ve örnekleriyle ku-
sursuz şekilde halka öğ retilmelidir. Kooperatifleri yürütecek ele-
manlar ise daha derin ve geni ş  bilgilerle keti ş tirilmelidir. 

Bunun için öğ retmenlere, okullara, e ğ itim merkezlerine ihti-
yaç vard ır. Eğer bu husus ciddi olarak ele al ınmazsa ye tarım koo-
peratifçileri, tüketim kooperatifçileri, okul kooperatifçileri, yap ı  
kooperatifçileri kooperatif bilgilerini birbirinden ayr ı  şekilde gö-
rürler ve öğ renirlerse birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlük ger-
çekleşemez. Memleketimizde okul kooperatiflerinde yer alan fark-
l ı  uygulamalara k ısaca değ inelim : 

1951 yı l ındanberi yürürlükte olan okul kooperatifleri ana söz-
leşmesinin baz ı  maddeleri zamanla değ iş tirilmiş lerdir. Kooperati-
fin yı l sonunda elde edece ğ i fiyat fark ı  orta ve yüksek okullarda 
k ısmen de olsa risturn olarak da ğı tılmakta, ilk okullarda ise, ris-
turn tamamen b ı rak ı larak değ iş ik sermayelerin miktarlarma göre 
kar olarak da ğı tı lmaktadır. Durum ş öyledir 

Karın % 50 si sosyal yard ım için okula, 
% 25 i yedek akçaya 
% 25 i sermaye paylar ı  oranında ortaklara da ğı tı lır. 

Bu duruma göre Türkiye'de yaln ız okul kooperatiflerinde bi-
le kooperatif in ne demek olduğu, öğ rencilere değ iş ik şekilde öğ -
retilmektedir. Bu durum, kooperatifçilik e ğ itimi bak ımından bü-
yük bir hatad ır. Çünkü, memleketimizde 1971 istatistiklerine göre 
38 292 ilk okul ve 134 616 ilkokul öğretmeni vard ır. Ilkokullarm 
3 455 i il ve ilçe merkezlerinde, 34 837 si kasaba, bucak ve köyler-
dedir. 

Türk halk ının tamam ının ilkokuldan geçmesi ve her ilkokulda 
okul kooperatifi kurulmas ı  mecburi olduğuna göre bütün Türk ço-
cuklarına kooperatifler ilk defa olarak kare' bir ş irket halinde gös-
terilmekte ve tamt ı lmaktad ır. Kar, sermaye paylar ı  oranında dağı -

tı lmaktad ır. 
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Bu gibi hatalar ı  bütünüyle ortadan kald ırmak ve tam ayarl ı  
has bilgi olarak kooperatifçili ğ i öğ rencilere ve halka do ğ ru olarak 
duyurmak devletin görevidir. 

5) S ı kı  kontrol (Vesayet) ili ş kileri 

Kooperatifin kurulu şunda görev, ona ihtiyac ı  olan ortaklara 
aittir. Do ğ rusu ve asl ı  budur. Fakat geri kalm ış  ülkelerde halk bu 
bilgiden yoksundur. Devlet ise toplum kalk ınmas ına yard ımcı  ola-
cağı na inandığı  kooperatifleri memlekete yaymak, halk ı  bundan 
faydaland ırarak kalk ınd ırmak dü şüncesiyle i şe kendisi el atabilir. 
Yol gösterir ve kooperatifler kurdurur. Ba ş langıçta bu tutum nor-
mal görülür. Fakat do ğ ru yol şudur ki, devlet bir yandan e ğ itime, 
bir yandan mali desteklemelere ve denetime önem vererek k ısa za-
manda kooperatifçili ğ i halka tan ı tmal ı  ve her kooperatifi kendine 
hakim bir duruma getirerek yava ş  yava ş  s ı kı  kontrolu ve vesayet 
şeklini hafifletmeli, en uygun zaman ında kooperatifleri kanun ve 
anasözleşmeye sad ı k hür bir te ş kilat halinde serbest b ırakfnal ı dır. 

Halbuki baz ı  devletler buna önem vermemekte ve kooperatif-
lerin bütün iradesini kendi elinde uzun y ı llar yürütmektedir. Bu 
durum çok zararl ı d ır. Kooperatifçilik ana ilkelerine uygun de ğ ildir. 
Kooperatif sevgisini azalt ır. Ortaklar ı  'kooperatifçilikten so ğutur. 
Kooperatifçilik bilgilerini yozlazt ı rır. Kooperatifleri kamu kuru-
luşu ş ekline döndürür. Milyonlarca kooperüatif orta ğı nm üstün 
fikirlerinden fayda görmesine de engel olur. 

Devlet - Kooperatif ili ş kilerinde vesayet ba ş langıçta normal 
karşı lanabilir. Fakat devletin gücüne ve halk ın kabiliyetine göre 
uygun bir süre içinde buna son verilmesi laz ımdı r. 

6) Kooperatifleri devletle ş tirme : 

Adına kooperatif denildiğ i halde kooperatifçilik ilkelerine hiç 
uymadan ve ortaklara hürriyet tan ı mayan, özel mülkiyet hakk ını  
kaldıran, zorlama ve bask ı  ile kurulup i ş letilen te şkilâtlar da 
vard ır. Rusyada Kolhozlar ve İsrailde Kibutzlar bu ş ekildedir. 
Kibutz'lar ötekinden birazc ık daha yumu ş akt ı r. 

Bu kuruluş lara kooperatif ad ı  verilmemeli idi. Çünkü koo-
peratif demek ne demektir, bunu halk bütün dünyada tek bir ör-
nek olarak tan ımalı dır. Bu gibi kuruluş lar terim yönünden koo-
peratif anlay ışı na zararl ı dı r. İ limde, fende, sanatta ve felsefede 
her terimin kendine has bir tek kavram ı  vard ır. 
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Gerçek keoperatifier demokratik kurulu ş lar. Mülkiyet hakları  
giri ş  - ç ı kış  serbestliğ i, e ş it oy hakk ı , yönetim ve denetimde 
kanuna, anasözle ş meye ve genel kurul kararlar ına sadakat olma-
d ıkça o te ş kilât ın ad ı na kooperatif denilemez. 

III — TÜRK İYE DEVLET — KOOPERATIF İ LİŞ KİLERİ  
TARİ HÇES İ  

A — Osmanl ı  Devleti zaman ı nda : 

Osmanl ı  Devleti zaman ında memleketiMizde kooperatif te ş -
kilâtlar ı  görülmemektedir. Memleket Sand ı klar ı  koperatif say ı la-
maz. Osmanl ı  Devletinin son y ı llar ında birkaç kuruluş a rastlanm şı -
sa da Devlet - Kooperatif ili ş kisine müsait bir ortam has ı l olma-
mış t ı r. 

Yaln ızca hukuk yönünden 28.2.1332 (1916) tarihinde kanunla-
şan Ziraat Bankas ı  Muvakkat Kanununun 2. madde 7. f ıkras ında 
kooperatif kelimesi ilk defa yer alm ış tı r. 

B — Cumhuriyet devrinde : 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulu şundan itibaren devletin kope-
ratifle ili ş kileri ciddiyetle ba ş lamış tır. Ve devam etmiş tir. 

1) 5.1.1924 gün ve 396 sayı l ı  kanunla Ticaret'i Berriye Kanunu 
10. maddesine bir f ıkra eklenerek kooperatif ş irketler kurulu şuna 
yol verilmiş tir. Bu kanun Cumhuriyetin kurulu şundan 68 gün son-
ra ç ıkarı lmış tı r. 

2) 21.4.1924 gün ve 498 say ı lı  itibar' ı  Zirai Birlikleri kanunu 
çıkarılarak tar ım alanında çiftçilere kredinin kooperatifler yoliyle 
verilmesi hükme bağ lanmış tır. Fakat o y ı llarda kooperatif anla-
yışı  yayg ın olmadığı ndan ve Ziraat Bankas ı n ın kredi dağı tma im-
kanları  yeterli bulunmad ığı ndan bu kanun uygulanamam ış tır. 

3) 24.3.1925 gün ve 586 say ı l ı  kanu ile Ankara'da görevli me-
mur ve müstandemlere yar ımş ar aylıkları  tutarında avans veril-
mesi öngörülmüş  ve 168.000,— lira tutan bu avans sermaye olarak 
doğ rudan doğ ruya hazineden koperatife aktar ılmış tır. Böylece 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk tüketim kooperatifi olan (Ankara Me, 

 murlar Kooperatif Ş irketi) devlet eliyle ve devlet deste ğ iyle 396 
sayı lı  Ticaret'i Berriye kanununa göre 8.4.1925 tarihinde kurulmu ş -
tur. Halen faaliyettedir. 
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4) 1926 yı lında 865 say ı l ı  Ticaret Kanunu ç ıkarı lmış  ve bu 
kanunun 6. fasl ığı m teş kil eden 478 ila 502. maddeleri her konuda-
ki kooperatiflerin kurulu ş una yol göstermi ş tir. 

5) 1929 yı l ında Itibar ı  Zirai Birlikleri Kanunu yürürlükten 
kald ı rı lmış  ve onun yerine 1470 sayı l ı  Zirai Kredi Kooperatifleri 
Kanunu ç ı karı lmış tır. Memleketimizi"' tar ım kredi kooperatifleri 
1935 y ı l ına kadar bu kanun ile kurulmu ş lardı r. 

6) 1935 yı l ında 2834 say ı l ı  Tarım Satış  Kooperatifleri ve Bir-
likleri Kanunu ç ıkarı lmış tı r. Bu günkü tar ım satış  kooperatifleri 
ve birlikleri bu kanun ile kurulmu ş  olup çal ış maya devam etmek-
tedirler. Bu kooperatifler devlet plan ı , devlet desteğ i ve devlet yö-
netim ve denetimi alt ında yürütülmektedir. 

7) 1935 yı lında 1470 say ı lı  kanun da yürürlükten kald ırı lmış  
ve 2836 say ı lı  Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ç ıkarı lmış tır. 
Tarım Kredi Kooperatifleri 1972 y ı lına kadar bu kanunla T.C. Zi-
raat Bankas ın ın vesayeti alt ında yürütülmüş tür. 

8) 3780 say ı lı  Milli Korunma istinaden 1944 y ı lında K/513 
sayı lı  Koordinasyon Heyeti karariyle küçük sanat kooperatiflerine 
ham madde da ğı tımı  karara bağ lanmış  ve yı llarca memleket ça-
pında bütün küçük sanat kooperatifleri ortaklar ı na özellikle do-
kumac ılara devlet eliyle (T. Halk Bankas ı  arac ı lığı  ile) ham mad-
deler dağı tılmış tır. 

9) 1957 y ı lında 865 sayı l ı  Ticaret Kanunu yürürlükten kald ı -
rı lmış  ve 6762 say ı lı  Türk Ticaret Kanunu ç ıkarı lmış t ır. 6. fasl ım 
te şkil eden 485 Ila 502. maddelerinde kooperatif hükümleri k ı s-
men değ iş tirilmiş  ve sermayedeki ortak paylar ı  rayiç piyasaya uy-
gun miktarlara ç ı karı lmış tı r. 

10) 1961 yı lında koperatifçilik Türk Tarihinde ilk defa olarak 
Anayasa'da bir maddeye yerle ş tirilmi ş tir. 

«Mad. 51 — Devlet, kooperatifçili ğ in gelişmesini sağ layacak 
tedbirleri al ı r.» 

İş te Devlet - Kooperatif ili ş kilerinin yönü bu suretle Anayasa 
hükmü olarak en iyi ş eklini almış tır. 

11) 1969 yı lında 1163 say ı l ı  Kooperatifler Kanunu yürürlü ğ e 
girmiş  ve birlikler, merkez birlikleri, milli kooperatifler birli ğ i 
kuruluş larına yol aç ı lmış tır. 
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12) 28.4.1972 tarihinde 2836 say ı lı  kanun yürürlükten kald ırı l-
mış  ve 1581 sayı l ı  Tarım Kredi Koperatifleri ve Birlikleri kanunu 
yürürlüğe girmi ş tir. 

Bu kanun 21 000 Türk köyünü içine alan tar ım kredi koope-
ratifleri üzerindeki Ziraat Bankas ını n vesayetine son vermi ş , böl-
ge birlikleri, merkez birlikleri, bankalar ve sigorta te ş kilatları  kur-
ma yetkilerini tan ımış t ır. Tarım kredi koperatifleri çok amaçl ı  
kooperatif ş ekline dönü ş türülmü ş tür. 

Bu kanunda Devlet - Kooperatif ili ş kileri, merkez birliğ i ge-
nel müdürlüğünün Bakanlar Kurulu karariyle atanmas ı  ş eklinde 
görülmektedir. Yani, devlet kendisi, ili ş kisinin şeklini kanuna yer-
le ş tirmiş tir. 

13) , 25.12.1969 gün ve 1196 say ı l ı  Tütün Tarım Satış  Koopera 
tifleri Kanunu yürürlü ğe girmiş  ve memleketin tütün üretimini 
özel bir şekilde koperatifle ş tirmeye yol vermi ş tir. 

14) Yukarı da s ıraya konulan kanunlar d ışı nda koperatifçili ğ i 
teşvik yönünden diğer baz ı  kanunlara da kooperatiflerle ilgili 
maddeler konulmu ş tur : 

a) (1956) - 6831 say ı l ı  Orman Kanunu madde 40 ve 66 Orman 
kooperatifleri hakk ında. 

b) (1958 - 7116 say ı lı  Imar ve Iskân Bakanl ığı  Kanununun 10. 
madde (e) f ı krasında yap ı  kooperatifleri hakk ında. 

c) (1963) - 227 say ı lı  Türkiye Süt Endüstrisi kanununun madde 
3 son fı kras ı , sütçülük kooperatifleri hakk ında. 

d) (1963) - 274 sayı l ı  Sendikalar kanununun madde 14 (j) f ık-
ras ı , iş çi tüketim kooperatifleri hakk ında. 

e) (1971) - 1497 say ı l ı  Çay Kurumu kanununun 3. madde (d) 
fıkras ı  ve 10. madde (e) f ıkras ı , çay üreticileri yard ımlaş ma koo-
peratifleri ve birlikleri hakk ında. 

IV — TÜRKIYE DEVLET - KOOPERATIF ILI ŞKILERINE 
BU GÜNKÜ DURUMU 

1 — Mevzuat yönünden : 

Yukarıda detaylariyle arz olunduğu üzere, devletimiz Cumhu-
riyetin kurulu şundan beri devaml ı  olarak koperatifler hakk ında 
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kanunlar, kararnameler ç ıkarmış  ve özellikle tar ım sektörünü koo-
peratifleş tirmek için büyük teşebbüslere destek olmu ş tur. 

Ancak ,tarım satış , tarım kredi, tütün, küçük sanat gibi ko-
nular ayr ı  ayrı  kanunlar ve kararnamelerle birbirinden farkl ı  ku 
ruluş  yönetim denetim ve finansman kurallar ına sağ lanmış lardır. 
Diğer kooperatifler ise 1163 say ı lı  Kooperatifler Kanununa ba ğ l ı  
ve üst kurulu ş  inıkanlarma sahip en iyi, ba ğı msız bir kooperatif-
leşme yoluna 1969 y ılında kavuşmuş lardır. 

Devletimizin kanun koyucu organlar ı  henüz kooperatifçilik 
üzerinde derin bir incelemeye ve kar şı laş t ırmaya girememiş  du-
rumdadırlar. 

Türk Kooperatifçilik Kurumunun 1947 y ı l ındaki ikinci kong-
resinde kanun komisyonunca şu dilek karara bağ lanmış t ır : 

«Her konuya ayr ı  ayrı  kanun değ il, bütün kooperatiflere Ş a-
mil bir tek kanun yap ılması .» 

Aradan 26 yı l geçtiğ i halde bu dü ş ünce bir defac ık olsun Mec-
lislerde ciddiyetle ele al ınmamış tır. Bu gün çe ş itli kooperatifler 
arasında farkl ı  uygulamalar devam etmektedir. 

2 — Devlet organlar ının iliş kileri yönünden : 

Kooperatif kanunlar ına göre bütün {kooperatiflerle ilişkinin 
esas ı  Ticaret Bakanl ığı na bağ lı dı r. 

Ayrıca, yap ı  kooperatifleri için Imar ve Iskân Bakanl ığı , Tü-
tün Tarım Satış  Kooperatifleri için Tar ım Bakanlığı , Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı  denetim ve gözetim hakk ına sahiptirler. 

Orman Bakanl ığı  da orman kooperatifleri ile ilişki kurmak-
ladı r. 

Köy İş leri Bakanl ığı  köy kalkınma kooperatifleri ile geni ş  çap-
ta meşgul olmaktad ır. Hatta kanuni bir mecburiyet bulunmad ığı  
halde Köy İş leri Bakanl ığı nın kooperatiflerle ili şkileri kısa za-
manda üstün bir dereceye yükselmi ş tir. Plan, proje, eğ itim, ba-
bş  ve kredilerle finansman yard ımları , pazarlama, denetim gibi 
ilişkiler -ve yard ımlar yalnızca Bakanl ık merkez kooperatifçilik 
dairesinde değ il, köylülere yaklaşma bakımından taş ra illerinde ku-
rulmakta olan bürolarla da ayarlanmakta ve kolayla ş tınl ınakta-
dar. t 

Bunlardan ba ş ka : 
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— Sanayi Bakanl ığı  Küçük Sanatlar Dairesi Ba ş kanlığı , 
— T.C. Ziraat Bankas ı , 
— T.C. Halk Bankas ı  
— Sosyal Sigortalar Kurumu I şçi Meskenleri ve In ş aat Mü- 

dürlüğü, 
- Et ve Bal ı k 'Kurumu Genel Müdürlü ğü, 
— T. Ş eker Fabrikalar ı  A.O. 
	gibi resmi daireler de kooperatiflerle devaml ı  ilgi kur- 

maktad ı rlar. 

3 — Kurulu ş , yönetim, denetim ve kooperatifçilik ana ilke-
leri yönünden : 

Kanunlar ı  ayrı  olan ve kurulu ş , yönetim, denetim ve koopera-
tifçilik ana ilkelerine ba ğ l ı l ık yönünden farkları  bulunan koopera-
tifler vard ır. 

Tarım Satış  Koperatifleri ve Birlikleri, Tar ım Kredi koope-
ratifleri ve birlikleri, Tütün Tar ım Sat ış  Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleri ile Genel Birli ğ i, 1163 say ı l ı  Kooperatifler Kanununa 
göre kurulanlardan farkl ı dırlar. Bu farklar ortadan kald ır ı lma-
l ı dır. 

Devlet Planlama Te ş kilatı  da bu dü şünceyi üçüncü 5 y ı llık kal-
kınma plan ında şu suretle aç ı klam ış t ır : 

«Kooperatiflere örgütlenme ve e ğ itim konular ında devlet des-
teğ i sağ lanacak, kooperatif ortaklar ın ın hak ve menfaatlann ı  ko-
ruyucu bir denetim düzeni gerçekle ş tirilecek ve sun'i kooperatif-
leş meler önlenecektir.» 

««Kooperatifçilik, ortaklar ına eş it haklar tan ıyan ve eş it so-
rumluluklar yükleyen demokratik örgütler olarak geli ş tirilecektir.» 

4 — Maddi Yard ım ve Kredi Yönünden 

Bazı  koperatifler ba ğış  ş eklinde büyük yard ım görmektedir. 
Kredi yönünden de devaml ı  olarak devlet ilişkilerinden faydalan-
maktad ırlar. Mesela, tütün tar ım satış  kooperatifleri ile tar ım 
kredi kooperatifleri ve birliklerinin kurulu ş  safhas ında devlet 
bütçesinden 100 er milyon lira yard ım kanun ile hükme bağ lan-
mış tır. 

Köy İş leri Bakanl ığı nın desteğ ine layık köy 'kooperatiflerin-
den bir çoğu Bakanl ıktan bağış  halinde para almaktad ırlar. 
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Diğ er kooperatiflerden pek ço ğu hiç bir kredi sağ layamamak-
tad ın 

Bu durumda devlet - kooperatif ili ş kilerinin maddi yard ım ve 
kredi yönü adalete uygun de ğ ildir. E ş itlik prensibi yoktur. Devlet 
Planlama Te ş kilat ın ın da bu dü şüncede olduğu yukar ı da arz olun-
muş tur. 

5 — Eğ itim yönünden : 

Türkiyede devlet - kooperatif ili ş kilerinin eğ itim yönü hemen 
hemen yok denilecek durumdad ı r. 

Hef ne kadar Köy İş leri Bakanl ığı , T.C. Ziraat Bankas ı , Türk 
Kooperatifçilik Kurumu bu konuda gayretler sarfetmekte iseler 
de bu çal ış malar eğ itime elveri ş li ve yeterli değ ildir. 

Türkiyede kooperatiflerden faydalanarak olan nüfusun yal-
n ızca köylere ve çiftçilere mahsus 1970 y ı lı  oran ı  % 64,1 dir. Sa-
yı s ı  23 milyondur. 

Ş ehir ve kasabalardaki yap ı , tüketim, küçük sanat, esnaf ke-
falet kooperatifleri mensuplar ı  da hesaba kat ı lırsa 30 milyonu 
bulur. 

Merkezi bir te şkilattan mahrum olarak birbirinden habersiz 
üç be ş  kurs ile bu nüfusa kooperatifçilik tamt ı lamaz. Koopera-
tifçiliğ in muhtaç oldu ğu en önemli yard ım eğ itimdir. 

Ayr ıca yukarıda arz olunduğu üzere Milli Eğ itim Bakanl ığı  
taraf ından kooperatifler memlekete kar şı  ş irket şeklinde tanı tı l-
maktad ır. Bu hatan ın memleketimize ne büyük zarar verdi ğ ini 
yüksek takdirlerinize arz ederim. 

6 — Üst kuruluş  örgütlenmeleri yönünden : 

Anayasam ızda demokratik, layik ve sosyal bir hukuk devleti 
olarak tavsif edilmi ş  olan devletimizin mensuplar ı  bütün haklarda 
ve görevlerde e ş it gösterilmi ş tir. 

Ayrıca, devlet milleti ve milletin haklar ını  korumakla da yü-
kümlüdür. 

Bu gün baz ı  kooperatif birlikleri devlet taraf ından kurulmak-
ta, kurulu ş  masraflar ı  hazineden ödenfekte, genel müdürler ve 
bazı larının deneticileri devlet taraf ından atanmaktad ır. K ı smen 
vesayet alt ındadırlar. 
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Hatta, tar ım satış  kooperatifleri birli ğ inin ve Türkiye Tütün 
Tarım Satış  Kooperatifleri Genel Birli ğ inin genel müdürleri Ti-
caret Bakanlrğı nca, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ inin 
genel müdürü Bakanlar Kurulunca atanmaktad ır. 

Diğer kooperatif birlikleri ve merkez birlikleri ise tamamen 
kendi ba ş larına serbest b ırakı lmaktad ı r. Ancak, resmi formalite 
ve izin alma yönlerinden bu bölümdeki üst kurulu ş lar da farkl ı  
ş ekilde muamelelere tabi tutulmaktad ırlar. 

Isim bak ımından bile farklar gözden kaçmamal ı dır. Meselâ 
tütün kooperatiflerinde (Merkez Birli ğ i) yerine (Genel Birlik) ad ı  
verilmiş tir. 

Son yı llardaki geli şmelerle memleketimizde kooperatifler ve 
üst kurulu ş ları  hı zla çoğalmaktad ır. E ş itsizlikle uygulanan ili şki-
ler ortaya problemler ç ı karacakt ır. Bu husus bir an önce ele al ın-
malı  ve kooperatifler eş it haklara kavu ş turulmal ı dır. 

V — DEVLET - KOOPERAT İF İ LİŞ KİLERi YÖNÜNDEN GÖ-
RÜŞ  VE İSTEKLER 

1 — Kooperatifler Bakanl ığı  Kurulmal ı dır : 

Yukarıda arz olunduğu üzere memleketimizde devlet koope-
ratif ili ş kileri vard ır. Sarnimidir. Hükümet programlar ında, kalkın-
ma plânlannda yer verilmektedir. Fakat ne yaz ık ki koordinasyon 
uygulamas ı  yoktur. Çe ş itli Bakanhklarda, çe ş itli kamu kurulu ş -
larında farkl ı  ş ekillerde ve birbirlerinden habersiz yürütülmekte-
dir. • 

Bu gün memleketimizde kooperatifçilik o kadar yayg ın hale 
gelmiş tir ki bir Bakanl ığ a ve merkezi bir yönetim ve denetime ihti-
yacı  acil durumdad ır. 

Bu hususlar dikkata al ınarak en kısa zamanda bir KOOPERA-
TIFLER BAKANLIĞ I kurulmalı dı r. 

2 — Kooperatifçilik eğ itimi okullarda programa alınmalı dır. 
Ayrıca kooperatifçilik okulları  kurulmal ıdı r. 

Milli Eğ itim Bakanlığı nın yönetiminde 1971 istatistiklerine 
göre 38.292 ilk okul, 1712 ortaokul, 430 lira, 89 Ö ğretmen okulu ve 
bir kısım meslek okulları  vardı r. 

Normal eğ itim çocukluktan ba ş lar. Bütün Türk öğ rencilerine 
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kooperatif bilgileri ilk okuldan ba ş latı larak üniversitelere kadar 
öğ retilmelidir. Bu suretle kooperatifçilik Türk Milletinin gönlü-
ne ve zihnine yerle şecektir. En önce ilk okullardaki okul koope-
ratifleri dolay ısiyle düşülen hatal ı  tan ı t ım ortadan kald ırı lmalıdır. 

Her çocuk büyüdü ğü zaman kooperatifçili ğe ihtiyaç duyacak-
tır. Bu gün memlekettmizdeki kooperatif ortaklar ının pek çoğu 
kooperatif teriminin kavram ını  bilmemekte ve dü şünmemektedir-
ler. 

Her derecedeki okullarda birer okul kooperatifi kurulmas ı  
1951 yı lındanberi uygulanmakta iken bu gün Milli E ğ itim Bakan-
lığı nda kooperatifle ilgilenen ve kooperatif konular ındaki soruları  
cevaplayacak bir şube dahi yoktur. Okul kooperatifleri üzerinde 
durulmamakta, hiç bir ilgi kurulnıamakta, üst kurulu ş lar düşünül-
memektedir. Yani Milli E ğ itim Bakanlığı  kooperatifle hiç bir orga-
nize ilgi kurmamaktad ır. 

Halbuki Türk Milletini kooperatif e ğ itimine kavuş turacak en 
uygun ortam Milli Eğ itim Bakanl ığı ndadır. Okulları , öğ retmen-
leri, il ve ilçe te şkilatlar ı  vardır. 6 milyon öğrenci ile her an karşı  
karşı yadır. 

Her ne kadar okul kitaplar ından bazılarında kooperatifçiliğe 
de kısaca dokunulmakta ise de bu da ğı nık yaz ılar toplu ve köklü 
bir kooperatif bilgisi ve inanc ı  sağ layanıamaktad ı r. 

Bu gün kooperatif eğ itim ve tanı tımı  ile ilgili çalış malar çok 
dağı nık ve programs ız olduğundan faydas ız yürümektedir. 

Köy İş leri Bakanlığı nın gerek kooperatif yöneticilerine eğ itim, 
gerekse kooperatif ortaklar ına ön eğ itim olaı:ak uyguladıkları  
seminerler ve kurslar bir yandan çok külfetli olmakta, bir yandan 
da memleketi tatmin edecek geni ş liğe kavu şamamaktad ır. Halbuki 
Milli Eğ itim Bakanlığı nın her türlü imkanlar ı  elindedir. Haftada 
bir saatlik dersi programa koymu ş  olsa bütün memlekete ışı k 
saçar. 

Bu konuda Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafmdan Milli 
Eğ itim Bakanlığı na  teklif 21.3•.1952 tarihinde yapılmış tır. (Karın-
ca : Sayı  184 Sayfa 11) Fakat bir sonuç almamarruştır. 

Ayrıca bu gün mevcut otelcilik okullar ı , ticaret liseleri, tar ım, 
sağ lık, orman ve meslek liseleri gibi kooperatifçilik okullar ı  da 
aç ı lmal ı dı r. 

pe
cy

a



22 	 DEVLET - KOOPERAT İ F 
İ LİŞ Kİ LERİ  

İ lk, orta ve yüksek okullarda programa al ınacak dersler koo-
peratif ortaklar ına yeteri kadar bilgi kazand ırır, zemin haz ırlar. 
Kooperatifçilik okullar ı  ise en büyük ihtiyac ım ız olan kooperatif 
personelini, kooperatifçi liderleri ve kooperatif ö ğ reten öğ retmen-
leri yeti ş tirir. 

Kooperatif ancak onu bilenlerin ve ona candan inananlar ın 
elinde iş letilirse i ş e yarayabilir. 

Milletler Aras ı  Kooperatif Birli ğ inin 1951 yı lı nda Kopenhag'da 
yapt ığı  18. kongrede al ınan eğ itim hakkındaki kararı n bir cümlesi 
ş öyledir : 

«Kooperatifçiliğ in geliş mesi isteniliyorsa önce eğ itim üzerinde 
dıtrulmalıdır. Eğ itim ilk okullardan baş latılmalıdır.» 

Hatta Rochdale öncüleri bile dünyan ın ilk kooperatifini ,kur-
dukları  zaman eğ itimi programlar ına almış lard ı r. 

Devletimiz bu yöndeki gecikmelere son vermeli ve Milli E ğ i-
tim Bakanlığı n ı  görevlendirmelidir. 

Devlet Plânlama Te ş kilatı nın 3. be ş  yı ll ı k kalk ınma plân ındaki 
kooperatifle ş me bölümü uygulanabilirse büyük baş arı  sağ lanabi-
lir. Candan diledi ğ imiz budur. 

3 — Kooperatifçilik ana ilkeleri titizlikle korunmal ı d ı r. De-
netim plânlanmal ı d ır. 

Kooperatifçili ğe candan bağ l ı  gerçek kooperatifçiler yaln ızca 
ana ilkelere sad ık kooperatifleri sevebilirler. Ömürlerini o yolda 
halka hizmet ülküsiyle vakf ederler. Kooperatifçilik ana ilkeleri 
yönünden olan, kooperatifçiliğe yak ış mayan te ş ebbüslere giri ş en 
kooperatif adl ı  teşekküller gerçek kooperatifçi yöneticiler bula-
mazlar. Sun'i kooperatifler sun'i yöneticiler taraf ı ndan, ş ahsi men-
faatlan için yürütülür ve bütün ortaklara zarar verir. 

Türkiye'de bu çağ larda ortaklar ın kendileri kooperatiflerini 
demokratik ve samimi bir ilgi ile do ğ ru yola döndürememektedir-
ler. Devletin bu noktadan büyük bir görev yüklenmesine ihtiyaç 
vardı r. 

Dileğ imiz Türkiye'de bütün kooperatiflerin ayni şekilde ve 
devaml ı  olarak denetlenmesi ve ana ilkelere uygun hareketlerinin 
sağ lanmas ı  ve korunmas ı dır. 

Bu hususta özel bir kanun ç ı kar ı lmas ı  ve en az iki y ı lda 
bir defa her kooperatifin ve her üst kurulu ş ların resmi bir tefti ş  
ve denetim ile doğ ru yolda yürütülmesi zaruridir. 
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Dürüst yürüyen hiç bir kooperatifin tefti ş ten ş ikayeti görül-
mez. Dürüst yürümeyen kooperatiflerse denetim ve tefti ş  aleyhin-
dedirler. 

Bu konuda devlet te ş ekkülleri (İnş aallah kooperatifler bakan-
lığı ) Milli Kooperatifler Birli ğ inden, Merkez Birliklerinden ve Böl-
ge Birliklerinden de faydalanabilirler. 

Ancak, müeyyidesinin gününde uygulanmas ına yetkili bir özel 
denetim kanununa ihtiyaç vard ır. Çünkü, bu günkü mevzuat ile 
Ticaret Bakanl ığı  herhangi bir kooperatifi aylarca u ğ raşarak tefti ş  
edebilmekte ve sonucunda gerekirse ticaret mahkemesine bir dava 
açma yetkisine sahip bulunmaktad ı r. Mahkeme yı llarca sürmekte, 
bu zaman içinde sun'i yöneticileri taraf ından kooperatif yok edil-
mekte, ve bütün ortaklar a ğı r zarara uğ ramaktad ırlar. 

Bu sebeple bütün kooperatifleri denetim alt ında bulundurma 
ve kooperotife zarar veren kötü niyetli yöneticileri derhal yerinden 
uzaklaş tırma yetkisi sağ layan bir kanun ile tek bir denetim mer-
kezi veya Federal Almanya'daki örne ğe uygun denetim birlikleri 
kurulmal ı dır. Son kalk ınma plânındaki : «Kooperatif ortaklar ı= 
hak ve menfaatlar ını  koruyucu bir denetim düzeni gerçekle ş tiril-
meli...» dileğ i en büyük ülküdür. Uygulanmas ı  geciktirilmeme-
lidir. 

1163 sayı l ı  Kooperatifler Kanununun 80. maddesine göre ku-
rulacak olan Danış ma Kurulunun faaliyete geçmesi de geciktiril-
memelidir. Devlet - Kooperatif ili ş kilerinirı  düzenlenmesi için Da-
nış ma Kurulundan da fayda , görüleceğ i aç ıkt ır. 

Her çeş it kooperatiflerin tamam ın ın ayni düzende yürütüle-
bilmesi için kooperatif, kanunlar ının tamam ı  ele alınarak eş itlik 
sağ layan tek bir KOOPERATİ FLER KANUNU çıkanlması  da ge-
ciktirilmemelidir. 

IV SONUÇ 

Memleketimizde kooperatifçilik benimsenmi ş tir. Toplum kal-
kınmasma en faydal ı  araç olarak kabul edilmi ş tir. Devaml ı  ş ekilde 
kurularak say ıs ı  bütün memleketi kaplayacak derecede ço ğalmak-
tad ın Fakat eğ itim, denetim, örgütlenme ve çe ş itli kanunlar yönün-
den büyük noksanl ıklar ve hatalar vard ır. Derhal bir Kooperatif-
ler Bakanl ığı  kurularak yukar ıda bütün detaylariyle arz etti ğ imiz 
hususlar dikkata al ınırsa, kanunlar diizeltilir ve tek bir koopera-
tiffir kanunu içinde toplan ırsa ba ş ta tarım alanı  olmak üzere bü-
tün milletimiz kooperatifçilikten fayda görerek ve h ızla kalk ına-
cakt ır. 
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Ertürk ŞENGÜN 
ZIRAAT YÜKSEK MÜHENDISI 

Serbest piyasa rekabet sisteminin cari oldu ğu diğer hür de-
mokratik memleketlerde oldu ğu gibi Ülkemizde de Kooperatifler 
i ş te bu karma ekonomi düzenimizin teminat ı  ve vazgeçilmez ınües-
seseleridin 

Kooperüatifler, t ı pk ı  özel te ş ebbüs gibi Devletin bizzat sevk ve 
yönetiminden uzak, mensuplar ının meslek ve geçimlerine ili ş kin 
konulara dayal ı  ve ortaklar ı n ın gönüllü olarak kurduklar ı  ve yöne-
timini de ortaklann ın yapt ığı  birer müessesedir. 

Kooperatiflerin yurt ekonornimizin halk ınmasındaki önemi ve 
kendilerinden beklenen hizmeti verebilecek seviyeye ula ş maları  için 
Devletin destek ve himayesine muhtaç olduklar ı  ve Devletin müda-
halesinden çok, onun d ışı nda ve fakat Kooperatiflere yak ın bir Koo-
peratif - Devlet ili şkisinin gereğ i 1961 Anayasamiz ın 51. maddesi 
ile ifade edilmek istenmektedir. 

1969 yı lında yürürlüğe giren°1163 say ı l ı  Kooperatifler Kanunu 
ile; Türk Kooperatifçili ğ i, ş ahsiyet ve anlam kazanm ış tır. Ancak 
uygulamada birçok noksanl ıklar' tesbit edilen Kooperatifler Kanu-
nunda özellikle bölgesel birliklerin kurulmas ına imkan vermesi, 
Kooperatifelrin Devletin murakabas ı  dışı nda ve gerekti ğ inde bu 
görevini emanet edece ğ i, bir Kooperatifler Mu ş avir Murakabe Te ş -
kilatı 'n ın kurulmas ı  ve her kurulan Kooperatifi"' bu te ş kilâta üye-
liğ inin şart ko şulmas ı , ortaklık hisselerinin Kooperatiflerde azami 
30.000.— liran ın uygunluvu devam etse dahi, Kooperatiflerin bir-
birlerine veya üst kurulu şlarına ortakl ıkta bu limitin mutlaka art-
t ırı lması ... gibi aksayan ve kanunda yer verilmesi ile Kooperatifle-
rimizin gelişmesinin daha sağ lam temeller üzerine oturtulmas ım 
mümkün kılacak konularda, gerekli de ğ iş ikliklerinin biran önce 
Meclislere götürülmesine ihtiyaç vard ır. 
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Bilindiği üzere Kooperatiflerin geli şmesinde dört temel unsu-
run önemi 'büyüktür. Bunlar; teknik, finansman, e ğ itim ve yasal 
tedbirlerdir: Bunlara k ı saca değ inmeye çal ış al ım : Kooperatiflerin 
teknik, eğ itsel ve finansman tedbirlerini sadece, Kooperatiflerin ge-
lişmesine temine çal ış an Devletten beklebek yanl ış  bir görü ş tür. 
Koopratiflerin bu yönde kendi bünyelerinde halledebilecek çaba 
ve gerekli sisteme girmeleri beklenmektedir. 

Kooperatiflerin bu problemlerinin çözümü tedricen önce kendi 
bünyelerinde, sonra i ş tirak ettikleri üst birlikler, Kooperatifler 
Bankası  daha önemlisi yukar ı da belirtilen yasa de ğ iş imiyle mutlaka 
realize edilmesi ümidinde olduğumuz Tefti ş  Birlikleri eliyle çö-
zümlerneye çal ış maları  gereklidir. Bunun güzel i ş leyen örneğ ini 
F. Almanya'da, Raiffaizen Kooperatiflerinde görmek mümkündür. 
Mevcut ş artlarımız dikkate al ınarak Memleketimizde de Koopera-
tiflerce ve bölgesel olarak kurulacak Mü ş avir Murakabe Organla-
rınca (Tefti ş  Birliklerince) Kooperatiflerimizin kurul şu - iş leyiş i 
faaliyetlerinin planlanmas ı  - proje uygulamalar ı  - kooperatiflerin 
veya projelerin birleş tirilmesi - proje de ğ iş imi veya kapasite geli ş -
tirilmesi - kooperatif ortaklann ın ve organlar ının eğ itimi - koope-
ratif ürünlerinin i ş  ve dış  pazarlarda sürümü ve sat ışı  - kooperatif 
yatırı mlarının süratle değ işen günün teknolojisine uydurulmas ı  
kooperatiflerin kendi kendilerini finanse edecek kurulu ş ların teş -
viki, ve geli ş tirilmesi - kooperatifler kanununda zaruret duyulan 
değ iş ikliklerin yasama organlar ına ulaş tırı lmas ı ... gibi konularda 
kooperatiflerin problemlerine yine kendilerinin yard ımcı  olmaları  
mümkün olabilir. 

Anayasamızın 51.. maddesindeki «Devlet Kooperatiflerin geli ş -
mesini sağ layacak tedbirleri al ır» derken, Kooperatiflerin yöneti-
mini Devlet yapar veya üstlenir diye dü şünmemek gerekir. Bu ifa-
de de; kanunlar çerçevesinde Kooperatifler kendi kendine kurulur, 
kendilerini yönetir ve murakabe eder, kar şı laş tıkları  problemlerini 
evvela kendileri halleder olabilmeleri için Devlet gerekli tedbirleri 
alır anlam ı  yatmaktad ır. 

Kooperatiflerin daha kurulu ş ta; niçin kurulduğu, nasıl çalış a-
caklar' ortaklara dü şen görevlerle yard ımcı  kuruluş lar ın ve bu ara-
da Devletin imkanlar ı  iyice araş tırı larak sağ lam temeller üzerine 
oturtulmas ı ; 

— Bilgili, 
— İ yi niyetli, 
— Yetenekli lider ve yönetici kadrolarla güçlendirilmeleri ş art-

tır. Bu ise, kooperatifin kurulaca ğı  alanda bu kuruluş ları  teşvik 
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eden, destekleyen te ş kilâtlann ve ş ahısların isabetli etüd, proje ve 
lider seçimiyle mümkün olabilir. 

Keoperatifler gönüllü kurulu ş lard ır. Kurucular ı  ve iş tirakçi 
leri kooperatiflerin kendilerine sa ğ layacağı  yarar ı  bilerek ona yak-
laşı rlar veya ortak olurlar. Kooperatifçili ğ in geli ş mekte olduğu 
ülkemizde, Köylümüze Kooperatiflerin genel faydas ı  ve çalış ma 
tarz ı  ile organlarının görev ve yetkileri, bu arada bir alanda kuru-
lacak kooperatiflerle daha geni ş  alanda benzer i ş  yaapn koopera-
tiflerin i şbirliğ iyle 'ele alabileceğ i konular, ortaklara ne yönde ve 
nas ı l fayda sağ layacağı  halka ve bilhassa köylümüze aç ık ve seçik 
bir ş ekilde anlat ı lmas ı , başarı lı  kooperatifçilik için büyük önem 
taşı maktadı r. Aksi halde, kooperatiflerin geli ş tirilmesi amac ı  ile de 
olsa sadece aşı rı  te şvik ve cazip tahriklerle kurulan kooperatifler ve 
bu kuruluş lara i ş tirak eden ki ş ilerin ortak olu ş ları  da ş ekli kal ı r. 
Bu böyle devam ettiğ i sürece kooperatifler say ısal olarak artsalar 
dahi, gerçekte kooperatifçili ğ in gelişmiş  olduğunu ifade etmezler. 
Hatta kooperatifçili ğ in bu anlamda te şvik edildiğ i geliş mekte olan 
ülkelerde, gerekli tedbirler al ınmas ı ; kooperatifleri bekleyen çok 
ciddi sorunlar doğabilir. Bu arada ortaklar ın meslek ve geçimle-
rine yönelik hizmetleri kendilerine konu, olmayan kooperatifler 
gerçekte karl ı  projeler de uygulasalar ortaklarca yeterince benim-
senmezler. Ortaklar ın ilgisinden uzak kooperatifler de mutlaka 
dağı lmaya mahkümdurlar. Bu tip kooperatifler ya şayan diğer ger-
çek başarılı  kooperatiflerin piyasadaki güvenirli ğ inede gölge dü-
ş -iitürler. 

Kooperatifler, itibarlar ını  piyasada korumak ve üçüncü ki ş ile-
re kar şı  güvenirliliklerini muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 
Geli ş miş  ülkelerde koperatifler, kendilerini oldu ğu kadar ayn ı  ismi 
taşı yan diğer kooperatifleri de korumak ve faaliyetlerini takip et-
mek dururnundad ırlar. Bu nedenle ellerinden geldi ğ ince dağı lma 
durumunda olan kooperatifleri içinde bulunduklar ı  güçlükten kur-
tarma çabalar ı  yan ında kooperatifin dağı lmas ına mani olamaz-
larsa diğer yak ın ve benzeri kooperatiflerle birle şerek dağı lma gibi 
kamu oyunda itibarlanm dü şürmeden dağı lma «fesih» sistemini 
usul edinmi ş lerdir. 

Bugün yurdumuzda henüz fonksiyonel hale gelmerni ş  veya de-
ğ işen ihtiyaçlara ve teknolojiye ayak uydurmad ıklan için aktivite-
sini kaybetmi ş  birçok kooperatif kurulu ş u mevcuttur. özellikle' 
kursal alanda kurulan kooperatiflerle, kentlerde kurulmas ına rağ -
men ortaklar ına hizmete yöneltilemedikleri nedeniyle faaliyete 
geçemeyip dağı lma durumunda bulunan birçok kooperatiflerin bu 
enfilasyonist zararlardan korunmas ı  gerekmektedir. Onların ciddi 
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operasyonlarla bulundukları  çevrede di ğer kooperatiflere kötü 
örnek olmalar ı  bakımından ya i ş  yapar hale getirilmeleri veyahutta 
yak ın ve benzer kooperatiflerle birle şerek dağı lma ş eklinde içinde,  
bulundukları  ç ı kmazdan kurtar ı lmaları  gerekmektedir. Aksi halde 
kooperatifçiliğ in geli ş mekte olduğu ülkemizde, yaşayan faal koo-
peratifler bu y ı kıntı dan zarar gördü ğü gibi; dağı lan kooperatiflerin 
bulunduğu çevrelerde çok uzun süre ikinci bir kooperatifin kuru-
luşu da o derece güç olacakt ır. 

Nasıl ki herhangi tüzel ki ş iliğe sahip bir müessese aleyhine 
bir kötü şayia onun piyasadaki ticari itibar ını  sarsarsa, kooperatif 
ismini taşı yan kurulu ş lardan herhangi birisinin aleyhine ç ıkan bir 
menfi propoğanda • da kooperatiflerin tümünü etkiler. Bu nedenle 
kooperatifler kendileri kadar di ğer kooperatifleri de takip etmek 
ve korumak durumundad ırlar. 

Kooperatiflerin kurul şuna müsaade eden ve onları  teşvik edip 
destekleyen resmi ve özel kurumlar ın kooperatifçiliğ in içinde bu-
lunduğu bu durumu dikkatten uzak tutmamalar ı  beklenmektedir. 

Yazı mızda konu edilen «Tefti ş  Birlikleri» Ülkemiz kooperatif-
çiliğ inin geliş mesi için kooperatiflerce ve fakat onlar ın üstünde ku-
rulan Müşavir ve denetim yetkileriyle teçhiz edilmi ş , ileride ku-
rulmas ı  arzu edilen ve beklenen bir yasal organd ır. 

Bu tefti ş  Birliklerinin hizmetine benzer faaliyetleri bir bak ı -
ma Köy İş leri Bakanl ığı  iislenmiş  bulunmaktad ı r. Adı  geçen Ba-
kanlık; Kooperatiflerin, sadece kanuni ayk ırı  uygulamalarını  sü-
rekli olarak izleyerek,. cezai müeyyidelere ba şvıirmay ıp kooperatif-
lerin ihtiyac ı  olan finansman kaynaklar ı  yanında metot ve teknik 
bilgileri de illere kadar yay ı lan kurulu ş ları  ile kendilerine veren bir 
bakıma kooperatiflerin yan ında ve onlarla omuz omuza çal ış an ve 
fakat gerçekte onun d ışı nda bulunmas ı  ile bünjemize uygun koo-
peratifçiliğ imizin bugünkü durumunun icap ettirdizi, bir özellik 
arzetmektedir. 

Kooperatifler Kanununda gerekli de ğ iş ikliklerin yapılarak, 
kooperatiflerin bu hizmetini üstlenecek kurulu ş ların yasal olarak 
teş kilinden sonra ve bu kurulu ş lar yeterli hale geldikçe kamu ku-
ruluş lannca yürütülmekte olan, bu kabil bir k ı sım hizmetlerin ko-
nu edilen kurulu ş lara devredilmesi ve onlarca yürütülmesi müm-
kün olabilir. Ş imdilik önemli olan, bu hizmetin gerektirdiğ i yasal 
tedbirlerin ele al ınmış  olnias ı d ır. Bu nedenledirki, 1163 Say ı lı  Koo-
peratifler Kanununda hür, demokratik ve otonom kooperatifçili-
ğ imizin kendi kendine yeter hale gelmesini mümkün k ılacak bir 
kısnh zorunlu değ iş ikliklerin yap ı lmas ına ihtiyaç duyulmaktad ır. 
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KIBRIS TÜRK KOOPERATIFÇ İ LIKHAREKETt 

Hikmet B İÇENTÜRK 

Kısa bir süre önce K ıbrı sa yapt ığı mız bir tetkik seyahat ında 
Adan ın Türk kesiminde kooperatif hareketin bugünkü durumu ve 
sorunları n ı  ilgililerle tart ış ma imkâm bulduk ve bu konuda ilginç 
bilgiler edindik. 

Türk köylerinde ilk kooperatifler 1927 y ı lında kurulmaya ba ş-
lamış  ve bu yı l zarfında 7 kooperatif kurulmu ş tur. Londra ve 
Zürih Antlakmas ının imzalanmas ına kadar ( Ş ubat 1959) Türk ve 
Rum Kooperatifleri bir merkezden ve. İ ngiliz olan bir mukayyidin 
nezareti alt ında idare ediliyordu. Bu tarihte Kooperatifler kanunu 
tadil edilerek biri Rum, biri de Türk olma üzere cemaat esas ına 
göre iki mukayyit ba ş kanlığı nda kooperatiflerin yeniden te ş kilat-
lanmas ı  sağ lanmış tı r. 

Türk kooperatifçilik hareketinin ayr ı  olarak te ş kilâtlanmas ı  ve 
gelişmesi 1959 - 1963 dğnemine rastlar. 1959 y ı lında iki ayn mukay-
yidin tayini, iki ayr ı  Kooperatif Dairesi ile iki ayr ı  Kooperatif Mer 
kez Bankas ının kuruluşu tahakkuk etmi ş tir. 

Kıbrıs Türk Kooperatifçili ğ inin Türk ve Rum cemaatleri ara-
sındaki çat ış maların baş ladığı  1963 yı lı  sonuna kadar olan istatistik 
kayı tları  şöyledir; 

Koop. Nevileri 1955 , 1963 

Tarım, Kredi ve Tasarruf Koop. 122 176 
Tasarruf Bankalar ı  8 18 
Tüketim Kooperatifleri 57 "96 
Pazarlama ve Di ğer 8 28 

195 318 
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Barış  Harekat ına kadar geçen Rum sald ırı ları  devrinde Türk 
köylüsii kendini savunmaktan ba şka bir i ş le uğ raş maya imkân 
bulamamış  ve bu vesile ile kooperatifçilik de bu devrede büyük 
zarar görmü ştür. 

Barış  Harekat ına müteakip, K ıbrı s Türk Toplumunda koope-
ratif harekette yeni bir dönem ba ş lamış , tek gayeli kooperatifler 
yerine köylerde üretim, kredi pazarlama ve tüketim i ş lemlerini bir 
arada yürüten çok gayeli kalk ınma kooperatifleri kurulmaya ba ş -
lanmış tır. Halen bu tip kooperatiflerin say ı sı  81'e ulaş mış tır. 

1974 Barış  Harekat ı  sonras ında kurulan çok gayeli koopera-
tifler ile tar ım aletlerinden ortakla şa yararlanma, arazinin mü ş te-
reken i ş letilınesi, su kaynaklarının rasyonel kullan ımı  ve toplu 
çiftçilik yapı lmas ı  mümkün olmuş tur. 

Halen yürürlükte olan kooperatif kanunlar ı  kooperatiflere bir-
çok avantajlar sağ lamaktad ır. Bunlar aras ında kurumlar vergisi 
ile resim ve harçlardan muafiyet zikre de ğer. Ayrıca kooperatifler-
le ortakları  aras ındaki devir ve ipotek i ş lemleri herhangi bir har-
ca tabi değ ildir. 

Kıbrıs Türk Kooperatif hareketinin k ılavuzluğunu halen imar, 
iskân ve Rehabilitasyon Bakanl ığı na bağ lı  «Kooperatif İş leri Da-
iresi» yapmaktadm Dairenin , iki ana gayesi vard ır. Biri, koopera-
tiflerin tefti ş  ve murakabesini yapmak, faaliyetlerinin kooperatif 
kanun ve nizamlarma uygunlu ğunu kontrol etmek, di ğeri ise, koo-
peratifçiliğ i yaymak, kı lavuzluk etmek, fert ve kitle e ğ itimini sağ -
lamaktadır. 

Kıbrı s Türk Kooperatif Hareketinin ana finansman müessese-
si «Kooperatif Merkez Bankas ı » dı r. Bankan ın statü itibarile di-
ğer kooperatiflerden bir fark ı  yoktur. 

Bankanın ortaklar ı  kooperatiflerdir. Yönetim kurulu koopera-
tifleri temsil eden delegeler aras ından seçilir. Banka bütün koo-
peratiflerin ana finansman kayna ğı dır. Kooperatiflerden mevduat 
kabul eder, gerekti ğ inde onlara ayni ve nakdi krediler verir. 

Yukarıda k ısaca değ inildiğ i üzere Adada İngiliz Idaresi döne-
minden kalma Oldukça köklü bir kooperatif hareket vard ır. Hatta 
ülkemizde halen özlemi duyulan kooperatifler Bankas ı , yı llar önce 
Kıbrı sta gerçekle ş tirilmi ş  ve oldukça faydal ı  hizmetler görmü ş tür. 
Ancak Kıbrıs Türk Toplumunun Rumlar ın devaml ı  ekonomik bas- 
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kı larma ve tecavüzlerine maruz kalmas ı , Rum İ daresinin, Türk-
lerin can ve mal emniyetini sa ğ l ıyamamas ı , Kooperatif - hareketin 
geli ş imini büyük ölçüde yava ş latmış tı r. 

Bugün Türk kesiminde eğ itici personel yetersizli ğ i nedeniyle 
her seviyede kooperatifci e ğ itimi yeterli ölçüde gerçekle ş tirilmemi ş -
tir. 1963 y ı l ında çarp ış malar esnas ında birçok kooperatif üyeleri 
yerlerini terk ederek ba ş ka yerlere göç etmek durumunda kalm ış -
lard ı r. 1974 Bar ış  harekat ından sonra da Rum kesimindeki Türk-
lerin tamama yak ı n ı  Türk bölgelerine göç etmi ş lerdir. 

Bütün bu olumsuz durumlara ra ğmen Adan ın Türk kesiminde 
kooperatif hareket yava şda olsa geli şmektedir. Kooperatiflerin 
birlikler halinde örgütlenmeleri ve kooperatif örgütlerinin; tar ım-
sal planlanmas ı , yat ırı mların teşviki, kredilerin ve di ğer ekonomik 
ve teknik yard ımlar ın çiftçilere ula ş t ı rı lmas ında birer araç olarak 
kullanı lmas ını n temini K ıbrı sta bu hareketin geli ş mesini hızlandı -
racakt ı r. 

KIBRIS KOOPERATIFÇILIK HAREKETİ  VE SAYISININ 
S İYAS İ  DALGALANMALARA GÖRE DEVAMLI DEĞ IŞ IMI 

1959 1%3 1974 1976 

Kredi Kooperatifleri 122 176 179 179 
Tasarruf ve Kredi Bankalar ı  8 18 22 22 

istihlâk Kooperatifleri 57 96 106 108 
Çiftçilik ve Hayvanc ı lık Koop. 12 13 19 
Pazarlama Kooperatifleri 8 12 17 
Üretim tüketim pazarlama 

(çok gayeli) — 81 
Kooperatif Birlikleri 1 1 4 
Muhtelif Kooperatifler 8 8 14 14 

196 318 347 444 
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GÜNÜMÜZDE TÜRK KOOPERATIFÇILIK AKIMI 

Yazan : Ottfried C. KIRSCH 
Çeviren : Cel'al UZEL 

Türk Kooperatifçilik Ak ımınm Bugünkü Durumu 

Günümüzde çok amaçl ı  bir i ş lev yerine getirmekte olan tar ım-
sal kredi kooperatifleri Türkiye'de kooperatifçilik kesiminin en 
önemli bölümü oluş turmaktad ı r. 1973 yı lı  sonunda bu türden 2.040 
kooperatif vard ı  ve üyelerinin say ı sı  da 1.305.546'y ı  buluyordu. 
Bir ba ş ka deyi ş le ülkedeki her üç çiftçi ailesinden birisi bu koope-
ratiflerin üyesidir. Sözü edilen kooperatiflerin finansman gereksin-
meleri Ziraat Bankas ı 'nca kar şı lanmaktad ır. 

Pamuk, f ı ndı k, incir, üzüm, zeytin, ya ğ lı  tohumlar, kenevir, 
peynir, sebze, meyve ve hayvansal ürünler konusunda yine Ziraat 
Bankas ı 'nca desteklenmekte olan sat ış  kooperatifleri de 1976 y ı l ı ' 
sonunda 699'e ula ş mış  olup yakla şı k olarak 255.000 üyeleri vard ı . 
Bu kooperatiflerden 490' ı , ürün türlerine göre 29 kooperatfi birli ğ i 
içinde örvütlenmi ş  olup ayr ıca bir tepe kurulu ş ları  da vard ır. Ça-
lış ma alanlar ı  kredi ve sat ış  kooperatifleri aras ında bir üstüste 
binme konusu olan durumlarda ayr ıca kredi kooperatiflerine de 
üye olma zorunluğu söz konusudur. 

Kooperatif birlikleri kurmam ış  olan daha az say ıdaki bağı msız 
kooperatifler ise, belirli ürünler üzerinde uzmanla ş maları  söz ko-
nusu olmayan alanlarda giderek gerileme durumundad ırlar. Bu 
kooperatiflerin Ziraat Bankas ı 'ndan finansman kaynakları  sağ la-
maları  konusunda da önemli güçlüklerle kar şı laşı ldığı  bilinmek-
tedir. 

Satış  kooperatiflerinin genel bir kural olarak belirli ürünler 
üzerinde uzmanla ş makta olmalar ı  çiftçinin zorunlu olarak birkaç 
kooperatifte birden üye olmalar ını  gerekli k ı lmaktad ı r. 
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Köy İş leri Bakanl ığı  1974 yı l ındanberi köy kalk ınma koopera-
ratiflerinin kurulmas ına ve geli ş tirilmelerini sağ lamayan çal ış mak-
tad ı r. Ancak bu geli ş tirme çal ış malar ında, Almanya'ya i ş çi olarak 
gönderilmek için bu kooperatiflerden birisine üye olma ve üyelik 
payı  zorunluğu konulduğu için bir zorlama vard ır. Bu kooperatif-
ler, yukar ı da belirtilen özel durumun bir sonucu olarak, personel 
aç ı s ından önemli dar ,boğ azlarla kar şı  karşı ya kalmış  olduklar ı  gibi, 
dış  ülkelere i ş çi olarak gönderilen kooperatif üyelerinden pek ço-
ğu da üyelik paylar ın ı  öngörülen süreler içinde ödemedikleri için 
günümüzde bu türden pek çok kooperatifler ya çal ış amaz ya, da 
dağı tı lma iş lemlerine ba ş lamış  durumdad ır. 

1976 yı lı  sonunda 6. 441 köy kalk ı nma kooperatifi bulunmakta, 
bunların üye sayı s ı  da 747.000'i bulmaktad ır. Bu kooperatifler, il 
gruplarına göre 50 birlik içinde örgütlenmi ş  olup hepsinin birden 
tek bir tepe kuru ş ulu vard ı r. 

Köy İş leri Bakanl ığı  içinde özel bir sulama i ş leri bölümü var-
dır ve bu bölümü gerçekle ş tirilmesine ön ayak oldu ğu sulama dü-; 

 zenleri, iş letilmek üzere özel sulama ve toprak koruma kooperatif-
lerine verilmektedir. 1976 y ı lı  sonunda bu türden 1.324 koopa-
ratifin 86.840 üyesi bulunmaktayd ı . 

Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  Anonim Ortaklığı  adını  taşı yan bir 
üst kurulş  içinde örgütlenmi ş  olan Türk şeker endüstrisi de 1951 
yı lındanberi şeker pancar ı  üreticilerini kooperatif bir düzen ,içinde 
örgütlendirmektedir. Böylece, bu kesimde güçlü bir dikey bütün-
leş im, çok yönlü bir kapital desteğ i ve üretim yöntemlerinde en 
ileri yakla şı mların benimsenip uygulanmas ına yol açan yeni bir 
çağdaş  kooperatif örgütlenme anlay ışı na dayanan modern bir koo-
peratif kesimi doğmuş tur. 1976 y ı lı  sonunda 570.618 ş eker pancar/ 
üreticisi 19 pancar kooperatifi içinde örgütlenmi ş  bulunuyordu. 
Söz konusu kooperatifler üretimlerini, 17 şeker fabrikas ı  bölgesi 
içinde bulunmalar ı  nedeniyle, önceden saptanm ış  fabrikalara gön-
dermektedirler. Genel kural olarak her kooperatifin hangi fabrika 
ile iş  yapacağı  belirtidir; ancak iki yerde tek bir fabrika iki koo-
peratifle çal ış ma durumundad ır. Ş eker fabrikalar ından on ikisi 
Türk Şeker Fabrikalar ı  Anonim rtakl ığı 'na bağ lı  olup beş  fabrika 
özel kesimde yer almaktad ır. Ancak bu son grubun kapitalinde Tür-
kiye Ş eker Fabrikalar ı  Anonim Ortakl ığı  ile kooperatiflerin de pa y ı  
vardı r. Kooperatifler üstü bütünle ş im çerçevesi içinde ayr ıca bir 
banka, bir ula ş tırma kooperatifi bir kömür ç ıkarma kooperatifi 
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sigorta kooperatifi, bir tohumluk üretim kooperatifi ve bir de ta-
rım makinaları  üretim kooperatifi de görebiliyoruz. Son y ı llarda 
ise Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  Anonim Ortakl ığı  ile ona bağ lı  koo-
peratifler konservecilik ve patates üretimi gibi çe ş itli tarımsal 
üretim ve tar ı m endüstrisi alanlar ına da ortaklama el atm ış  du-
rumdad ırlar. 

Alt düzey kooperatifler, 1973 y ı l ındanberi bir kooperatif birli ğ i 
içinde örgütlenme çal ış maları  içindedirler. 

Devlet tekeli olan çay üretimi alan ında ise 570.000 çay üretici-
sinin üye olduğu 90 çay üretim kooperatifi ba ş  kooperatif birli ğ i 
kurmuş lardır. Bu kooperatifler, üretilen çay ın fabrikalara göre 
dağı tımı nı  ve ulaş tı rı lmas ını  sağ larlar. 

Kooperatifçilik ak ım ı  içinde ayrıca aş ağı dakilere de değ inmek-
te yarar vard ır : 

— 180.000 üyeli 247 bal ı kç ı l ı k kooperatifi; 
— 100.000 üyeli 464 küçük sanatkarlar kredi kooperatifi; (1) 

— Çeş itli orman ürünleri, el sanatlar ı , sigortac ı lık, tüketim, 
ulaş tırma, okul ve konut kooperatifleri. 

Konut kooperatiflerini ayr ı  tutarsak, bu kooperatiflerin büyük 
çoğunluğunun tar ım kesiminde yer ald ıklarını  görmekteyiz. Tür-
kiye'de 1976 y ı l ı  sonunda toplam olarak 26.512 kooperatif ve 
4.362.883 üye bulunmaktayd ı . Ancak, çeş itli kooperatiflere birden 
üye olma gereğ inin ortaya artt ığı  durumun bir sonucu olarak, koo-
peratifleş miş  olan aile say ısının, belirtilen üye toplamının göster-
tiğ inden daha az olmas ı  gerekecektir. 

Kooperatifçiliğ in Yasal Temeli ve Geli şmesi. 

Türkiye'de modern kooperatifçili ğ in kökenleri 1863'te kurul-
muş  olan Memleket Sand ıklarfrıa kadar uzan ır. Bu sandıklar Mit-
hat Paş a'nın önayak olmas ıyla kurulmuş , 1867'de ise, yay ınlanan 
bir tüzük ile Osmanl ı  İmparatorluğu'nun bütün illerine yaygmlaş -
tı rı lmış lard ı . Bir ba ş ka deneme ise, 1913 y ı lında Aydın bölgesindeki 
incir üreticilerinin, ürünlerini anonim ş irket biçiminde kurulmu ş  
bir banka ve bir kooperatif arac ı lığı yle sat ılmasmı  sağ lamayı  ön-
gören çabalar ı dır. 

(1) 1 Tape Kurulu ş lu 375 000 üyeli 605 esnaf Kefalet Kooperatifinin bulun-

duğunu da belirtilmesi gerekmektedir (Çevirici) 
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1923 yılında Cumhuriyetin kurulmas ından sonra, Bat ı  ülke-
lerindeki hukuk düzeninin benimsenmesinin bir sonucu olarak 
1924 yı lında tarımsal kredi birlikleri için özel bir yasa ç ıkarı lmış tır. 
Ancak bu yasa, kooperatifçili ğ'in geli ş tirilebilmesi aç ı sından ye-
tersiz kalm ış , 1926 yı l ında bir tüzük yay ınlanmış  ve 1928'de de 
tarımsal kredi kooperatiflerine ili şkin özel bir yasa konulmu ş tur. 
Bu yasa, Ziraat Bankas ı 'nın Avrupa ülkelerindeki uygulamay ı  in-
celemekle görevlendirdi ğ i bir komisyonun derlediğ i bilgilere da-
yanmaktayd ı . Bu yasa ile birlikte Ziraat Bankas ı  da, kooperatif-
lerin yeni yasa uyar ınca yeniden örgütlenmelerini ve düzenlenme-
lerini sağ layacak bir statü geli ştirmiş tir. Yasa yedi y ı l süre ile yü-
rürlükte kalm ış , 1935'te ise, biri tar ımsal kredi ve öteki tar ımsal 
satış  kooperatiflerine ili ş kin iki yasa konulmu ş tur. Söz konusu ya-
salar uyar ınca Ziraat Bankas ı  her iki kooperatif türü üzerinde bir 
denetim ve geli ş tirme görevi üstlenmekteydi. Bu kooperatiflere ili ş -
kin ana tüzükler 1936 ve 1937 y ı llarında yayınlanmış , 1972 yı lında 
da tarımsal kredi kooperatiflerine ili ş kin yasa 1581 sayı lı  Tarımsal 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasas ı  ile önemli derecede de-
ğ iş tirilmiş tir. Yeni yasan ın getirdiğ i değ iş iklikler aras ında özellikle 
tek amaçl ı lık iş levinin çok amaçl ı  bir düzenle değ iş tirilmesi ve 
kredi yanında al ım ve satış  alanlarına da yönelecek kooperatifler 
kurulmas ının amaçlanmas ı  belirtilebilir. 

Öteki tüm kooperatif türleri için ise yasal temel olarak 1926 
yı lında yayınlanmış  olan Ticaret Kanunu geçerliydi. Bu yasada 
kooperatiflerle ilgili kurallar, italyan Ticaret Kanunu'ndan al ınmış  
olan anonim ş irketler bölümünde bulunuyordu. Bu durumda Türk 
kooperatifçilik hukukunun türevsel olarak değ iş tirilmiş  bir hukuk 
türünün tipik bir örne ğ ini oluş turduğu ileri sürülebilir. Bu koo-
peratifçilik hukukunda kooperatifçili ğ in temel ilkeleri, çe ş itli yasal 
kurallar içinde önemli dererede değ iş ikliğe uğramaktad ır. Sözünü 
ettiğ imiz hukuk anlayışı , Ticaret Kanunu'nun 1956 y ı lında yeniden 
gözden geçirilmesinde ve düzenlenmesinde de oldu ğu gibi korun-
muş tur. Gerçekten, yasan ın 485'inci maddesi kooperatifleri, de-
ğ işebilen kapitalli bir ticaret ş irketi biçiminde tan ımlamakta ve 
amaç olarak ta üyelerin ekonomik ç ıkarları/un kurulmas ı  ve karşı -
lıklı  dayanış manın geliş tirilmesi gösterilmektedir. •1948 y ı lında 
Ticaret Bakanl ığı  çeş itli kooperatif türleri için tip statüler 
miş  ve bunların uyg6lanmas ım zorunlu kı lmış tır. Ticaret Kanunu'-
nun maddeleri, kredi ve sat ış  kooperatiflerine ili şkin yasalarda 
açıkça başka kurallar getirilmedi ğ i sürece bütün kooperatif türleri 
için de geçerli bulunuyordu. 
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1960'larm ortalar ında ise yeni bir yasa için gerekli çal ış mala-
ra ba ş lamış  ve 1969'da 1163 say ı lı  Kooperatifler Kanunu ç ı karı l-
mış tır. 

Kooperatiflerin Geliştirilmesini Amaçlayan Kurulu ş lar. 

1950'den hemen sonra kooperatifçili ğ in geli ş tirilmesi konusun-
da yeni bir döneme girildiğ ini görmekteyiz. Türkiye'nin ekonomi-
sini bir ekonomik kalk ınma plan ı  uyarınca düzenleme ve h ızlan-
dı rma çabalar ı  çerçevesi içinde kooperatiflere ve kooperatifçili ğe 
büyük bir önem verilmektedir. Bu konuda, Devlet Te şkilâtfna ta-
rımın modernle ş tirilmesi konusunda kooperatiflere verilecek i ş lev-
lere ilişkin olarak bir dizi görev verildi ğ i gibi yeni Anayasa'n ın 
51'inci maddesi de Devleti kooperatifçili ğ in geliş tirilmesi için ge-
rekli önlemleri getirmekle yükümlü k ılmış tır. 

Daha önceleri kooperatiflerle ilgili i ş lerin yürütülmesinden 
sorumlu olan ve aralar ında Ticaret ve Köy I ş leri Bakanlığı  ile 
Ziraat Bankas ı 'nın da bulunduğu çe ş itli kuruluş lar 1969 yasas ı  ile 
bire indirgendiğ i gibi 1974 yı lında da Devlet sorumlulu ğu alt ında 
bulunan bütün görevler ad ı  Köyi ş leri ve Kooperatifçilik olarak 
değ iş tirilen bakanl ığ a verilmiş  bulunmaktadır. Kooperatif çili ğ'in 
geli ş tirilmesi iş levleri günümüzde «Kooperatifler Sicilli», «Dene-
tim», «Kooperatifçilik E ğ itimi ve Araş tırmaları », «Kooperatif 
Projeleri» ve «Kooperatif Kredi ve Pazarlama» bölümlerinden olu-
şan bir baş kanlığ a verilmiş  bulunmaktadır. 

Köyiş leri ve Kooperatifçilik Bakanl ığı  örgütünün böylece güç-
lendirilmesiyle tüm kooperatifçilik ak ımı  geniş  kapsaml ı  ve aktif 
bir merkez düzeni gerçekle ş tirilmiş  olmaktad ır. Bu düzenleme; 
Ticaret Bakanl ığı 'na verilmi ş  olan pasif nitelikteki gözetim i ş lev-
lerini de ortadan kald ırmış tır. Bugün Türkiye'de bir merkezsel 
kooperatifçilik gözetim ve denetim biriminin kurulmu ş  olmas ıyle, 
eski liberal kooperatifçilik anlay ışı  yerine güdümlü bir geli ş tirme 
eğ ilimi getirilmiş  olmaktad ır. Ülkede bütün kooperatifler, bunla-
rın birlikleri ve federasyonlar ı  üzerinde yer alan bir konfederas-
yon niteliğ indeki bir kuruluşun bulunmayışı  nedeniyle bu yakla şı -
mın, Türk kooperatifçilik ak ımının günümüzde girmi ş  olduğu bü-
tünle şme aşamas ını  olumlu yönde etkilemesi beklenebilir. Ancak 
bunun için çeş itli kooperatif türlerinde değ iş ik düzeyler ve nitelik-
ler gösteren bütürde şme durumuna da el at ı lmas ı , bölgesel ve ulu-
sal birliklerin gecikilmeksizin gerçekleştirilmesi gerekeceğ i açık-
tır. Ulusal düzeyde bir tepe kurul şu bulunmadığı  için belirli koo- 
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peratifçilik dallar ında kesimin ç ıkarlarının kooperatiflerce kurul-
mamış  örgütler arac ı lığ' ıyle savunulmas ını  da doğal karşı lamak 
gerekecektir. 

Gerçek kooperatif birliklerinin yetersizli ğ i ve bir tepe kurulu-
şunun bulunmayışı  nedeniyle Ziraat Bankas ı  19'62 y ı l ında Tanmsal 
Kredi Kooperatifleri Kar şı l ı klı  Yard ı mla şma Birliğ i Vakfı  adı  al-
tı nda bir yard ı m kurulu şunu gerçekle ş tirmiş tir. Bu çerçeve içinde 
bir de kooperatifler bankas ı  kurulması  planlanmakta ise de, yap ı -
lan çalış malardan günüze de ğ in elle tutulur bir sonuç ahnamam ış -
t ır. 

Ziraat Bankas ı 'nın kredi ve sat ış  kooperatifleri üzerindeki 
rolüne benzer bir görevi Ş ekerbank ş eker pancan üretim koope-
ratifleri için yerine getirmektedir. Bu banka bir kamu kurulu şu ol-
mayıp kapitalinin büyük ço ğunluğu kooperatiflerce sa ğ lanmış  du-
rumdad ı r. Ş eker pancar' üreticileri 1973 y ı lında Türk tarı mında 
önemli bir aş ama olarak, bölgelere göre örgütlenerek dikey bütün-
leş melerini gerçekle ş tirmi ş ler, ve bir tepe kurulu şu niteliğ inde ol-
mak üzere Pankobirlik'i kurmu ş lard ır. Bu birlik üye kooperatif-
lerin ç ıkarlarını  savunma, denetim i ş levlerini yerine getirme ve 
eğ itim görevlerini yapma sorumluluklar ını  üstlenmi ş tir. 

Öte yandan köy kalkınma kooperatifleri de bölgesel olarak 
56 birlik kurmu ş  olup bu birlikler 1971 y ı lında Köy - Koop adlı  
tepe kurulu şunu gerçekle ş tirmiş lerdir. 

Bir bağı msız kooperatifçilik örgütü olarak da Ankara'da Türk 
Kooperatifçilik Kurumu'nu görüyoruz. Bu gönüllü kurulu ş  1931 
yılında İ stanbul'da kooperatif çili ğin geliştirilmesini sağ lamak 
amacıyle birkaç üniversite ö ğretim görevlisince kurulmuş sa da 
ulusal bir birlik niteli ğ ini taşı mamaktadır. (2) 

Akı mı  bütünle ş tirme yolunda çal ış an ve son y ı llarda da belirli 
kooperatifçilik türlerinde giderek güçlenen bir dikey entegrasyonu 
gerçekle ş tirme bak ı mından önemli baş arılar sağ layan bütün bu 
örgütler yan ında, ülkenin doğu bölgesinde yeni kurulmu ş  olan 
toprak reformu örgütü bütünle ş ik bir yakla şı m benimsemiş  gö-
rünmekte ve kurulmas ına önayak olduğu tarım reformu koopera-
tifleri arac ı lığı yle devletin tüm tar ımsal destek görevlerinin eşgü-
dümlenmesini sağ lama yönünde çaba harcamaktad ır. 

(2) 1933 yı lında Ankaraya nakledilmi ş tir (Çevirici) 
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önrümılizdeki Yıllarda Beklenen Gelişmeler. 

Kooperatifçilikte birle şme ve özellikle dikey bütünle şme eğ i-
limlerinin önümüzdeki y ıllarda da sürmesi beklenebilir. 1969'da 
çıkarı lmış  olan'yeni koperatifçilik yasas ı , (3) kooperatif birlikle-
rinin kurulmas ı  gerçekle ş tirilir gerçekleş tirilmez ulusal düzeyde 
bir tepe örgütüne gidilmesini zorunlu k ılmakta ise de bu amaca 
yakın bir gelecekte eri ş ilmesini bekleyenlerin say ı s ı  çok değ ildir. 
Bu nedenle ulusal düzeydeki bir tepe örgütünün görevlerinin daha 
bir süre köyi ş leri ve Kooperatifler Bakanl ığı 'nca yürütülmesi zo-
runlu görülmekte ve Bakanl ığı n görevlerinin daha bir süre giderek 
artmas ı  beklenmektedir. Bugün Türkiye'de, ş eker pancan üretimi 
alanında olduğu gibi, tam anlam ıyla çağdaş  bir kooperatifçilik ke-
siminin bulunabilmesine kar şı lık uygulama kamu görevlileriyle 
yöneticilerinin titiz bir incelemesine ve çe ş itli yönleriyle değ erlen-
dirmesine konu olmaktan uzakt ır. Ancak, Köyi ş leri Bakanl ığı  ara-
cı lığı yle, çok amaçl ı  köy kalk ınma kooperatiflerinin bölgesel koo-
peratif birlikleri kurmaya yöneltilmeleri beklenebilecektir. (4) 

(3) 1163 sayı lı  Kooperatifler Kanunu 
(4) 1163 sayılı  Kanun hükmü gereğ ince Danış ma Kuruluna da değ inilmesi 

gerekirdi. 
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