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THE TURKISH CO-OPERATIVE ASSOCIATION was founded at Istanbul University in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning
of 1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing
at that date.
The Society changed its name as the «Turkish Co-operative Association» in
1948, and amended its Statutes in conformance with the Law on Associations
No. 3512.
The General Assembly of the Association convened on 30th May, 1964 and
resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordance with the
requirements of the plarmed 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 outlined in its statutes, the Association anga-

ges in the following activities :
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a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of co-operative
movements, commission its members or other scholars, experts and authors to
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects
pertaining to co-operative movements and publish them.
b. Prepare or cause to be prepared standard statttes for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or 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 academie meetings and arrange co-operative weeks, festiva1s
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 endeavours 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.operatives as well as assist co-operatives in solving their management problems.
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Text of the conference on «Atatürk
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the 3rd Turkish Co - operative Week
by :

Yilmaz ULUSOY
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Credit Priority to the Co-operatives

Fethi ULKU
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Insanoğlu topluluk içinde ya şayan bir varl ıktır. Onun bu niteliği sosyal ya şamda yardımlaşmanın temelini olu şturmaktad ır.
Önceleri tehlikelere kar şı savunma amacıyle birlik ulan ki şiler
uygarlık düzeyleri geli ştikçe, ço ğalan gereksinmeleri kar şılayabilmek için birlikte davranışlara giri şmişlerdir. Aile hayatı böyle başlamış, Toplumsal yönetimler böyle geli şmiş , Uluslar böyle oluşmuşlardır.
Toplumda yardımlaşma yöntemi de, değişen evrelere göre biçim almış ve toplumsal ya şamın sürmesine destek olmu ştur. Aslında sosyal bir Kurum olan Din, Yard ımlaşmaya Şefkat, merhamet
biçiminde ve cennet vadiyle yer vermi ştir. Sadaka, zekat, kurban
ve bir çok kural böylece yer tutmu ştur. Birlikte yaşam ve geçmişteki maddi olanaks ızlıkların gere ği yeni yardımlaşma yöntemlerinin
oluşmasının nedeni olmu ştur. Bunlar zamanla gelenekleşmi şlerdir.
Konuk severlik, hasta sormak, dü ğünde, cenazede yard ımlaşma ve
kışlık yiyeceği komşuların el birliği ile hazırlama ve nihayet köylerdeki imece gibi. Öyleki dinsel ve geleneksel olan bu yard ımlaşma biçimleri dilimize bir çok deyim kazand ırmıştır. Bunlar adeta
eski dönemlerde sosyal güvenli ğimizin kuralları durumundadırlar.
Örneğin «Gelen misafir, rızkını beraberinde getirir», «Hizmet hak
içindir», «Tanrı misafirine kap ı kapanmaz», «Kom şu komşunun külüne muhtaçtır», «Kötü komşu insanı hacet sahibi yapar» gibi. Bütün bunların amacı kişiler aras ında yardımlaşmaya ve sıkıntılardan birlikte kurtulmaya hizmet etmektir.
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Kuşkusuz bu yardımla şma türü duygusal karakterdedir. Henüz bilince dayanmamaktad ır.
Uluslar geli ştikçe, uygarl ık yeni düzeylere eri ştikçe haklar ve
görevler daha keskin boyutlar kazanm ış ve yardımlaşma şekli de
buna paralel olarak geli şmiştir.
Artık kitleleri orta çağın duygusal kurallar ı değil, bilince tekniğe dayanan ekonomik kuralların yönettiği dönem başlamıştır. Bu
dönemde kişiler biraz daha bencilleşmiş, daha çok kazanmaya, daha rahat yaşamaya dönük bir yön alm ışlardır. Artık kişisel yardımlaşmalar önemini yitirmiş geleneksel desteklemeler çok zay ıflamıştır.
Ortaya çıkan boşluklar sosyal giri şimlerle kapat ılma dönemine girilmiştir.
İLK KOOPERATİFLER
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Özellikle yeni icatlar, ağır sanayinin geliş mesi küçük sanatla
uğra şanları rekabet edemediklerinden güç duruma dü şürmüş bir
yandanda patron, i şçi ilişkilerinde sorunlar meydana ç ıkarmıştır.
Bilindiği gibi güçlükler yeni çareleri do ğurur. Bu sırada Birleşik
Amerika'da Robert Ower ad ında bir Fabrikatör s ıkıntıları gidermek
amacıyla emek ve yararlanma ortakl ığına dayanan bir. Birlik kurma çabas ı göstermiştir. Ba şarısızlığa uğramasına rağmen Kooperatifçilik tarihinde buna ilk giri şim gözüyle bakılmaktadı r. Ama gerçek anlamda ilk Kooperatif 1845 y ılında Ingiltere'de Rochdale kasabasında 28 basit dokuma işçisi adına Charls Hovart taraf ından kurulmuştur. Ortaklar ına kendi konularında yararl ı sonuçlar sağlandığı= görülmesi üzerine bu tür giri şimlerin sayıları çoğalmaya
başlamıştır, 20 yıl sonra Fransa"da kurulmu ştur. Böylece k ısa sürede Avrupa'da ve Amerika'da de ğişik konularda ve de ğişik türlerde Kooperatifler olu şmuştur.
Osmanlı imparatorlu ğunda ilk kooperatif Mithatpa şa tarafından 1863'de kurulmu ştur. İmparatorluğa dahil ülkeler içinde Bulgaristan bu alanda öncü olmu ştur.
1910 tarihinde Istanbul'da Türk uyru ğunda bulunan Ingilizler
tarafından «Ingiliz Kooperatif Şirketi» ad ıyle bir örgüt meydana
gelmiştir. Bu kooperatifde bir çok Türk'de yer alm ıştır.
Bu arada Batı'da eğitim görenlerin eserleriyle Kooperatifçilik
fikrini yayma girişimlerine şahit olunmaktad ır. Bu meyanda Ahmet Cevat EIVIRE'nin « İktisatta ink ılâp ve Taavün Şirketleri» adl ı
eserini zikretmeden geçmek olanaks ızdır. Bu eser 15 May ıs 1914
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günlü ve 6189 sayılı ikda.m Gazetesinde «Islam ın yegane çarei halası , okuyunuz» cümleleri ile tan ıtılmıştır.
Ekonominin bütün dallar ını , Ticaret, Sanayi ve Tarımın bütün
işlem ve giri şimlerini, Bankac ılığı, Sigortac ılığı ve Daireler aras ı
ilişkileri öğreten bu kitap «Duçar ı Mağlubiyet ve Felaket olan her
Millet en büyük Devri İntibaha İktisatla, girer». Formülü ile büyük
bir gerçeğe öncülük yapm ış bulunmaktad ır. Bunu, değerli eserleriyle daha bir çok yazar izlemi ştir.
Balkan Savaşı , Birinci Dünya ve Kurtulu ş Savaşları sırasında
vaki denemeler önemli ba şarılar sağlanamamıştır.
ATATÜRK DÖNEMİ
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Mutlakiyet'den Meşrutiyet'e geçerken Türkiye, yabanc ı ülkelerin ekonomik tekeli alt ında ezilmi ş bir durumda idi.
Öteki ülkelerce bilinen ekonomik koşulların hiç biri bilinmezdi. Meşrutiyet'de bir at ılım olmuş başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Boğazların açılmasından sonra bir ithalat sald ırısı ile karşılaşılmış Güney Amerika'dan meyve dahi gelmi ştir. Ekonomik bağımsızlık sarsılmıştır.
Türk'ün politik bağımsızlığını kurtaran Atatürk ve onun Devrimleri Ülkenin kan damarlar ı olan Ulusal Ekonomi organizasyonu..
nada yeni ve taze kan vererek memleketi bu büyük tehlikeden kurtarmış ve gerçek ulusal ekonominin temellerini atmaya yönelmi ştir.
Atatürk Türkiye ekonomisinin devlet hayat ında önemini şu
vecize ile aç ıklamıştır. «S İYASİ , ASKERİ MUZAFFERİYETLER NE
KADAR BÜYÜK OLURSA OLSUN IKTISADI MUZAFFER İYETLERLE TETVIÇ EDİ LMEZLERSE HUSULE GELEN ZAFERLER
PAYIDAR OLAMA Z»...
Türkiye ekonomisinin tarımsal kaynaklara dayanma zorunlu ğunu takdir eden Atatürk bu kayna ğın ancak birlik olma suretiyle
değerlendirileceğine inanıyordu. 19 Mart 1923'de daha Cumhuriyetin ilânından önce Kooperatifçili ği hedef olarak göstermi ş ve
Matbuat Umum Müdürlü ğünün 24 say ı ile yayınladığı küçük bir
kitapla Kooperatiflerin, çe şitleri, yararları, kuruluş biçim ve yöntemleri hakkı nda çiftçilerimizin sanatkar ve tüccarlanm ızın muhtaç oldukları bilgi veriliyordu. Kitab ı n 'önsözünde «Çiftçilerimizin
sanatkar ve esnaf ımızın iş lerinde terakki edebilmeleri, az hizmetle
çok kâr getirecek te şebbüsleri ba şarabilmeleri için en kestirme ça-
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re olan Kooperatif Şirketlerinin memleketimizde de te şekkülleri
ve çoğalmaları milletimiz için başlı başına bir zaferi iktisadi te şkil
edecektir». denmektedir.
«Filhakika yalnız başına sahiplerine faydal ı olmayan ufak
emlak ve araziyi ve biriktirilmi ş paraları bir araya getirip büyük
işler yapabilecek büyük sermayeler vücuda getirmek demek olan
bu Kooperatif Şirketlerin teşkilatı bizim için bugünkü III tiyaçlarimızı temin edecek ve hayat ımızı yükseltecek en mühim bir teşkilattır. Biz bu te şkilata her milletden fazla muhtac ız...»
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Kooperatif Şirketlerin i şleyişine dair geni ş yer veren bu kitapta
özellikle köy ö ğretmenleri göreve davet olunmaktad ır.
... Bulgaristan'da te şekkül eden ve şimdi köylüye pek büyük
faydalar temin etmekte bulunan Kooperatif Şirketleri hiç bir mecburiyeti kanuniyeleri olmad ığı halde fedakar, vatanperver Bulgar
öğretmenlerinin gayretleri eseridir...»
«.. Türk Gençliği Meydanı Harbe koştuğu gibi memleketimizin
iktisadi vaziyetini islah etmek üzere de bundan sonra yapma ğa mecbur olduğumuz müthi ş cidalin ba şına geçmelidir..»
«.. Ziraat Müdür ve Memurlar ı ile Ziraat ve Ticaret, Sana3i
Odaları ve ,bilumum öğretmenler kooperatiflerin te şkili hususunda
muavenet etmek ve malümat ı lazımeyi almakla mükelleftirler. Bunu ifa etmeyen memurlar ve ö ğretmenler vazifelerini ifa etmemi ş
addolunurlar.»
Atatürk, sadece kitapla, resmi yay ınlarla yetinmiyor, yaptığı
gezilerde çiftçi ve esnafla görü şmeleri s ırasında Kooperatifçilik
konusunda onlar ı bilinçlendirmeye çal ışıyordu. «Ben çiftçiyim diyordu. Biliyorum el eme ği güçtür. Makinasız ziraat olmaz birle şiniz birlikte makina al ırsınız. Senede yüz dönüm çal ışacağınıza on
misli yüz misli yapars ınız.»
Gene 1923'de Adana'da esnafla yapt ığı bir görüşmede onlara
şöyle sesleniyordu «Kooperatif Te şkilatı her yerde sevilmiştir, kredi
ve sat ış için olduğu kadar istihsal vas ıtalarını öğrenip kulland ırmak
içinde kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz».
Atatürk 1.11.1937'de Büyük Millet Meclisinin yeni toplant ı yılını açarken « İğdır'da Ege ve Trakya Bölgelerinde her türlü konulara ait Sat ış Kooperatifleri kurdurulup çal ıştırılmıştır önümüz
deki yıl içinde başta fındık olmak üzere öteki belli ba şlı ürünlerimize ait Birlikler kurulmal ıdır diye direktif vermi şlerdir.
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Atatürk ticarete ve tüccara önem vermekte idi o tüccar ı şöyle
tarif ediyordu «Tüccar Türk Milletinin eme ği ve üretimi değerlendirmek için eline ve izekâs ına güvenilir ve bu güvene lây ık olması
gereken adamd ır.»
Kooperatifçiliğe Cumhuriyet Halk F ırkasının programında da
yer verilmi ş bulunuyordu buna dayanarak Istanbul Üniversitesi
Profesörlerinden bir gurubundan katk ısı ile Mustafa Kemal'in emri
ile 1931 yılı nda Izmir'de bir Kooperatifçilik Cemiyeti kuruldu Cemiyet 1933 yılı nda Ankara'ya nakledildi. Bu kurulu ş şimdi mensubu olmakla onur duydu ğumuz TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU'nun temelini olu şturmuş tur. Kurum o günden bu güne dek
Kooperatif alan ında rehberlik görevini sürdürmektedir.
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Atatürk Kooperatifçili ği artık bir uygarl ık konusu sayıyor ve
şöyle diyordu! Millet aç ı kça bilmelidirki medeniyet ona bigâne
kalanları yıkar mahfeder. Birleşiniz, birlik olarak makina alınız».

pe

O halde uygarl ığın gereklerine kay ıts ız kalmamak gerekiyordu.
Ekonomik buhranlar ba ş gösterdikçe kitleleri bu buhranlar ın etkisinden korumak için daima Kooperatifçili ğe baş vurulmuştur.
Özellikle tüketim kooperatifleri zor günlerin kurtar ıcı aracı olarak
ortaya çıkmaktadır. Örneğin; 1925 yılı bir memur şehri durumunda olan Başkent Ankara'da hayat yahal ılığı beklenilmeyen boyutlara eri şmişti. Cumhuriyet hükümeti buna önlem olarak memurlardan 5'er, 1O'ar lira keserek toplad ığı sermaye ile bir Memurlar
Kooperatifi kurdu. Bunun kar şısında bakkallar kâr haddini dü şürme zorunda kaldılar. Böylece tüketim kooperatifçili ği üye olmayan
kişilere dahi yarar sa ğladı .
Bunun gibi 1937'lerde Ankara'da nüfus h ızla artmaya başlamış ve konut sıkıntısı ziyadesiyle ba ş göstermişti. Buna çare arayan
değerli kooperatifçiler ki, içlerinde bu Kurum'un uzun y ıllar Başkanlığını yapmış olan Say ın Nusret UZGÖREN'de vard ır. Harekete
geçmiş ve Bahçelievler Kooperatifini kurup faaliyete geçmek suretiyle hem Ankara'ya güzel bir semt kazand ırmış ve hemde binlerce aileyi konut s ıkıntısından kurtarm ışlardır.
Ziraat Bankas ı tarım alanında, T. Halk Bankas ı esnaf için
desteklediği kooperatiflerle son derece yararl ı olmuşlardır. Atatürk
Kooperatifçilik konusunda sadece buyruk vermek ve tavsiyelerde
bulunmakla kalmamış Türkiye'nin bir çok yerinde örnek çiftlikler
kurmu ş hatta Silifke'de Tekir Çiftli ği'nde bir de kooperatif olu ştu-
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rarak bu kooperatifin bir numaral ı üyesi olmu ştur. Bugün orada
onun adına kurulmu ş bir müze bu kutsal anıyı yaşatmaktad ır.
Görülmektedir ki Atatürk sava ştaki komutanlik gücünü bar ış
zamanında ya elinde tebe şir karatahta önünde halk ı cehaletten
kurtarmaya ya tarlada çiftçilik ö ğreticiliğinde kullanmakta ve
böylece onu ça ğdaş uygarl ık düzeyine ç ıkarmak için çalışmaktadır.

Bu aydınlıkta yeti şen kuşaklar zaman zaman aksayarak olsa dahi
onun düşüncelerini yürürlükte tutmay ı başardılar. O sayededir ki
kooperatifçilik konusu kamu oyuna mal olmuş ve Atatürk düşünceleri doğrultusunda Anayasamızın 51. madde olarak yer alm ıştı.
Ona dayanarak 1163 say ılı Kooperatifler Kanunu ç ıkarılmış ve
bugün bir Bakanl ık Kooperatifçilik ad ı altında hizmete girmi ştir.
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Bugün yurt sath ında binlerce Kooperatif kendi konular ında
ortaklarına yarar sağlamakta ve yurtta şa hizmet götürmüş bulunmaktadır. Elbet eksikleri çoktur. Bat ı'daki örnekleri kar şısında
daha yap ılacak çok şey vardır. Bunlar gelecek ku şaklardan görev
ve destek beklemektedirler. Bu güne kadar pek çok hizmetleri görülmüş bulunan «TÜRK - KOOPERATİFÇİLİK KURUMU» na bundan böylede geni ş görev düşeceğinde kuşku yoktur.
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Sayın arkada şlar, buraya kadar yurt d ışında ve yurt içinde
kısaca tarihine göz att ığımız Kooperatifçili ği biraz da Atatürkçülük
açısından inceleyelim.
Bilindiği gibi Atatürk alt ıyüz yıl feodal geleneklerle yönetilmi ş ,
savaşlarla zayıflatılarak çökertilmi ş bir İmparatorluktan yeni bir
ulus, yeni bir devlet ç ıkarmak gayesiyle i şe koyuldu. Imparatorluğu
oluşturan etkin guruplar ın bir kısmı mücadelelerini sürdürmü ş ve
sonunda impaıatorluktan ayr ılmışlardır. Araplar, Bulgar, Romen,
Sırp, Karada ğlılar, Arnavutlar ve Yunanlar gibi. Imparatorlu ğun asli unsuru olan geride kalan Türk kitleyi de Bat ılılar kendi isteklerine
göre bölünmek üzereyken şahlanan Kuvai Milliye ruhu Kurtulu ş
Sava şı ile özgürlüğü sağladı . Ancak i ş bununla bitmiyordu. «Ne
Mutlu Türküm Diyene» formülü ile peki ştirilen milli birlik, ekonomi yönünden de güçlendirilmeli idi. Ülkede sermayenin bulunmaması önemli ekonomik konular ın yabancıların tekelinde olmas ı
ticaret ve sanayide gelenek yoksullu ğu nedeniyle karma -bir ekonomi anlayışı içinde Devletçilik benimsenmi şti. Atatürk Devletçili ği
şöyle taraf ediyordu : «Bu sistem Türkiye'nin ihtiyaçlar ından doğmuş ve Türkiye'ye özgüdür. Devletçili ğin Türkiye'deki anlam ı şudur : Ki şilerin özel te şebbüslerini esas saymak fakat büyük bir

III. TÜRK KOOPERATIFÇILIK HAMSI MÜNASEBETIYLE
VERILEN KONFERANS

9

milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlar ını ve bir çok şeylerin yapılamadığı ülkede ekonomisini Devletin eline almak».
Bu koşul alt ında dengeyi korumak için tarımda, ticarette ve
diğer konularda kooperatifçili ği te şvik etmekte idi. Atatürk'ün düşüncesi ülkede s ınıfsız imtiyazsız bir sosyal düzen yaratmak idi.
Bunu da halkçılık diyordu. Bir yandan ağalık, beylik, şeyhlikle savaşırken, öte yandan halk ı eşit koşullarda ve e şit yararlanma olanağı sağ layacak kooperatiflerin bünyesine davet ediyordu. Halkevleri ile kooperatifler yurtd ışı eşitlik duygusu içinde yeti ştiren halk
eğitimi okulları durumunda idiler.
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Halifeliğin kaldırılmasından sonra laisizm genç Cumhuriyetin
bünyesine en uygun dü şen bir sistemdi. Din ile Dünya i şleri ayrılacak, şer'i kurallar yerine hukuk yasalar ı uygulanacak, herkes kendi
inancında özgür olacak i şte uygar bir topluma yara şan koşullar.
Kooperatiflerde bu prensibe uygun biçimde i şlemekte, T.C.
Uyruğunda olupta değişik inançta bulunanlar bile Kooperatifin öz
konusu etrafında kardeşçe kenetlenmektedirler.
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Atatürk'çülü ğün prensiplerinden biri de Devrimcilik idi yüzlerce y ılın donmuş kurallar ı ile günümüzün ya şamını sürdürmenin
olanaksızlığı karşısında buna gereksinme vard ı. Çağdaş uygarlık
yolunu açarken aradaki mesafeyi yeniliklerle kapamak kaç ınılmazdı . Kooperatifçilik zaten ba şlı başına bir Devrim say ılırdı . Zira o
zamana kadar köylünün, şehirlinin kesesini kemiren tefeci, faizci
aşarcı artık çıkarlarını sürdüremeyecek, e şitlik ve hak temeline
dayanan Kooperatif dayan ışmasında gereksinmeler kar şılanacaktı .
Nitekim Cumhuriyetimizin sosyolojisini yapan Ziya GÖKALP şöyle
sesleniyordu;
«Kaldır aşar usulünü aç Banka»
«Yap her semtte bir Zirai Sendika»
Cumhuriyetin ve onun gere ği olan demokrasinin ba şlıca özelliği kişilere olduğu gibi tüzel ki şilerede belli ko şullar altında ö/Ç:ürlük hatta özerklik tan ımaktır. üniteler sorumluluklar ının bilinci
içinde ve özgürlüklerinin s ınırını kendileri saptayarak görevlerini
dürürler.
sür.
Kooperatifler, tamamen böyle bir statüye tabidirler daha ziyade otokontrol sistemle i şlerler böylece Kooperatif bünyesinde sorumluluk anlayışı ile birlikte sayg ı, sevgi oluşur ki şiler arasında
güvence artar.

10 III. TÜRK KOOPERATIFÇILIK HAFTASI MÜNASEBETIYLE
VERILEN KONFERANS

Atatürk'ün hayatta iken arzulad ığı hatta bir ara denemesini
yaptığı çok partili siyasi düzen onun kayb ından sonra gerçekle şmiş ve siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul olunmuşlardır. O halde ki şilerde politik kan ı değişik olabilecek ancak bu, onlarda yurtta şlık hak ve "sorumluluklar ında bir ayrıcalık nedeni olmayacakt ır. Bu sonucun sağlanabilmesi için ayr ı
politik kanıda olan kişiler, kişisel ve ulusal yararlar ını ilgilendiren
konularda birlikte çal ışabilmelidirler. İşte kooperatifler bu dü şünceye uygun nitelikleriyle gerçekten demokrasinin de okuludurlar.
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Atatürk, Türk yurdunun tüm kaynaklar ı ile kendi kendine
yetinmesini istiyordu. Olanaklar ı kullanarak daha çok çal ışarak
yabancıya muhtaç olmamak ideali idi. Bu amaçla yerli mal ı kullanma bir parola oldu ve Yerli Mallar Haftas ı düzenleniyordu. Kooperatiflerde kendi kendine yetinmenin simgesi ve bu dü şüncenin
bizzat gerçekle ştiği yerdir.
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Ve nihayet Atatürk Birle şik Amerika Başkanı Rooswelth'in
kutlamas ına verdiği yanıtta, önemli ilkesinin «Yurtta Bar ış Dünyada Barış » olduğunu ilân-etmiş bulunuyordu. Yurtta ve Dünyada
Barışın ekonomik özgürlükle ve kişilerin bir araya gelip kendi
problemlerini çözmeye koyulmalar ı ile mümkün olaca ğına inanan
Atatürk bu dü şünceyi gerçekle ştirme yetene ğini gene Kooperatifte
buluyordu. Kooperatifleri uyu şma anla şma ve bar ış içinde işleri yürütme yeri olarak kabul ediyordu.
Atatürk ki şisel yararların tuhe ulusal yarar içinde de ğerleneceğine inanıyordu. «Yalnız kendiniz için de ğil mensub olduğunuz
ulus ve yurt içinde çalışınız çalışmanın en değerlisi budur.» diyordu.
Aslında o bütün ömrünü bu prensibi uygula ınaya adam ıştı son
olarak da pek çok dikkat ve emek harcayarak meydana getirdi ği
çiftliklerini Türk Ulusuna arma ğan ederek düşüncesini kanıtladı .
Sayın Arkada şlar, gerçek şu ki insan ölür, ama düşünce yaşar
Atatürk ki şi olarak aram ızdan ayrılmıştır. Ama Atatürkçülük ya şayacaktır. Kooperatifçili ği, onun ilkelerini uygulayan ve de ğerli
bir armağan olarak korumam ız, dahada yüceltmemiz gerekmektedir.
Yurtta barışı , cihanda bar ışı bu yol ile sağlayabileceğimize
güvenmeliyiz. Bu bak ımdan ba şarılı kooperatifçileri birer bar ış
kahraman ı saymak doğaldır. Bu anlayış içinde sizleri selamlar ve
saygılarla kutlarım.
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Yılmaz ULUSOY
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1— Kredilerle ilgili Koop. K.'daki özel hükümler
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1961 Anayasas ı'nın kooperatifçili ğinin teşvik edilmesi yönünden
.koyduğu esas, Devlet bünyesi içerisinde çe şitli resmi ve tüzel ki şi
kuruluşların, kalkınma planlarının da koydukları prensiplere uygun
olarak, kooperatifçili ğıi teşvik için örgütlenmesine imkan haz ırlamaktır. Gerçi, 1961 Anayasas ından önce de kooperatifçilik Devletin
desteğini görmekteydi, fakat bugünkü ölçüde ve anlamda -bu destek
temin edilmiş durumda değildi.
Kooperatifçili ğin teşvikinden söz edilirken, «te şvik» unsuru
içerisinde nelerin bulunabilece ği ilk akla gelen sual ohçrlaktad ır. Bu
hususun detayına girmeden denilebilir ki, te şvik evvela kooperatifin maddi yönden desteklenmesini kapsam ına almaktad ır.
Her işletmede oldu ğu gibi, kooperatift ı e de, aktif değerleri karşılayan sermayenin öz ve yabanc ı sermaye şeklinde, ikiye ayrılarak
incelenmesi mümkündür. Dar manada, kooperatifin öz sermayesi,
ortakların taahhüt edip, fiilen ödedikleri ortakl ık paylarınclan meydana gelen değişir bir miktardır. Bu miktarın alt ve üst s ınırı Kooperatifler Kanun'da gösterilmi ştir.
Kooperatifin yabanc ı sermayesi ise, temin etti ği krediler ve
ortaklardan borçlanma yoluyla ald ığı paralard ır.
Kooperatiflerin, mali gücü, zay ıf çok sayıda ortağın, az sermaye
iştirakiyle kurduklar ı bir teşekkül olduğu düşünülecek_ olursa, gayesini gerçekleştirmek yönünden yabanc ı sermayeye ihtiyaçlar ı ol' duğu gerçeği daha belirli şekilde ortaya ç ıkmaktadı r. Ek mali kaynakların,, tekrar ortaklara müracaatla, yeni seramye paylar ının alın-
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nıası ş eklinde, yine onlardan temin edilmesi mümkün olmakla be-.
raber, bu usul ortaklar ı ödeme güçlü ğü içine sokacağından ve bir çok
orta ğı n taahhüdünü yerine getirememesi sebebiyle ortakl ıktan çıkarılmas ı mecburiyetini has ıl edeceğinden tutarl ı bir yol olarak gözükmemektedir. Ancak, kooperatifin konusuna göre yap ılacak faaliyetin belirli bir ölçüde ortaklar taraf ından kar şı lanmış bulunması
da, kooperatifin yapt ığı teş ebbüsün ciddiyeti yönünden lüzumlu bu-

lunduğu açıktır.

a

Kooperatifin müracaat edece ği ikinci yabancı kaynak kredi
müesseseleridir. Kooperatifin maddi yönden te şviki derken hat ıra,
kredi yoluyla finansman ı gelmektedir. Kooperatiflerin kredilendirilmesi bakımından, Kooperatifler Kanunu önemli yeni iki hüküm
getirmiştir. I — Genel olarak kooperatiflere öncelikle kredi verilmesi II — Yay ı Kooperatiflerinin kredilendirilmesinde ortaklarca
bazı şartların yerine getirilmi ş olması . Bu konuyla ilgili olarak
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1163 numaralı Kanunun 19. maddesinin 4 ve 5 mi f ıkralan hükmü
şöyledir.
«Her kooperatifin i ş tigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca, müesseselerce veya ş irketlerce öncelikle kar şılanır.
Yapı kooperatiflerinin bankalardan, müesseselerden veya şirketlerden kredi alabilmesi için yapacaklar ı meskenlerin kredi verecekler taraf ından takdir olunacak maliyetinin en az 1/4 ünün yat ı7
ılmış bulunmas ı şartt ır.»
r
Metni yukarıya aynen ç ıkarılan kanun hükmünün, tatbikatta ne
şekilde işleyebileceğini ortaya ç ıkarabilmek için, halen kooperatif kre
kredi verilmesi hususunda uygulanmakta bulunan usulleri incelemek gerekmektedir.
Daha öncede belirtildi ği gibi, 1961 Anayasas ından sonra ve
hatta 1961 Anayasas ının çıkarılmas ından önceki y ıllarda, özellikle.
Devlet kurulu şları ve kamu iktisadi te şebbüslerinden baz ıları, kooperatifçili ğ'in te şviki yönünden bu müesseselere kredi vermekteydiler. Son y ıllarda bu konudaki çal ışmalar daha çok yo ğunlaşmış ve
kredi veren kurulu ş ların sayısı da artm ıştır.
Halen mevcut, do ğrudan do ğruya veya dolayl ı olarak kooperatiflere kredi veren veya temin eden müesseseleri incelerken, Kooperatifler Kanunu'ndaki ay ırıma uygun olarak bunlar ı «yap ı kooperatifleri» ve «di ğerleri» ş eklinde bir ay ırıma tabi tutmak faydal ı bulunmuştur.
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2 — Yapı Kooperatiflerlyle ilgili krediler
a) Bankalar
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Ülkemizde başlı ca kredi müesseseleri olarak bankalar bulunmaktadır. Mevzuat ımız yönünden bankalar ı, 7129 numaral ı Bankalar Kanunu'nun genel hükümlerine tabi bankalar ve kendi kurulu ş
kanunlar ı olan bankalar şeklinde bir ayırrma tabi tutmak mümkündür.
Genel olarak Bankalar Kanunu'nun 50 nci maddesinde bankaların «gayri menkul ipote ği mukabilinde kredi açmıyacakları » (1)
hükme bağlanmış bulunmaktad ır. Ancak yine aynı maddenin son
fıkrası nda «Hususi Kanun'lara göre gayri menkul üzerine ikrazat
yapmalarına izin verilen bankalarla Emniyet Sand ığı ve bu Kanuna
tabi bankaların yabancı memleketlerdeki şubeleri bu maddenin
birinci fıkrası hükümlerinden müstesnadır» hükmün yer verilmi ştir.
Bu durum karşısında «ipotek karşılığı ikrazat» yapan bankalar ın
araştırılması lazım gelmektedir. Halen ülkemizde Ziraat Bankas ı,
İstanbul Emniyet Sand ığı , Vakıflar Bankas ı, Öğretmenler Bankas ı,
Denizcilik Bankas ı, Turizm Bankası, İller Bankası , Etibank, Devlet
Yatırım Bankası, Sümerbank, Merkez Bankas ı ve Türkiye Halk Bankası'nın özel kuruluş kanunları bulunmaktad ır. Bu bankalardan, Türkiye Emlak dredi Bankas ı, İstanbul Emniyet Sand ığı (2) ve Turizm
Bankasının mesken yap ımı için kredi verebilecekleri mevzuatlar ında
gösterilmiştir.
Yukarıda sayılan kuruluşlardan İstanbul Emniyet Sand ığı mah'dut ölçüde ve az bir limit içerisinde, k ı sa vadeli mesken kredisi verdiği için, sandığı genel mahiyette bir mesken kredi müessesesi olarak saymaya imkân bulunmamaktad ır. ,\
7470 numaralı Turizm Bankas ı Kanunu'na göre, banka «turizm
endüstrisi müessese ve i şletmelerine lüzumlu k ısa, orta ve uzun vadeli krediler açmak» yetkisine haiz bulunmaktad ır.
4947 numaralı Türkiye Emlak Kredi Bankas ı Kanununa göre
de banka, «yurtta yap ı ve onarım işleri ve bilhassa meskeni olmıyan
(1) 7129 No. lu Bank. K. m. : 50. fk. '1. «Bankalar Ticaret maksadiyle gayrimenkul alım ve sat ımı ile meşgul olamazlar veya gayri menkul ipote ği
mukabilinde kredi açamazlar.»
(2) 3002 s. T.C. Ziraat Bankas ı Kanununun 25 nci maddesine dayan ılarak
çıkartılan İ stanbul Emniyet Sandığı Tüzüğüne göre, «Sand ık menkul,
gayrimenkul teminat karşılığı, halkın az gelirlerini üstün tutarak küçük kredi ihtiyaçlarını kolay ve ucuza gidermek amac ını gütmektedir.»
Anılan Tüzük m. 2. b. «b»
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yurtdaşlara ucuz mesken yapt ırmak için, süresi elli y ılı geçmemek
üzere, arsas ıyla birlikte bina ve yap ı ipoteği karşılığında ikrazlarda
bulunmak ve krediler açmak» yetkisine haiz bulunmaktad ır.
Yukar ıda ismi geçen iki bankadan Turizm Bankas ı, kredi vermeği turizm endüstrisine ba ğlamakta ve bu endüstri ile ilgili bulunmayan müessese ve i şletmelere kredi açmamaktadır. Bu açıdan
yapı kooperatiflerinin, Turizm Bankas ı kredilerinden istifade edebilmeleri için turistik değer taşıyan, işletmeciliği olan, kamuya açık
projelere yönelmeler ve bankan ın gösterece ği diğer şartlara uymaları gerekmektedir. Bunun d ışında sadece üyelerine münhas ır, turistik
değeri ve i şletmeciliği olmıyan yapı kooperatiflerinin, Turizm Bankası kredilerinden faydalanmas ına imkan kalmamaktad ır. (Yap ı
Kooperatiflerine verilecek turizm kredisiyle ilgili şartlar ı içeren
broşür, Turizm Bankas ından sağlanabilir.)
Ülkemizde yurtdaşların mesken sahibi olmas ına geni ş hizmet
eden ve mevzuat ı da buna müsait bulunan banka, Türkiye Emlak
Kredi Bankas ıdır. Ancak şu hususu belirtmek gerekir ki, banka
uzun vadeli ipotek kar şılığı mesken kredilerini gerçek şahıslara
açmaktad ır. Belirli bir süre içerisinde, muayyen bir miktar parayı bankada tutan şahıslara kredi verilmektedir. Bu şahıslar kooperatif şeklinde birle şseler bile, kredi şahıslar hesabına kooperatife
verilmekte ve kooperatif tüzel ki şisi krediyi kullanabilmektedir. Yapılan bu aç ıklamaya göre tatbikatta Emlak Kredi Bankas ı, kooperatif hükmü şahsiyetine kredi açmad ığı gibi, kooperatif ortaklar ına
da herhangi bir şekilde öncelik tan ımamaktad ır. Öte yandan, bankanın açtığı kredilerin de ğişen ekonomik ko şullarda yetersiz kald ığına işaret etmek gerekir.
Yapı Kooperatiflerine ipotek kar şılığı uzun vadeli kredi veren,
özel kuruluş kanunları bulunan bankalar d ışında, 7129 numaralı
Bankalar Kanunu'na tabi di ğer bankalar, daha önce de temas olunduğu gibi ipotek kar şılığı uzun vadeli kredi vermemektedirler. Genel hükümlere tabi bu bankalar içerisinde «Yap ı ve Kredi Bankas ı »
nın ismi, yapı tasarrufuna imkân verecek bir ifade ta şımakla beraber, bankan ın bu yolda bir fonksiyonu bulunmamaktad ır.
b) Sosyal Sigortalar Kurumu

Bankalar dışında Sosyal Sigortalar Kurumu (3) sigortal ılara
mesken ikrazat ında bulunabilmektedir. Bu konuda 4792 numaral ı
(3) Kurumun ad ı 17 Temmuz 1974 tarih ve 506 numaral ı Kanunun 136 ncı
maddesiyle «Sosyal Sigortalar Kurumu» olarak de ğiştirilmiştir.
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Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun 334 numaral ı Kanun'la değiştirilen 20 nci maddesi hükmü şöyledir :
« İşçi Sigortaları Kurumu her sigorta kolu için arraca ğı yedek
akçeleri, a) Milli Bankalara yat ırmak, b) Devletin ç ıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yat ırnıak, c) Gayri menkullere yat ırmak,
Sigcrtalılara mesken yap ımı için ve bu meskenlerin birinci derecede
ipoteği karşılığında, gayri menkul de ğerinin yüzde 90' ı ölçümünde en
çok 20 yıl vadeyle ikrazda bulunmak.»
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Madde metninden görülece ği üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu
sadece kendi sigortal ılarının mesken edinmeleri için ikrazatta bulunmaktad ır. Bu yönden T. Emlak Kredi Bankas ının, mesken politikası ndan daha dar bir anlam ta şımaktadır. Yine 334 numaral ı Kanun'un 20 nci maddesinde, kurumun bu konuya tahsis edileceği yedek akçalann en çok yüzde 25'inin, bu i şte kullanılabileceği gösterilmiş ve miktar yönünden de bir tandit konmu ştur.
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Uygulamada Sosyal Sigortalar Kurumu, yan ı kooperaiflerine
üye sigo ıtalı ortaklar ına kredi verdi ği gibi, İmar ve iskan Bakanlığıyle tanzim edilen bir protokola göre sosyal konutlar ın yapımı
na iştirak; kurumun arsalanna ev yap ıp sigortalılara vermek, baz ı
büyük merkezlerde arsa şı olan sigortalıya ev yapmak, sigortal ılara
ferdi mesken kredisi vermek hizmetlerini de ifa etmektedir. Bunun
için sigortalının baz ı ön şartları kazanm ış olması gerekmektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumunun yukar ıda açıklanan mesken yapma faaliyeti, kooperatifin hükmü şahsiyetine bir üstünlük tanımamakta, ancak sigortal ıların kooperatif ş eklinde örgütlenmesini teşvk etmektedir. Kurumun bu konudaki ili şkileri sigortal ının bizatihi
kendisiyle olmaktad ır. Açıklamak gerekir ki, rnesken yap ımı işine
tahsis ettiği fonlari mandut olan kurumun, bu fonlar ı kullanmada
yapı kooperatiflerine bir öncelik tan ıması kooperatifçili ğin teşviki
yönünden önem ta şımaktadır.
Sosyal. Sigortalar Kurumu, krediden yararlanacaklar için bir
«konut yönetmeliği» çıkarm ıştır. Resmi Gazete'de yay ınlanan bu
yönetmelik hükümleri s ık sık değişmektedir. An ılan Yönetmeliğin
Sosyal Sigortalar Kurumundan temini mümkün bulunmaktad ır.
c

—

İmar ve İskân Bakanlığı Teşkilât Kanunu ve Gecekondu
Kanunu

Mesken politikas ıyle ilgili diğ,er bir kurulu ş İmar ve iskan
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Bakanlığıdır. Kuruluş Kanunu'nda «memleketin bünyesine uygun
mesken politikas ı esaslarını tesbit etmek ve tatbikini sa ğlamak»
görevi sözü geçen Bakanl ığa verilmi ştir.
İmar ve iskan Bakanl ığı sosyal konut politikas ını, işçi sigortaları Kurumuyla i şbirliği yaparak yürütmeyi yan ında, genel mahiyette toplu meskenler yap ıp, Türkiye Emlak Kredi Bankas ı aracılığıyle yurtta şlarla ferdi ili şkiler kurmak ve belediyelerle i şbirli ği
yapmak suretiyle tahakkukuna ç&l ışmaktadır (4).
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Ülkemizde mesken politikas ı İmar ve iskan Bakanl ığı tarafından yürütüldüğüne göre, bu politikada, yap ı kooperatiflerinin ne
nisbette arac ı olacaklarının tayini bu Bakanl ığa düşen bir görev
olmaktadır. Yukarıda açıklanan kredi müesseselerinden hiç biri
doğrudan doğruya yapı kooperatiflerine kredi açmamaktad ırlar ve
kredilerini genellikle kooperatif d ışındaki veya içindeki gerçek kişilere vermektedirler. Bu tatbikat ın, 1163 numaral ı Kanuna intibakımn sağlanmasında ve yapı kooperatiflerinin, mesken politikasının yürütülmesinde ön plana ç ıkarılmasında, İmar ve iskan Bakanlığına önemli ödevler d'ci şmektedir.
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775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun yürürlü ğe girmesinden sonra (5) yoksul ve dar gelirlilere verilmek üzere, gecekondu önleme
bölgelerinde, toplu konut yap ımı için, İmar ve iskan Bakanlığı na,
belediyelere ve T. Emlak Kredi Bankas ına önemli görevler verilmiştir. Kanunun öngördü ğü fondan yararlanma şartları İmar ve Iskan Bakanlığınca çıkartılan yönetmelikle tesbit edilmi ştir. Ancak
bu yönetmelik s ık sık değiştiğinden burada açıklamasının yapılmas ında yarar görülmemi ştir. Talep halinde ilgili Bakanl ıktan sağlanabileceği tabiidir. Aynı Kanunla ilgili olarak, kabul edilen Bakanlar Kurulu karar ında, gecekondu önleme bölgelerinden arsa
tahsis edilen kooperatiflerin T. Emlak Kredi Bankas ından aldıkları kredilere daha dü şük faiz oran ı uygulanması kabul edilmi ştir.
(14.5.1976 tarih ve 7/11943 sayılı Bakanlar Kurulu karar ı).
.

(4) «Toplu mesken in şaat hareketlerini te şvik ve toplu mesken in şaatı yapacak belediyelerle daire ve te şekküller aras ında işbirliği temin, yapı
kooperatiflerinin çal ışmalarını gayelerine tevcih etmek ve tip statülerini
yapmak, inşaat ve idare i şlerini murakabe etmek» 7116 say ılı İmar ve
iskân Bakanl ığı Kurulu ş ve Vazifeleri Hakkında Kanun. m. 10/E, R.G.
T. 14.5.1953, s:906
(5) «Kanun No : 775 Gecekondu Kanunu 20.7.1976, R.G. T. 30.7.1966, s. 12362,
5 t. Düstur Cilt : 5, sh. 2626.»
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d — Sanayi Bakanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
Imar ve iskan Bakanl ığı dışında konut ve toplu i ş yeri kredisi
için Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgeleri ve küçük
sanayi sitesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı bütçelerine konan
forılarla yard ımda bulunulmaktad ır.
3 - Diğer kooperatiflerin kredilen ınesi

Yapı kooperatifleri d ışındaki kooperatiflerin kredi durumları na gelince; bu konuda evvela yine özel kanunlar ı gereğince veya
konuları itibariyle kredilerden faydalanan kooperatiflerden söz
etmek gerekmektedir.

a

Özel kurulu ş konuları olan Ziraat Bankas ı ve Halk Bankası,
Birliklere veya kooperatiflere kredi açmaktad ırlar.

cy

Ziraat Bankas ının Tarım Satış Kooperatifi Birliklerine ve
Tarım Kredi Kooperatiflerine açt ığı muhtelif krediler bu kooperatiflere ortak üyelerin ihtiyaç ve mallar ının alımı ve sat ışı için kullandırılmaktadı r. Özel Kanunları bulunan bu kooperatifler daima
devletin mali desteğini gölnıektedirler.

pe

Halk Bankas ı ise Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kefaletiyle,
bu kooperatif üyelerine çe şitli krediler açmakta, esnaf ve küçük
sanatları himaye etmektedir.
Halk Bankas ı ve Ziraat Bankas ı dışında, Sanayi Bakanl ığı yine Halk Bankas ı aracılığıyle küçük sanat kooperatiflerine bütçesindeki mevcut fonlardan muayyen şartlarla düşük faizle tesis ve i şletme kredisi açmaktad ır.
Keza; Köyi şleri ve Kooperatifler Bakanl ığıyle Orman Bakanlıkları bütçelerine konan fonlardan kalk ınma kooperatiflerine kredi vermektedirler. Köyi şleri ve Kooperatifler Bakanl ığınm bu konuda ç ıkardığı iki yönetmeliği bulunmaktadır. Orman Bakanlığı ise,
Orman Köyleri için «Orman Köyleri Kalk ınma Fonu Yönetmeli ği»
ni çıkarmıştır. (6)
Yine ülkemizde oldukça önemli sayıda ortağı bulunan pancar
kooperatiflerine Türkiye Şeker Fabrikalar ı Anonim Şirketi vasitasıyleı kredi yardımında bulunulmaktadır.
(6) «Orman Köyleri Kalk ınma Fonu Yönetmeliği, 12.12.1976 tarih ve 7/13177
sayılı Bakanlar Kurulu karar ı, R.G. T. 16.3.1977, s. 15880.
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Yapı kooperatifleri d ışında buraya kadar s ıraladığımız kooperatifler, bir meslek grubunu te şkil eden ortaklarının kredilendirilmesini amaç gütmekte, bazıları genel hükümlere göre kurulmak
la beraber yine Devlet deste ğinden istifade etmektedirler.
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Yapı kooperatifleriyle, yukar ıda sayılanlar dışındaki kooperatiflerin kredi ihtiyaçlar ını karşılayacak özel bir kurulu ş ülkemizde
bulunmaktad ır. Özellikle belirtmek gerekir ki; kooperatifler yüzde 5— 10 fiat fark ıyle faaliyet gösteren ve ortaklar ına, konuları
olan malları ve hizmetleri ucuza temin etme ğe çalışan kurulu şlardır. Bu bakımdan bulacaklar ı kredi maliyetinin, başka bir ifadeyle kooperatiflere aç ılacak kredi faizinin dü şük olmas ı lazım
gelmektedir. Yoksa kcoperatifin, bankalar ın yüksek faizle ticari
kredilerinden faydalanmalanna imkan bulunmamaktad ır. Bu yola
gidildiği taktirde, kooperatif kurulu ş gayesine ayk ırı olarak, ya
ortaklara malları yüksek fiatla intikal ettirecek, ya da kooperatif
kısa zamanda mali müzayakaya dü ş üp tasfiye edilecektir. Bu yönden kooperatifçili ğin gelişmesinde kooperatiflerin ucuz krediyle finansmanı üzerinde önemle durulmas ı gereken bir konu olmaktad ır.
Bu görev ise ilerde temas olunaca ğı gibi, Ticaret, Köyi şleri ve Kooperatifler Bakanl ığıyla imar ve iskan Bakanl ığına verilmiş bulunmaktad ır. (Koop. K. m. 86, 7116 numaral ı ;Imar ve iskan Bakanl ığı
Kuruluş Kanunu).

YENİ BİR ÇATİ İÇİ NDE DEVAM

Yazan : Horst Van Heukelum
Çeviren : ŞiMşek ARMAN

a

Ziraat Yüksek Mühendisi
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Iki yıllı k yoğun çalışmanın sonuçları, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde rekabete kar şın geleneksel kooperatif hedeflerine
ulaşmanın başarıldığı bu yüzyılın son 25 yılında tüketim kooperatifleri grubunun hala ayakta kalmas ımn iyi bir şans olduğu görüşünün hakl ı çıktığını göstermi ştir.

Buhran ve Yeniden Şekil Verme :

1974 37111 süresinde tüketim kooperatifleri grubunun belli bölümleri buhran işaretleri yaymaya ba şlamıştır. Kooperatifler, tehlikeli durgunluk tehdidi içinde bulunduklarından birçok kuvvetli
özelliklere sahip kooperatif hareketin hemen korunmas ı ve 'kuvvetlendirilmesi gerekli olmu ş ve yap ısal engelleri ortadan kald ırmak için mümkün olan her şey yapılmıştır. Halkın tamamı, tüketim kooperatiflerinin gelece ği ile çok kuvvetli olarak ilgilenmi ştir.
Bu Kooperatifler, türlü türlü sorunlara aç ık çözümler bulmaya zorunluydular.
Kooperatiflerin tamamlanmam ış sorumlulukları nedeniyle,
1973 ve 1974 yıllarında birkaç büyük perakende ve toptan sat ış
kooperatifi zarara u ğramıştır. Her ne kadar zararlar aç ık ve gizli
yedekler ile kapat ılmış ise de, bu durum yiyecek maddelerinin
sağlanmasında Ulusal pazara % 8'lik bir oranla kat ılan tüketim
kooperatiflerinin yap ısının zayıflı ğ' ını açıklamış ve kooperatifleri
korumak için geni ş yatırımlar yap ılmaya zorlanılmıştır. Rekabeti
artırma durumunda yedek akçeden yat ınmın kendi kendini finansmanı sınırlıdır. Her yeni yatırım, özellikle uzun süreli giri şim çe-
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şitlerinde, ek tehlikeler ta şır. Bütün tüketim kooperatiflerinin öz
sermayeleri (Ortaklarm hisseleri ve aç ık yedek akçeler) 1960 ve 1973
yılları arasında % 30'dan % 19'a dü şmüştür.
Eğer tüketim kooperatifleri, 1980'lerde ulusal pazar ın % 50
hissesine sahip 5 büyük giri şiminin arasında olmayı sürdürürlerse,
ancak bu ekonomik başarı ile kooperatif hedeflere ula şabileceğine
inanıyoruz. E ğer, kooperatifler, esnek bir sermaye esas ına dayanan
yatırım politikalarını koruyamazlarsa suçlanacaklard ır.
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Federal Cumhuriyette yaln ız bir büyük tüketim kooperatifi
vardır. (Coop. Dortmund). Bu kooperatif, ortaklar ına risturn ödemeyi sürdürüp, rekabet alan ında kuvvetlenerek materyal ve ideolojik talepler aras ında dengeyi koruyabilmesi, ortakl ık ve sermaye
kaynaklarının artmas ında güven sağlayabilmiştir. Bütün di ğer tüketim kooperatifleri, rekabet nedeniyle risturn da ğıtımından vazgeçilmesi hususunda zorlanmışlar ve sonunda ortak say ısının ve sermaye kaynaklarının azalmasıyla zarar görmü şlerdir. Ayrıca, ortakların kooperatifleri ile aralar ındaki bağlar zayıflmış ve ortakların
kooperatiflerini kontrol edememeleri sonucunda ili şkiler yalnızca
resmi şekle dönüşmüştür. 1974'deki güvensizlik nedeniyle k ısa zamanda ortak ili şkilerini sağlamlaştırmak için gerekli olan kuvvetli
rekabeti yeniden kurmak mümkün olamam ıştır.
Kooperatifçilik Yoluyla Tehlikelerin Azalt ılması

Gelecekte hatal ı karar vermeden kaç ınmaya yardım ederse
geçmişin hatalarını tahlil etmek bir anlam ta şır. Federal Cumhuriyetin tüketim kooperatifleri, geçen 10 y ılda merkezile şmiş kooperatifçiliğin tabiatında var olan üretim f ırsatların' değerlendirememişlerdir. Rekabet ulusal strateji taraf ından gittikçe daha iyi
bir duruma getirildiği zaman kişisel giri şimler bölgesel olarak düzenlenmi ştir. Merkezile şmiş satın alma ve üretim olanaklar ı yoğun
bir şekilde kullanılmamıştır. Sonunda toptan sat ış kooperatifleri
ekonomik olarak görev yapmad ıklarından ve perakendeci kooperatifler ile koordinasyonun yetersizli ğinden durum daha kötü olmuştur. Pazar ve da ğıtım alanında tüketim kooperatiflerinin taşıdıkları fikirler ve onların girişimleri biribirine uygun değildi.
Boşuna çok gayretler sarfedilmi ş , yeniliklerdeki geli şmeler ve bunlarla ilgili tehlikeler s ık sık masraflı olduklarını kanıtlamışlardır.
Personel ve kıt sermaye kooperatif amaçlar ına eri şmek için en yüksek derecede kullamlamam ıştır. Kooperatif hareket, bugünkü şartlara uyabilme yetene ğini kaybetmiştir. Her kooperatif, kendi prog-
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ramını savunurken kooperatif hareket, özel rekabet kar şısında çok
şey kaybetmi ştir.
Görünür Olan De ğişiklikler :
1975 yılının başlamasıyla Frankfurt/Main de Coop. Zentrale
Aktiengesellschaft i şi üzerine almıştır. O, tüketim kooperatifleri
içinde merkezileşmiş düzenli kararlar için yeni bir organd ı . ilk anda o, kooperatiflerin kendi sermayelerini güçlendirmek ve onlar ı
zarardan kurtarmak için 100 milyon DM. l ık (kısa sürede 150 milyon DM. yükseltildi.) Ana sermayeyi kullanarak kalkmmay ı dengeleyici olarak görev yapm ıştır. Böylece giri şimler, kalkınma için
gerekli olan sağlam tabanı yeniden kazandılar.
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Coop Zentrale, 1976'da ilk meyvalar ın taşıdığı zayıf ekonomik
noktaları atmak için bir program ortaya koymu ştur. Zararları tamamen önlemek çok uzakt ı; fakat kazançlarda genel bir geli şme
görülebilmiştir. Perakendeci kooperatifler kendi üretimlerini dikkate alarak ilgili malların sınıflandırılmasım geliştirmeye başladılar; bu, özel giri şim ile pazarl ık durumlarının gelişmesine yol açtığı gibi odukça ekonomik fayda sa ğlamıştır. Yeni planın gelişmesi karşılıklı anlaşma ile korunmu ş ve dükkanların yardımcı hizmetleri standartlaştırılmıştır. Ayrıca aynı biçimde sunulan bölgeler
dışında ilk reklam kampanyas ına ba şlamıştır. Gerçeklere dayanan
bir değerlendirme düzenini yerine koyarak ki şisel planlamanın yararlılık" hakkında uzun süren tart ışmayı sona erdirecek ulusal haberleşme, planlama ve kontrol düzeni kurulmu ştur.
Önceden GEG ad ındaki toptanc ı kooperatifinin (Coop Handelsund Produktions-AG) yap ısı yeniden düzenlenmi ş , ilkeler belirtilerek ve onun olanaklar ı perakendeci kooperatifler taraf ından daha
iyi kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte onun oldukça değiştirilen olanaklar ı hala tam olarak kullan ılmamaktadır; fakat
1976'da toptancı kooperatifinin, birçok y ıllardan sonra ilk defa,
her ne kadar hala fazlas ı yoksa da, bütçesini denk yapmaya gücü
yetmiştir.
Saptanmış Amaçlar, Yeterli Araçlar :
Bu ilk başarılar, merkezile şmiş karar yapma olmaks ızın müm-

kün olamıyacaktı . Bununla birlikte Grup içindeki bütün tüketim
kooperatifleri, rekabet kar şısında değişikliklere çabuk tepki göstermek için büyük esnekli ğe sahiptirler. Ekonomik nedenlerden
dolayı merkezi düzenlemenin zorunlu olmas ı tüketim kooperatif-
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lerinin etkinliğini kuvvetlendirmek içindir. (Daha az maliyet ve daha fazla rekabet fiyatlar ı üretmek için)
Coop Zentrale AG içinde biz, perakendeci ve toptanc ı kooperatiflerin sermayelerinin % 51'inden daha az ını elinde bulundurmayan yeni yetenekli otoritelere sahibiz. Bugüne kadar Coop Zentrale a şağıdaki perakendeci kooperatiflerin hisse senetlerinin yar ıdan fazlas ını almıştır. (Parentez içindekiler 1976 sermayesidir.)
— Coop Bremen (380 milyon Mark)
— Coop West AG (1.3 milyar Mark)
Coop Rheinland, Coop Essen-Du ısberg ve Coop Gladbach' ın
birleşmeleri ile meydana gelmi ştir.
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— Coop Rhein-Main AG (700 milyon Mark)
— Coop Schwaben AG (900 milyon Mark)

Coop Stutgard ile di ğer birkaç orta büyüklükte •kooperatifiiı
birleşmesi ile ortaya ç ıkmıştır.
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— Coop Südbayern (300 milyon Mark)
Bu kuruluş, Tüketim kooperatiflerinin 1976 y ılında 9.4 milyara ulaşan perakende sat ışları toplamının hemen hemen % 44'üne
sahip olup, şimdi Coop Zentrale'nin politikas ının etkisi altına girmiştir.
— Coop Handels-und Produktions-AG, Hamburg (3,4 milyar
Mark)
Bu kuruluşun toptan sat ış ve üretim alanlar ında sayısız uzman şirketleri var olup, Coop Zentrale'nin bir parças ını oluşturur.
Bunun yanında, uzmanlaşmış görevlerde çalışan çeşitli yardımcı
kooperatifler vard ır. Örneğin, Sigorta, bilgi de ğerlendirme ve örgüt,
mal işleri, mağaza planlama ve kiralama.
Bütün bu giri şimler, yönetimi ve sağladığı fayda Coop Zentrale
tarafından denetlenen bir sistem parças ı olmuşlardır. Biz ülkemizde, var olan rekabet şartlar ı altında bu sistemin etkili hizmet yap ıldıı zaman tüketicileri bulma şansını verdiğine inanıyoruz. Henüz
merkezi sisteme üye olmayan bütün giri şimlerle görü şmeyi açık
bırakıyor ve onlar ın tümünün bize katılacağını ümit ediyoruz. Geçen iki yıl süresinde ba şarılı girişimler, yeniden düzenlemeye kar şı
olan temel itirazlar ını geni ş ölçüde geri almışlardır. Sınırlı sermaye
ile kooperatif amaçlar ının başarılamayacab ve bölgeler üstü bir
sistemin desteklemuesinin gerekli oldu ğunu kabul etmi şlerdir.
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Yasal Yeniden Şekil Verme ve Yeni Güç Yaratma :
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Bir kooperatifin yasal şekli, uygun merkezile şmiş denetlemeye
tabi sermayenin büyük bir bölümünü elinde bulunduran merkezile şmiş girişime izin vermez. Merkezile şmiş sistemden faydalanan bir
kooperatifin aldığı bir karar bundan dolay ı kooperatifi bir sermaye
şirketi şekline dönüşme gerekliliği ile bağlarnıştır. Bu, ortaklar,.
ekonomik şartları n bu durumu gerekli .kıldığı hususunda inandırıldıktan sonra ve böyle bir şekil değişikliği için ortakların temsilcilerinin % 90'nın kabulü ile yasal olabilir. Bu hususta ortaklar ın
temsilcilerinin Yönetim Kurulu'nun kararlar ını kabul etmediğine
dair bir şey meydana gelmemiştir. Bütünleşmeyi hızlandırmak için
bölgesel tüketim kooperatifleri baz ı durumlarda bir veya daha çok
kooperatifin bütün i şlerini devrettiği Coop Zentrale ile birleşerek
sermaye şirketi şekline dönüşmüşlerdir. Bir sermaye şirketi şekline
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dönüşen kooperatif sonra Coop Zentrale sistemi içinde çal ışan sermaye şirketi ile birle şmektedir. Bu kooperatiflerin ortaklar ı her
kooperatif hisse senedine karşılık iki şirket hisse senedine sahip
almaktadırlar. Onların senetlerinin değeri, böylece, giri şimin gerçek
değerinin artmasına yardım ettiği için iki katıdır. Onlar sonra şirket hisseleri üzerine pazar karı alırlar ve sermayenin en az .% 49
hissesi üzerindeki giri şimde bir söze sahiptirler. Sermayenin ı% 51
ri üzerinde tüketicinin ç ıkarlarını denetleme yetkisini, Coop Zentrale'ye kim verdi? (Örneğin oy'un çoğunluğunu alması) Bugün
«Coop Zentrale AG» n ın ana sermayesi,' aşağıdaki gibidir.
% 40 Tüketim Kooperatifleri Birlikleri (Bdk) ve Rdk (Tefti ş
Birliği),

% 40 Alman i şçi Sendikası Birliği (DGB),
% 20 Isveç, Danimarka ve Isviçre merkez kooperatif kurulu şlan tarafından verilmiştir.
Bütün bu kurulu şlar, özellikle ekonomik girişimler yoluyla tüketicinin çıkarlarını .korumak için iyi durumda olup, yetene ıklidirler.

Değişiklik Nereye Uzamr? :
Biz, yeni şekiller altında kooperatif amaçlarını n devamını korumak istiyoruz. Yalnız ülkemizde var olan özel bir durum içinde
ekonomik durumumılza ve tüketicilerin beklediklerine uygun uygulanabilir cevaplar bulmak istedik. Ne de ğişti?
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1 — Geçen yüzyıllar kooperatif hareket içinde fikir de ğişiklikleri meydana gelmi ştir. Örneğin; Tüketim Kooperatifleri,
başlıca, ortaklar ımn kişisel çıkarlarına veya tüm halkın
ortak ç ıkarlar ına hizmet etmelidirler. Tüketim Kooperatifleri, risturn öderken ortaklar ının kişisel çıkarlarına
hizmet ederler. E ğer kooperatifler bundan böyle ortaklarına tercihli dayranmazlarsa, e ğer kooperatifler, etkili
olarak rekabet ederlerse ve e ğer karın özel uygunluğu
yoksa ve kooperatifler tüm halka do ğrudan hizmet götürüyorlarsa, diyebiliriz ki bugün kooperatifin amaçlar ı
ve halkın çıkarına olan giri şimler birleşmiştir.
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2 — Tüketim kooperatiflerini kapsayan halk ın çıkarına olan
girişimlerin politikası, Deutscher Gewerkschaftsbund (7
milyon üyeli 16 işçi sendikas ının birleşmesinden meydana
gelmiş işçi Sendikası Federasyonu) taraf ından 1972'de
yayımlanan «Halk Ç ıkarına Olan Girişimlerin Amaçları
ve Görevleri» adl ı bir yayında tanımlanmıştır. Bu federasyonun «Coop Zentrale AG» ye kat ılması sonucu, demokratik işçi sendikaları ile tüketim kooperatifleri birlikte tüketicinin genel ç ıkarları için ekonomik hedeflerin
denetlemesini yapmaktad ırlar. Bizim özel denemelerimiz,
böyle ortak denetlemenin, kooperatifler ile yak ın ilişkisi
bulunmayan ortaklar ın parçalanmış denetiminden daha
yeterli olduğunu göstermi ştir.
3

Tüketim Kooperatifleri, ülkemizde rekabet durumunu
tekrar kazand ığı zaman, hisse senedi sahiplerinin yeni
tüketim kurulu şlarına ilgilerini çekmeye çal ışacağız. Bu
yolda, bizim uzun süreli hedeflerimizi korumak iç ın kişisel ve ortak tüketici ilgisini birle ştirmeyi niyet ediyoruz.

inanıyoruz ki, geli ştiğimiz bu yap ı içinde, özel tarihsel durumun meydan okumas ına uygun bir cevaba sahibiz. Dünya kooperatif hareketi, daima, onun kavramlar ı birle ştirmesi ve onun şekillerinin çokluğu ile karakterize edilmi ştir.

KAYNAK : Review of İnternational Co-operation
Cilt : 70, Say ı : 2, 1977
(Hors van Heukel ıım Almanya Federal Cumhuriyeti Cc-op Zentrale AG'nın Yönetim Kurulu Başkanıdır.)

TOPRAK VE TARIM REFORMU
KOOPERATIFLERI
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1 — DURUM

a

Dr. Ahmet SAYLAM
Zir. Yük. Müh.

pe

Bilindiği üzere 1757 say ılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
10 Mayıs 1978 tarihinden itibaren yürürlükten kald ırılmıztır. Top
rağın verimli bir şekilde işletilmesi, tar ımsal üretimin sürekli olarak artt ırılması, değerlendirilmesi ve pazarlanmas ı ve milli kalkınmayı hızlandıracak tar ım yapısının kurulması gibi amaçlara ulaşabilmek için kooperatiflere büyük önem verilmi ş olan kanunda
onyedi bölümden bir bölüm bu konuya ayr ılmış, kooperatifçilikie
ilgili cari .mevzuatın dışında 16 özel madde yer alm ış idi.
Yeni bir Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasar ısının hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunuldu ğu bu günlerde iptal edilen
kanundaki kooperatifçilik ilke ve uygulamalar ının gözden geçirilmesinde yarar vard ır.
iptal edilen kanun hükümlerine göre «Toprak ve Tar ım Reformu bölgelerinde tarımsal işletmelerin tek ba şlarına yapannyacakları veya birlikte yapılmasında fayda bulunan i şleri yapmak,
üretimin artt ırılmasmı, değerlendirmesini ve pazarlamas ını sağlamak, Toprak ve Tarım Reformunun gerçekle ştirilmesine yardımcı
olmak amacıyla» Toprak ve Tarım Reformu kooperatifleri kurulması gerekmektedir. (mad. 70)
Kooperatiflerin 71. maddede say ılmakta, girdi alımları, tesis
kurma, üretim planlamas ı, tüketim maddeleri tedariki, e ğitim,
konut yap ımı, birlikte yap ılmasında fayda görülen hizmetleri yap-
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ırak gibi konular ın yanında sigorta acentelj ği ve mevduat kabulüd.e
kooperatiflerce yürütülecek hizmetlere dahil edilmektedir,
Ülkemizin genel şartlar ı ve ilk , uygulama bölgesi olarak ilân
edilen Urfa'nı n özel durumu dikkate al ındığında belirlenen amaçlara ula şabilmek için kooperatiflerin kurulu ş ve işleyiş esasları
makül ve lüzumlu görülebilir. Ancak bazı hükümlerin klasik kooperatifçilik anlay ışına ve tar ım ekonomisinin temel ilkelerine uygunluğu münakaşa edilebilir haldedir,

a

Kooperatiflere ortak olmay ı düzenleyen madde «toprak da ğıtımmdan yararlanan çiftçiler, o bölgede kurulmu ş veya kurulacak
olan Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerine ortak olmak zorundadırlar» hükmünü getirmektedir. (Mad : 74),

cy

Kurulan kooperatifler, «amaçlar ını gerçekleştirmek güçlerini
artırmak ve ortaklar ına daha yararl ı olabilmek için Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Birliklerini, enaz be ş birlik de TTR
Kooperatifleri Merkez Birli ğini» teşkil etmektedirler. (Md : 76). Birlik ve Merkez Birli ği'nin (tek üst kurulu ş olup merkezi Ankara'dadır) kurulu şları ve kooperatiflerin bunlara giri şi de ınecburi tutulmaktadır.

pe

Kooperatiflerin kurucu ortaklar ına ait katılma paylarının dörtte biri TTRM tarafından ödenmekte, «plân hedeflerine ve Toprak
ve Tarım Reformu bölgesi programlar ına uygun» yat ırımlar için
«yatırım tutarının yüzde yirmisinden az ve yüzde yetmi şinden çok
olmamak üzere» devlet katk ısı ön görülmektedir. (Md : 81 - 82). Ayrıca kooperatifler, Birlikler veya Merkez Birli ği «yatırım fonları
ile ilgili her türlü vergi, harç, resim ve benzeri muafl ık ve haklardan» on yı ldan az olmayan bir süre için istifade edebilmekte,
«yörenin sosyo-ekonomik durumu gözönünde bulundurularak» bu
muafiyet süresi uzat ılabilmektedir. (Md : 83).
Ancak devletin, bütün bu kolayl ık ve yard ımları karşılığında
kooperatifler ve üst örgütlerinin çal ışmaları ve i şleyişleri üzerinde
belirli bir yöneltim ve denetim mekanizmas ı kurduğu da müş ahade
edilmektedir. Her şeyden önce yedi ki şilik kooperatif yönetim kurulunda müdür, devlet taraf ından atanmaktad ır. «Atamada, i şin özelliğine göre, TTRM Araştırma ve E ğitim Enstitüsünde e ğitim görmü ş
ziraat veya orman yüksek mühendislerine ve veteriner hekimlere
öncelik» tanınmaktad ır. Bu müdürler, «hizmetlerin kooperatif üyelerinin kendileri taraf ından yapılabileceğine Müsteşarlıkça karar
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verilinceye kadar» kooperatiflerin idaresinden sorumlu olacakt ır.
(Md : 75 - 77). Kooperatif ve üst organlar ın genel kurul kararlar ı
TTRM tarafından tasdik edilmek zorundad ır (Md : 80).
Bütün bu müdahale imkânları ve «Kooperatif müdürlerine ve
kooperatiflerin üst örgütlerinde çal ışan müdürlere, bunlara ait teşebbüslerin y ıllık müsbet fiat farklarından pay verilmesi» (Md . 77)
hükmü göz önünde bulunduruldu ğunda, ileriki senelerde ortaya ç ıkabilecek bazı çok önemli mahzurları şimdiden dikkate almak, tedbirlerin! düşünmek gerekebilecektir.

cy
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Şimdiye kadar kendi mülkü üzerinde tar ım yapmamış, bilgi ve
tecrübesi yok denecek kadar az, iletilecek yenilik ve teknikleri uygulama bir yana, anlayabilmesi dahi çok zor olan kimseleri elbette
kaderleriyle başbaşa bırakmak düşünülemez. Öğretim, eğitim ve ytineltimlerinin belirli süre devletin yükümlülü ğünde olması tabiidir.
Ancak bu sürenin alınacak tedbirlerle k ısaltılrnası, tarımda verimlilik artışına giden en emin yolun, işletme bazında hareket serbestligine sahip özel mülkiyet anlay ışının, tıkanmaması zarureti gözden
uzak tutulmamal ıdır.

pe

Zira, belirtilen seviyedeki ortaklara kurdurdan, devlet memuru
müdür taraf ından yönetilen, faaliyet program ı bürokrasi taraf ından
tanzim ve tasdik edilen kooperatif ve üst kurulu şlarının işleyiş biçimi, bütün dünyada örnekleri görüldü ğü üzere kollektif bir i şletmecilige dönüşecek, yöneticilerin müsbet fiat farklarmdan pay alma avantaj ı, üyelerin hizmetleri yürütebilir hale gelmelerine engel olabilecektir.
Gerçekten de devlet taraf ından kurulup yöneltilen, i şletilmesi
gruplarca yapılan bütün tarım faaliyetlerinin, bütün ülkelerde kollektivist bir karakter göstermekte oldu ğu görülmektedir. Tarı m kesiminde ise böyle bir uygulama, büyük ölçüde, kaynaklar ın israfı ve verimliliğin düşmesi anlamına gelmektedir.
Kendisine kağıt üzerinde arazi da ğıtılan, bütün i şlemleri kooperatifçe yap ılan, üretim politikas ı üzerinde söz sahibi olmayan, daha
önce yanında çalıştığı toprak sahibinin yerine kooperatif yönetiminin geçtiğini gören çiftçiden üretim ve verim art ırıcı teşebbüslerde
bulunmasını beklemek hiç te kolay olmayacakt ır.

,

2

—

UYGULAMA :

Konuya açıklık getirebilmek bakımından, tarımda bürokratik
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yönetim ve denetimin hâkim olduğu sosyalist ülkelerdeki durumun
gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktad ır.

cy
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Tarımda üretimi etkileyen faktörlerin ba şında insan unsuru gelmektedir. I şletmeci dedi ğimiz mal sahibi çiftçi, kendi mülkü üzerinde, kendi yararı için üretimde bulunduğunun bilincinde olmalıdır.
Emeğini ve alınterini kendine ait araziye katt ığını hissedebilmelidir. Bu psikolojik faktör di ğer sektörlerde ayn ı şiddetle etkili olmayabilir. Fabrikada, devaml ı olarak bir dü ğmeye basmak, bir c ıvatayı
sıkmak, bir göstergeyi gözetlemek türünde i şler yapan i şçinin, nihai
ürün üzerinde mülkiyet hissi duymas ı düşünülmeyebilir. Ama günlerini, aylar ını ve hatta y ıllarını belli bir ürünün yeti ştirilmesine adamış çiftçiden aynı hissizliği beklemek mümkün değildir. Hangi şartlarda olursa olsun bu hissin yok edilebildi ği de görülmemi ştir.
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Şu anda dahi Sovyet Rusya'daki et ve süt üretiminin en az ,%
45'i sebzenin % 42'si, yumurtan ın % 76's ı, patatesin % 70'i, meyvenin % 66's ı çok küçük özel parsellerden «dvor» elde edilmektedir. Bu parsellerin toplam ı °/0 5,2 milyon hektar ı ancak bulmakta,
kolhoz (kollektif çiftlik) lerin 750,5 milyon hektar, sovhozlar ın (devlet çiftliği) 282,5 milyon ha olan arazi mevcudiyetlerinin yan ında
çok küçük bir değer ifade etmektedir. Böylesine' az imkanlarla bu
hacimde üretimde bulunabilmek için özel mülkiyet psikolojisinin en
önde gelen- faktör oldu ğu hemen bütün ara ştırmacılarca ifade edilmektedir. Yine aynı ülkeye ait hayvan miktarlar ı yıllara göre incelendiğinde durumu daha iyi değerlendirmek mümkün olacakt ır.

Yıllar

1928
1832
1923
1942
1947
1955

B. Baş
(Milyon)

60,1
38,1
31,5
79,8
47,6
58,8

K. Baş
(Milyon)

107,0
47,6
37,3
113,0
70,0
103,3

Domuz
(Milyon)

22,0
10,9
9,9
40,0
10,6
34,0

Bolşeviklerin iktidara geli şi olan 1917 ekiminden hemen sonra
(21 Kas ım) alınan tedbirlerle dü şen üretim, 1923'te uygulamaya konulan N.E.P. (yeni iktisadi politika) sayesinde artmaya ba şlamış, köylülere satabilecekleri bir miktar ürün b ırakılmıştır. Böylece 1928 yılında hayvan say ısı ihtilal öncesi seviyesine ula şmıştır. 1 Şubat

TOPRAK VE TARIM REFORMU
KOOPERATIFLERI

29

1930'da bu gidiş durdurulmuş , zenginleştiği kabul edilen köylüler
«Kulak» tasfiye edilmi ş, bunun sonucu üretimde büyük dü şüşler olmuş tur. 1935'de çiftçilere 0,25 - 1.0 ha. aras ında toprak, kümes hay`yanı, belirli sayı da hayvan sahibi olma imkan ı tanındığından hayvan sayısı ve üretimde art ış sağlanmış, 1942 yılında yine ihtilal öncesi seviyeye ç ıkılabilmiştir.
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İkinci Cihan sava şı esnasında devlet kontrolünün zay ıflığı özel
mülkiyeti geni şletmiş , köylüler yine «zenginle şmişler» bunun sonucu da daha önceki bütün muafiyetler kald ınlmıştır. Durum, 1947 rakamlarında görülen seviyeye indi ği için devlet yeniden baz ı «taviz»
ler vermek zorunda kalm ış , 1953 yazında yürürlüğe giren bu tedbirler sonucu 1955 y ıl ında yine ihtilal öncesi rakamlar ına ulaşılmıştır.
Mülkiyet psikolojisi sadece özel mülkiyete konu olan hayvancılık ve tanrn kesiminde üretim art ışı sağlamakla kalmamakta, kollektif çiftliklerde çal ışma şevkine de olumsuz etki ederek bu alanda üretim düşüşün sebep olmaktad ır.
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Yine sosyalist uygulamadan örnek verecek olursak, Sovyet Rusya'da 1938 yılı nda köylülerin % 22,6 s ı kolhozlarda 50 i ş gününden
az çal ışmakta idi. 1959 yılında özel bir kararname ile, bölgelere
göre 60400 i şgünü çal ışma mecburiyeti getirildi. Bu miktar 1942'de
100 - 150 güne ç ıkarıldı . 1954 yılında ise 100 günden daha az çal ışan kolhoz üyelerine özel vergi sistemi uygulanmaya ba şlaruldı . 1954
yılında erkekler için 200, kad ınlar için 150 işgünü fiili çal ışma mecburiyeti getirildi. Buna ra ğmen 1963 yıl ında çiftçiler toplam i şgiinünün en az 0/0 40' ını kendi işlerinde de ğerlendirmekte idiler.
Bu şekilde zoraki çal ışma, bir üretim faktörü olarak eme ğin
ısrafına yol açmakta, yıl sonunda, devlet hisseleri ç ıktıktan sonra
«birikmiş işgünü» esasına (residual shares) ve alt ı - sekiz ki şilik
mangalara «zveno» göre yap ılan ödemeler de çal ışmaya özendirici
olmaktan uzak bulunmaktadır.
Tarımda rasyonel bir i şletmeciliği; toprak, iklim, canl ı organizmalan dikkate alarak, makina, kimyasal maddeler v.s. gibi girdileri, uygun teknoloji kullanarak devlet müdahaleleriyle birlikte
pazar için en uygun birle şim halinde tatbik edebilmek şeklinde
düşünmek mümkündür.
Büyük çiftlik işletmelerinden böyle bir kombinasyonu elde etmek genellikle mümkün olmamaktad ır. Bürokrasinin istek ve zevk-
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lerine göre seçilen makina park ı ve uygunsuz alet-ekipman, bir
yandan emeğ in ikamesi suretiyle mevcut i şgücünü at ıl bırakmakta,
bir yandan da gereksiz amortisman yüklemektedir. Üstelik böyle
bir parkı n idaresi, ücretinin ödenmesi, hatta tar ımsal işlemlere
ba şlanma yeri, yönü ve şekli dahi üyeler aras ında sürtü şmelere sebep olmaktad ır.
Gerçekten de sosyalist ülkelerde üzerinde en çok durulan konulardan birisi ziraat alet ve ekipmanlar ının kullanılış şekli olmaktad ır.
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İlk uygulamalarda her kooperatife kendi ihtiyac ı olan makinayı
seçme hakk ı tanınmıştır. Bu durumda üyeler, fazla borçlanmamak,
dolayısıyla üretimden daha fazla pay almak, gere ğine inanmamak
v.s. gibi sebeplerle makinala şmaya fazla iltifat etmemi şlerdir.
Bu mahzurları gidermek üzere kurulan Ziraat Alet ve Makinaları Parkları (M.T.S.) ise işletme seviyesinde ba şka sakıncalar doğurmuştur. Kooperatif ihtiyaçlar ı Bakanlar Kurulu Kararlar ı ile ve
planda belirlenen esaslara göre kar şılanmıştır. Merkezi plânlamanın tesbit etti ği ihtiyaçlar ise genellikle çiftçilerin gerçek ihtiyaçlarına , uymamaktad ır.
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Makina istasyonlar ırıdan yararlanman ın ücreti de tesbiti zor
bir konu olmaktad ır. Bilinen usullerle çal ışma saati üzerinden
yapılacak ödeme, ülkenin her bölgesinin üretim gücü ayn ı olmadığı
için sosyal adalete uygun bulun mayabilmektedir. Sovyet Rusya'da
1928'de kurulan MTS'ler makinay ı , toprakların verimine göre değişen ayni ödemeler kar şılığı kolhozlara kiralamakta idiler. Böylece devlet verimli topraklar ın rant ına dolaylı olarak el koymuş olmakta, fakir alanlardaki çiftliklerle e şitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Başka ülkelerde bunun tersine görülen bir uygulama da verimsiz alanlarda makina tedariki ve i şletmesinde devlet sübvansiyonlarıclır.
Makina yanında diğer sermaye ithali de büyük ve kollektif i şletmelerde beklenilen olumlu sonuçlar ı ortaya koyamamaktad ır.
Aşağıdaki tablo, Çekoslovak tar ımındaki bu durumu göstermektedir.
1934-38

1945

1953

1958

1960

1965

Üretim değeri
Makina-ekipman

100
100

Sermaye

100

74,8
123,6
120,5

87,5
154,9
168,2

.99,3
188;9
217,7

104,2
238,7
309,9'

102,3
373,0.
410,0
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Üretim/sermaye
Masraf-has ıla
oranı :
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100

80,0

88,6

101,3

103,5

97,0

1,05

0,78

0,89

0,94

0,92

0,87

Aynı ülkenin bu bakımdan Bat ı Avrupa Ülkeleriyle kar şılaştırma= yaptığımı zda ortaya ç ıkan durum da göstermektedir ki, yoğun girdi kullanımına rağmen üretim faktörlerinin optimum kullanımından bahsedebilmek çok güçtür.
Çekoslovak ve B.
Avrupa ortalaması (1934 - 38)
Çekoslovakya

Üretim

100
100
100
100
100

96
78

836

409
83
99
124
96
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Işgücü mevcudu
Traktör
Gübre
At Sayısı

a

Tarım arazisi

(1966)

Üretim/adam-yıl
Masraf-has ıla oranı

100

100
100

B. Avrupa

97
80
1.002
178
65
125
156
112

3 — GÖRÜŞLER :

Yukardan beri aç ıklanmaya çal ışılan husus, 1757 say ılı kanunun kooperatiflerle ilgili hükümlerinin, bürokrasinin kolay ına gelecek ve yaranna olacak bir tarzda uygulanabilrne ihtimalinin nasıl
bir kaynak ısrafma sebep olabilece ğini göstermekten ibarettir.
,

Yeni kanunun çıkışında ve uygulanmas ında, bu ısrafa engel olacak, ülkemizin k ıt olan kaynaklarından reform hizmetlerine transfer
edilen kısmını n mümkün olan en iyi şekilde kullan ılmasını sağlayacak, üretimi art ırıcı bir uygulamaya geçebilecek, baz ı tedbirlerin
yer almasında zaruret bulunmaktad ır.
1 — Topraklandınlan çiftçilerin e ğitimine özel bir önem verilmelidir. Bu eğitim, reform bölgesi ilanıyla birlikte baş hyabilir. 1757
sayılı kanunun 53/2 maddesine göre «Toprak Dağıtı lacaklardan Aynı Grup içinde 'olanlar Aras ında öncelik sırası » tesbit edilirken «tarıma ilişkin dallarda en az alt ı ay eğitim görmüş olanlar» öncelik
kazanmaktadırlar. Bu bakımdan toprak talebinde bulunanlar o bölgenin eğitim merkezinde yoğun bir eğitimden geçirilebilirler.
Eğitim sonuçlarına göre önceli ğ'e hak kazanarak toprakland ırılmış olan çiftçiler, 60. maddeye göre denemeye tabi tutulacaklar ı üç
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yıllık adaylık süresi içinde de i ş ba şında eğitilebilirler. Böylece kooperatif orta ğı çiftçilerin bilgili, kendi kendilerini yönetebilir hale gelmeleri sağlanabilir, üzerlerindeki «Bürokrasinin a ğır eli» kaldırılabilinir veya çok hafifletilmi ş olur.
2 — Reform bölgelerinde üretici birim olarak kooperatifler değil, iş letmeler dikkate al ınmalıdır. Böylece her i şletmenin sahip olduğu kaynaklar ı en iyi tarzda de ğerlendirmesine uygun ortam haz ırlanmış olacakt ır. Sa,dese i şletmelerin eksikli'ğ ini duydukları girdi
mini, pazarlama vs. gibi konularda kooperatiflere görev verilmeli,
kooperatifler üretime do ğrudan kat ılmamalıdırlar.
,

a

Böylece çiftçilerin kendi mülkleri üzerinde, her türlü üretim vasıtalanna sahip olarak, bilgili ve şuurlu bir tarzda çal ışmaları gerçekleşecek, reform faaliyetlerinin amaçlar ına ulaşması, ekonomik,
sosyal ve politik hedeflerine güvenle ilerlemesi mümkün olacakt ır.
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3 — Kooperatiflerin ve Birliklerinin çal ışma alanlar ında, ihtiyaç
duyulacak her türlü yat ırımı önceden plânlamalan, tanmsal üretim
yanında üyelerine gerekli malzemeleri temin edecek kurulu şları gerçekle ştirmeye ba şlamaları da düşünülmeidir.
Bu yatırımlar ve müesseseler, üyelere ek gelir sa ğlıyacağı gibi
yeni istihdam imkanlar ı yaratacak, köy hayat ının yaşanabilir hale
getirilmesine yard ımcı olacak, kooperatif merkezlerinin ekonomik,
sosyal ve kültürel her türlü ihtiyaca kar şılık verebiecek cazibe merkezleri haline dönü şmesini kolayla ştıracakt ır.
Böyle bir dönü şüm ise ülkemizin y ıllardan beri özlemini çekti ği
her yönüyle geli şmiş, maddi ve manevi yönlerden kayna şıp bütünleşmiş bir toplumun do ğmasına büyük katk ıda bulunabilecektir.
Yararlanılan Eserler
TTRM (1975)

: Toprak ve Tar ım Reformu ile ilgili Yürürlükteki Yasa ve Yönetmelikler, Ankara.
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