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THE TURKISH CO-OPERATIVE ASSOCIATION was founded at Istanbul Univeı sıty 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, 19'64 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.
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In order to achieve the objects outline. cl in its statuteS, the Association angages 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
per tairiing to co-operative movements and publigh them.
b. Prepare or cause to be prepared standard statttes for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or internationally 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 meetinas 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 these 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 composed 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 Turkish co-operative movement commonly known.
j. Make endeavo ıırs to ensure that the concept and application of the co-operative 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-operatıves as well as assist co-operatives in solving their management problems.
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1 — 1923 - 1960 Dönemi :
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu ş yıllarında bir toprak reformu gereksinmesi duyulmamaktayd ı. Tabandan bu yolda bir bask ı
ve istek gelmiyordu, güçlü bir halk hareketi de yoktu. Bu dönemde toprağın bol olduğu düşünülüyordu. 1927 say ımına göre, nüfusun 9.216.918 ki şisinden oluşan 1.751.209 çiftçi ailesi vard ı. Ekime uygun durumdaki 213.5 milyon dönüm topra ğın 43.6 milyon
dönümü, bir ba şka deyişle yaklaşık 1/6 s ı ekilebiliyordu. Ekilmti
yen topraklar ın genişliğinin yanı sıra toprak istemini engelleyen
bir etken de, topraklar ını yitirmek yerine, daha da artt ırmak isteyen eşrafın baskısıydı . Kurtulu ş Savaşı sonunda Rum ve Ermeni
azınlıklardan bo şalan topraklar, çoğunlukla agaların eline geçmişti. (1)
1924 Anayasas ı da, toprak reformu olana ğını ortadan kaldırmaktaydı. Gerçekten, Anayasan ın 74 ncü maddesinde de ğer pahas ı
peşin ödenmedikçe kimsenin mal ve mülkünün kamula ştırılamıyacağı kuralı getirilmişti.
Türkiye'de toprak reformu sorunu 1934 y ılından sonra tart ışılmaya ba şlamıştır. 1934'de İçişleri. Bakan ı Şükrü Kaya'n ın hazırlattığı tasarıda çiftlik ağalarının elindeki önemli miktarda hazine
toprağının hazineye geçmesi ve toprak gereksinmesi olan köylüye

(1) Avcıoğlu Doğan; Türkiyenin Düzeni Ankara, Bilgi Yay ınevi; 1969 sh. 235
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dağıtılması ön görülmekle birlikte, bu tasar ı hem Ziraat Vekaleti
ve hem de Devlet Şûrası'nca geri çevrilmi ş tir.
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Bununla birlikte Atatürk, 1936 y ılında Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ni açış konuşmasında, «toprak kanununun bir neticeye
varmas ını Kurultay' ın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk
çiftçi ailesinin geçinece ği ve çalışacağı topra ğa malik olmas ı, behemehal lazımdı r. Bir defa memlekette topraks ız çiftçi b ırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olan ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep ve suretle bölünmez bir mahiyet alması ... büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin i şletebilecekleri arazi
genişliğini, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre s ınırlamak lazımdır» demektedir. (2)
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1924 Anayasas ında yer alan ve toprak a ğalarma çok büyük paralar ödenmesini gerektirerek toprak reformunu engelleyen kurallar 1937 yılında değiştirilerek, topra ğın kamula ştırılmasında ödenecek bedelin özel yasayla saptanmas ı sağlandı .
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Yine 1937 yılında, daha sonralar ı toprak reformuna kar şı çıkacak olan Başbakan Celal Bayar da toprak reformu sorununu hükümet programına almış tır : «Topraks ız çiftçi b ırakmamak prensibi parti programlarımızın 34 ncü maddesine dayan ır... Her Türk
çiftçisi ailesinin, çal ışarak geçinebilece ği bir topra ğa malik olmasını , vatan için sağlam bir temel ve imar esas ı saymaktay ız.» (3)
Görüldüğü gibi zamanın yönetiminde söz sahibi olanlarca toprak reformu savunulur görünmekte ve hükümet programlar ına
alınmaktadır. Buna kar şın ikinci Dünya Sava şından daha çok, toprak reformuna kar şı direniş nedeniyle toprak yasas ının çıkmas ı
1937 den 1945'e dek 8 y ıl geciktirilmi ştir.
1945 yılında Şevket Ra ş it Hatipoğlu'nun haz ırladığı Çiftçiyi
Topraklandırma Yasas ı Tasarısı Meclise geldi. Tasar ıda, düzenli i şletme adıyla kapitalist çiftlikleri koruyan ve daha çok sahibinin
ba şında bulunmad ığı , ortakç ılıkla işletilen çiftlikleri hedef alan
bir görüş egemendi. Kapitalist çiftliklerin yan ı sıra bölünmez küçük aile işletmelerinin kurulmas ını öngören bu ılımlı nitelikteki
(2) Suat Aksoy, Türkiye'de Toprak Meselesi, İstanbul, Gerçek Yay ınevi,
1971, s. 60.
(3) Avcıoğlu, a.g.e,s. 321
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tasarıya meclis komisyonunda çok sert biçimde kar şı çakıldı. Komisyon sözcülüğünü de yine tasarıya karşı olanlardan Adnan Menderes yapıyordu.
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Komisyonda tasar ının maddeleri, köylüye toprak verme olanağına kaldıracak biçimde de ğiştirildi. Komisyonda bozulan tasarıyı kurtarabilmek için düzenlenen 17 nci maddenin yasala şan metnine göre topraks ız veya az toprakl ı kiracı, ortakçı veya tar ım işçilerince i şletilen topraklar, o bölgede da ğıtıma esas tutulan mik
tam 3 katı sahibine b ırakılmak koşulayla kamulaştırılabilecektir.
Sahibine bırakılacak toprağın 50 dönümden az olamayaca ğı ve geçici mevsim i şçileri hakkında bu kuralların uygulanmayacağı da
yine aynı maddede belirtilmi ştir.
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Genel yapısıyla zarars ız ve ılımlı olan yasa içinde ileri kuallar getirmesiyle dikkati özellikle çeken 17 nci maddenin de ğişiklikten önceki biçimi ise daha ileri nitelikteydi. Bu ilk biçime göle ülkede her hangi bir tar ım topra ğını eylemli olarak i şleyen orta kçı,
yancı ve tarım işçisi doğrudan, i şlediği bu toprağın sahibi olacaktı. Yerel tapu idareleri, bu ki şilere ivedilikle tapu vermekle yükümlü tutulmuştu. Mülk sahipleri ise, da ğıtılan topraklar ının bedelini
devletten alacakt ı. Yasalaşan biçiminde yer alan «kamulast ınlabilir» deyiminin de açıkladığı gibi, yumuşatılmış olan 17 nci madde yine de toprak a ğalarınca gereğinden sert bulunmuş olacak ki,
madde Meclise getirilince komisyon sözcüsü Adnan Menderes, görevinden .istifa etti.
Yukarıdan gelen bask ılarla yasa 11 Haziran 1945'de kabul edildi. Fakat reforma kar şı çıkanlar, bu deformdan çıkarlarının ze4eleneceğini sezer toprak ağaları yeni kurulan Demokrat Part ı çatısı
altında toplandılar. Bu olaydan ayrı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi içinde varlığını sürdüren büyük çiftçilerin 17 nci maddeye saldırılarının başarıya ulaşmasıyla, parti kurultay ında 17 nci maddenin kaldırılması kabul edildi. Yasadaki bu değişiklik, dağıtılacak
toprağı hazine ve vakıf arazisiyle smırlandınyordu. Bu değişikliğin
ve 17 nci maddenin kaldırılmasının 5618 sayılı yasayla 1950'de, seçimler öncesinde Mecliste kabul edilmesiyle toprak yasas ının sonu ve işlemezliği noktalanmış oluyordu. (4)
Çiftçiyi toprakland ırma yasas ına göre 1945 - 1962 y ılları arasında 798.000 dekar toprak kamulaştırılmış ve 8.8 milyon TL. öckn(4), Avcıoğlu, a..g.e,s. 324.
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miştir. Bunlardan 175.000 dekar ı dışındaki kısım, kamu kuruluşlar ından kamula ştırılmıştır. 1962'ye değin 5.157 köyde 360.353 aileye 18.067.668 dekar toprak da ğıtılmıştır. (5)
özel mülkiyetteki topraklar, bu topraklar ı işleyen kirac ı, oı takçı, tarım işlerine da ğıtılmamıştır. (6)
Dağıtılacak hazine toprağının kalmaması durumunda mer'alar,
düşük verimli topraklar da ğıtılmış tır.
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4760 sayılı yasayla, çiftçiyi toprakland ırma yasas ının kabul tarihi olan 11 Haziran' ı izleyen Pazar günlerinin toprak bayram ı olarak kutlanmas ının öngörülmesine kar şın, toprak reformunun geçirdiğ i bu aşamalar ve ald ığı son durum karşısında bu kutlaman ın
hiç bir yılda yap ılmadığını söylemek olas ıdır.
Toprak reformuna kar şı bu denli büyük bir tepkiden do ğan
bir partinin ülke yönetimini elde tuttu ğu 1950 - 1960 döneminde
bu yolda hiç bir olumlu giri ş imde bulunulmamış olmasını da doğal karşılamak gerekir.
2 — 27 Mayıs 1960 - 12 Mart 1971 dönemi :
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27 Mayıs 1960 hareketiyle i ş başına gelen Milli Birlik Hükümeti, özellikle Do ğu Anadolu'daki toprak - insan ili şkilerinin etkisiyle bir toprak reformu yasas ı hazırlamaya giri şti. Bu etkilenme
55 ağanın sürgüne gönderildiği 10'5 sayılı yasanın gerekçesinde yer
alan Türkiye'de ya şamakta olan ortaça ğ düzenini yıkmak, ağalık
ve şeyhlik kurumlarını yok etmek, vatanda şın sömürülmesini ve
insan haysiyetinden çıkmasını engellemek gibi yöneli ş lerden de izlenebilmektedir. (7)
Milli Birlik Hükümetince haz ırlığına girişilen toprak reformunun esas ını oluşturabilecek olan Anayasan ın 38 nci maddesinin
Kurucu Meclis'te görü şülmesi sıras ında uzun ve sert tart ış malaı ,
kar şı çı kmalar oldu. Sonuçta madde, yap ılacak bir toprak reformunu engelleyebilecek bir niteli ğe büründürülerek ortaya ç ıkarıldı .
(5) Geray, Cevat; Plânl ı Dönemde Köye Yönelik Çal ışmalar; Ankara, Sevinç Matbaas ı 1974, sh. 36.
(6) Yavuz Fehmi, «Toprak ya da Tar ım Reformu», S.B.F.D., C.XXII, S. 2
(1968) den ayrı bas ı .
(7) Avcıoğlu, a.g.e,s. 446.
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Bu dönemde Milli Birlik Komitesi bir anketle 1.000' dönümden
büyük topra ğa sahip olan arazi sahiplerinin saptanmas ına çalıştı.
Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel'in giri şimi ve baskısıyla, bu, askersel ve geçici yönetimin sonlar ında Tarım Bakanlığına bir tasar ı hazırlatılmıştır. 1961'de Osman Tosun'un haz ırladı
ğl bu tasarı toprak sahiplerine b ırakılacak en çok toprak miktar ını 20.000 dönüm olarak saptayan ve gerekçesinde toprak reformunun hiç bir grup ve zümrenin aleyhinde olmayaca ğı ve kimsenin
çıkarlarını zedelemeyeceğini belirten ilginç bir biçim ta şımaktaydı.
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Bu tasar ı da geçi ştirilip, 15 Ekim 1961 seçimlerinden sonra ortaya bir koalisyon hükümetinin ç ıkmasıyla, büyük arazi sahiplerinin de toprak reformu d ışında kalabilmeleri olana ğı doğdu. SOz
edilen, hükümetin Tar ım Bakanı Cavit Oral' ın haz ırladığı bu tasaı 1,
toprak sahiplerine b ırakılacak en çok topra ğın miktarını 20.000 dönümden 5.000 dönüme indirirken, toprak da ğıtımında çiftçi ailesini, kamulaştırmada ise ki şiyi temel alı yordu. Milli Birlik Hükümeti dönemindeki tasar ıda yasa yürürlüğ e girince topra ğın devri
işlemlerinin durdurlaca ğı öngörülüyordu. Cavit Oral tasar ısında
bu noktaya da yer verilmemekle, topra ğını ailesi aras ında pay-laştırmakta geciken büyük toprak sahiplerine toprak reformundan
kurtulma olanağı sağlanıyordu. (8)
Yine bu tasar ıya göre reform, bölge ve arazi kadastrosu ve arazi kullanma yetene ği haritalan tamamland ıktan sonra yap ılacaktı . Koalisyonun dağılması , bu tasarının da ortahktan çekilmesine
iyi bir neden oldu.
1962'de kurulan CHP-YTP-CKMP koalisyonu döneminde Tarım Bakan ı Mehmet İzmen'in haz ırladığı tasarının Bakanlar Kuruluna götürülme olanağı bulunamadı.
CHP-Bağımsızlar koalisyonu döneminde Tarım Bakanı Turan
Şahin'in hazırladığı toprak reformu tasar ısı 1965 yılında açıklandı . Bu tasar ıyla, toprak sahiplerine b ırakılacak topra ğın sınırının
5.000 dönüm olması ve reformun 25 y ılda tamamlanması öngörülüyordu. İnönü hükümetinin dü şürülmesinden k ısa bir süre önce
Meclise sevkedilen ve bir karma komisyonda ivedilikle görü şülerek yasala şması istenen bu tasarının yaşama şansı da, karma komisyon oluşturulmasına kar şı çıkılması nedeniyle olmamıştır. (9)
(8) Avcıoğlu, a.g.e,s. 447
(9) Avcıoğlu, a.g.e,s. 448
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Bundan sonraki AP iktidar ı döneminde toprak reformu, doktriner bir toprak bölü şülmesi olarak kabul edilmi ştir. Toprak kamulaştırılması ve dağıtımına pek yer verilmeyen ve tüm hükümetlerin do ğal görevi olan köylüye makina, kredi, gübre, tohum ve
ilaç sa ğlanması gibi bir takım hizmetleri kapsayan bir tar ım reformu görü şü egemen duruma geçmi şti. Bu görüşün yans ıması da
1969'daki Bahri Da ğdaş ve 1970'deki İ lhami Ertem tasar ılarında
görüldü.
3 — 12 Mart 1971 sonras ı :
12 Mart 1971 muht ırasını izleyen günlerde toprak reformu yine günün konusu durumuna geçti. 1 nci Erim hükümeti dönemin-

a

de uzmanlardan olu şan ve 2 nci Erim hükümeti döneminde de çalışmalarını sürdüren komisyon, toprak reformu yasas ı tasarısını
haz ırlayıp Başbakanlığa vererek görevden çekildi.
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Komisyon ba şkanı Haldun Derin'in ad ıyla anılan bu tasarıda
toprak reformunun sosyal, ekonomik ve siyasal olmak üzere üç
amacı olduğu belirtilmiş ve toprak i ş leyenindir ilkesi kabul edilmişti. Ailelere b ırakılacak toprak miktar ının saptanmas ında ise,
toprak sahibinin 1972 y ılında bildirdiği vergi değeri temel al ınmıştı. Ayrıca düşük bildirimin doğurabileceği sakıncalara kar şı da toprak sahiplerine b ırakılacak en çok toprak miktar ı sulu toprakta
150 - 400 dekar, kumda ise 300 - 1.600 dekar olarak saptanm ıştı .
Yine bu tasarıyla reform bölgeleri d ışındaki toprak rezervlerini
koruyucu kurallar da getirilmekteydi. Ayr ıca toprak reformu kooperatifçilik okullar ının kurulması ve uyuşmazlıkların çözümü için
özel olarak toprak reformu mahkemelerinin kurulmas ı öngörülüyordu. (10)
Haldun Derin tasarısından önemli farkl ılıklar ta şıyan 1757 sayılı Toprak ve Tar ım Reformu Kanunu, 25 Haziran 1973'de Meclislerden geçerek yasala ştı.

V — TÜRKİYE'DE TOPRAK REFORMUNUN YASAL ÇERÇEVES İ :
1 — Anayasa :
(10) Ziya Gökalp Mülayim, «Toprak Reformu Tasar ıları Aras ındaki Farklar», Özgür İnsan, Sayı 2, (Temmuz 1972), s. 32.
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1961 Anayasası , toprak reformunu devletin görevlerinden saymaktad ır. Anayasan ın 36 ncı maddesine göre mülkiyet hakk ı, kamu
yararı amacıyla ve yasayla s ınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullaruhrıasını n toplum yararına ayk ırı olamıyaca ğı da aynı maddede
öngörülmüş tür. Böylece mülkiyet hakk ının toplum yaranyla ayn ı
yönde olduğu ve mülkiyet hakk ının sosyal niteli ği belirtilmiştir.
Tarım kesiminde yeni bir toprak mülkiyeti düzeninin kurulmasını öngören 37 nci maddeye göre, topra ğın verimli olarak i şletilmesini gerçekle ştirmek ve topraks ız olan veya yeterli topra ğı olmayan çiftçiye toprak sa ğlamak amaçlar ıyla gereken önlemleri almak,
devletin görevlerindendir. Yine ayn ı maddede geni ş toprak mülkiyetinin s ınırlandırılması da öngörülmektedir.
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Kamula ştırma alt ba şlığın! ta şıyan kısımda yer alan 38 nci
madde ile, devlet veya kamu tüzel ki şilerine, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyetteki ta şınmaz malların tümünü
veya bir k ısmını kamula ştırma yetkisi verilm şitir. Ödenecek karşılık ise, malın 'rnalikinin bildirece ği vergi de ğerini a ş amayacakt ır.
20 Eylül 1971'de yap ılan Anayasa değiş ikliğiyle madde metnine,
kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının, vergi de ğerinden az biçilmesi durumunda malikin itiraz ve dava hakk ına sahip olduğu
eklenmi ştir. Yine 38 nci maddeye göre, çiftçinin toprakIand ırılması amac ıyla kamula ştırılan toprak bedellerinin ödeme biçimi yasayla düzenlenecektir. Yasa taksitle ödemeyi öngördü ğünde, çiftçiçok 20 yıl olacak,
nin toprakland ınlması için konulacak süre
eşit olarak ödenecek taksitler yasada gösterilen faiz oran ına bağlanacakt ır. Kamulaştırılan topraktan, o topra ğı doğrudan doğruya
işleten çiftçinin geçinebilmesi için zorunlu olan ve yasayla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin kamula ştırılan topra ğı= bedeli ise
peşin ödenecektir.
'

2 — 1757 Sayılı Toprak ve. Tar ım Reformu Yasas ı :
1973 yılında kabul edilen 1757 sayılı yasan ın getirdi ği kuralları
incelemeye ba şladığımızda, ilk olarak yasan ın 1 nci maddesine eğilmek gerekmektedir. Bu maddede toprak ve tar ım reformu tan ımlanmaktad ır. Haldun Derin tasar ısından farklı olarak, yasan ın
adında yer alan tar ım reformu kavram ı, toprak mülkiyeti düzeninde köklü bir değişiklik istemeyenlerce yasaya sokulmu ş ve yasaya
egemen olan anlay ışın açığa çıkmasına yardımcı olmuştur.
Yasan ın amacını açıklayan 2 nci maddede ekonomik amaca
ağırlık verilmiş, özellikle siyasal amaç yasada yer almam ıştır. Oy-
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sa, toprak reformurıun siyasal amac ının tarım kesiminde toprak
ve gelir dağılımı ndaki dengesizliği gidermek, mülk güvenliğini ve
toprakta çal ışanlara Anayasanın öngördüğü hakları özgürce kullanma olanağını sağlamak olduğu, Derin tasarısında yer almaktayd ı .
Yasanın 6 ncı maddesinde toprağın işlenmesi ve işletilmesiyle
ilgili olarak, toprağın salt toprak sahibi taraf ından verimli olarak
işletilmesi esas ı kabul edilmi ştir. Toprak i şleyenindir ilkesini benimsemeyen bu görü şle, toprağın toprak sahibinin ailesi bireyleriyle birlikte bedensel ve dü şünsel güçlerini katarak do ğrudan doğruya işlenmesi gereği de yadsınmaktadır. Buna göre toprağını kiracı
ve ortakç ıya vermeyen herkes, topra ğını kendisi işletiyor sayılmaktadır. Bu tür topraklar. sahibince i şletiliyor sayılacak ve kamulaştırılamayacağı için, dağıtılacak toprak rezervi azalm ış olmaktadır.
Yasada sahibine b ırakılacak toprak miktar ı yüksek tutulmuştur. Dağıtılacak toprak rezervini azalt ıcı nitelikteki bu miktarlar
toprak endeksi: 50 için saptanm ıştır. Buna göre, bir çiftçi ailesine
sulu arazide 300 - 1.000 ve kuru arazide 475 - 1000 dekar toprak
bırakılacaktır. Derin tasar ısında ise toprak sahibine sulu arazide
150 - 400 ve kuru arazide 300- 1.600 dekar b ırakılmakta, toprak
sahibinin 1972 yılında bildirdiği vergi değerine göre bu miktarlar
daha da azalabilmekteydi.

pe

28 nci madde gere ğince, anılan sınırları belirten yasanın sonundaki I ve II no.lu tablolara göre, örne ğin bir aileye Adana'da
3(30 dekar sulu veya 700 dekar kuru toprak b ırakılacaktır. Diyarbakır'da 360 dekar sulu ve 1.130 dekar kuru arazi b ırakılırken, Sakarya için bu miktarlar 475 dekar sulu ve 850 dekar kurul toprak
sahibine bırakılabilecektir.
7 nci maddede örnek i şletme olarak adland ırılan işletmelerin
sahiplerine ise, yine 28 nci madde gereğince toprağın sulu ya da
kuru olduğuna ve toprak endeksine bakılmaksızın I ve II no.lu tablolarda gösterilen miktarlar ın bir katı daha fazla toprak b ırakılacakt ır. Bu madde kötü uygulanmaya elveri şli olması nedeniyle, bu
durumda Adana, Sakarya gibi illerde bir kaç parça büyük toprak
dışında kamula ştırılacak toprak bulunamayacakt ır. Trakya bölgesinde de ayn ı biçimde kamulaştırılacak toprak bulunamayacakt ır.
Trakya bölgesinde de ayn ı biçimde kamula ştırmayı olanaksızlaştıran bu kurala göre, kamula ştırmanın uygulanabilece ği bölge olarak Doğu ve Güney-Do ğu Anadolu kalmaktad ır.
26 Temmuz 1972'de ç ıkarılan Toprak ve Tarım Reformu Ön
Tedbirler Yasas ının 4 ncü maddesine göre, 20 Temmuz 1961'den
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bu yana yak ın akrabalar lehine yap ılmış her türden devir ve temliklerin geçersizlik ölçütü de, devir ve temlike konu olan topra ğın
1757 sayılı yasaca saptanan esaslara göre i şletilip - işletilmediği olduğuna göre, bu kural da dağıtılacak toprak rezervinin artmas ını
engelleyici niteliktedir.
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1757 sayılı yasanın 36 ncı maddesine göre kamula ştırma karşılığı , kamulaştırma tarihindeki alım - satım bedelidir. Karnula şbuna karşılığının ödenmesinde ayrıcalık tanınan iki durum görülüyor : Küçük çiftçilere kamula ştırma karşılığının tümü, peşin olarak ödenecektir. Ayr ıca, sahibi olduğu toprağı doğrudan doğruya
işleten çiftçiye, topra ğının tümüyle kamulaştırılması durumunda
peşin ödenecek ilk taksit 250.000 TL. dan az olmayacakt ır.
40 ncı maddedeki bu iki ğzel durumun dışında, kamula ştırma
karşılığının ödenmesinde, arazi sahibine kendi iste ğine bağlı olarak
üç ayrı ödenme seçeneği tanınmıştır :

pe

a — Kamulaştırma karşılığının borç senediyle ödenmesinin
istenmesi durumunda, kar şılığın pe şin olarak ödenecek '% 15 i,
60.000 TL. dan az olamayacakt ır. Artanı ise 19 eşit taksitte ve 19
yıl içinde ödenecek ve her bir taksit en az 30.000 TL. olacakt ır.
Peşin ve taksit miktarlar ının yüksek tutulmas ı, kamulaştırma karşılıklarımn Anayasada öngörülen 20 y ıllık süreden önce ödenmesi
sonucunu doğuracak ve kolay kamula ştırma olanağını yok ederek,
kısa dönemde büyük paralar ödenmesine yol açacakt ır.
b — Kamulaştırma kar şılığının kamu s ınai teşebbüs veya iştiraklerinin hisse senetleriyle ödenmesinin istenmesi durumunda
toprak sayibine karşılık olarak, Bakanlar Kurulu'nca saptanacak
kamu sınai teşebbüs ve i ştiraklerinin isme yazılı hisse senetleri verilecektir. Devletin bu hisse senetleri için sa ğlayacağı 19 yıllık süre ve % 8 temettü güvencesi çerçevesinde bu temettü her türlü vergi, resim ve harem d ışında tutulacakt ır.
c
Kamulaştırma .karşılığının özel sektör sınai teşebbüslerinin hisse senetleriyle ödenmesi istendi ğinde, toprak sahibine bu
karşılığın °/o 401 için toprak ve tar ım reformu bölgelerinde veya
kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan özel s ınai kuruluşlardan
Bakanlar Kurulu'nca saptananlarm hisse senetleri verilecektir. Arta kalan % 60 kar şılık ise, 12 yılda ve 12 eşit taksitte ödenecektir.
Bu arta kalan miktar için verilecek borç senetlerine, devletin vadeli mevduata ödedi ği miktara kadar faiz ödenecektir.
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Hisse senetleriyle ödemenjn iste ğe bağlılığı, biçimsel bir nitelik taşımaktad ır. Karşılık için para bulunmad ığı bildirilirse, büyük toprak sahipleri için tek seçenek hisse senedini almak kalacaktı r. Bununla birlikte, hisse senedi almanın bir sakıncası bulunmamaktadır. Çünkü, hazinenin güvencesini ta şıyan bu hisse senetleri
için her yıl % 8 kâr ödenmesi söz konusudur.
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Bu üçüncü tür ödenme biçiminin bir uygulama örne ği 20 Haziran 1975 tarih ve 7/101114 say ılı Bakanlar Kurulu kararnamesinde görülmektedir. Bu kararnameyle, kamula ştırma karşılığının
bu tür ödenmesi istendi ğinde, karşılığın hisse senetleriyle ödeneceği 10 özel sınai kuruluşun adlan belirtilmektedir. Dikkati çeken
nokta, bu 10 kurulu ştan yalnız bir tanesinin Devlet Planlama Te şkilâtınca te şviki önerilen 90 şirket içinde yer almas ıdır. (11)
1757 sayılı yasanın 7 nci bölümünde, 70 - 86 ncı maddeler arasında Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine ili şkin kurallar
yer almaktadır.
Toprak ve tarım reformu uyu şmazlıklarının çözümlenmesinde
görevli mahkeme ise, özel toprak reformu mahkemeleri yerine,
bölgedeki tapulama mahkemeleri olarak saptanm ıştır.

pe

özet olarak sunulan 1757 say ılı yasanın hazırlanmasını etkileyen temel varsayımın, toprak reformunun tüm Türkiye'de bir anda gerçekle ştirilmesinin olanaksızlığı olduğu görülmektedir. Bu
varsayımdan hareketle, ön tedbirler yasas ının 6 ncı maddesinin reform bölgeleri' d ışındaki toprak sahiplerinden, topraklar ını satmak istemeyenlere sat ış olanağının sağlanmasa yasan ın hazırlayıcılarınca doğal karşılanmaktad ır. (12)
Ayrıca, yine 6 ncı maddede, reform bölgeleri d ışındaki bölgelerce devlete yük olmaks ızın toprak ve tar ım reformunun bu tür
satışlarla gerçekle şmesi olanağının yaratıldığı, çünkü bölge arazi
satışlannın, o bölgede toprak ve tar ım reformu uygulansayd ı devletçe topraks ız çiftçiye verilecek miktarlara uygun biçimde yürütüleceği savunulmakta ve böylece toprak reformunun gerçek anlamına göre bulunulan uzakl ık rahatlıkla anla şılabilmektedir. (13)
(11) Küçük Yalçın, Cumhuriyet Gazetesi, 24 Temmuz 1975.
(12) Öztrak İlhan, «Toprak ve Tarım Reformuntın Temel ilkeleri», Milliyet Gazetesi, 1 Temmuz 1973.
(13) Öztrak, a.g.e.
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VI — TÜRKIYE'DE TOPRAK REFORMU KOOPERATIFLERI :
1757 sayılı yasanın 7 nci bölümü, 70' ile 86 ncı maddeler arasında toprak ve tar ım reformu kooperatiflerinin kurulu ş ve işleyişleriyle ilgili kuralları kapsamaktad ır. Buna koşut olarak, kooperatiflerin kurulu ş , işleyiş ve görevleri, di ğer tarımsal amaçl ı kooperatiflerle: yapacaklar ı işbirliği ve karşılıklı desteklerneleri, yardımlar ve yatırı mlarla ilgili temel kurallar ı düzenlemek amac ıyla
19 Aralık 1974'de Toprak ve Tar ım Reformu Kooperatifleri ve Üst
Örgütleri yönetmeli ği ve ayn ı tarihte toprak ve tanm reformu kooperatifleri tip ana sözle şmesi yayınlanmıştır.
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Bu bölümde, an ılan yasal çerçeve içinde ve ışığında toprak
ve tarım reformu kooperatifleri incelenecektir.
1 — Amaç :

pe

Toprak ve tar ım reformu kooperatiflerinin amaçlar ı, kooperatif ortaklar ı= tek ba şına yapamayacaklan veya birlikte yap ılmasında yarar bulunan i şleri yapmak, tarımsal yönden donat ılmalarını ve desteklenmelerini sa ğlamak, üretimin artt ırdmasını, değerlendirilmesini ve pazarlanmas ını gerçekle ştirmek, tarımda toprak
ve su kaynaklar ının teknik ve ekonomik gereklere göre kullan ılması, ,korunmas ı, iyileştirilmesi, geli ştirilmesi ve verimlili ğ'in sürdürülmesi yöntemlerini kullanmak ve toprak ve tar ım reformunun
gerçekle şmesine yard ımcı olmak biçiminde belirlenmi ştir. (14)
ti

Böylelikle toprağın bölünmesi sonucu ortaya ç ıkabilecek üretimin artt ırılmas ı, finansman ve pazarlama sorunlarının diğer kooperatiflerden farkl ı, çok amaçl ı toprak ve tarım reformu kooperatifleriyle çözümlenmesi öngörülmektedir.
2 — Görevler :
Toprak ve tar ım reformu kooperatiflerinin yasan ın 71 nci
maddesinde belirtilen görevleri şöyle sıralanmaktad ır :
Ortaklann gereksinme duyduğu her türlü üretim araç, gereç ve girdilerini, ortaklar ın ürünlerinin doğrudan doğruya veya
işlenerek pazarlanmas ını sağlamak,
Ortaklann tek ba şlarına yapamadıkları veya birlikte yap ılmasında yarar bulunan i ş ve hizmetleri yapmak,
(14) Toprak ve Tar ım Reformu Kooperatifleri ve Üst Örgütleri Yönetmeliği, Resmi Gazete, 19 Aral ık 1974, Sayı 15097, Madde : 9'

14

TURK/YE'DE TOPRAK REFORMUNUN_ GEÇMIŞ/ VE
TOPRAK REFORMU KOOPERATIFLERI

cy
a

— Ortakların ürünlerini i şlemek için tesisler kurmak,
- Ortakların kredi gereksinmesini kar şılamak ve bu kredilerin yerinde kullanılmasını sağlamak ve denetlemek,
— Ortaklarına tarımsal makina hizmetleri sa ğlamak, onların
birlikte yararlanabilece ği her cins makina, ekipman ve tesisler
edinmek,
— Tarımsal üretimin düzenlenmesinde ve verimin artt ınlmasında ortaklara yard ımcı olmak,
— Ortakların tüketim mallar ı gereksinmesini gidermek, onlara kooperatifçilik e ğitimi vermek,
— Köy el sanatlarını ve küçük sanatlar ı öğretmek ve geli ştirmek,
— Sigorta acenteli ği yapmak ve mevduat kabulü gibi görevler.
3 — Kooperatiflerin Kurulu ş Esasları :

pe

Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kurulan toprak ve tarım reformu kooperatifleri de ğişir sermayeli, değişir ortaklı ve sınırsız sorumlu niteliktedir. Kooperatiflerin kurulu şuna Müsteşarlık karar verir ve çal ışma bölgelerini saptar. Müste şarlık, kooperatiflerin çal ışma bölgelerini daralt ıp genişletebilir.
Bir çalışma bölgesi içinde l'den çok toprak ve tar ım reformu
kooperatifi kurulamaz. Kooperatifin yönetim merkezi, ana sözle şmede belirtilir.
Kooperatifin kurulu şuna karar verildikten sonra, bölge ba şkanlığına çoğunluğu toprak dağıtımından yararlanan aile i şletmesi sahiplerinden olu şan en az 7 ki şinin bir araya gelerek kooperatifi kurmaları ve tip ana sözle şmelerden 6 sını imzalamalan ve noter onay i şlemlerinin tamamlanmas ı sağlanır.
Kurucu ortakların sermaye paylar ının 1/4 ü Müste şarlıkça kooperatif merkezinin yönetsel aç ıdan ba ğlı olduğu yerin T.C. Ziraat
Bankas ı şubesine yatırılır. Onaylanan ana sözle şmelerden biri noterce alıkonarak, 5 tanesi geri verilir. Bölge ba şkanlığı, 5 ana sözleşmeyi Müsteşarlığa gönderir. Ana sözle şmeler, gerekli inceleme
lerden sonra ilgili Bakanl ığa aktarılır. Bakanlık, bir ay içinde kooperatif merkezinin bulundu ğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan
ettirir. Kooperatif, tescil ile tüzel ki şilik kazanır.

4 — Tarımsal amaçlı kooperatiflerle i şbirliği esasları :
Yasa gereğince, toprak ve tar ım reformu bölgelerindeki toprak ve tarım reformu kooperatifleriyle, var olan di ğer tarımsal
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amaçlı kooperatifler, öngörülen reform amaçlar ını gerçekleştirmek için karşılıklı olarak birbirlerini desteklemek ve i şbirliği içinde çalışmakla yükümlüdür.
Bu yükümlülüğün kapsamını yönetmeli ğin 12 nci maddesi belirlemektedir. Bu maddeye göre, reform bölgesinde var olan di ğer
tarımsal amaçlı kooperatifler :
- Tarımda toprak ve su kaynaklar ının birlikte, teknik ve
ekonomik gereklere göre kullan ılıp korunmas ı,
— Örnek köyler kurulmas ı veya var olan köylere eklemeler
yapılması,
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— Toprak veya, i şletmelerin parçalanmalar ı ve küçülmelerinin önlenmesi veya toplula ş tırılması ,
-- Topra ğın verimli biçimde i şlenmesi, tarımsal üretimin sürekli artt ı rılmas ı, değerlendirilme ve pazarlanmas ı konularında
toprak ve tar ım reformu kooperatifleriyle i şbirliği yapmakla yükümlü tutulnıuştur.
5 — Ortak Olma :
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Toprak ve tar ım reformu yasas ının 74 ncü maddesi gere ğince, toprak da ğıtımmdan yararlananlar ın, o bölgede kurulmuş veya kurulacak olan toprak ve tar ım reformu kooperatiflerine girmeleri zorunludur.
Bu kooperatifler en az 7 ortakla kurulur ve ortak say ısı sınırsızdır. Reform bölgesindeki di ğer çiftçiler de bu kooperatiflere ortak olabilir. Yaln ız, kooperatiflerin çal ışma konusu olan ürünlerle levazı m ve ihtiyaç maddeleri ve girdileri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar, bu kooperatiflere ortak olamaz. Kooperatiflere ortak olacak çiftçiler, ana sözle şmedeki kurallar ı kabul ettiklerini bildiren ve noter veya ihtiyar kurullarmca onaylanm ış bir
yüklenme mektubunu kooperatife verir ve ortakl ık paylarının 1/4
ünün pe şin olarak ödendi ğini belgeler.
Kooperatif sermayeleri de ğişir niteliklidir ve ortaklar ın yüklendiği sermaye paylanndan olu şur. Bir ortak en az 1.000 TL. l ık
ortaklık payı yüklenir, Yüklenilecek ortakl ık payı, ençok 30.000
TL. olabilir. Kurucu ortaklar ın yüklendiği sermaye paylar ının
1/4 ü kar şılıks ız olarak Müste ş arlıkça, toprak ve tar ım reformu
fonundan kooperatife ödenir. (Kooperatif bölgesinde toprak dağı-

tımından yararlananlar ın tümü, kurucu ortak say ılır.)
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Ortakların yüklendiği sermaye paylar ının artan 3/4 ünün 3 y ılda ve e şit taksitlerle ödenmesi zorunludur. (15) Ortaklar, kooperatifin borçlar ından zincirleme ve s ınırsız sorumludur.
6 — Üst örgütlenme :
Toprak ve tar ım reformu kooperatifleri amaçlar ını gerçekleştirmek, güçlerini artt ırmak ve ortaklar ına daha yararl ı olabilmek
için Müsteşarl ığın onayıyla tcprak ve tar ım reformu kooperatifleri birliklerini kurar. Birlikler s ınırsız sorumlu, değişir ortakl ı ve
değişir sermayeli olup, kooperatif biçiminde kurulur. Çal ışma bölgesinde bulunan kooperatifler, birli ğe ortak olmak zorundad ır. (16)
En az 5 birlik de merkez birli ğini kurar.
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7 — Finansman :

Toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin finansman kaynakları, öz ve yabancı kaynaklardan olu şur.
a) Öz Kaynaklar :
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Öz Kaynakları sermaye, yedek akçe, fonlar, kooperatiflere yapılacak kar şılıksız yardımlar, yapılacak bağışlar ve gelirler olu şturur. Bu iç kaynaklardan kar şılıksız yardımlar, kooperatiflere çalışma konularına giren ve kendi güçleri yetmeyen, plan hedeflerine ve toprak ve tar ım reformu bölgesi programlar ına uygun yat ırımlarda kullanılmak için toprak ve tarım reformu fonundan, karşılıksız, mal veya para olarak yap ılan yardımları kapsar.
b) Yabancı Kaynaklar :

Yabancı kaynakları toprak ve tar ım reformu fonundan, T.C.
Ziraat Bankas ı'ndan, merkez birli ğinden, Türkiye Zirai Donat ım
Kurumu'ndan ve di ğer kaynaklardan sa ğlanan kredilerle, mevduat
ve diğer olanaklar olu şturur.
ba) Toprak ve Tar ım Reformu Fonu :
Toprak reformu fonunun kaynaklar ı her yıl genel bütçeye konulacak ödenekler, arazi vergisi y ıllık gelirinin % 20 si, dış yardımlar, çeşitli bağış ve gelirler, fondan aç ılan kredilerin tahsil edilen
taksit ve faizleridir.
(15) Toprak ve Tar ım Reformu Kooperatifi T ıp Anasözle şmesi, Resmi Gazete, 19 Aralık 1974, Sayı : 15097, Madde : 23
(16) Yönetmelik, Madde : 70
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1757 sayılı yasan ın 204 ncü maddesi uyar ınca bu fondan toprak ve tar ım reformu kooperatiflerine kredi verilmesi öngörülmü ştür. Fondan kooperatiflere aç ılacak kredi türleri şunlardır :
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— Kuruluş , yapı ve tesis kredileri,
— Verimlendirme, iyile ştirme ve onarım kredileri,
— Donat ım kredileri,
— Tarımsal sanayi kredileri,
— İşletme kredileri,
— Pazarlama ve destekleme kredileri,
— Ortaklarm topluca yararlanabilece ği hizmet binalar ı, sosyal tesisler, tüketim mallar ı ve sat ış yerlerinin yap ım ve onarımı
için açılan diğer krediler.
Toprak ve tarım reformu b ğlgelerinde bu fondan salt toprak
ve tarım reformu kooperatifleri ve üst örgütlerine kredi aç ılabilir. Krediler, haz ırlanan projelerde belirtilen esaslara göre saptanır ve kullandırılır.
Kuruluş, yapı ve tesis, verimlendirme, iyile ştirme ve onar ım,
tarımsal sanayi, donat ım, işletme ve di ğer kredilerde, projede belirtilen kredi gereksinmelerinin tümü kar şılanabilir.
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Pazarlama ve destekleme kredilerinde ise, projede yer alan
toplam ürün değerinin °/o 80 ine kadar kredi aç ılabilir.
Kuruluş, yapı ve tesis, tar ımsal sanayi, verimlendirme, iyile ştirme ve onar ım kredilerinde ödeme süresi en çok 20 y ıldır. Bu
kredilerde en çok 5 y ıl ödemesiz devre tan ınabilir. Donatım kredilerinde ödeme süresi en çok 5 yıldır. 2 yı la kadar ödemesiz devre
tanınabilir. Diğer kredilerde de ödeme süresi 20 y ıldır.
Saptanan ödeme süresinc göre krediler e şit taksitlerle tahsil
edilecektir. Ödeme tarihleri ise, ödemesiz devrenin bitiminde ba şlayacakt ır. İşletme, pazarlama ve destekleme kredilerinde ödeme
süresi en çok 1 y ıldır ve tek seferde tahsil edilir.
Fondan açılacak kredilerden donat ım kredisinin faizi '% 3, i şletme, pazarlama ve destekleme kredilerinde % 4, bunlar ın dışındaki kredilerde ise % 2 dir. Bu krediler dolay ısıyla yıl sonlarında
faiz kapitalize edilemeyecektir.
Toprak ve tar ım reformu kooperatiflerine fondan aç ılan kredilerin kullandırılmasında mal ve para olarak iki yol izlenecektir.
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Bu kredilerin ertelenmesinde, tar ımsal ürünlerin i şletmece
kontrolu olana ğı bulunmayan nedenlerle hasara u ğramaları veya
olağanüstü fiyat dü şüklükleri yüzünden de ğerlerini yitirmeleri sonucu en az °/o 25 oran ında zarar görmeleri ve zor duruma dü şmeleri temel al ınacakt ır.
bb

T.C. Ziraat Bankas ı 'nın açaca ğı kredi :
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Yapılacak proje ve plan esaslar ına göre T.C. Ziraat Bankas ı,
kooperatiflerin Müste şarlıkça saptanacak kredi gereksinmelerini
öncelikle karşılayacakt ır. Bu kredilerin güvencesi, kooperatiflerin
sorumluluğu ve kooperatif ortaklar ının borç senetlerinin bankaya
devir ve temlik edilmesiyle sa ğlarnr. T.C. Ziraat Bankas ı kooperatiflere, ortaklar ının genel gereksinmeleri için yatırım kredisi açtığı durumlarda, krediye konu olan ta şınmaz mallar ve tesisler
banka lehine ipotek edilir. Ve ta şınır mallar rehine al ınır. Banka,
kooperatiflere verdi ği kredilerin aç ılış amac ına uygun kullanılıp,
kullanılmadığını ve krediye ili şkin diğer konular ı Müsteşarlığın
oluruyla kontrol edebilir. (17)
bc — Türkiye Zirai Donat ım Kurumu, tar ımsal üretim araç
ve gereçlerini, toprak ve tar ım reformu kooperatiflerine taksitle
sağlar.
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bd — Mevduat :

Kooperatifler ve birliklerinin toplayacaklar ı mevduat, üst kuruluşların ve Bankalar Kanunu'nun güvencesi alt ındadır. Merkez
birliğince mevduat kabulüne yetkili k ılınacak kooperatifler ve birlikleri için Maliye Bakanl ığı 'nın önceden izni al ınır. Toplanan mevduatı kullanmaya merkez birli ği yetkilidir.
8 — Toprak ve Tarım reformu kooperatiflerinin, ortaklar ına
kredi açmas ı :
Kooperatifçe ortaklar ına, yıllık üretim için i şletme, donat ım,
yapı ve tesis, verimlendirme, iyile ştirme ve onar ım, pazarlama ve
satış , konut, tüketim, köy el sanatlar ı ve diğer konularda para ve
mal olarak kredi verilebilir.
Toprak dağıtılanların, dağıtımdan yararlanmayan aile i şletmeleri ve küçük i şletme sahibi ortaklar ın yeter tarımsal gelir sağlamaları için gerekli işletme, donat ım, yap ı ve tesis, verimlendirme,

(17) 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, Madde : 205.
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iyileş tirme ve onarı m kredilerinin, ortak i şletmesi üretim planlarında belirlenen tutarlann ın tümü, ortaklar ın ödenmiş sermayelerine bakılmaksızın karşılanır. Bu sınırlar üstündeki özel, projeye bağlı, işletme ve yat ırım kredisi istemleri, ödenmi ş sermayelerinin 5 katına kadar kar şılanabilir. Orta ve örnek i şletme sahibi
ortaklara projeye ba ğlı , işletme ve yat ırım kredisi gereksinmeleri
için ödenmi ş sermayelerinin en çok 3 kat ı tutarında kredi açılabilir.
Ortaklara aç ılacak pazarlama ve sat ış , konut, tüketim kredilerinin tutarı kesinlikle 5.000 TL. sını geçemez.
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Açılan bu kredilerden i şletme ve tüketim kredilerinde ödeme
süresi en çok 1 y ıl, donatma kredilerinde ise 5 y ıldır.
Açılan bu kredilerden i şletme ve tüketim kredilerinde ödeme
süresi en çok 1 y ıl, donatma kredilerinde ise 5 y ıldır.
Yapı ve tesis, verimlendirme, iyile ştirme, onarım ve köy el sanatları kredilerinin ödeme süresi en çok 20 y ıldır. Pazarlama ve
satış kredilerinde ise bu süre kesinlikle 6 ay ı geçemez.
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Kredilerin geri ödenme tarihleri, ortak i şletmelerinin uğraş
edindikleri üretim türlerine göre, ürünlerin sat ılma zamanlarına
rastlatılır.
Ortaklara aç ılan ve ,kulland ınlan krediler, alacak senedi karşılığı ödenir. Aç ılacak kredileri saptamada kooperatif yönetim kurulu yetkilidir.
Ortaklara aç ılan kredilerden i şletme kredisi kapsam ına giren
bakım, onarım, yetiştirme giderleriyle i şçi ücretleri ve pazarlama
ve satış kredileri para olarak, tar ımsal girdilerle ta şınır mal alımına ilişkin krediler mal olarak kulland ırılır.
Kooperatifçe ortaklar ına açılacak kredilere uygulanacak kooperatif faiz oranlar ı, toprak ve tar ım reformu müste şarlığınca belirlenir. Orta ve örnek i şletme sahipleri, ald ıkları krediler için
kooperatif faiz oran ından yararlanamaz. Bunlar ın aldıkları kredilerin tümüne yürürlükteki tar ımsal kredi faiz oran ı uygulanır.
9 — Pazarlama ve de ğerlendirme :
Ortaklar, genel kurulca kooperatif taraf ından pazarlanmas ına
karar verilen ürünlerini kooperatife teslim etmek zorundad ır. Ancak, her ortak kendi i şletmesinde yeti ştirdiğinden fazla ürün tes-
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lim edemez. Kooperatif, ürünleri cins > kalite - ve miktarını saptayarak teslim alı r ve karşılığında ürün teslim belgesi verir. Ürün teslim belgelerini ve kar şılığı nda ürün teslim belgesi verir. Ürün teslim belgelerini gösteren ortaklara, ürün bedeli kar şılığı avans verilebilir. Avans ödenmesine karar verme yetkisi yönetim kurulunundur. Ürün bedelini saptamada piyasa ve borsa fiyat ı temel alınır. Devlet taban fiyat saptam ış sa, bu fiyatlar geçerlidir. Ancak,
saptanacak ürün al ım bedeli taban fiyatlar ı ridan az, borsa fiyat ından yüksek olamaz.
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Verilecek avans tutar ı , ürün bedelinin % 80 ini geçemez. Ortaklara ödenen avanslardan faiz al ınmaz. Avans verilmesi s ıras ında, orta ğın teslim etti ği ürünlere verilmi ş olan iş letme kredileriyle tüketim kredilerinden do ğan borçlar ı , avans tutar ından dü şülerek, kalan ı crtağa ödenir.
Ürünlerin sat ışı sonucu, kooperatifin i şletme ve pazarlama
giderleri sat ış bedelinden dü şüldükten sonra orta ğa ödenecek tutarı hesaplan ır ve önceden verilmi ş olan avanslar bu tutardan düşülerek ödeme yap ılır.
10 — Ortaklık kurma :
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Toprak ve tarım reformu kooperatiflerine ortakl ık kurma yetkisi veren 1757 say ılı yasada bu kooptratiflerin ve üst örgütlerinin kendi aralar ında veya kamu tüzel ki ş ileriyle veya kamu iktisadi te şebbüsleriyle, amaç ve görevlerine uygun ve kooperatiflerin
geli şmesini engellemeyecek nitelikte ortakl ıklar kurabilmeleri veya var olan ortakl ıklara kat ılabilmeleri öngörülmü ştür. (18)
Yasadan farkl ı olarak, yönetmelikle kurulacak ortakl ıkların
niteliklerine «... veya ba ğımsız olarak» deyimi eklenerek bu yetki
açılmış ve genişletilmiştir. (19)
Yönetmelikte kurulacak ortakl ıkların veya var olan ortakl ıklara kat ılmanın kapsamı içinde, tarımsal hammaddelerin i şlenmesi, değerlendirilmesi, tar ımsal girdilerin üretimiyle tar ımsal araç,
gereç ve makinaların yapımı için tesisler kurulmas ı> tarımsal üretimi artt ıracak ve pazarlamay ı kolaylaştıracak yat ırımların gerçekle ştirilmesi, ortaklarm tüketim, mallar ına olan gereksinmelerini
karşılayıcı organizasyonlar ın kurulmas ı konuları yer almaktad ır.

(18) 1757 Sayılı Yasa, Madde : 78
(19) Yönetmelik, Madde: 11
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Bu ortaklıklar, genel kurul kararı ve müste şarlığın onayıyla -C
gerçekle şecektir. Ortakl ık statüleri kooperatif ile, ortakl ık kurulacak veya kat ılınacak kurumla birlikte haz ırlanacaktır.
Yasanın 78 nci maddesinin yönetmelikle geni şletilmesi sonucu
kurulabilme olanağı kazanan halka aç ık bağımsı z ortakl ıklarda sermayenin % 51'inin kooperatifin olmas ı koşulu aranmaktad ır. % 49
hisselerin sat ışnıda ise kooperatif ortaklar ına öncelik tamnacak ve
bir kişiye sat ılacak hisse senedinin yazılı değeri 10.000 TL. yi geçemeyecektir.
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Bu halka aç ık ortakl ıklarda çiftçi ve i şçi tasarruflar ını değerlendirmek ve tarımsal sanayiin geli şmesine yard ımcı olmak amaçlanmaktad ır.
Anılan ortakl ıklardaki sermayeye ili şkin koşul ile, bu ortaklı klann yönetiminde bir denge unsuru olu şturulmaktadır. Yine bu
halka aç ık bağımsız ortakl ıkların, ana çizgileri bu güne dek belirlenememiş olan halk sektörünü olu şturmaları da beklenebilir.
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Böylelikle, toprak ve tar ım reformu kooperatiflerine ortakl ık
yetkisi verilmesi, bu kooperatifleri di ğer kooperatiflerden ay ıran
belirgin ve önemli bir özellik olarak ortaya ç ıkmaktadır. Ortakl ık
kapsamına giren konulara bak ıldığında da, reform kooperatiflerinin üretmden pazarlamaya dek tüm i şlevleri üstlendi ği ve tarımsal sanayii oluşturma görevini yüklendikleri görülmektedir.
11 — Eğitim :

Toprak ve tar ım reformu kooperatiflerinin, ortaklar ın modern
tarım tekniği ve uygulaması, kooperatifçilik ile temel e ğitimlerine
katkıda bulunabilecek ve becerilerini artt ıracak kurs ve toplant ılar düzenlemesi, okuma odaları ve yayın çalışmaları yapmas ı öngörülmü ştür. Ayrıca kooperatifin, e ğitsel çalışmalarında ilke olarak iş başında eğitim ve sorunların yerinde çözülmesi yönteminin
kullanılacağı belirtilmiştir. (20)
Gerçekten, toplumumuzda e ğitimi her şeyin temeli olarak göstermeye çal ışan değer yargılarıyla eğitim yapılan işten soyutlanmakta, uygulanan e ğitim programları ile yap ılan iş arasında organik bağlantılar kurulamamaktad ır. Bu nedenle, i ş başında eğitim
yöntemlerinden yararlan ılması gereklidir. Bu yöntemlerin en a ğır(20) Tip Anasözle şme, Madde : 79'.
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lı klı özelliği, kiş iyi tüketici olmaktan ç ıkarıp, üretken duruma getirmeye yönelmesidir. (21)

VII — TÜRKİ YE'DE TOPRAK REFORMU VE KOOPERATIFLERINDE UYGULAMA SONUÇLARI :
Toprak ve tarım reformu yasas ının 11 nci maddesi gere ğince
Urfa ili, Bakanlar kurulunun 15 Ekim 1973 tarih ve 7/7334 say ılı
kararıyla toprak ve tar ım reformu bölgesi olarak saptand ı . (22)
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Urfa ilinin ilk uygulama bölgesi olarak saptanmas ında, toprak mülkiyetinin bu yörede belirli ellerde toplanmas ı etken olmu ştu. Harran, Suruç, Viran ş ehir, Halfeti gibi verimli ve büyük ovalara sahip Urfa'da topraklar ın büyük bölümü köy köy ağalara aitti
„ ve reform bu düzeni de ğiş tirmeye yönelecekti.
Tapu ve kadastro i ş lemleri bitmiş olduğu için ilk olarak Akçakale ilçesinde kamula ştırma ve da ğı tıma ba ş lanması kararla ş tırıldı . Bu ilçede 200.000 dönümün kamula ş tırılmas ı kesinleşmiş ve
155.000 dönümün paralar ı , 94 mülk sahibine ilk taksit olarak ödenmişti. Bu ödemelerin tutar ı 33 milyon TL. ye ulaşıyordu.
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Toprak isteyenlerden al ınan bildirgelere göre, Urfa'da toprak
isteyenlerin say ısı 74.000 ve Akçakale ilçesinde 10.000 ki şiydi. (23)
Üçüncü Be ş Yıllık Kalkınma Plam'nda toprak ve tar ım reformu için ayrılan ödeneğin tutan 9.993.405.000 TL. idi. Bu rakam ın
3.793.405.000 TL. sını yatırımlar ve 6.200.000.000 TL. s ını da T.C.
Ziraat Bankas ı kaynaklarından ayrılacak krediler olu ş turuyordu.
(24)
Ekim 1975'e dek reform bölgesinde kamula ştırılan topra ğın
500.000 dönüm olmas ına karşın, 161 aileye yaln ız 31.000 dönüm
toprak dağıtıldı.
Salt toprak dağıtımını n toprak reformu için yeterli olmamas ı
bir yana, bu da ğıtımın da ne denli yava ş yürütülmekte oldu ğunu
da bu sayılar ortaya koymaktad ır.
(21) Alper Aktan, «Kooperatifçilik E ğitimi Üzerine Okurlarla Konu şmalar», Kooperatif Dünyas ı, Sayı 48 (Mart 1975), s. 6.
(22) Resmi Gazete, 1 Kas ım 1973
(23) Özer Oral, «Toprak Reformu», Milliyet Gazetesi, 4 Haziran 1975.
(24) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Te şkilâtı, Yeni Strateji ve Kalk ınma Planı - Üçüncü Be ş Yıl, Ankara, Ba şbakanl ık Bas ımevi, 1973, s. 9'14.

TÜRKIYE'DE TOPRAK REFORMUNUN GEÇMI Ş I VE
TOPRAK REFORMU KOOPERATİFLERİ

23

Nitekim, Birle şmiş Milletler Kalk ınma Programı'nca görevlendirilen bir uzmanın raporunda da Türkiye'nin tümünde ve bu h ızla yapılacak bir toprak reformunun 200 y ıldan fazla zaman alacağı belirtilmektedir. (25)
1757 sayılı yasan ın 18 nci maddesinin getirdiği 3 yıllık sürenin
1.11.1976'da bitece ği ve kamulaştırmanın bu hızla bitirilemeyeceği
açık olduğuna göre, toprak rezervi yitirilmi ş olacakt ır.

SONUÇ :
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Toprak reformunun uygulanmas ında en etkin araç olan toprak
reformu kooperatifleriyle ilgili uygulama sonuçlar ı da umut verici
olmaktan uzakt ır. Bugüne dek ismen kurulmu ş olarak gözüken 6
toprak reformu kooperatifinden yaln ız Akçakale'deki, Koruklu
kooperatifi çal ışır görünümdedir. Bu kooperatif T.C. Ziraat Bankası 'nca kullandırılan kredi tutar ının 500.000 TL. oldu ğu ve bunun
da üretime dönük olmayan yap ı - tesis kredisi olduğunu belirtmek
(26), bugünkü uygulamanın ve gelece ğe dönük sonuçlarının karamsarlık yarat ıcı olduğunu söylemek için yeterli bir nedendir.
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Bu giine değin iktidara egemen güçlerin y ıllar boyu uygulad ığı tarımsal politikanın sonuçları , bu yöntemin geçersizliğini ortaya koymaktad ır. Buna kar şılık büyük köylü kitlelerinin toprak
istemleri giderek yo ğunluk kazanmıştır. Yoksul köyle, i şleyeceği
toprağın sahibi olma yolunda ağırlığını arttırmaktadır. Bu ağırlık,
modern tarımsal gereklere uygun biçimde topra ğı işlemesi, gerekli
araç ve gereçlerin kendisine sa ğlanması ve ürünün gerçek de ğeriyle
satılması için de belirgin bir biçimde görülmektedir.
Tarımda üretim ili şkilerinin ve bugün var olan a ğalık mülkiyet
düzeninin değiştirilmesi anlam ındaki köklü bir toprak reformu,
her şeyden önce anti - feodal bir düzeltim niteli ğini taşır. Bu tür bir
toprak reformunun uygulanmas ı için salt bir yasa kabul edilmesinin yetersiz oldu ğu, çe şitli deneyimler sonunda görülmü ştür.
(25) David Baytelman, «Report of the consultancy m ıssıon for the agrarıan
reform research and tra ınıng ınstıtute ın Turkey», U.N. Development
Programme, Ankara, 1975, s. 9.
(26) T.C. Ziraat Bankas ı Toprak ve. Tarım Reformu Kredileri Müdürlü ğü
yetkilileriyle 16 Mart 1976 tarihinde yap ılan görüşme sonuçlarına göre.
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Toprak reformunun uygulanmas ı, kesinlikle siyasal güç dengesiyle ili şkilidir. Birleşmiş Milletler uzamalarının hükümetlere
çeşitli toprak reformu formülleri önerileri ve ö ğütlerinde bulunmaları ya da hükümetlerin tabandan veya ba şka yerlerden gelen baskılarla toprak reformunu benimseme zorunda kalmalar ı ya da benimser görünmlerindeki yan ıltıcılığa kapılmamak gerekir.
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Hükümetin çıkaracağı ya da çıkarmak zorunda kalaca ğı en
iyi toprak reformu yasalar ının bile, yerel güçlerin çıkarlarıyla çatıştığında ölü doğması veya ölü kalmas ı kaçınılmazdır. Bu direnin
kırılabilmesi, büyük toprak sahiplerinin, a ğaların ve e şrafın çıkarları karşısında kesin ve belirli ç ıkarları bulunduğunu gören köylülüğün örgütlenip hakk ını alma girişiminde ve etkilernesinde bulunabilmesine bağlıdır.
Ayrı ca bölgesel nitelikte toprak reformu uygulamalar ı kğklü
bir toprak reformunun gerçekle şmesinin değil, ancak reformun
amaçtan sapmas ını, yozlaştırılmasını olası kılar. Amaca, ancak tüm
ülkede ve k ısa sürede yap ılacak bir uygulamayla ola şılabilir.
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Söz edilen örgütlenme bak ımından büyük etkinli ği olan kooperatifler, toprak reformunda büyük önem ta şır. Bir ba şka deyi şle,
toprak reformu, sadece toprak reformu kooperatiflerinin ba şarısına bağlıdır.
Türlü zorlama ve zorunluklarla, toprak reformuna inamlmaksızın çıkarıldığı izlenimini veren 1757 sayılı yasada, yetersiz kal ınan durumlarda 1163 say ılı kooperatifler yasas ına yollamalarda bulunulması, bir özel kooperatif tipi olan toprak reformu kooperatiflerine çe şitli zorluk ve engellemeler getirmi ştir. Aslında bu yasa,
temel bir kooperatifler yasas ı olarak yetersizli ği ve ülke koşullarına
uygun olmamasının yanı sıra, genel olarak kooperatifçili ğin ve özel
olarak toprak reformu kooperatiflerinin geli şimine yardımcı olacak ve olanak verecek nitelikten uzakt ır.
Toprak reformu kooperatiflerinin ba şarı ko şullarından önde
geleni, ortak - kooperatif ba ğlarını güçlendirici ve ortaklar ın günlük
yaşamlarında etkin olan arac ı, tefeci gibi ça ğ dışı ara sosyal kurumların etkinliğini kırıcı ve giderici nitelikte bir k ırsal alanda
bütünleşme örgütlenmesidir. Bu yap ılamadığında, tabana dayal ı bir
kooperatifçili ğe geçiş olanakları da son derece s ınırlı kalacakt ır.

Tarihten Bir Yaprak :

BIZDE İLK TEKEL MADDES İ NAN - I AZIZ
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Yüz yıllar boyu devamedegelen Tekel'i Sultan Abdülmecit
«Halkın Ekmeğiyle oynanmaz» diye kald ırmış ve
Ekmeğin serbestçe imalât ve sat ışını
Furuncu Esnaf ına bırakmıştır.
1854

Cemal BORA

pe

Ekmek demi şler adına, bu ad ona tohumu tarlaya serpmekten
üretildikten sonra da un yap ıp yemekten gelir. 1854 de ve daha
önceki yıllarda resmi yaz ışmalarda ise ad ı (Nan-ı aziz) dir. Farsça'da Nan ekmek, Arapça'da Aziz mübarek anlam ınadır. Sonraları
(Nan) deyimi kalkm ış amma ekmek üstündeki (Mübarek) deyimi
kuşaktan kuşağa devamede gelmi ştir. Bir lokmas ına sonsuz saygı
besler öper ba şımıza koruz. En ufak tanesini bile yere dü şürmeyi
günah sayd ığımız halde dünya milletleri aras ında ekmeğin israfında
ön safta geliriz.
Köylü, çiftçi, tarla deyince akl ımıza ilk Arpa ve Buğ day gelir.
Ne demişti bir ünlü ki şimiz «Yemek için değil yaşamak için yeyiniz» dememi şmiydi? Biz de yaşamak için ömür boyu pe şinden koşan ve bütün çabalar ımızı onun için harcarı z. Hatta u ğruna canımızı bile veririz. Atalar ımız Vatan demek toprak demektir, toprak
demek buğday demektir.» demi şler ve de (aziz vatan ımız, Nan-ı
aziz) demekle de vatan'la, bu ğdayı ayni seviyede mübarekle ştirmişlerdir. Eh, elbette ki bu kadar de ğer taşı yan bir nimetin elbette
vatan gibi bir koruyucusu olacakt ı ve bu koruyucu on sekizinci
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yüz yılı n ortaları na kadar devletti. Ekme ğin imalı ve satışı şimdiki (Tekel) gibi devletin inhisar ı altındaydı . Ancak zaman geçtikçe ve nüfus artt ıkça bu işin pek de kolay olmad ığı ortaya ç ıktı.
Devrin ekmek Tekeli, 1855 de ürünün çok bol olmas ına rağmen
bilgisizlik yüzünden i şlemez hale geldi ği görüldü. Halk ekmek için
sıkıntı çekiyordu. Durumdan haberdar olan Sultan Abdülmecit
«Halkın ekmeğiyle oynanmaz» deyip Tekel'in kald ırılıp ekmek imalat ve sat ışını n bir nizam dahilinde Furuncu esnafına bırakılmasını
emretti.
Bunun üzerine Mecalisi Vâlada (devletin yönetimiyle görevli
ş imdiki Senato ve Millet Meclisi ayar ında Meclislerin birle şik toplantısı) Furuncu Esnaf ı temsilcileriyle yap ılan toplant ıda alınan kararlar bir Yönetmelik halinde Yüce Padi ş ahın tasvibine sunulup
kesinleştikten sonra bunun di ğer esnafa ve halka duyurulmas ı için
de karara var ılıp, devletin resmi gazetesi olan,
Takvimi Vakayi'in Fi 8. C. 1270, defa : 499 (18 Haziran 1854)
tarihli ve 499 numaral ı nüshas ında aynen yay ınlandı .
Bizde ilk Tekel maddesi ve ilk Ekmek imalat ve sat ışına ait
tarihi bir belge bulunmas ından gerekti ğinde ara ştırmacıların kolayca bulabilmeleri için bu Yönetmeli ğin aslından be ş on satın ile
tamamının öz Türkçele ştirilmişi aşağıya alınmıştır.
Yönetmeliğin aslından baş kısmından
devrin dili ile yazılmış şeklinden bir kaç sat ırı :
Nan-ı Aziz'in Tab ıh ve Furuhtu
hakkında İlânname

«Saye-i inâyetvaye-i Hazreti Padi şahide ibadullahın Nan-ı azizden dolayı birgüna müzayaka çekmemeleri fevkalgaye matlup ve
mültezimi ali olarak esbab ı muktaziyesinin istihsali hakkında
merhameti efzay ı sunuh ve sudur buyrulan emrü ferman keramet
unvanı Hazireti Hilafetpenahi mantuku âlisi üzere laz ım gelenler Mecâlisi Valâya celp ile icab ı ledilmüzakere Nan-ı azizin mebzuliyeti hasbelvak ıt inhisarın terkine mutavakk ıf görünmesiyle
emrü iradesi kemakân ihtisap Nezareti behiyesine muhavvel olmak
üzere olbabda Meclisi Valada bir k ıt'a ılanname kaleme al ınmış ve
mucebince hareket edeceklerine Ekmekçi esnaf ı tarafından dahi
taahhüt olunmu ş olduğundan bundan böyle istek edenlerin Nan- ı
aziz tabh ve furuht» etmelerine ruhsat verilerek inhisar maddesinin terkolunmas ı ...
Yönetmelik bu uslup üzere devam etmektedir.
Aslının tamamı öz Türkçeleştirilmiş olarak a şağıdadır.
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Ekmek imalat ve sat ışı hakkında
Yönetmelik
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«Ülkemiz halkın ın en büyük nimeti olan Ekmek'ten s ıkıntı
çekmemeleri hususunda, mahsulün de bol olmas ı nedeniyle ötedenberi ş ikayet konusu olan Ekmek Tekel'inin kald ırılıp serbestçe
Furuncu esnafına bırakılması ve bir kısım idaresizliklere mahal
verilmeyip halkın ekmeğiyle oynanılmaması için Mecalisi Valâ'da
esnafla birlikte bir toplant ı yapılıp imalat ve sat ışının bir düzene
sokulması ve bu işin uygulanması için İhtisap Nazırlığına (Belediye
ölçüler ve hesap i şleri görevlisi) havale edilmesine emir ve ferman
buyuran Yüce Padi şahımızın işbu fermanı alilerini yerine getirmek
üzere Yüce Mecliste Esnaf temsilcileriyle yap ılan toplantıda, bundan böyle Ekmeğin imalat ve satışının serbest olduğuna ve bu işin
nasıl yürütülece ğine dâir haz ırlanan Yönetmelik tasvibi aliden ç ıkıp
memlekete ve furuncu esnaf ına hayırlı olması temennisiyle duas ı
dahi yap ıl ıp halkımızın da bilgi edinmesi hususunda i şbu mahalde ilan edilmiştir, şöyleki :

YONETMELIK
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1 — Şimdiye kadar Ekmek hususunda yürütülmekte olan usul,
zaman zaman ça şnı (çe şidi ve tadı) örnek al ınarak ve adedine dirhem (gram) konularak tart ı ile alınıp satılması usulü tatbik edilegelinmiş ise de (İnhisarca (Tekel'ce) hiç bir suretle çe şidine, tadına
ve tart ısına dikkat olunmad ığı gibi ■kerestesi (imalat malzemesi)
bozuk ve gram ı noksan işlenilmekte olduğu da devamedegelen tecrübelerden anla şılmış ve böyle bir halin devam ı ise halkın zarannı
mucip olduğundan bu Ekmek maddesine olan inhisar (Tekel) in
lağviyle bundan böyle can ı isteyen Ekmek yapabilecektir.
2 — Ekmekçi esnaf ı kemakan (evvelce oldu ğu gibi ekmekçi
furunlannda ekmek pi şireceklerinden gerek devlet anbarlar ında ve
gerekse kendi anbarlar ında zahire mevcut iken kasden ekmek buhranı yaratarak bundan fazla kâr etme yoluna sapanlar şiddetle cezalandırılacaklardır. Böyle olmayup da terki sanat etmek isteyen
veya iflas edip de ekmek imal edemeyen esnaf bUlundu ğu takdirde
bu gibileri durumlar ını ait oldukları makama derhal bildirrnek
mecburiyetindedirler. Bunlar hakk ında Esnaf Nizamnamesi usulü
tatbik olunacakt ır.
3 — Bundan böyle ç ıkanlacak ekmek tart ı ve terazi ile satılacağından ekmeğin en küçüğü ikiyüz elli gramdan noksan ol-
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mayacakt ır. Zahirenin fiyat ı düştükçe ekmeğin gramı da artırılacak ve rayiç zahire fiyat ına gğre fiyat ı düşürülecektir. Madem ki
ekmek tartı ile satılacaktır, gerek furuncu dükkanlar ında ve gerekse tablekârlarda (seyyar ekmek sat ıcılarında) ekmeği gramından
noksan ve fiyatı yüksek satanlar şiddetle cezaland ırılacaklardır.
4 — Hamur i şi ile uğraşan esnaf ve di ğer istekli olanlar badema ekmek pi ş irip satmakta serbest olacaklard ır. Bu cihetle ekmekçi esnafı dahi halkın ekmek ihtiyac ını temin eyledikten sonra
isterlerse francala, gevrek, simit ve börek ve sair hamur i şi pişirip
satmalanna ruhsat verilmi ştir.
5 — Pek tabii ekme ğin fiyatı daimi bir düzeyde alamayacağı
ve zahirenin rayicine göre pi şirilip satılarağına göre fiyat ı da bir
a şağı bir yukarı inip çıkabileceğinden bu husus Hesap Naz ırlığınca
tesbit olunacak ve bir belirli fiyat ı üzerinden her ekmekçi her türlü
ekmek pi şirerek istedi ği mahallelerde satabilece ği, peşin veya veresiye verebilece ği gibi herkes dahi dildi ği yerden ekmek almakta
serbest olduğundan pek tabii olarak her kim daha temiz ve daha
ucuz karla satarsa bundan kendisi istifade edebilece ği de meydanda olan bir gerçektir. Çünkü halk nerede daha temiz ve ucuz ekmek bulursa oradan alacakt ır. Ekmeğin beheri ikiyüz elli, be şyüz
ve bin gramlık muayyen tart ılarda imal edilecek ve gerek furuncu
dükkanlarında ve gerekse seyyar sat ıcılarda terazi bulundurulacak
halk nas ıl ki et, bulgur ve pirinç gibi di ğer gıda maddelerini tartt ırıp alıyorsa ekmeği de öyle alabileceklerdir. Tartt ırmadan alıpta
bunun sonradan noksan olduğunu bildirenler hakk ında hiç bir işlem yapılmayıp bunu alıcının dikkatsizli ğ'ine vereceklerdir.
— Ekmekçilerin mahallelerde olan pe şin veya veresiye sat ış
ekmek bedellerini toplamakta kendi i şçileri ve seyyar sat ıcıları
sorumlu olduklarından bu satıcılar ve işçiler furuncuya olan ekmek
bedeli borçlarını tahsil edip ödemedikçe i şlerini terkedemiyecekler
veya başka furuncular ın ve başka mehallelerde sat ıcılık yapamayacaklardır.
7 — Bu Yönetmelik ekmekçili ğe mahsus olmayup yani Ekmekçi Esnafı hakkında bulunmayup yalnız Ekmek piş irmek ve
serbestçe satabilmek demek oldu ğundan yeniden ekmekçi furunu
açmak isteyenler olursa yürürlükte bulunan Esnaf Nizamnamesine göre işlem yapılacaktır.
8 — İşbu yönetmeliğin noksansız olarak tatbik edilece ğine
dair Ekmekçi Esnaf ı temsilcileri Yüce Mecliste taahhütte bulunmu ş
olduklarından ileride aksine hareket edenler olursa bittahk ık haklannda cezai i şlem yapılacaktır.

Vortrag in İ . G. B. Seminer Budapest
17-25 September 1977

Celâ1 UZEL
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GENOSSENSCHAFTEN İN DER TÜRKEİ

Sehr Verehrter Herr Vorsitzender, sehr verehtre Damen und
Herren, Liebe Genossenschaftler!
Im Namen von 4.363.000 türkischen Genossenschaftsmitgliedren,
meiner Organisation und der anwesenden Delegation möchte ich
das Seminar herzlichst begrüssen. Ich stelle kurz unsere Delegation
yor: ich bin Dipl. Ing. Cel'al Uzel Vorstandsmitglied, langjühriger
Generaldirektor und Vizeprâsident der in 1931 von Kemâl Atatürk
gegründeten Türkischen Vereinigung der Genossenschaften /Türk
Kooperatifcilik Kurumu/; Herr Osman Attila ist Vorstandsmitglied,
früherer Abgeordneter, Herr Hüseyin Yurdabak ist Direktor des
Konsumverbandes.
Ich danke dem Internationalen Genossenschaftsbund und
dessen Sekretâr Herrn T. N. Bottomley und dem Direktor des Seminars, Herrn Dr. S. Zsarneczai dass sie unsere Zusammenkunft
ermöglicht haben, sowie mir Gelegenheit boten einen kurzen
Vortrag über die «Genossenschaften in der Türkei» zu halten.
Wir türkische Genossenschaftsleute bringen grosses Interesse
diesem Seminar entgegen und es wird ein Ausdruck davon sein alle
hier gehörten Vortrüge auf türkisch zu übersetzen und in unserer
schen 44-jUhrigen Monatsschrift «Kar ınca» und in der Vierteljahrzeitschrif t «Kooperatifcilik» zu veröffentlichen.
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Ich möchte Sie über unsere Genossenschaften in der Türkei
informieren, was jodoch nicht ausführlich sein kann, da die mir zur
Verfügung gestellte Zeit gering ist.
Unsere Genossenschaften in der Türkei haben, wie überall auf
der Welt, Probleme mit Kredit, Ausbildung, und noch anderem. Das
Kreditproblem versuchen wir durch eine Genossenschaftsbank zu
lösen; dieser Gesetzvorschlag wird noch in diesem Jahr im Parlament unter Debatte gestellt. Ausserdem, wie Sie sehen werden,
haben wir Probleme mit den sogenannten wilden Genossenschaften,
die bisher noch über keinen Verband verfügen.
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Das in 1976 gegründete Genossenschafts_ und Dorf- ministerium
hat unter anderem die Aufgabe, für die Entwicklung der Genossenschaften zu sorgen.
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Wir haben auch auf dem Unterrichtsgebiet schöne Erfolge zu
verzeichnen. Für die bessere Ausbildung von Genossenschaftsfachieuten wurden in Betreuung der UniversitUten Istanbul und Ankara 4 Fachoberschulen gegründet. Durch die ntigkeit unserer Genossenschaftsvereinigung hat das Unterrichtsministerium angeordnet,
an ailen Grund-, Mittel-, Ober- und Fachschulen des Landes auch
genossenschaftliche Hcher zu unterrichten.
Die ersten landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaf ten wurden
in der Türkei von dem berühmten Staatsmann, Mithat Pascha
noch in 1863 gegründet, also ein Jahr yor der Gründung der Reifeisen-Genossenschaft in Deutschland.
Diese Genossenschaften sind bis heute von der Agrarbank /T.C.
Ziraat Bankasi/ finanziert und kontrolliert. Ausserdem finanziert
auch die Volksbank die unter Verbandführung stehenden Kleinhandwerker und Hdndlergenossenschaften.
Laut dem neuen Genossenschaftsgesetz von 1969, Nr 1163,
Artikel 70 haben die Agrar-Kreditgenossenschaften 8 und die AgrarVerkaufsgenossenschaften 32 Organisationsverbnde in der Form
von Zentralgenossenschaften.
Die Agrar-Kreditgenossenschaften verfügen über ein Kapital
von 308 Millionen Lyra, die Agrar-Verkaufsorganisationen über 293
Millionen Lyra.
Die zwölfjhrige Entwicklung der Genossenschaften ist aus

Tabelle 1, ihr heutiger Stand aus Tabelle 2 ersichtlich.

GENOSSENSCHAFTEN İN DER TÜRKEİ

31

TAFEL I
Zwölfjührige Entwicklung der Genossenschaften
in der Türkei
Jahr

Zahl der
Genossenschaften

Zz.>111 der
Mitglieder

5.736
7.146
7.606
8.045
9.309
11.748
12.263
15.992
19.445
20.381

2.126
2.405.000
2.507.117
2.676.574
2.763.910
2.958.145
3.192.918
3.449.147
3.780.596
4.329.097

1976

26.312

4.362.883
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1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

TAFEL II

Zusammensetzung der Genossenschaften in der Türkei
1976
Anzahl Mitgliederzahl Verhlinde
Genossenschaften
/1/
Landwirtschaftskreditgen.
Verkaufsgenossenschaften von
/2/
Landwirtschafts-produkten
/3/
Wohnungsbaugen.
Kreditgen. von Handwerkern
/4/
u. Kleinhndlern
Handwerkergen.
/5/
/6/
Dorfentwicklungsgen.
Waiddörferentwicklungsgen. /7/
Boden-u. Wassergemeinschafts/8/
gen.
Viehzüchtergen
/9/
/10/
Transportgen.
Konsumgen. mit gegenseiteger

'

2.069

1.325.000

8

699
11.109

365.000
433.000

32
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60,5
464
6.411
658

375.000
100.000
747.000
38.280

1.324
357
456

86.840
39.200
25.000

1

—
—
—
__.
_.....
.......
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Hilfe
/11/
Fischereigen.
/12/
Einkaufsgen.
/13/
Rübenanbaugen.
/14/
Teeanbaugen.
/15/
Elektroenergieversongunsgen. /16/
Molkereigen.
/17/
Versicherungsgen.
/18/
Ausbildungsgen.
/19/
Flurbereinigungsgen.
/20/

1
160.000
1.747
3
247
74.100
168
10.300 —
19 570.618 32 + 1Spitzenv.
1
68.600
90
918
10
48
13.000
—
2.200 —
5
3.200 —
11
1.4271 —
12
4.362.880

80
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26.512
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Aus der Tabelle 2 ist ersichtlich, dass sich die Zahl der Genossenschaften und die der Mitglieder auch in den letzten Jahren
weiter erhöhte. 1975 erreichte die Zahl der Genossenschaften 23.735
und die der Mitglieder 4.307.177.
Eine besondere Stellung wurde der Genossenschaftsbewegung
durch Artikel 51 der Verfassung vom 15. Juli 1961 eingerüumt:
«Der Staat übernimmt es, die Voraussetzungen für die Entwicklung
aller Genossenschaften zu garantieren». Die Türkei ist heute damit
eines der wenigen glücklichen Lünder, in deren Verfassung die
Genossenschaften ausdrücklich vorgesehen sind.
Nach der erwühnten Verfaussung sind aile Genossenschaften
für wichtige Aufgaben unseres Fünfjahrplanes vorgesehen. Sogar
nach dem Gesetz über Flurbereinigung und Landwirtschaftsrek'orm,
Nr. 1757 werden nur diejenigen, die Genossenschaftsmitgiieder sind,
Land zugeteilt bekommen.
Genossenschaften besogren Kredite, kümpfen gegen Teurungen,
erhöhen den Lebensstandard, fördern die Marktwirtschaft, verleihen Land, wirtschaftliche Maschinen und Gerüte und haben noch
unzühlige weitere Vorteile für die Gemeinschaft. Die Genossenschaft
ist eine Freundschaftsbrücke für die Menschen aller Welt.
Ich möchte meinen kurzen Vortrag mit folgenden Worten eines
grossen österreichischen. Staatsmannes, des Herrn Dr. Jonas abschliessen: «Eine Genossenschaft ist eine Kundgebung der Menschlichkeit, der Wachsamı keit, der Enstschlossenheit um den Frieden
zu bewahren, nach der Solidaritütsparole-einer für aile, alle für
einen.»
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Ich möchte den Teilnehmern dieses Seminars die an die Freiheit
der Menschen, an die Demokratie und an die Dauer der Demokratie
in den Genossenschaften glauben und diese Ziele unterstützen, die
Grüsse der türkischen Genossenschaften übergeben.
Ich wünsche noch in diesem Sinne einen erfolgreichen Verflauf
für unser Seminar.
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.

17 - 25 Eylül 1977 tarihinde Budape şte'de «Değişen Dünyada
Kooperatifler» konusunda yap ılan Seminerde, «Türkiye'de Kooperatifçilik» konusunda Kurumumuzu temsil eden Delegasyonumuz
Ba şkanı Celal UZEL'in konu şması .

TÜRKİYE'DE KOOPERAT İ FÇİLİK
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Genossenschaften in der Turkei

Seminar Budapest)
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(Referat in İGB

Celal UZEL

Çok Sayın Başkan, Sayın Bayanlar ve Baylar,
Sevgili Kooperatifçiler!
4.363.000 Türk Kooperatif Ortaklar ının bağlı bulunduğu Organizasyon ve burada bulunan Türk Delegeleri ad ına, Semineri yürekten selâmlamak isterim.
Belegelerimizi size takdim ediyorum : Ben, Yüksek Mühendis
Celâl UZEL, 1931 y ılında Kemal ATATÜRK taraf ından kurdurulan
Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun uzun y ıllar Genel Müdür ve Ba şkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi; Bay Osman ATT İLA, Yönetim
Kurulu Üyesi ve Eski Millet Vekili, Bay Hüseyin YURDABAK, Tüketim Kooperatif Birli ği Müdürü.
Uluslararas ı Kooperatifler Birli ği Sekreteri Bay BOTTOMLEY,
Seminer Direktörü Dr. S. ZSARNOCZAra burada bulu şmamızı sağladıklarından ve bana burada Türkiye'de Kooperatifçilik konusunda kısa bir Tebliğ vermeme olanak verdiklerinden dolay ı teşekkür
etmek isterim.

TÜRKIYE'DE KOOPERATİ FOLİK

35

Biz, Türk Kooperatifçileri bu Seminere büyük önem vermekteyiz. Dolayısiyle burada dinlenen tebli ğleri Türkçe'ye çevirerek 44
ya şındaki aylık «KARINCA» ve her üç ayda yay ınlanan «KOOPERATİ FÇ İLİK» dergilerinde Kooperatifçilere aç ıklamada bulunacağız.
Burada Size, bana tahsis edilen zaman ın az olmas ı nedeniyle,
«Türkiye'de Kooperatifçilik» konusunda tafsilatl ı olmamakla beraber bilgi verece ğim.
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Türk Kooperatifçili ğinin bütün dünya Kooperatiflerinde olduğu gibi, kredi, e ğitim ve diğer problemleri vard ır. Kredi Problemini
bir Kooperatifler Bankas ı kurmak suretiyle çözümlemek yolundayız. Bu konudaki yasa teklifi bu y ıl Parlementomuzda müzakereye
açılacaktır. Bundan ba şka, sizlerde de olduğu gibi, henüz Kooperatif Birliklerine girememi ş münferit Kooperatifler konusunda da
problemimiz vardır.
1976 yılında kurulmu ş bulunan Köyi şleri ve Kooperatifler Bakanlığı , Kooperatiflerin geligrıeleriyle görevlendirilmi ştir.
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Türkiye'de kooperatif e ğitimi konusunda güzel sonuçlar kaydedilmektedir. Kooperatif çilerin daha iyi e ğitilmeleri için Ankara
ve İstanbul Üniversitelerinde 4 Ihtisas Kürsüleri kurulmu ştur. Türk
Kooperatifçilik Kurumu'nun te şebbüsleriyle Milli E ğitim Bakanlığımız memleketin bütün ilk, orta, yüksek ve meslek okullar ında Kooperatifçilik Dersi koymu ştur.
Türkiye'de ilk Tarım Kredi Kooperatifleri ünlü Devlet adam ı
Mithat Paşa tarafından 1863 yılında, yani Almanya Raiffeisen Kooperatiflerinin kurulmas ından bir yıl evvel kurulmu ştur.
Bu kooperatifler, bugüne kadar T. C. Ziraat Bankas ı tarafından finanse ve kontrol edilmi ştir. Bundan ba şka T. Halk Bankamız
ise, Birlikleri tamamlanmış bulunan, Küçük Sanatlar ve Esnaf Kooperatiflerini finanse etmektedir.
1969 tarihinde çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun
70. maddesi uyarınca Tarım Kredi Kooperatiflerinin 8 ve Tar ım Satış Kooperatiflerinin 32 birlikleri Merkez Birli ği biçiminde organize edilmiştir.
Tarım Kredi Kooperatifleri 308 milyon TL. ve Tarım Satış Kooperatifleri 293 milyon TL. öz sermayeye maliktir.
Kooperatiflerimizin 12 y ıllık gelişmeleri Tablo I ve Kooperatif-

lerin bugünkü durumları Tablo II'de görülmektedir.
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Tablo I
TÜRKİYE'DE KOOPERATİFLERİ N 12 YILLIK
GELIŞMELERI

Yıl

Kooperatif
Sayısı

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

5.736
7.146
7.606
8.045
9.309
11.748
12.263
15.992
19.445
20.381

2.126
2.405.000
2.507.117
2.676.574
2.763.910
2.958.145
3.192.918
3.449.147
3.780.596
4.329.097

1976

26.312

4.362.883
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Kooperatif
Ortak Sayısı
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Tablo II

TÜRKIYE'DEKI KOOPERATİFLERİN 1976 SONU
ITIBARIYLE DURUMLARI

Kooperatifler

Sayısı

Tarım Kredi Kooperatifi
Tarım Satış Kooperatifi
Yapı Kooperatifi
Küçük Sanat ve Esnaf Kefalet K.
Sanat Kooperatifi
Köy Kalkınma Kooperatifi
Orman Geli şme Kooperatifi
Toprak ve Su Kooperatifi
Hayvancılık Kooperatifi
Nakliye Kooperatifi
Tüketim ve Yard ımlaşma Koop.
Balıkçılık Kooperatifi

2.069
699
11.109
605
464
6.411
658
1.324
357
456
1.747
247

Kooperatif
Birlikleri
Ortak Sayısı

1.325.000
365.000
433.000
375.000
100.000
747.000
38.280
86.840
39.200
25.000
160.000
74.100

8
32
1
1
—
—
—
—
1
3

TÜRKİYE'DE KOOPERATIFÇILIK

Satınalma Kooperatifi
Pancar Üretim Kooperatifi
Çay Üretim Kooperatifi
Elektrik Enerji Üretim Koop.
Sütçülük Kooperatifi
Sigorta Kooperatifi
Eğitim Kooperatifi
Toprak Reformu Kooperatifi
Toplam

168
19
90
10
48
5
11
12
26.516

—
10.300
570.618 32 +1
68.600
1
918
13.000
2.200
3.200
1.427
4.362.880

80
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Tablo II'de görülece ği gibi, Kooperatif say ısı ve ortak say ısı
ve ortak say ısı son yılda da yükselmi ş bulunmaktad ır. 1975 yılında
Kooperatiflerin say ısı 23.735 ve ortak sayısı 4.307.177'yi bulmu ştur.
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15 Temmuz 1961 tarihli Türk Anayasas ının 51. maddesindeki
«Devlet Kcoperatifçili ğin gelişmesini Sağlar» maddesi Kooperatiflere özel bir yer vermi ş bulunmaktad ır. Böylece Türkiye Anayasalannda Kooperatifi özel önem veren mutlu memleketlerden biri olmuştur.
Anayasan ın yukarıda değinilen bu maddesi uyar ınca Be ş Yıllık
Kalkınma Planlar ında Kooperatifler önemli giri ş imlerle görevlendirilmiştir. 1757 say ılı Toprak Reformu Kanununa göre, yaln ız Kooperatif Ortaklar ına arazi verilmektedir.
Kooperatifler Kredi sa ğlarlar, Pahal ılıkla savaşı rlar, ya şama
standard ını yükseltirler, pazar ekonomisini sa ğlarlar. Tarım makinaları ve aletleri kiraya verirler ve daha ba şka topluma sayılamayacak kadar çok ç ıkarları sağlarlar.
Kooperatifler, bütün her cins insanlar aras ında karde şlik ve
köprü görevini yapar.
Kısa tebliğimi, bir büyük Avusturyal ı Devlet Adamının Dr.
Jonas'ın aş ağıdaki kelimeleriyle bitirmek istiyorum;
«Bir Kooperatif, insanl ığın birleşmesi, uyanıklık'', yaşam yoluna hazırlanması, başarı sürdürme ve muhafazas ı, (Birimiz HepimizHepimiz Birimiz) ban ş parolasıdır.»
Ben, insanların özgürlüğüne, demokrasiye ve Kooperatifçilikte
özgürlüğün sürdürülmesine inanan ve bu amac ı himaye eden bu seminerin üyelerine Türk Kooperatifçilerinin selâmlann ı iletmek isterim.
Bu espiri içinde seminerimize ba şarılar dilerim.
Dikkatiniz ve sabrınız için teşekkür ederim.

KOOPERATIF HAREKETİ N GELI ŞMESINE
YARDİ M EDEN ULUSLARARASI KURULU ŞLAR
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Şimşek ARMAN
Ziraat Yüksek Mühendisi

Demokratik ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda kalk ınmalanna büyük ölçüde yard ım eden uluslararas ı kurulu şlar hakkında Türk Kooperatifçilik Kurumunun önemli yay ın organlar ından birisi olan Kar ınca Dergisinde çe ş itli yazı lar yayınlanmıştır.
Ancak bu kurulu şların son durumlarının açıklanmas ı yerinde olacaktır.

pe

ULUSLARARASI KOOPERATIF BIRLIĞI (ICA;
Mevcut uluslararas ı kuruluş ların en eskilerinden birisi olan,
«Uluslararas ı Kooperatif Birli ği», her çe şit kooperatif kurulu ş ları
nın dünya ölçüsünde birle şmesi ile meydana gelen bir konfederasyondur. 1895 y ılında Londra'da düzenlenen uluslararas ı kooperatif kongresi taraf ından kurulmu ş olan ICA'ya 1974 tarihi itibariyle
66 ülkedeki 663.510 kooperatif üye bulunmaktad ır.
ICA'nın amac ı , bu konfederasyonun anayasas ının birinci maddesinde aç ık olarak şöylece belirtilmi ştir. «Uluslararas ı Koopera
tif Birli ği, Rochdale Öncülerinin çal ış malarının, onların tesbit ettikleri ilkelere göre devam ettirilmesine, toplum alâkas ı ve karşıIklı yard ıma dayanan ve kâr yapan rejimin yerine geçmek için organize edilmi ş kooperatif sistemin tam bir ba ğımsızlık içinde onun
kendi metodları ile çalışmasına çalışır.»
Bu büyük amaç, bütün dünyadaki, kooperatif sistemin birlikte
i ş görme ilkesini kuvvetlendiren faaliyetler vas ıtasıyla ba şarılmaktad ır. Haberle ş me, eğitim, ekonomik ilişkiler, teknik yardımlar
ve temsil I.C.A.'n ın önemli faaliyetleridir.

KOOPERATIF HAREKETIN GELIŞMESINE YARDIM
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Uluslararası Kongreler :
ICA. Bir veya daha fazla üye te şkilâtın daveti ile her üç y ılda bir değişik ülkede diğer üyelerin de kat ılması ile uluslararas ı
kongreler düzenler.
Yönetim :

ICA'nın yönetim organları, Merkez Kurulu, Yürütme Kurulu
ve Sekreterlikten ibarettir.
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Merkez Kurulu, üç y ılda yılda bir düzenlenen uluslararas ı kongrelerde al ınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmeye mecbur
olduğu gibi, kurulun kendisi de bazı önemli kararlar almaya yetkilidir. Her kongreden sonra Merkez Kurulu bir Ba şkan iki başkan yard ımcısı ve Yürütme. Kurulu'nun üyelerini seçmek üzere
toplanır.
Yürütme Kurulu, ICA'n ın işlerinin genel kontrolünü yapar.
Diğer taraftan da ICA'ya üye olmak için yap ılan müracaatlar ı kabul
veya reddetme hususunda yetkilidir.
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Sekreterlik, ise ICA'n ın günlük i şlerini yürütür. Bir Müdür ve
«Eğitim, Bas ım ve. Halkla. İlişkiler», «Ara ştırma ve İstatistik»,
«Ziraat ve Bal ıkçılık» ve «Kadın Kooperatifçiler» dairelerinden ibarettir.
Bölge Ofisleri :

ICA'nın bölge ofislerinden birisi güney do ğu Asya için Yeni

Delhi diğeri ise merkezi ve do ğu Afrika Kooperatifçilik e ğitimi merkezleridir.
Üye Ülkeler :
ICA'ya 66 ülke üyedir. Bunlar ın aras ında ülkemiz Türkiye de
vardır. Bilindiği üzere yurdumuzu temsilen «Türk Kooperatifçilik
Kurumu» 1969 tarihinde üyeli ğe kabul edilmiştir. Bu, ancak I.C.A.
tarafından Kurumun tüzüğünün incelenmesi ve keza «Kurumun»
1931 yılından bu tarihe kadarki faaliyetlerinde ba şarılı ve faydalı
olduğunun tesbit edilmesi sonucunda gerçekle şmiştir.

ICA'ya üye olan di ğer ülkeler şunlardır :
Kamerun, Mısır, Gambia, Gana, Kenya, Mauritius, Morokko,
Nijerya, Tanzanya, Uganda, Zaire, Zambia, Arjantin, Kanada, Şili,
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Kolombiya, Guyana, Haiti, Peru, Porto-Riko, U.S.A., Uruguay, Banglades, Kıbrıs, Hindistan, Endonesya, Iran, Irak, İsrail, Japonya,
Ürdün, Kore, Malezya, Pakistan, Filipinler, Singapur, Srilanka,
Tayland, Avusturalya, Fiji, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, Danimarka, Eire, Finlandiya, Fransa, F. Almanya, D. Almanya, Yunanistan, Macaristan, İ slanda, İ talya, Malta, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Isveç, İ sviçre, İngiltere, Rusya ve Yugoslavya.

Uluslararası Kooperatif Günü :
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1923 yılından beri kutlanan, «Uluslararas ı Kooperatif Günü»,
Temmuz'un ilk Cumartesi veya Pazar günüdür. Bu günün kutlanma
şekli her ülkeye göre de ğişir, baz ılarında bayram baz ılarında ise
açık hava gösterileri şeklinde kutlan ı r. Gerekli yerlere, I.C.A.'n ın
gökku şağı renklerine havi bayraklar ı asılır.

ICA ve Birleşmiş Milletler :

ICA, birçok Uluslararas ı ekonomik ve sosyal sorunlar üzerinde
çalışma ve danışmanlık yapma imtiyaz ına sahiptir. Böylece ICA
Birleşmiş Milletler Te şkilatının toplantılarına, komite ve komisyon çalışmalarına kat ılmaktadır.
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Son 10 yılda, ICA işsizlik, uluslararas ı serbest ticaret, ham
maddelerin kı ymet takdiri, dünya petrol kaynaklar ının kullanılması, tandit edilmi ş iş faaliyetlerinin kontrolü gibi konularda Birleşmiş Milletler Te şkilatının komisyonlarında tesirli olmaktadır.
Diğer taraftan I.C.A., Uluslararas ı Çalışma Ofisi (ILO) Dünya
Gıda ve Tar ım Teşkilatı (FAO), Birle şmiş Milletler E ğitim, Ilim ve
Kültür Te şkilatı gibi kuruluşlarla da i şbirliği yapmakta ve toplantılara kat ılmaktadır.
ICA. modernle şmekte olan ülkelerde teknik, ekonomik ve
hayat standartlar ının kooperatif yöntemi vas ıtasıyla geliştirilmesi
için Birle şmi ş Milletler Te şkilatının teknik yard ımcılarmı bu ülkelere kanalize etmektedir. Bunun yan ında ICA, haberle şme, araştırma, çalışma gezileri, teknisyenlerin eğitimi, kurslar düzenleme
konularında faaliyet göstermektedir. B ğylece ICA ileri ülkelerin
bilgi, hüner ve tecrübelerini geli şmekte olan ülkeler için faydal ı ve
mümkün kılmaktadır. Diğer taraftan Birle şmiş Milletler Teşkilatının bir danışmanı olarak ICA, di ğer uluslararas ı kuruluşlarla ilgili
konularda yak ın ilişki sağlamaktad ır.

KOOPERATIF HAREKET İN GELI ŞMESINE YARDIM
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ULUSLARARASI ÇALI ŞMA TESKILÂTI (ILO)
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Uluslararas ı Çalışma Ofisi, 1920 yılında Uluslararas ı Çalışma
Teşkilatının bir sekreterli ği olarak, İsviçre'nin Geneva şehrinde
kurulduğu zaman kooperatifçilik hareketi ile birçok şahsi bağları
bulunan ALBERT THOMAS' ın yönetimi alt ındaydı . Onun fikri; çalışma ve sosyal i şlerin kooperatifçilikle yak ın ilgisi olduğu tarz ındaydı . Bu fikir, hemen Uluslararas ı Çalış ma Ofisinin politikas ının
bir unsuru olmuştur.
Kooperatifçilik hareketinin öneminin anla şılması, Uluslararası
Çalışma Teşkilatı (ILO) n ın Mart 1920 tarihinde kooperatifçilik konusunda yap ılacak ara ştırma, dayanışma için Uluslararas ı Merkez
olarak bir «Kooperatifçilik Servisi» kurmas ına yol açt ı. Ertesi yıl
üçüncü Uluslararas ı Çalışma Konferans ında, işçilerin ekonomik ve
sosyal şartların geli ştirilmesi ile ilgili olarak, kooperatifçili ğin belli
safhalarında çalışılması için özel bir dikkat sarfedilmesine karar
verildi. I şçilerin ya şama şartlarının düzelmesi için kooperatifçilik
fikrinin önemi tam olarak kabul edildi. Keza bu, 1920 de Strasbourg'daki «Milli Kooperatif Kongresinde» Albert Thomas taraf ından
verilen nutukta ifade edilmi ştir. Böylece Kooperatifçilik ekonomik
ve sosyal ilerlemede bir araç olmu ştur.
İkinci Dünya Savaşı sırasında ILO'nun kooperatifçilik sahasındaki ana faaliyetleri ara ştırma ve danışma olmuştur. Bu görevi
«Kooperatifçilik Servisi» nin birinci şefi Dr. Frauguet (çok iyi bilinen «Kooperatif Sektör» kitab ının yazarı) yapmaya ba şlamış ve
ondan sonra gelen Maurica Colombian da maharetle devam ettirmiştir. ILO'nun kooperatif, k ırsal alan ve di ğer ilgili enstitülerluin
branşlarında çalışan personelin ba şlıca görevlerinden birisi, kooperatifçilik faaliyetlerinin bütün safhalar ına ait haber toplama, tahlil
ve kıymetlendirme yaparak, onlar ı özel yayın vasıtaları ile üye
devletlere iletmektir.
ILO, kooperatiflerin geli şmesi ile ilgili bütün hayati sorunlarla
ilgilenir. Mesela : Kooperatif Kanunlar ı, Milli otorite ve diğer enstitüler taraf ından kooperatiflerin geli ştirilmesi, kooperatifçilik öğretim ve eğitimi, kooperatiflerin ve onların birlik ve federasyonlarının organizasyonu, finansman ı ve yönetimi, kooperatifleraras ı
birlikte çalışma, kooperatiflerle onlar ın ortakları ve memurları
arasındaki ili şkiler, bir milli ekonominin çe şitli dallarında kooperatifçiliğin ekonomik ve sosyal önemi, şumullü bir kalkınma planında kooperatifçili ğin rolü, Devlet ve kooperatifleraras ı ilişkiler
v.s.
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ILO, kooperatifçilikle ilgili sorunların çözümü üzerindeki çalışmalara ilaveten kooperatif yap ısının çe şitli tipleri ile de ilgilenir;
(satınalma ve pazarlama, tüketim, yap ı, kredi, endüstriyel ve di ğer
kooperatifler ile onlar ın Birlik ve Bölge Birlikleri) bu sahada. ILO
taraf ından toplanan materyal, kanuni metinleri, kooperatif organizasyonlarının yıllık ve özel raporlar ını , kitaplar ve ILO'nun şube ve
muhabirlerinden al ınan raporlarda bulunan her çe şit istatistiki
bilgileri ihtiva eder. Ayrıca 300 kadar gazete ve belirli zamanda
çıkan dergiler ILO'ya dünyan ın her yerinden gelir. Bu materyale,
ILO uzmanlarının hizmet ve tecrübe al ışverişi de ilave olunmaktadı r. Böylece toplanan dökümanlarla kooperatifçili ğin gelişmesiyle ilgili özel safhalar hususunda sistematik çal ışmalar yap ılır ve
raporlar meydana getirilir.
BIRLEŞMİŞ MILLETLER GIDA VE TARIM TE ŞKILAT' (FAO)
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), i şsizlik ve
dünyadaki insanlar ın hemen hemen yar ısına keder veren açl ık ile
mücadele ederek uluslararas ı faaliyette bulunan bir kurulu ştur.
FAO, 16 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birle şmiş Milletler ailesinin
bağımsız bir kurulu şudur.
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121 üye millet tarafından FAO'ya verilen görevler, k ırsal nüfusun şartlarını iyileştirecek yeterli üretim, bütün besin ve tar ımsal
ürünlerin dağıtımı, beslenmenin iyile ştirilmesi ve üretimin yeterliliğinin emin hale getirilmesi hususlar ını kapsar.
FAO faaliyete ba şlamadan, hatta daha önce özel bir komisyon bilhassa tarımsal üretim birimleri küçük olan ülkelerde çiftçi, balıkçı ve orman i şçilerinin kooperatif faaliyetleri ile FAO'nun i şlerinin bütün safhalarının yap ılmasını kolaylaştırabilecek bir anayasa
taslağı hazırlanmıştır. Tecrübe, bütün çiftçilere ula şan sistemli
haberleşme kanalları olmaksızın ileri değişikliklerin kabul edilmesinde tarımın ciddi olarak engellendi ğini göstermiştir.
Birleşmiş Milletlerin İkinci Kalkınma On yılının hedefi, ekonomik ve sosyal kalk ınmaya önemli bir yard ım yapmak için tarımsal kooperatif hareketini hatas ız bir mücadeleye davet etmektir.
Tarımsal kooperatiflerin görevleri, çiftçilere kredi ve di ğer
girdilerin, pazarlama ve de ğerlendirme kolayl ıklarımn sağlanması
ile araştırma ve « İkinci On Yılı'nın hedeflerinin ilerki uygulanmasında özel sorumlulukları gösteren ıslah edilmi ş tarım pratiklerinin sonuçlarını ortaya koymakt ır.
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Kooperatiflerin geli şmekte olan dünyan ın çiftçilerine baz ı
ümitler verdi ği meydandad ır. Kooperatifler, tar ım kesiminde ilerlemeyi geciktiren engellerin k ırılmasına yardım eder ve onlar kredi,
tasarruf, pazarlama, ürün de ğerlendirme, tarımsal donatım, danışmanlık, eğitim gibi çiftçiler taraf ından ihtiyaç duyulan ve kolayl ıkların çoğunu sağlayabilirler. Bunlar ın hepsi kooperatiflerin tar ımsal kalkınmayı koordineli yaklaşımını kolaylaştırırlar. FAO taraf ından yap ı lan tahminlere göre 1962 ile kar şılaştırıldığında 1985 yılında tarımsal kredi talebi be ş kat artacakt ır. Keza 1985 y ılında
pazarlama kanallar ından geçen tar ımsal ürünlerin üç ve dört kat
en büyük girdi olan sun'i gübrelerin ise mevcut tonaj ının 12 katı
olması beklenmektedir.
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Herhangi bir gelecekteki geli şme için kooepratiflerin faaliyetlerinin sağlanmasında önceden gereken çok acil ve hayati olan
şeyler düşünülmelidir.
1 — Kaliteli ve tecrübeli yönetici kadro,

2 — Kooperatiflere hukuki, mali ve teknik yard ımlarda devlet desteği ve önderliği,
3 — Alt yapı ve haberle şme sistemleri,
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4 — Kredi, pazarlama, donat ı m ve bütün seviyelerde yay ım
(extension) ve tar ımsal i şletme yönetimi hususlar ında kurumsal
tamamlanma,
5 — Üretim, pazarlama, tar ımsal ürünlerin değerlendirilmesi
için tar ımsal makina, alet ve ulaştırma araçlar ı ;
Özellikle, bütün her çe şit tarımsal kooperatif için ve her seviyede yönetimsel beceri standartlar ının geli ştirilmesine olan ihtiyaç kalkınan ülkelerin kooperatifçilik hareketlerinin çok acil ve
hayati ihtiyaçları olarak üzerinde durulmu ştur.

KAYNAK:
Karınca Dergisi (Sayı : 171, 223, 224, 225, 226, 234, 235, 246, 247, 249, 394).
İnternational Cooperative Alliance, its Aims and work 1969.
ILO and Cooperatives 1968 (Özel bro şür)
İnternational Cooperative Journal 1971 (Say ı : 1)
İ nternational Journal of Cooperative Deyelopment 1973 (Say ı 3)
Review of İnternational Co-operation 1977 (Say ı : 2)

IFLAS HUKUKU YÖNÜNDEN KOOPERATİFLER

Yılmaz ULUSOY
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Tacir olmanın en önemli sonuçlar ından biri de, bunlar ın iflasa tabi olmalar ıdır. (T.T.K. m. 20/1) (1) Tüzel ki şi tacir olan kooperatif ve üst kurulu şları da, her türlü borçlar ından dolayı iflasa
tabi bulunmaktad ırlar. Borcun niteli ğinin kişisel veya ticari olmas ı
tacirin iflas yoluyla takibine mani bulunmamaktad ır. (2) Ancak,
gerçek ki şi tacir d ışında, tüzel ki şi tacirin (ticaret şirketleri ve
kooperatifler) şahsi borçlarının ne gibi bir borç olaca ğı tart ışma
konusu yapılmaktadır. Bu konuda temel görü ş olarak söylenebilecek şey, «tüzel ki şi olan şirket ve kooperatiflerin borçlar ının ticari
borç olduğu» dur.
İcra iflas Kanunu gere ğince, iflas yoluyla takip, tüzel ki şi tacirler hakk ında da uygulanabilmektedir. Kooperatifler de T.T.K.
m. 136'a göre tacir say ıldıklarından iflas yoluyla takip edilebilmektedir. (3)
Kooperatiflerde iflas ın açılması kooperatiflerin da ğılma s ebeplerinden biri say ılmıştır. (Koop. K. m. 81. b, 3).
Ticaret mahkemesi taraf ından ,kooperatifin iflas ına karar verilirse bu karar mahkeme taraf ından iflas dairesine bildirilir, iflas
dairesi, iflas karar ını tapuya, (M. K. m. 920/2; Tapu Sicil Nizamnamesi m. 81) ticaret sicili memurlu ğuna, (Ticaret Sicili Nizamnamesi
ın. 49), 86) gümrüğe, posta idarelerine, mahalli ticaret odalar ına,
sanayi odalarına ve borsalara, (5590 s. K. m. 83) ve di ğer lüzum
görülen yerlere bildirmek ve ilan etmek zorundad ır. (İ .İ .K. m. 166.
İcra ve iflas K. Yönetmeli ği m. 51)
Iflas dairesi iflas ın kapandığını (İ .İ .K. m. 254) veya kald ırıldığını da (İ . İ .K. m. 182) ayn ı şekilde bildirmek ve ilan etmek yükümlülüğündedir.

IFLAS HUKUKU YÖNÜNDEN KOOPERAT İ FLER

45

Ticaret Sicili Nizamnamesi, iflas halinde, iflas ın tescili, iflas ın
kaldırılması veya tasfiyenin tatili, iflas ın kapanmas ı hallerinde
yap ılacak i şlemleri ayr ıca belirtmi ştir. (Tic. Sic. Niz. m. 49 - 51)
iflasın kapand ığının iflas memuru tarafından bildirilmesi üzerine,
kooperatife ait «bütün sicil kay ıtları » sicil memurunca «re'sen»
silinir. (Tic. Sic. Niz. m. 51/2)
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Kooperatiflerin iflas hukuku kar şısındaki durumuyla ilgili
olarak değinilmesi gereken bir husus da, U.K. m. 44'de yer alan
«Ticareti terk edenler» hakk ındaki hükmün kooperatiflere uygulanıp uygulanmıyacağıdır. (4) İ .İ .K. m. 44'nun gerçek ki şiler hakkında uygulanaca ğına şüphe bulunmamaktad ır. BAK İ KURU, anılan maddenin ticaret şirketleri, dolayısiyle kooperatifler hakk ında
da uygulanacağını kabul etmektedir. (5) Şirketin veya kooperatifin
tasfiye ve sona ermesinden sonra ortaklar ının şirketin veya kooperatifin yeniden ortaya ç ıkan borçlar ından dolayı iflas yoluyla
takip edilebilmeleri kollektif şirket orta ğı ve komandit şirkette
komandite ortak hakk ında mümkün olmakla beraber, muayyen bir
sermaye payı ile sorumlu olan sermaye şirketleri orta ğı ve kooperatif orta ğı için ne şekilde davranılacağı konusunda mahkeme
içtihatlar ı bulunmamaktadır. ,İ .İ .K. m. 44. salt hukuki aç ıdan ele
alındığı takdirde şirket ve kooperatifler için de uygulanmas ı ge,,
ği düşünülebilirse de, uygulamada varl ığı sona eren tüzel ki şirekti
tacir ortakları için bu yola gidildi ğine rastlanmamaktad ır. BAKİ
KURU'nun kollektif şirket ortakları hakkında maddenin uygulanmasını, daha çok, bu ortaklarm şirket alacaklarına karşı sınırsız,
zincirleme sorumlu olmalarına istinat ettirmek istemektedir.
Iflas hukuku yönünden Koop. K'da iflas eden kooperatifin ortakları hakkında nas ıl takip yapılacağı konusunda özel bir hüküm
getirm ştir. (Koop. K. m. 33) Buna göre, iflas halinde, ortaklarm
sorumluluklarının ş ekline göre, ödeyecekleri miktar ve nevi de değişmektedir.
Kooperatif orta ğı sınırlı sorumlu ise, kooperatife taahhüt ettiği ve ödemediği kısı m kadar sorumludur. Uygulamada genellikle
ortaklar, bu nev'i taahhütte bulunduklar ından, iflas halinde sorumlulukları da, taahhüt ettikleri sermaye pay ı kadar olmaktad ır.
Ortağın ek ödeme yükümlülü ğü varsa sermaye payından başka, zarar nisbetinde ve pay ına düşen ölçüdeki miktar ı da masaya
ödemek zorundadır. Uygulamada ek ödeme yükümlülü ğüne bir kısım kooperatiflerde tesadüf edilmektedir. Ortak, kooperatif ala-
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caklılarına karşı, tüm mal varlığıyla sorumlu ve kooperatif iflas etmişse, ortaklar ın, kooperatif borçları için mal varl ıklarıyla takip
edilecekleri tabiidir. Bunlar ın arasında aynı zamanda teselsül olduğundan, iflas idaresi varl ığı hangi ortakta bulursa ondan alacak,
alacağı ödiyen ortak ise sonradan di ğer ortaklara rücu gidebilecektir. Ancak, uygulamada bu biçimde sorumluluk şekline hiç rastlanmamaktad ır.
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(1) Tacirler her türlü borçlar ından dolayı Masa tabi oldukları gibi, kanun
hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvan ı seçmeğe ve kullanmaya, i şletmelerini ticaret siciline kaydettirme ğe ve ticari defterler tutmaya
mecburdurlar.» T.T.K. m. 20/1
(2) S. K. MİMAROĞLU, Ticaret Hukuku, cilt 1, sh. 207; Y. KARAYALÇIN,
Ticaret Hukuku, cilt 1, sh. 214, dpn. 43; T.S. EREM, Ticaret Hukuku
Prensipleri cilt 1, sh. 82, dpn. 32
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(3) «Iflas yoluyla takip, ancak Ticaret Kanunu gere ğince tacir sayılan veya
tacirler hakk ındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlar ına göre
tacir olmad ıkları halde Masa tabi bulunduklar ı bildirilen hakiki veya
hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacakl ı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.» İc. ve İf. K. m. 43/1
(4) Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kay ıtlı bulunduğu
ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklar ının isim
ve adreslerini gösteren bir mal beyan ında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet Ticaret Sicili Memurlu ğunca ticaret sicili ilanlar ı/1m yayınlandığı
gazetede ve alacakhlann bulundu ğu yerlerde de mutat ve münasip
vasıtalarla ilan olunur. Ilan masraflar ını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk
eden tacir hakk ında iflas yolu ile takip yap ılabilir. Ticaret terk eden
tacir, mal beyan ının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi
kabil malları üzerinde tasarruf edemez. Üçüncü şahısların zilyedlik ve
tapu hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde etti ği haklar saklıdır. An-,
cak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya s ıhren ikinci dereceye
edinenle evlatlık arasındaki
kadar (bu derece dahil) h ısımlar, evlat
iktisaplarda iyi niyet iddias ında bulunulınaz. Mal beyanını olan merci,
keyfiyeti tapu veya gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri üzerine
sicile temlik hakk ının iki ay süre ile tandit etmi ş bulunduğu şerhi
verilir. Bozulmaya maruz veya muhafazas ı zor olan veya tayin edilen
kanuni müddet içinde de ğerinin düşmesi kuvvetle muhtemel mallar
hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkeme icra memuru marifetiyle ve
bu kanun hükümleri dairesinde bu mallar ın satılmasına ve bedelinin
9 ncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verebilir. (Ticareti Terk Edenler,• İ .İ.K. m. 44)
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(5) «Tasfiyeden sonra da kollektif şirket bir sene müddetle iflâs yolu ile
takip edilebilir. İİK. m. 44'e göre, iflisa tabi bir şahıs, ticaretini terk
ederse, bu terk koyfiyetinin ilan ı tarihinde ı itibaren bir sene içinde
iflâs yolu ile takip olunabilir. Maddenin ilk bak ışta yalnız hakiki şahıslar hakkında sevkedildiği kanısı uyanmakta ise de, bu hükmün ticaret
şirketleri hakkında tatbik edilmesi gerekir. İsviçre'de uzun münaka şalardan sonra, bu hükmün ( İsv. İİK. m. 40) ticaret şirketleri ve bilhassa
kollektif şirketler için de tatbik edilebilece ği neticesine varılmıştır. İİK.
m. 44'deki bir senelik müddetin tasfiyenin sona erdi ğinin tescil ve ilim
(T. K. m. 242) tarihinden itibaren baSl ıyacağı da, bugün İsviçre'de genel
olarak kabul edilmektedir.»
B. KURU, Şahıs Şirketleri ve Ortakların iflisı, sh. 4
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