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

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

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

The General Assembly of the Association convened on 30th May, 1964 and 
resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordance with the 
requirements of the 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. 

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

a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of co-operative 
movements, commission its members or other scholars, experts and authors to 
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movements and publish them. 

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

c. Make contacts nationally or 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 com-
posed of books, periodicals and brochures in Turkish and foreign languages. 

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

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

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operative 
act as guide to them in every respect, and at the request of the member co.ope-
ratives as well as assist co-operatives in solving their management problems. 
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[II. TÜRK KOOPERATIFÇILIK HAFTASI MüNASEBETIYLE 
VERILEN 

(ATATÜRK VE KOOPERATIFÇILIK) 

konulu Konferans metnidir. 

Konu şmacı  : Fethi ÜLKÜ 
Saat 	: 15.30 

Say ı n Arkada ş lar, 

Insanoğ lu topluluk içinde ya şayan bir varl ı ktır. Onun bu ni-
teliğ i sosyal ya ş amda yard ımlaş man ın temelini olu ş turmaktad ır. 

Önceleri tehlikelere kar şı  savunma amacıyle birlik ulan ki ş iler 
uygarl ık düzeyleri geli ş tikçe, çoğalan gereksinmeleri kar şı layabil-
mek için birlikte davran ış lara giri ş miş lerdir. Aile hayat ı  böyle baş -
lamış , Toplumsal yönetimler böyle geli şmi ş , Uluslar böyle oluşmuş -
lard ır. 

Toplumda yard ı mlaşma yöntemi de, değ iş en evrelere göre bi-
çim almış  ve toplumsal ya ş am ın sürmesine destek olmu ş tur. Asl ın-
da sosyal bir Kurum olan Din, Yard ımla şmaya Ş efkat, merhamet 
biçiminde ve cennet vadiyle yer vermi ş tir. Sadaka, zekat, kurban 
ve bir çok kural böylece yer tutmu ş tur. Birlikte yaş am ve geçmiş -
teki maddi olanaks ızlıkları n gere ğ i yeni yardımlaş ma yöntemlerinin 
oluş masının nedeni olmu ş tur. Bunlar zamanla gelenekle şmiş lerdir. 
Konuk severlik, hasta sormak, dü ğünde, cenazede yard ımlaşma ve 
kış lı k yiyeceğ i komş ular ın el birliğ i ile haz ırlama ve nihayet köy-
lerdeki imece gibi. Öyleki dinsel ve geleneksel olan bu yard ımlaş -
ma biçimleri dilimize bir çok deyim kazand ırmış tır. Bunlar adeta 
eski dönemlerde sosyal güvenli ğ imizin kuralları  durumundad ırlar. 
Örneğ in «Gelen misafir, r ızk ı nı  beraberinde getirir», «Hizmet hak 
içindir», «Tanr ı  misafirine kap ı  kapanmaz», «Kom şu komşunun kü-
lüne muhtaçt ır», «Kötü kom şu insanı  hacet sahibi yapar» gibi. Bü-
tün bunlar ın amac ı  kiş iler aras ında yard ımlaşmaya ve s ı kıntılar-
dan birlikte kurtulmaya hizmet etmektir. 
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VERILEN KONFERANS 

Kuşkusuz bu yard ı mlaşma türü duygusal karakterdedir. He-
nüz bilince dayanmamaktad ır. 

Uluslar geli ştikçe, uygarl ık yeni düzeylere eri ş tikçe haklar ve 
görevler daha keskin boyutlar kazanm ış  ve yard ımlaş ma şekli de 
buna paralel olarak geli şmi ş tir. 

Artık kitleleri orta çağı n duygusal kurallar ı  değ il, bilince tek-
niğe dayanan ekonomik kuralların yönettiğ i dönem baş lamış tır. Bu 
dönemde ki ş iler biraz daha bencille şmiş , daha çok kazanmaya, da-
ha rahat ya ş amaya dönük bir yön alm ış lardı r. Art ık kiş isel yard ım-
la şmalar önemini yitirmi ş  geleneksel desteklemeler çok zay ı fla-
mış tı r. 

Ortaya ç ıkan boş luklar sosyal giri ş imlerle kapat ı lma dönemi-
ne girilmiş tir. 

İLK KOOPERATİFLER 

Özellikle yeni icatlar, a ğı r sanayinin gelişmesi küçük sanatla 
uğ ra ş anları  rekabet edemediklerinden güç duruma dü şürmüş  bir 
yandanda patron, i şçi ili ş kilerinde sorunlar meydana ç ıkarmış tır. 
Bilindiğ i gibi güçlükler yeni çareleri do ğurur. Bu s ırada Birleş ik 
Amerika'da Robert Ower ad ında bir Fabrikatör s ıkıntıları  gidermek 
amac ıyla emek ve yararlanma ortakl ığı na dayanan bir. Birlik kur-
ma çabas ı  göstermi ş tir. Ba ş arı s ızlığ a uğ ramas ına rağmen Koopera-
tifçilik tarihinde buna ilk giri ş im gözüyle bak ı lmaktadı r. Ama ger-
çek anlamda ilk Kooperatif 1845 y ı lında Ingiltere'de Rochdale kasa-
bas ında 28 basit dokuma i ş çisi ad ına Charls Hovart taraf ından ku-
rulmuş tur. Ortaklar ına kendi konular ında yararl ı  sonuçlar sağ lan-
dığı = görülmesi üzerine bu tür giri ş imlerin sayı ları  çoğalmaya 
baş lamış t ır, 20 y ı l sonra Fransa"da kurulmu ş tur. Böylece k ısa sü-
rede Avrupa'da ve Amerika'da de ğ i ş ik konularda ve de ğ iş ik türler-
de Kooperatifler olu şmuş tur. 

Osmanlı  imparatorlu ğunda ilk kooperatif Mithatpa şa taraf ın-
dan 1863'de kurulmu ş tur. İ mparatorluğa dahil ülkeler içinde Bul-
garistan bu alanda öncü olmu ş tur. 

1910 tarihinde Istanbul'da Türk uyru ğunda bulunan Ingilizler 
taraf ından «Ingiliz Kooperatif Ş irketi» ad ıyle bir örgüt meydana 
gelmiş tir. Bu kooperatifde bir çok Türk'de yer alm ış tı r. 

Bu arada Bat ı 'da eğ itim görenlerin eserleriyle Kooperatifçilik 
fikrini yayma giriş imlerine ş ahit olunmaktad ır. Bu meyanda Ah-
met Cevat EIVIRE'nin « İktisatta ink ılâp ve Taavün Ş irketleri» adl ı  
eserini zikretmeden geçmek olanaks ı zdır. Bu eser 15 May ıs 1914 
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günlü ve 6189 say ı l ı  ikda.m Gazetesinde «Islam ın yegane çarei ha-
las ı , okuyunuz» cümleleri ile tan ı tı lmış t ı r. 

Ekonominin bütün dallar ın ı , Ticaret, Sanayi ve Tar ımın bütün 
iş lem ve giri ş imlerini, Bankac ı lığı , Sigortac ı lığı  ve Daireler aras ı  
ili ş kileri öğ reten bu kitap «Duçar ı  Mağ lubiyet ve Felaket olan her 
Millet en büyük Devri İntibaha İ ktisatla, girer». Formülü ile büyük 
bir gerçeğe öncülük yapm ış  bulunmaktad ır. Bunu, değerli eserle-
riyle daha bir çok yazar izlemi ş tir. 

Balkan Sava şı , Birinci Dünya ve Kurtulu ş  Savaş ları  sırasında 
vaki denemeler önemli ba ş arılar sağ lanamam ış tı r. 

ATATÜRK DÖNEMİ  

Mutlakiyet'den Me ş rutiyet'e geçerken Türkiye, yabanc ı  ülkele-
rin ekonomik tekeli alt ında ezilmi ş  bir durumda idi. 

Öteki ülkelerce bilinen ekonomik koş ulların hiç biri bilin-
mezdi. Meş rutiyet'de bir at ı lım olmuş  başarısızlıkla sonuçlanmış -
tı r. 

Boğ azlar ın aç ı lmas ından sonra bir ithalat sald ırı s ı  ile karşı -
laşı lmış  Güney Amerika'dan meyve dahi gelmi ş tir. Ekonomik ba-
ğı ms ızlık sars ı lmış tır. 

Türk'ün politik bağı ms ızlığı n ı  kurtaran Atatürk ve onun Dev-
rimleri Ülkenin kan damarlar ı  olan Ulusal Ekonomi organizasyonu.. 
nada yeni ve taze kan vererek memleketi bu büyük tehlikeden kur-
tarmış  ve gerçek ulusal ekonominin temellerini atmaya yönelmi ş -
tir. 

Atatürk Türkiye ekonomisinin devlet hayat ında önemini şu 
vecize ile aç ıklamış tır. «S İ YASİ , ASKERİ  MUZAFFERİ YETLER NE 
KADAR BÜYÜK OLURSA OLSUN IKTISADI MUZAFFER İYET-
LERLE TETVIÇ ED İ LMEZLERSE HUSULE GELEN ZAFERLER 
PAYIDAR OLAMA Z»... 

Türkiye ekonomisinin tar ımsal kaynaklara dayanma zorunlu ğu-
nu takdir eden Atatürk bu kayna ğı n ancak birlik olma suretiyle 
değerlendirileceğ ine inan ıyordu. 19 Mart 1923'de daha Cumhuri-
yetin ilân ından önce Kooperatifçili ğ i hedef olarak göstermi ş  ve 
Matbuat Umum Müdürlüğünün 24 say ı  ile yayınladığı  küçük bir 
kitapla Kooperatiflerin, çe ş itleri, yararlar ı , kuruluş  biçim ve yön-
temleri hakk ında çiftçilerimizin sanatkar ve tüccarlanm ızın muh-
taç oldukları  bilgi veriliyordu. Kitab ın 'önsözünde «Çiftçilerimizin 
sanatkar ve esnaf ımız ın i ş lerinde terakki edebilmeleri, az hizmetle 
çok kâr getirecek te şebbüsleri ba ş arabilmeleri için en kestirme ça- 
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re olan Kooperatif Ş irketlerinin memleketimizde de te şekkülleri 
ve çoğ almaları  milletimiz için baş lı  başı na bir zaferi iktisadi te ş kil 
edecektir». denmektedir. 

«Filhakika yaln ız başı na sahiplerine faydal ı  olmayan ufak 
emlak ve araziyi ve biriktirilmi ş  paralar ı  bir araya getirip büyük 
iş ler yapabilecek büyük sermayeler vücuda getirmek demek olan 
bu Kooperatif Ş irketlerin teş kilatı  bizim için bugünkü III tiyaçlari-
mızı  temin edecek ve hayat ımızı  yükseltecek en mühim bir te ş -
kilatt ır. Biz bu te şkilata her milletden fazla muhtac ız...» 

Kooperatif Ş irketlerin i ş leyiş ine dair geni ş  yer veren bu kitapta 
özellikle köy öğ retmenleri göreve davet olunmaktad ır. 

... Bulgaristan'da te şekkül eden ve ş imdi köylüye pek büyük 
faydalar temin etmekte bulunan Kooperatif Ş irketleri hiç bir mec-
buriyeti kanuniyeleri olmad ığı  halde fedakar, vatanperver Bulgar 
öğ retmenlerinin gayretleri eseridir...» 

«.. Türk Gençliğ i Meydan ı  Harbe koş tuğu gibi memleketimizin 
iktisadi vaziyetini islah etmek üzere de bundan sonra yapma ğa mec-
bur olduğumuz müthi ş  cidalin ba şı na geçmelidir..» 

«.. Ziraat Müdür ve Memurlar ı  ile Ziraat ve Ticaret, Sana3i 
Odaları  ve ,bilumum öğ retmenler kooperatiflerin te şkili hususunda 
muavenet etmek ve malümat ı  lazımeyi almakla mükelleftirler. Bu-
nu ifa etmeyen memurlar ve ö ğ retmenler vazifelerini ifa etmemi ş  
addolunurlar.» 

Atatürk, sadece kitapla, resmi yay ınlarla yetinmiyor, yapt ığı  
gezilerde çiftçi ve esnafla görü ş meleri s ı ras ında Kooperatifçilik 
konusunda onlar ı  bilinçlendirmeye çal ışı yordu. «Ben çiftçiyim di-
yordu. Biliyorum el eme ğ i güçtür. Makinas ız ziraat olmaz birle ş i-
niz birlikte makina al ı rs ınız. Senede yüz dönüm çal ış acağı nıza on 
misli yüz misli yapars ı nız.» 

Gene 1923'de Adana'da esnafla yapt ığı  bir görüşmede onlara 
ş öyle sesleniyordu «Kooperatif Te ş kilatı  her yerde sevilmiş tir, kredi 
ve sat ış  için olduğu kadar istihsal vas ı talar ını  öğ renip kulland ırmak 
içinde kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz». 

Atatürk 1.11.1937'de Büyük Millet Meclisinin yeni toplant ı  yı -
l ı nı  açarken « İğ dır'da Ege ve Trakya Bölgelerinde her türlü ko-
nulara ait Sat ış  Kooperatifleri kurdurulup çal ış tırı lmış tır önümüz 
deki yı l içinde baş ta fı nd ık olmak üzere öteki belli ba ş l ı  ürünleri-
mize ait Birlikler kurulmal ı dır diye direktif vermi ş lerdir. 
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Atatürk ticarete ve tüccara önem vermekte idi o tüccar ı  şöyle 
tarif ediyordu «Tüccar Türk Milletinin eme ğ i ve üretimi değerlen-
dirmek için eline ve izekâs ına güvenilir ve bu güvene lây ı k olmas ı  
gereken adamd ır.» 

Kooperatifçiliğe Cumhuriyet Halk F ırkas ın ın program ında da 
yer verilmi ş  bulunuyordu buna dayanarak Istanbul Üniversitesi 
Profesörlerinden bir gurubundan katk ı s ı  ile Mustafa Kemal'in emri 
ile 1931 yı lında Izmir'de bir Kooperatifçilik Cemiyeti kuruldu Ce-
miyet 1933 yı lında Ankara'ya nakledildi. Bu kurulu ş  ş imdi mensu-
bu olmakla onur duydu ğumuz TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURU-
MU'nun temelini olu ş turmu ş tur. Kurum o günden bu güne dek 
Kooperatif alan ında rehberlik görevini sürdürmektedir. 

Atatürk Kooperatifçili ğ i art ı k bir uygarl ık konusu sayıyor ve 
şöyle diyordu! Millet aç ıkça bilmelidirki medeniyet ona bigâne 
kalanları  yıkar mahfeder. Birleş iniz, birlik olarak makina al ınız». 

O halde uygarl ığı n gereklerine kay ı ts ı z kalmamak gerekiyordu. 
Ekonomik buhranlar ba ş  gösterdikçe kitleleri bu buhranlar ın et-
kisinden korumak için daima Kooperatifçiliğe baş  vurulmuş tur. 
Özellikle tüketim kooperatifleri zor günlerin kurtar ıcı  arac ı  olarak 
ortaya ç ı kmaktadı r. Örneğ in; 1925 yı lı  bir memur şehri durumun-
da olan Ba ş kent Ankara'da hayat yahal ı lığı  beklenilmeyen boyut-
lara eri ş miş ti. Cumhuriyet hükümeti buna önlem olarak memur-
lardan 5'er, 1O'ar lira keserek toplad ığı  sermaye ile bir Memurlar 
Kooperatifi kurdu. Bunun kar şı s ında bakkallar kâr haddini dü şür-
me zorunda kald ı lar. Böylece tüketim kooperatifçili ğ i üye olmayan 
ki ş ilere dahi yarar sa ğ lad ı . 

Bunun gibi 1937'lerde Ankara'da nüfus h ızla artmaya ba ş la-
mış  ve konut s ı kı nt ı s ı  ziyadesiyle ba ş  göstermi ş ti. Buna çare arayan 
değerli kooperatifçiler ki, içlerinde bu Kurum'un uzun y ı llar Baş -
kanlığı nı  yapmış  olan Say ın Nusret UZGÖREN'de vard ı r. Harekete 
geçmiş  ve Bahçelievler Kooperatifini kurup faaliyete geçmek su-
retiyle hem Ankara'ya güzel bir semt kazand ı rmış  ve hemde bin-
lerce aileyi konut s ıkınt ıs ından kurtarm ış lard ı r. 

Ziraat Bankas ı  tarım alan ında, T. Halk Bankas ı  esnaf için 
desteklediğ i kooperatiflerle son derece yararl ı  olmuş lard ır. Atatürk 
Kooperatifçilik konusunda sadece buyruk vermek ve tavsiyelerde 
bulunmakla kalmamış  Türkiye'nin bir çok yerinde örnek çiftlikler 
kurmu ş  hatta Silifke'de Tekir Çiftli ğ i'nde bir de kooperatif olu ş tu- 
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rarak bu kooperatifin bir numaral ı  üyesi olmu ş tur. Bugün orada 
onun ad ına kurulmu ş  bir müze bu kutsal an ıy ı  ya ş atmaktad ır. 

Görülmektedir ki Atatürk sava ş taki komutanlik gücünü bar ış  
zaman ında ya elinde tebe ş ir karatahta önünde halk ı  cehaletten 
kurtarmaya ya tarlada çiftçilik ö ğ reticiliğ inde kullanmakta ve 
böylece onu ça ğ daş  uygarl ı k düzeyine ç ıkarmak için çalış maktad ır. 
Bu ayd ınlıkta yeti ş en kuş aklar zaman zaman aksayarak olsa dahi 
onun düş üncelerini yürürlükte tutmay ı  baş ard ı lar. O sayededir ki 
kooperatifçilik konusu kamu oyuna mal olmu ş  ve Atatürk dü şün-
celeri doğ rultusunda Anayasam ızı n 51. madde olarak yer alm ış tı . 
Ona dayanarak 1163 say ı lı  Kooperatifler Kanunu ç ıkarı lmış  ve 
bugün bir Bakanl ı k Kooperatifçilik ad ı  alt ında hizmete girmi ş tir. 

Bugün yurt sath ında binlerce Kooperatif kendi konular ında 
ortaklarına yarar sağ lamakta ve yurtta ş a hizmet götürmüş  bulun-
maktadır. Elbet eksikleri çoktur. Bat ı 'daki örnekleri kar şı s ında 
daha yap ı lacak çok şey vard ır. Bunlar gelecek ku ş aklardan görev 
ve destek beklemektedirler. Bu güne kadar pek çok hizmetleri gö-
rülmüş  bulunan «TÜRK - KOOPERAT İ FÇ İ Lİ K KURUMU» na bun-
dan böylede geni ş  görev dü ş eceğ inde kuş ku yoktur. 

Say ın arkada ş lar, buraya kadar yurt d ışı nda ve yurt içinde 
kı saca tarihine göz att ığı m ı z Kooperatifçiliğ i biraz da Atatürkçülük 
aç ı s ından inceleyelim. 

Bilindiğ i gibi Atatürk alt ı yüz y ı l feodal geleneklerle yönetilmi ş , 
savaş larla zay ı flat ı larak çökertilmi ş  bir İ mparatorluktan yeni bir 
ulus, yeni bir devlet ç ı karmak gayesiyle i ş e koyuldu. Imparatorluğu 
olu ş turan etkin guruplar ın bir k ısm ı  mücadelelerini sürdürmü ş  ve 
sonunda impa ı atorluktan ayr ı lmış lard ı r. Araplar, Bulgar, Romen, 
S ı rp, Karadağ lı lar, Arnavutlar ve Yunanlar gibi. Imparatorlu ğun as-
li unsuru olan geride kalan Türk kitleyi de Bat ı l ı lar kendi isteklerine 
göre bölünmek üzereyken ş ahlanan Kuvai Milliye ruhu Kurtulu ş  
Sava şı  ile özgürlüğü sağ lad ı . Ancak i ş  bununla bitmiyordu. «Ne 
Mutlu Türküm Diyene» formülü ile peki ş tirilen milli birlik, eko-
nomi yönünden de güçlendirilmeli idi. Ülkede sermayenin bulun-
mamas ı  önemli ekonomik konular ın yabanc ı ların tekelinde olmas ı  
ticaret ve sanayide gelenek yoksullu ğu nedeniyle karma -bir eko-
nomi anlay ışı  içinde Devletçilik benimsenmi ş ti. Atatürk Devletçiliğ i 
ş öyle taraf ediyordu : «Bu sistem Türkiye'nin ihtiyaçlar ı ndan doğ -
muş  ve Türkiye'ye özgüdür. Devletçili ğ in Türkiye'deki anlam ı  şu-
dur : Ki ş ilerin özel te ş ebbüslerini esas saymak fakat büyük bir 
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milletin ve geni ş  bir memleketin bütün ihtiyaçlar ın ı  ve bir çok ş ey-
lerin yap ı lamad ığı  ülkede ekonomisini Devletin eline almak». 

Bu koşul alt ında dengeyi korumak için tar ımda, ticarette ve 
diğer konularda kooperatifçili ğ i te şvik etmekte idi. Atatürk'ün dü-
ş üncesi ülkede s ın ı fs ız imtiyazs ız bir sosyal düzen yaratmak idi. 
Bunu da halkç ı l ı k diyordu. Bir yandan ağ al ık, beylik, ş eyhlikle sa-
vaşı rken, öte yandan halk ı  eş it ko şullarda ve e ş it yararlanma ola-
nağı  sağ layacak kooperatiflerin bünyesine davet ediyordu. Halkev-
leri ile kooperatifler yurtd ışı  eş itlik duygusu içinde yeti ş tiren halk 
eğ itimi okullar ı  durumunda idiler. 

Halifeliğ in kaldı rı lmas ından sonra laisizm genç Cumhuriyetin 
bünyesine en uygun dü ş en bir sistemdi. Din ile Dünya i ş leri ayrı la-
cak, şer'i kurallar yerine hukuk yasalar ı  uygulanacak, herkes kendi 
inanc ında özgür olacak i ş te uygar bir topluma yara şan koşullar. 

Kooperatiflerde bu prensibe uygun biçimde i ş lemekte, T.C. 
Uyruğunda olupta değ iş ik inançta bulunanlar bile Kooperatifin öz 
konusu etraf ında kardeşçe kenetlenmektedirler. 

Atatürk'çülü ğün prensiplerinden biri de Devrimcilik idi yüz-
lerce y ı lın donmuş  kurallar ı  ile günümüzün ya ş amını  sürdürmenin 
olanaks ı zlığı  karşı s ında buna gereksinme vard ı . Çağ daş  uygarl ı k 
yolunu açarken aradaki mesafeyi yeniliklerle kapamak kaç ını lmaz-
d ı . Kooperatifçilik zaten ba ş l ı  başı na bir Devrim say ı l ırd ı . Zira o 
zamana kadar köylünün, şehirlinin kesesini kemiren tefeci, faizci 

a ş arc ı  art ı k çıkarlarını  sürdüremeyecek, e ş itlik ve hak temeline 
dayanan Kooperatif dayan ış mas ında gereksinmeler kar şı lanacakt ı . 
Nitekim Cumhuriyetimizin sosyolojisini yapan Ziya GÖKALP şöyle 
sesleniyordu; 

«Kaldır aş ar usulünü aç Banka» 
«Yap her semtte bir Zirai Sendika» 

Cumhuriyetin ve onun gereğ i olan demokrasinin ba ş l ı ca özel-
liğ i kiş ilere olduğu gibi tüzel ki ş ilerede belli ko şullar alt ında ö/Ç:ür-
lük hatta özerklik tan ı makt ır. üniteler sorumluluklar ının bilinci 
içinde ve özgürlüklerinin s ınırı n ı  kendileri saptayarak görevlerini 
sür.  dürürler. 

Kooperatifler, tamamen böyle bir statüye tabidirler daha ziya-
de otokontrol sistemle i ş lerler böylece Kooperatif bünyesinde so-
rumluluk anlay ışı  ile birlikte sayg ı , sevgi oluşur ki ş iler aras ında 
güvence artar. 
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Atatürk'ün hayatta iken arzulad ığı  hatta bir ara denemesini 
yapt ığı  çok partili siyasi düzen onun kayb ından sonra gerçekle ş -
mi ş  ve siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak ka-
bul olunmuş lardır. O halde ki ş ilerde politik kan ı  değ iş ik olabile-
cek ancak bu, onlarda yurtta ş l ı k hak ve "sorumluluklar ında bir ay-
rıcal ı k nedeni olmayacakt ı r. Bu sonucun sağ lanabilmesi için ayr ı  
politik kan ıda olan ki ş iler, ki ş isel ve ulusal yararlar ını  ilgilendiren 
konularda birlikte çal ış abilmelidirler. İş te kooperatifler bu dü şün-
ceye uygun nitelikleriyle gerçekten demokrasinin de okuludurlar. 

Atatürk, Türk yurdunun tüm kaynaklar ı  ile kendi kendine 
yetinmesini istiyordu. Olanaklar ı  kullanarak daha çok çal ış arak 
yabanc ıya muhtaç olmamak ideali idi. Bu amaçla yerli mal ı  kullan-
ma bir parola oldu ve Yerli Mallar Haftas ı  düzenleniyordu. Koo-
peratiflerde kendi kendine yetinmenin simgesi ve bu dü şüncenin 
bizzat gerçekle ş tiğ i yerdir. 

Ve nihayet Atatürk Birle ş ik Amerika Başkan ı  Rooswelth'in 
kutlamas ına verdiğ i yanı tta, önemli ilkesinin «Yurtta Bar ış  Dünya-
da Barış » olduğunu ilân-etmi ş  bulunuyordu. Yurtta ve Dünyada 
Barışı n ekonomik özgürlükle ve ki ş ilerin bir araya gelip kendi 
problemlerini çözmeye koyulmalar ı  ile mümkün olaca ğı na inanan 
Atatürk bu dü şünceyi gerçekle ş tirme yetene ğ ini gene Kooperatifte 
buluyordu. Kooperatifleri uyu ş ma anla şma ve bar ış  içinde iş leri yü-
rütme yeri olarak kabul ediyordu. 

Atatürk ki ş isel yararlar ın tuhe ulusal yarar içinde de ğerlene-
ceğ ine inanıyordu. «Yaln ız kendiniz için değ il mensub olduğunuz 
ulus ve yurt içinde çal ışı nız çalış man ın en değ erlisi budur.» diyordu. 

Asl ında o bütün ömrünü bu prensibi uygula ınaya adam ış tı  son 
olarak da pek çok dikkat ve emek harcayarak meydana getirdi ğ i 
çiftliklerini Türk Ulusuna arma ğan ederek dü şüncesini kan ı tladı . 

Sayın Arkada ş lar, gerçek şu ki insan ölür, ama düşünce yaş ar 
Atatürk ki ş i olarak aram ızdan ayr ı lmış tı r. Ama Atatürkçülük ya ş a-
yacakt ır. Kooperatifçili ğ i, onun ilkelerini uygulayan ve de ğerli 
bir armağan olarak korumam ız, dahada yüceltmemiz gerekmekte-
dir. 

Yurtta barışı , cihanda bar ışı  bu yol ile sağlayabileceğ imize 
güvenmeliyiz. Bu bak ımdan ba şar ı l ı  kooperatifçileri birer bar ış  
kahraman ı  saymak doğ ald ır. Bu anlayış  içinde sizleri selamlar ve 
saygı larla kutlar ı m. 
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KOOPERAT İ FLERE ÖNCELIKLE KREDI VERILMESI 

Yı lmaz ULUSOY 

1— Kredilerle ilgili Koop. K.'daki özel hükümler 

1961 Anayasas ı 'nın kooperatifçiliğ inin teşvik edilmesi yönünden 
.koyduğu esas, Devlet bünyesi içerisinde çe ş itli resmi ve tüzel ki ş i 
kuruluş ların, kalk ınma planlar ının da koyduklar ı  prensiplere uygun 
olarak, kooperatifçili ğ ıi teşvik için örgütlenmesine imkan haz ı rla-
makt ır. Gerçi, 1961 Anayasas ından önce de kooperatifçilik Devletin 
desteğ ini görmekteydi, fakat bugünkü ölçüde ve anlamda -bu destek 
temin edilmi ş  durumda değ ildi. 

Kooperatifçili ğ in teşvikinden söz edilirken, «te ş vik» unsuru 
içerisinde nelerin bulunabileceğ i ilk akla gelen sual ohçrlaktad ır. Bu 
hususun detay ına girmeden denilebilir ki, te şvik evvela kooperati-
fin maddi yönden desteklenmesini kapsam ına almaktad ır. 

Her i ş letmede oldu ğu gibi, kooperatift ıe de, aktif değerleri kar-
şı layan sermayenin öz ve yabanc ı  sermaye ş eklinde, ikiye ayrı larak 
incelenmesi mümkündür. Dar manada, kooperatifin öz sermayesi, 
ortakların taahhüt edip, fiilen ödedikleri ortakl ık paylarınclan mey-
dana gelen değ i ş ir bir miktard ı r. Bu miktar ın alt ve üst s ınırı  Koo-
peratifler Kanun'da gösterilmi ş tir. 

Kooperatifin yabanc ı  sermayesi ise, temin etti ğ i krediler ve 
ortaklardan borçlanma yoluyla ald ığı  paralard ır. 

Kooperatiflerin, mali gücü, zay ıf çok say ıda ortağı n, az sermaye 
iş tirakiyle kurduklar ı  bir te ş ekkül olduğu düşünülecek_ olursa, ga-
yesini gerçekleş tirmek yönünden yabanc ı  sermayeye ihtiyaçlar ı  ol-

' duğu gerçeğ i daha belirli ş ekilde ortaya ç ı kmaktad ır. Ek mali kay-
naklar ın,, tekrar ortaklara müracaatla, yeni seramye paylar ının alın- 
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nı as ı  ş eklinde, yine onlardan temin edilmesi mümkün olmakla be-. 
raber, bu usul ortaklar ı  ödeme güçlü ğü içine sokacağı ndan ve bir çok 
orta ğı n taahhüdünü yerine getirememesi sebebiyle ortakl ıktan çı ka-
rı lmas ı  mecburiyetini has ı l edeceğ inden tutarl ı  bir yol olarak gö-
zükmemektedir. Ancak, kooperatifin konusuna göre yap ı lacak faali-
yetin belirli bir ölçüde ortaklar taraf ı ndan kar şı lanmış  bulunmas ı  
da, kooperatifin yapt ığı  teş ebbüsün ciddiyeti yönünden lüzumlu bu-
lunduğu aç ıkt ı r. 

Kooperatifin müracaat edece ğ i ikinci yabanc ı  kaynak kredi 
müesseseleridir. Kooperatifin maddi yönden te ş viki derken hat ı ra, 
kredi yoluyla finansman ı  gelmektedir. Kooperatiflerin kredilendi-
rilmesi bak ım ından, Kooperatifler Kanunu önemli yeni iki hüküm 
getirmi ş tir. I — Genel olarak kooperatiflere öncelikle kredi veril-
mesi II — Yay ı  Kooperatiflerinin kredilendirilmesinde ortaklarca 
baz ı  ş artlar ın yerine getirilmi ş  olmas ı . Bu konuyla ilgili olarak 
1163 numaral ı  Kanunun 19. maddesinin 4 ve 5 mi f ı kralan hükmü 
ş öyledir. 

«Her kooperatifin i ş tigal mevzuuna göre kredi talepleri banka-
larca, müesseselerce veya ş irketlerce öncelikle kar şı lanı r. 

Yap ı  kooperatiflerinin bankalardan, müesseselerden veya ş ir-
ketlerden kredi alabilmesi için yapacaklar ı  meskenlerin kredi vere-
cekler taraf ı ndan takdir olunacak maliyetinin en az 1/4 ünün yat ı 7 

 rı lmış  bulunmas ı  ş artt ı r.» 

Metni yukar ıya aynen ç ı kar ı lan kanun hükmünün, tatbikatta ne 
ş ekilde i ş leyebileceğ ini ortaya ç ı karabilmek için, halen kooperatif kre 
kredi verilmesi hususunda uygulanmakta bulunan usulleri incele-
mek gerekmektedir. 

Daha öncede belirtildi ğ i gibi, 1961 Anayasas ından sonra ve 
hatta 1961 Anayasas ı nı n ç ıkarı lmas ından önceki y ı llarda, özellikle.  
Devlet kurulu ş lar ı  ve kamu iktisadi te şebbüslerinden baz ı ları , koo-
peratifçili ğ'in te şviki yönünden bu müesseselere kredi vermekteydi-
ler. Son y ı llarda bu konudaki çal ış malar daha çok yoğunlaşmış  ve 
kredi veren kurulu ş ları n say ı s ı  da artm ış tı r. 

Halen mevcut, doğ rudan doğ ruya veya dolayl ı  olarak koopera-
tiflere kredi veren veya temin eden müesseseleri incelerken, Koope-
ratifler Kanunu'ndaki ay ırıma uygun olarak bunlar ı  «yap ı  koopera-
tifleri» ve «diğ erleri» ş eklinde bir ay ı rı ma tabi tutmak faydal ı  bu-
lunmuş tur. 
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2 — Yapı  Kooperatiflerlyle ilgili krediler 

a) Bankalar 

Ülkemizde baş lıca kredi müesseseleri olarak bankalar bulun-
maktad ı r. Mevzuat ım ız yönünden bankalar ı , 7129 numaral ı  Banka-
lar Kanunu'nun genel hükümlerine tabi bankalar ve kendi kurulu ş  
kanunlar ı  olan bankalar ş eklinde bir ay ı rrma tabi tutmak mümkün-
dür. 

Genel olarak Bankalar Kanunu'nun 50 nci maddesinde banka-
ların «gayri menkul ipoteğ i mukabilinde kredi açmıyacakları » (1) 
hükme bağ lanmış  bulunmaktad ır. Ancak yine ayn ı  maddenin son 
fı krasında «Hususi Kanun'lara göre gayri menkul üzerine ikrazat 
yapmalarına izin verilen bankalarla Emniyet Sand ığı  ve bu Kanuna 
tabi bankalar ın yabancı  memleketlerdeki şubeleri bu maddenin 
birinci fıkrası  hükümlerinden müstesnad ır» hükmün yer verilmi ş tir. 
Bu durum karşı sında «ipotek karşı lığı  ikrazat» yapan bankalar ın 
araş tırı lmas ı  laz ım gelmektedir. Halen ülkemizde Ziraat Bankas ı , 
İ stanbul Emniyet Sand ığı , Vakıflar Bankas ı , Öğ retmenler Bankas ı , 
Denizcilik Bankas ı , Turizm Bankas ı , İ ller Bankas ı , Etibank, Devlet 
Yat ırım Bankas ı , Sümerbank, Merkez Bankas ı  ve Türkiye Halk Ban-
kas ı 'nın özel kuruluş  kanunlar ı  bulunmaktad ır. Bu bankalardan, Tür-
kiye Emlak dredi Bankas ı , İ stanbul Emniyet Sand ığı  (2) ve Turizm 
Bankas ının mesken yap ımı  için kredi verebilecekleri mevzuatlar ında 
gösterilmi ş tir. 

Yukarı da say ı lan kuruluş lardan İ stanbul Emniyet Sand ığı  mah-
'dut ölçüde ve az bir limit içerisinde, k ı sa vadeli mesken kredisi ver-
diğ i için, sandığı  genel mahiyette bir mesken kredi müessesesi ola-
rak saymaya imkân bulunmamaktad ır. ,\ 

7470 numaralı  Turizm Bankas ı  Kanunu'na göre, banka «turizm 
endüstrisi müessese ve i ş letmelerine lüzumlu k ı sa, orta ve uzun va-
deli krediler açmak» yetkisine haiz bulunmaktad ır. 

4947 numaralı  Türkiye Emlak Kredi Bankas ı  Kanununa göre 
de banka, «yurtta yap ı  ve onar ım iş leri ve bilhassa meskeni olm ıyan 

(1) 7129 No. lu Bank. K. m. : 50. fk. '1. «Bankalar Ticaret maksadiyle gayri-
menkul alı m ve sat ımı  ile meşgul olamazlar veya gayri menkul ipote ğ i 
mukabilinde kredi açamazlar.» 

(2) 3002 s. T.C. Ziraat Bankas ı  Kanununun 25 nci maddesine dayan ı larak 
çıkart ı lan İ stanbul Emniyet Sandığı  Tüzüğüne göre, «Sand ık menkul, 
gayrimenkul teminat kar şı lığı , halkın az gelirlerini üstün tutarak kü-
çük kredi ihtiyaçlar ını  kolay ve ucuza gidermek amac ını  gütmektedir.» 
Anılan Tüzük m. 2. b. «b» 
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yurtda ş lara ucuz mesken yapt ırmak için, süresi elli y ılı  geçmemek 
üzere, arsas ıyla birlikte bina ve yap ı  ipoteğ i karşı lığı nda ikrazlarda 
bulunmak ve krediler açmak» yetkisine haiz bulunmaktad ır. 

Yukar ıda ismi geçen iki bankadan Turizm Bankas ı , kredi ver-
meğ i turizm endüstrisine ba ğ lamakta ve bu endüstri ile ilgili bu-
lunmayan müessese ve i ş letmelere kredi açmamaktad ır. Bu açı dan 
yap ı  kooperatiflerinin, Turizm Bankas ı  kredilerinden istifade ede-
bilmeleri için turistik değer taşı yan, iş letmeciliğ i olan, kamuya aç ık 
projelere yönelmeler ve bankan ı n gösterece ğ i diğ er ş artlara uymala-
rı  gerekmektedir. Bunun d ışı nda sadece üyelerine münhas ı r, turistik 
değeri ve i ş letmeciliğ i olm ıyan yap ı  kooperatiflerinin, Turizm Ban-
kas ı  kredilerinden faydalanmas ına imkan kalmamaktad ır. (Yap ı  
Kooperatiflerine verilecek turizm kredisiyle ilgili ş artlar ı  içeren 
bro şür, Turizm Bankas ı ndan sağ lanabilir.) 

Ülkemizde yurtda ş lar ın mesken sahibi olmas ı na geni ş  hizmet 
eden ve mevzuat ı  da buna müsait bulunan banka, Türkiye Emlak 
Kredi Bankas ı d ır. Ancak şu hususu belirtmek gerekir ki, banka 
uzun vadeli ipotek kar şı l ığı  mesken kredilerini gerçek şahı slara 
açmaktad ır. Belirli bir süre içerisinde, muayyen bir miktar para-
yı  bankada tutan ş ah ıslara kredi verilmektedir. Bu şahıslar koo-
peratif şeklinde birle ş seler bile, kredi ş ahıslar hesab ına kooperatife 
verilmekte ve kooperatif tüzel ki ş isi krediyi kullanabilmektedir. Ya-
p ı lan bu aç ıklamaya göre tatbikatta Emlak Kredi Bankas ı , koope-
ratif hükmü ş ahsiyetine kredi açmad ığı  gibi, kooperatif ortaklar ı na 
da herhangi bir ş ekilde öncelik tan ımamaktad ı r. Öte yandan, ban-
kanı n açtığı  kredilerin de ğ iş en ekonomik ko ş ullarda yetersiz kald ı -
ğı na i ş aret etmek gerekir. 

Yap ı  Kooperatiflerine ipotek kar şı lığı  uzun vadeli kredi veren, 
özel kuruluş  kanunlar ı  bulunan bankalar d ışı nda, 7129 numaral ı  
Bankalar Kanunu'na tabi di ğer bankalar, daha önce de temas olun-
duğu gibi ipotek kar şı lığı  uzun vadeli kredi vermemektedirler. Ge-
nel hükümlere tabi bu bankalar içerisinde «Yap ı  ve Kredi Bankas ı » 
nı n ismi, yap ı  tasarrufuna imkân verecek bir ifade ta şı makla bera-
ber, bankan ın bu yolda bir fonksiyonu bulunmamaktad ı r. 

b) Sosyal Sigortalar Kurumu 

Bankalar d ışı nda 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 nc ı  
maddesiyle «Sosyal Sigortalar Kurumu» olarak de ğ iş tirilmiş tir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun 334 numaral ı  Kanun'la de-
ğ iş tirilen 20 nci maddesi hükmü şöyledir : 

« İş çi Sigortaları  Kurumu her sigorta kolu için arraca ğı  yedek 
akçeleri, a) Milli Bankalara yat ı rmak, b) Devletin ç ı kardığı  veya ke-
fil olduğu tahvillere yat ı rnıak, c) Gayri menkullere yat ı rmak, 
Sigcrtal ı lara mesken yap ı mı  için ve bu meskenlerin birinci derecede 
ipoteğ i karşı lığı nda, gayri menkul değerinin yüzde 90' ı  ölçümünde en 
çok 20 y ı l vadeyle ikrazda bulunmak.» 

Madde metninden görülece ğ i üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu 
sadece kendi sigortal ı ların ın mesken edinmeleri için ikrazatta bu-
lunmaktad ı r. Bu yönden T. Emlak Kredi Bankas ının, mesken poli-
tikas ından daha dar bir anlam ta şı maktad ı r. Yine 334 numaral ı  Ka-
nun'un 20 nci maddesinde, kurumun bu konuya tahsis edileceğ i ye-
dek akçalann en çok yüzde 25'inin, bu i ş te kullan ı labileceğ i göste-
rilmiş  ve miktar yönünden de bir tandit konmu ş tur. 

Uygulamada Sosyal Sigortalar Kurumu, yan ı  kooperaiflerine 
üye sigo ı tal ı  ortaklar ına kredi verdi ğ i gibi, İmar ve iskan Bakan-
lığı yle tanzim edilen bir protokola göre sosyal konutlar ın yap ımı  
na i ş tirak; kurumun arsalanna ev yap ıp sigortal ı lara vermek, baz ı  
büyük merkezlerde arsa şı  olan sigortal ıya ev yapmak, sigortal ılara 
ferdi mesken kredisi vermek hizmetlerini de ifa etmektedir. Bunun 
için sigortal ı nın baz ı  ön ş artlar ı  kazanm ış  olmas ı  gerekmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun yukar ı da aç ı klanan mesken yap-
ma faaliyeti, kooperatifin hükmü şahsiyetine bir üstünlük tan ıma- 
makta, ancak sigortal ı ları n kooperatif ş eklinde örgütlenmesini te ş -
vk etmektedir. Kurumun bu konudaki ili şkileri sigortal ının bizatihi 
kendisiyle olmaktad ır. Aç ıklamak gerekir ki, rnesken yap ımı  iş ine 
tahsis ettiğ i fonlari mandut olan kurumun, bu fonlar ı  kullanmada 
yapı  kooperatiflerine bir öncelik tan ı mas ı  kooperatifçili ğ in teşviki 
yönünden önem ta şı maktad ır. 

Sosyal. Sigortalar Kurumu, krediden yararlanacaklar için bir 
«konut yönetmeliğ i» çı karm ış tır. Resmi Gazete'de yay ınlanan bu 
yönetmelik hükümleri s ık s ık değ işmektedir. An ı lan Yönetmeliğin 
Sosyal Sigortalar Kurumundan temini mümkün bulunmaktad ır. 

c — İmar ve İ skân Bakanlığı  Teşkilât Kanunu ve Gecekondu 
Kanunu 

Mesken politikas ıyle ilgili diğ ,er bir kurulu ş  İmar ve iskan 
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Bakanlığı dır. Kuruluş  Kanunu'nda «memleketin bünyesine uygun 
mesken politikas ı  esasları nı  tesbit etmek ve tatbikini sa ğ lamak» 
görevi sözü geçen Bakanl ığ a verilmi ş tir. 

İmar ve iskan Bakanl ığı  sosyal konut politikas ın ı , iş çi sigorta-
ları  Kurumuyla i şbirliğ i yaparak yürütmeyi yan ında, genel mahi-
yette toplu meskenler yap ıp, Türkiye Emlak Kredi Bankas ı  ara-
c ı lığı yle yurtta ş larla ferdi ili şkiler kurmak ve belediyelerle i şbirli ğ i 
yapmak suretiyle tahakkukuna ç&l ış maktad ı r (4). 

Ülkemizde mesken politikas ı  İmar ve iskan Bakanl ığı  tara-
f ı ndan yürütüldüğüne göre, bu politikada, yap ı  kooperatiflerinin ne 
nisbette arac ı  olacaklar ı nın tayini bu Bakanl ığ a düş en bir görev 
olmaktad ı r. Yukar ıda aç ıklanan kredi müesseselerinden hiç biri 
doğ rudan doğ ruya yap ı  kooperatiflerine kredi açmamaktad ı rlar ve 
kredilerini genellikle kooperatif d ışı ndaki veya içindeki gerçek ki-
ş ilere vermektedirler. Bu tatbikat ın, 1163 numaral ı  Kanuna inti-
bak ımn sağ lanmas ında ve yap ı  kooperatiflerinin, mesken politika-
sı n ın yürütülmesinde ön plana ç ı kar ı lması nda, İmar ve iskan Ba-
kanl ığı na önemli ödevler d'ci şmektedir. 

775 say ı lı  Gecekondu Kanunu'nun yürürlü ğe girmesinden son-
ra (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 veril-
mi ş tir. Kanunun öngördü ğü fondan yararlanma ş artları  İmar ve Is-
kan Bakanl ığı nca ç ıkart ı lan yönetmelikle tesbit edilmi ş tir. Ancak 
bu yönetmelik s ık s ık değ i ş tiğ inden burada aç ıklamas ının yap ı l-
mas ında yarar görülmemi ş tir. Talep halinde ilgili Bakanl ıktan sağ -
lanabileceğ i tabiidir. Ayn ı  Kanunla ilgili olarak, kabul edilen Ba-
kanlar Kurulu karar ında, gecekondu önleme bölgelerinden arsa 
tahsis edilen kooperatiflerin T. Emlak Kredi Bankas ından ald ık-
lar ı  kredilere daha dü şük faiz oran ı  uygulanmas ı  kabul edilmi ş tir. 
(14.5.1976 tarih ve 7/11943 say ı l ı  Bakanlar Kurulu karar ı). 

(4) «Toplu mesken in ş aat hareketlerini te şvik ve toplu mesken in ş aatı  ya-
pacak belediyelerle daire ve te şekküller aras ında işbirliğ i temin, yap ı  
kooperatiflerinin çal ış malar ını  gayelerine tevcih etmek ve tip statülerini 
yapmak, inş aat ve idare i ş lerini murakabe etmek» 7116 say ı lı  İmar ve 
iskân Bakanl ığı  Kurulu ş  ve Vazifeleri Hakk ında 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  dışı nda 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 
forı larla yard ı mda bulunulmaktad ır. 

3 - Diğ er kooperatiflerin kredilen ınesi 

Yapı  kooperatifleri d ışı ndaki kooperatiflerin kredi durumla-
rına gelince; bu konuda evvela yine özel kanunlar ı  gereğince veya 
konuları  itibariyle kredilerden faydalanan kooperatiflerden söz 
etmek gerekmektedir. 

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

Ziraat Bankas ı n ın Tarım Satış  Kooperatifi Birliklerine ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine açt ığı  muhtelif krediler bu koopera-
tiflere ortak üyelerin ihtiyaç ve mallar ı nı n alı mı  ve sat ışı  için kul-
land ır ı lmaktad ı r. Özel Kanunlar ı  bulunan bu kooperatifler daima 
devletin mali desteğ ini göln ı ektedirler. 

Halk Bankas ı  ise Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kefaletiyle, 
bu kooperatif üyelerine çe ş itli krediler açmakta, esnaf ve küçük 
sanatlar ı  himaye etmektedir. 

Halk Bankas ı  ve Ziraat Bankas ı  dışı nda, Sanayi Bakanl ığı  yi-
ne Halk Bankas ı  arac ı lığı yle küçük sanat kooperatiflerine bütçesin-
deki mevcut fonlardan muayyen şartlarla düşük faizle tesis ve i ş -
letme kredisi açmaktad ır. 

Keza; Köyi ş leri ve Kooperatifler Bakanl ığı yle Orman Bakan-
l ı kları  bütçelerine konan fonlardan kalk ınma kooperatiflerine kre-
di vermektedirler. Köyi ş leri ve Kooperatifler Bakanl ığı nm bu ko-
nuda ç ıkard ığı  iki yönetmeliğ i bulunmaktadır. Orman Bakanlığı  ise, 
Orman Köyleri için «Orman Köyleri Kalk ınma Fonu Yönetmeliğ i» 
ni çı karmış t ı r. (6) 

Yine ülkemizde oldukça önemli sayıda ortağı  bulunan pancar 
kooperatiflerine Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  Anonim Ş irketi vasi-
tasıyleı  kredi yard ı mında bulunulmaktadır. 

(6) «Orman Köyleri Kalk ınma Fonu Yönetmeliğ i, 12.12.1976 tarih ve 7/13177 
sayı lı  Bakanlar Kurulu karar ı , R.G. T. 16.3.1977, s. 15880. 
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Yap ı  kooperatifleri d ışı nda buraya kadar s ı raladığı m ız koo-
peratifler, bir meslek grubunu te şkil eden ortaklarının kredilendi-
rilmesini amaç gütmekte, baz ı ları  genel hükümlere göre kurulmak 
la beraber yine Devlet deste ğ inden istifade etmektedirler. 

Yap ı  kooperatifleriyle, yukar ı da sayı lanlar d ışı ndaki koopera-
tiflerin kredi ihtiyaçlar ı n ı  karşı layacak özel bir kurulu ş  ülkemizde 
bulunmaktad ı r. Özellikle belirtmek gerekir ki; kooperatifler yüz-
de 5— 10 fiat fark ıyle faaliyet gösteren ve ortaklar ına, konuları  
olan malları  ve hizmetleri ucuza temin etme ğe çal ış an kurulu ş -
lardır. Bu bak ımdan bulacaklar ı  kredi maliyetinin, ba ş ka bir ifa-
deyle kooperatiflere aç ı lacak kredi faizinin dü şük olmas ı  lazım 
gelmektedir. Yoksa kcoperatifin, bankalar ın yüksek faizle ticari 
kredilerinden faydalanmalanna imkan bulunmamaktad ır. Bu yola 
gidildiğ i taktirde, kooperatif kurulu ş  gayesine ayk ırı  olarak, ya 
ortaklara mallar ı  yüksek fiatla intikal ettirecek, ya da kooperatif 
k ısa zamanda mali müzayakaya dü şüp tasfiye edilecektir. Bu yön-
den kooperatifçili ğ in geliş mesinde kooperatiflerin ucuz krediyle fi-
nansman ı  üzerinde önemle durulmas ı  gereken bir konu olmaktad ı r. 
Bu görev ise ilerde temas olunaca ğı  gibi, Ticaret, Köyi ş leri ve Koo-
peratifler Bakanl ığı yla imar ve iskan Bakanl ığı na verilmi ş  bulun-
maktad ı r. (Koop. K. m. 86, 7116 numaral ı  ;Imar ve iskan Bakanl ığı  
Kuruluş  Kanunu). 
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Yazan : Horst Van Heukelum 

Çeviren : Ş iMşek ARMAN 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Iki yı ll ı k yoğun çal ış manın sonuçları , Almanya Federal Cum-
huriyeti'nde rekabete kar şı n geleneksel kooperatif hedeflerine 
ulaş man ın başarı ldığı  bu yüzyı l ın son 25 y ı l ında tüketim koopera-
tifleri grubunun hala ayakta kalmas ımn iyi bir ş ans olduğu görü-
şünün hakl ı  çı ktığı nı  göstermi ş tir. 

Buhran ve Yeniden Şekil Verme : 

1974 37111 süresinde tüketim kooperatifleri grubunun belli bö-
lümleri buhran i ş aretleri yaymaya ba ş lamış tı r. Kooperatifler, teh-
likeli durgunluk tehdidi içinde bulunduklar ı ndan birçok kuvvetli 
özelliklere sahip kooperatif hareketin hemen korunmas ı  ve 'kuv-
vetlendirilmesi gerekli olmu ş  ve yap ısal engelleri ortadan kald ı r-
mak için mümkün olan her şey yap ı lmış tır. Halk ın tamam ı , tüke-
tim kooperatiflerinin gelece ğ i ile çok kuvvetli olarak ilgilenmi ş tir. 
Bu Kooperatifler, türlü türlü sorunlara aç ı k çözümler bulmaya zo-
runluydular. 

Kooperatiflerin tamamlanmam ış  sorumlulukları  nedeniyle, 
1973 ve 1974 y ı llarında birkaç büyük perakende ve toptan sat ış  
kooperatifi zarara u ğ ram ış t ır. Her ne kadar zararlar aç ık ve gizli 
yedekler ile kapat ı lmış  ise de, bu durum yiyecek maddelerinin 
sağ lanmas ında Ulusal pazara % 8'lik bir oranla kat ı lan tüketim 
kooperatiflerinin yap ı s ın ı n zay ı fl ı 'ğı nı  aç ıklamış  ve kooperatifleri 
korumak için geni ş  yat ı rımlar yap ı lmaya zorlan ı lmış tır. Rekabeti 
artırma durumunda yedek akçeden yat ınm ın kendi kendini finans-
manı  s ını rl ı d ır. Her yeni yat ırım, özellikle uzun süreli giri ş im çe- 
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ş itlerinde, ek tehlikeler ta şı r. Bütün tüketim kooperatiflerinin öz 
sermayeleri (Ortaklarm hisseleri ve aç ık yedek akçeler) 1960 ve 1973 
yı lları  aras ında % 30'dan % 19'a dü ş müş tür. 

Eğer tüketim kooperatifleri, 1980'lerde ulusal pazar ın % 50 
hissesine sahip 5 büyük giri ş iminin aras ı nda olmay ı  sürdürürlerse, 
ancak bu ekonomik başarı  ile kooperatif hedeflere ula şabileceğ ine 
inanıyoruz. Eğer, kooperatifler, esnek bir sermaye esas ı na dayanan 
yat ırı m politikalar ı nı  koruyamazlarsa suçlanacaklard ır. 

Federal Cumhuriyette yaln ız bir büyük tüketim kooperatifi 
vard ır. (Coop. Dortmund). Bu kooperatif, ortaklar ına risturn öde-
meyi sürdürüp, rekabet alan ında kuvvetlenerek materyal ve ideolo-
jik talepler aras ında dengeyi koruyabilmesi, ortakl ık ve sermaye 
kaynaklarının artmas ında güven sağ layabilmiş tir. Bütün diğer tü-
ketim kooperatifleri, rekabet nedeniyle risturn da ğı tımından vazge-
çilmesi hususunda zorlanm ış lar ve sonunda ortak say ı sının ve ser-
maye kaynaklar ının azalmas ıyla zarar görmü ş lerdir. Ayrıca, ortak-
ların kooperatifleri ile aralar ındaki bağ lar zayıflmış  ve ortakların 
kooperatiflerini kontrol edememeleri sonucunda ili ş kiler yalnızca 
resmi şekle dönüşmüş tür. 1974'deki güvensizlik nedeniyle k ı sa za-
manda ortak ili şkilerini sağ lamlaş tı rmak için gerekli olan kuvvetli 
rekabeti yeniden kurmak mümkün olamam ış t ı r. 

Kooperatifçilik Yoluyla Tehlikelerin Azalt ılması  

Gelecekte hatal ı  karar vermeden kaç ınmaya yard ım ederse 
geçmiş in hatalarını  tahlil etmek bir anlam ta şı r. Federal Cumhu-
riyetin tüketim kooperatifleri, geçen 10 y ı lda merkezile ş mi ş  koo-
peratifçiliğ in tabiat ında var olan üretim f ırsatlar ın' değerlendire-
memiş lerdir. Rekabet ulusal strateji taraf ından gittikçe daha iyi 
bir duruma getirildiğ i zaman kiş isel giri ş imler bölgesel olarak dü-
zenlenmi ştir. Merkezile ş miş  sat ın alma ve üretim olanaklar ı  yoğun 
bir ş ekilde kullan ılmamış tır. Sonunda toptan sat ış  kooperatifleri 
ekonomik olarak görev yapmad ı klarından ve perakendeci koope-
ratifler ile koordinasyonun yetersizli ğ inden durum daha kötü ol-
muştur. Pazar ve da ğı tım alanında tüketim kooperatiflerinin ta-
şı dıkları  fikirler ve onların giriş imleri biribirine uygun değ ildi. 
Boşuna çok gayretler sarfedilmi ş , yeniliklerdeki geli şmeler ve bun-
larla ilgili tehlikeler s ık sık masrafl ı  oldukların ı  kanı tlamış lard ır. 
Personel ve k ı t sermaye kooperatif amaçlar ına eri şmek için en yük-
sek derecede kullamlamam ış tır. Kooperatif hareket, bugünkü ş art-
lara uyabilme yeteneğ ini kaybetmiş tir. Her kooperatif, kendi prog- 
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ramını  savunurken kooperatif hareket, özel rekabet kar şı s ında çok 
şey kaybetmi ştir. 

Görünür Olan De ğişiklikler : 

1975 yı lının baş lamasıyla Frankfurt/Main de Coop. Zentrale 
Aktiengesellschaft i ş i üzerine almış tır. O, tüketim kooperatifleri 
içinde merkezileşmiş  düzenli kararlar için yeni bir organd ı . ilk an-
da o, kooperatiflerin kendi sermayelerini güçlendirmek ve onlar ı  
zarardan kurtarmak için 100 milyon DM. l ık (k ı sa sürede 150 mil-
yon DM. yükseltildi.) Ana sermayeyi kullanarak kalkmmay ı  den-
geleyici olarak görev yapm ış tır. Böylece giri ş imler, kalk ınma için 
gerekli olan sağ lam tabanı  yeniden kazandı lar. 

Coop Zentrale, 1976'da ilk meyvalar ın taşı dığı  zay ıf ekonomik 
noktaları  atmak için bir program ortaya koymu ş tur. Zararları  ta-
mamen önlemek çok uzakt ı ; fakat kazançlarda genel bir geli şme 
görülebilmiş tir. Perakendeci kooperatifler kendi üretimlerini dik-
kate alarak ilgili malların s ınıflandırı lmas ım geliş tirmeye baş ladı-
lar; bu, özel giri ş im ile pazarl ı k durumlarının gelişmesine yol aç-
tığı  gibi odukça ekonomik fayda sa ğ lamış t ır. Yeni planın gelişme-
si karşı lıklı  anlaşma ile korunmu ş  ve dükkanlar ın yard ımcı  hiz-
metleri standartlaş tırı lmış tır. Ayrıca aynı  biçimde sunulan bölgeler 
dışı nda ilk reklam kampanyas ına ba ş lamış tır. Gerçeklere dayanan 
bir değerlendirme düzenini yerine koyarak ki ş isel planlamanın ya-
rarl ı lık" hakkında uzun süren tart ış mayı  sona erdirecek ulusal ha-
berle şme, planlama ve kontrol düzeni kurulmu ş tur. 

Önceden GEG ad ındaki toptanc ı  kooperatifinin (Coop Handels-
und Produktions-AG) yap ı s ı  yeniden düzenlenmi ş , ilkeler belirtile-
rek ve onun olanaklar ı  perakendeci kooperatifler taraf ından daha 
iyi kullanı lmaya baş lanmış tır. Bununla birlikte onun oldukça de-
ğ i ş tirilen olanaklar ı  hala tam olarak kullan ı lmamaktad ır; fakat 
1976'da toptanc ı  kooperatifinin, birçok y ı llardan sonra ilk defa, 
her ne kadar hala fazlas ı  yoksa da, bütçesini denk yapmaya gücü 
yetmi ş tir. 

Saptanmış  Amaçlar, Yeterli Araçlar : 

Bu ilk ba ş arı lar, merkezile ş miş  karar yapma olmaks ızın müm-
kün olamıyacakt ı . Bununla birlikte Grup içindeki bütün tüketim 
kooperatifleri, rekabet kar şı sında değ i ş ikliklere çabuk tepki gös-
termek için büyük esnekliğe sahiptirler. Ekonomik nedenlerden 
dolay ı  merkezi düzenlemenin zorunlu olmas ı  tüketim kooperatif- 
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lerinin etkinliğ ini kuvvetlendirmek içindir. (Daha az maliyet ve da-
ha fazla rekabet fiyatlar ı  üretmek için) 

Coop Zentrale AG içinde biz, perakendeci ve toptanc ı  koope-
ratiflerin sermayelerinin % 51'inden daha az ı nı  elinde bulundur-
mayan yeni yetenekli otoritelere sahibiz. Bugüne kadar Coop Zent-
rale a ş ağı daki perakendeci kooperatiflerin hisse senetlerinin yar ı -
dan fazlas ını  almış t ır. (Parentez içindekiler 1976 sermayesidir.) 

— Coop Bremen (380 milyon Mark) 
— Coop West AG (1.3 milyar Mark) 

Coop Rheinland, Coop Essen-Du ı sberg ve Coop Gladbach' ın 
birleşmeleri ile meydana gelmi ş tir. 

— Coop Rhein-Main AG (700 milyon Mark) 
— Coop Schwaben AG (900 milyon Mark) 

Coop Stutgard ile diğer birkaç orta büyüklükte •kooperatifiiı  
birleşmesi ile ortaya ç ı kmış t ı r. 

— Coop Südbayern (300 milyon Mark) 
Bu kurulu ş , Tüketim kooperatiflerinin 1976 y ı lında 9.4 milya-

ra ulaş an perakende sat ış lar ı  toplam ının hemen hemen % 44'üne 
sahip olup, ş imdi Coop Zentrale'nin politikas ın ın etkisi alt ına gir-
miş tir. 

— Coop Handels-und Produktions-AG, Hamburg (3,4 milyar 
Mark) 

Bu kurulu şun toptan sat ış  ve üretim alanlar ında say ı s ız uz-
man ş irketleri var olup, Coop Zentrale'nin bir parças ın ı  oluş turur. 
Bunun yanında, uzmanlaş mış  görevlerde çal ış an çeşitli yard ımc ı  
kooperatifler vard ı r. Örneğ in, Sigorta, bilgi de ğerlendirme ve örgüt, 
mal iş leri, mağaza planlama ve kiralama. 

Bütün bu giri ş imler, yönetimi ve sağ ladığı  fayda Coop Zentrale 
taraf ından denetlenen bir sistem parças ı  olmuş lard ı r. Biz ülkemiz-
de, var olan rekabet şartlar ı  alt ında bu sistemin etkili hizmet yap ı l-
dıı  zaman tüketicileri bulma şans ını  verdiğ ine inanıyoruz. Henüz 
merkezi sisteme üye olmayan bütün giri ş imlerle görü ş meyi aç ık 
b ırak ıyor ve onlar ın tümünün bize kat ı lacağı n ı  ümit ediyoruz. Ge-
çen iki y ı l süresinde ba ş ar ı l ı  giriş imler, yeniden düzenlemeye kar şı  
olan temel itirazlar ını  geni ş  ölçüde geri almış lard ır. S ını rlı  sermaye 
ile kooperatif amaçlar ının ba ş ar ı lamayacab ve bölgeler üstü bir 
sistemin desteklemuesinin gerekli olduğunu kabul etmi ş lerdir. 
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Yasal Yeniden Şekil Verme ve Yeni Güç Yaratma : 

Bir kooperatifin yasal ş ekli, uygun merkezile şmiş  denetlemeye 
tabi sermayenin büyük bir bölümünü elinde bulunduran merkezile ş -
miş  giriş ime izin vermez. Merkezile ş miş  sistemden faydalanan bir 
kooperatifin ald ığı  bir karar bundan dolay ı  kooperatifi bir sermaye 
ş irketi ş ekline dönüşme gerekliliğ i ile bağ larn ış t ı r. Bu, ortaklar,. 
ekonomik ş artların bu durumu gerekli .k ıldığı  hususunda inandı-
rı ldıktan sonra ve böyle bir şekil değ iş ikliğ i için ortakların tem-
silcilerinin % 90'nın kabulü ile yasal olabilir. Bu hususta ortaklar ın 
temsilcilerinin Yönetim Kurulu'nun kararlar ını  kabul etmediğ ine 
dair bir ş ey meydana gelmemi ş tir. Bütünleşmeyi hızlandırmak için 
bölgesel tüketim kooperatifleri baz ı  durumlarda bir veya daha çok 
kooperatifin bütün i ş lerini devrettiğ i Coop Zentrale ile birleşerek 
sermaye ş irketi ş ekline dönü şmüş lerdir. Bir sermaye ş irketi şekline 
dönüş en kooperatif sonra Coop Zentrale sistemi içinde çal ış an ser-
maye ş irketi ile birle şmektedir. Bu kooperatiflerin ortaklar ı  her 
kooperatif hisse senedine karşı lık iki ş irket hisse senedine sahip 
almaktadırlar. Onların senetlerinin değeri, böylece, giri ş imin gerçek 
değerinin artmas ına yardım ettiğ i için iki kat ıdır. Onlar sonra ş ir-
ket hisseleri üzerine pazar kar ı  alı rlar ve sermayenin en az .% 49 
hissesi üzerindeki giri ş imde bir söze sahiptirler. Sermayenin ı% 51 
ri üzerinde tüketicinin ç ı karların ı  denetleme yetkisini, Coop Zent-
rale'ye kim verdi? (Örneğ in oy'un çoğunluğunu almas ı) Bugün 
«Coop Zentrale AG» n ın ana sermayesi,' aş ağı daki gibidir. 

% 40 Tüketim Kooperatifleri Birlikleri (Bdk) ve Rdk (Tefti ş  
Birliğ i), 

% 40 Alman i şçi Sendikas ı  Birliğ i (DGB), 

% 20 Isveç, Danimarka ve Isviçre merkez kooperatif kurulu ş -
lan taraf ından verilmiş tir. 

Bütün bu kurulu ş lar, özellikle ekonomik giriş imler yoluyla tü-
keticinin ç ıkarlar ını  .korumak için iyi durumda olup, yetene ıklidir-
ler. 

Değ işiklik Nereye Uzamr? : 

Biz, yeni ş ekiller alt ında kooperatif amaçlar ının devamını  ko-
rumak istiyoruz. Yaln ız ülkemizde var olan özel bir durum içinde 
ekonomik durumumılza ve tüketicilerin beklediklerine uygun uy-
gulanabilir cevaplar bulmak istedik. Ne de ğ iş ti? 
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1 — Geçen yüzy ı llar kooperatif hareket içinde fikir de ğ iş iklik-
leri meydana gelmi ş tir. Örneğ in; Tüketim Kooperatifleri, 
baş l ıca, ortaklar ımn kiş isel ç ıkarlar ına veya tüm halk ın 
ortak ç ı karlar ına hizmet etmelidirler. Tüketim Koopera-
tifleri, risturn öderken ortaklar ının ki ş isel ç ıkarlarına 
hizmet ederler. E ğer kooperatifler bundan böyle ortakla-
rına tercihli dayranmazlarsa, e ğer kooperatifler, etkili 
olarak rekabet ederlerse ve e ğer kar ın özel uygunluğu 
yoksa ve kooperatifler tüm halka do ğ rudan hizmet gö-
türüyorlarsa, diyebiliriz ki bugün kooperatifin amaçlar ı  
ve halk ın ç ı karına olan giri ş imler birleşmiş tir. 

2 — Tüketim kooperatiflerini kapsayan halk ın ç ıkarına olan 
giriş imlerin politikası , Deutscher Gewerkschaftsbund (7 
milyon üyeli 16 işçi sendikas ının birleşmesinden meydana 
gelmiş  işçi Sendikas ı  Federasyonu) taraf ından 1972'de 
yayımlanan «Halk Ç ıkarına Olan Giriş imlerin Amaçları  
ve Görevleri» adl ı  bir yayında tanımlanmış tır. Bu fede-
rasyonun «Coop Zentrale AG» ye kat ı lmas ı  sonucu, de-
mokratik işçi sendikalar ı  ile tüketim kooperatifleri bir-
likte tüketicinin genel ç ı karlar ı  için ekonomik hedeflerin 
denetlemesini yapmaktad ırlar. Bizim özel denemelerimiz, 
böyle ortak denetlemenin, kooperatifler ile yak ın iliş kisi 
bulunmayan ortaklar ın parçalanm ış  denetiminden daha 
yeterli olduğunu göstermi ş tir. 

3 	Tüketim Kooperatifleri, ülkemizde rekabet durumunu 
tekrar kazand ığı  zaman, hisse senedi sahiplerinin yeni 
tüketim kurulu ş lar ına ilgilerini çekmeye çal ış acağı z. Bu 
yolda, bizim uzun süreli hedeflerimizi korumak iç ın ki-
ş isel ve ortak tüketici ilgisini birle ş tirmeyi niyet ediyoruz. 

inanıyoruz ki, geli ş tiğ imiz bu yap ı  içinde, özel tarihsel duru-
mun meydan okumas ı na uygun bir cevaba sahibiz. Dünya koope-
ratif hareketi, daima, onun kavramlar ı  birle ş tirmesi ve onun ş e-
killerinin çokluğu ile karakterize edilmi ş tir. 

KAYNAK : Review of İnternational Co-operation 
Cilt : 70, Say ı  : 2, 1977 
(Hors van Heukel ıı m Almanya Federal Cumhuriyeti Cc-op Zent-
rale AG'nın Yönetim Kurulu Başkanıdır.) 
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TOPRAK VE TARIM REFORMU 
KOOPERATIFLERI 

Dr. Ahmet SAYLAM 
Zir. Yük. Müh. 

1 — DURUM 

Bilindiğ i üzere 1757 say ı l ı  Toprak ve Tar ım Reformu Kanunu 
10 May ı s 1978 tarihinden itibaren yürürlükten kald ırı lm ızt ır. Top 
rağı n verimli bir şekilde iş letilmesi, tar ımsal üretimin sürekli ola-
rak artt ırı lması , değerlendirilmesi ve pazarlanmas ı  ve milli kalk ın-
mayı  hızland ıracak tar ım yap ı s ı nın kurulmas ı  gibi amaçlara ula-
şabilmek için kooperatiflere büyük önem verilmi ş  olan kanunda 
onyedi bölümden bir bölüm bu konuya ayr ı lmış , kooperatifçilikie 
ilgili cari .mevzuat ın dışı nda 16 özel madde yer alm ış  idi. 

Yeni bir Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasar ı s ının hazır-
lanarak Bakanlar Kuruluna sunuldu ğu bu günlerde iptal edilen 
kanundaki kooperatifçilik ilke ve uygulamalar ının gözden geçiril-
mesinde yarar vard ır. 

iptal edilen kanun hükümlerine göre «Toprak ve Tar ım Re-
formu bölgelerinde tarımsal i ş letmelerin tek ba ş larına yapannya-
cakları  veya birlikte yap ı lmas ında fayda bulunan i ş leri yapmak, 
üretimin artt ırılmasm ı , değerlendirmesini ve pazarlamas ını  sağ la-
mak, Toprak ve Tar ım Reformunun gerçekle ş tirilmesine yard ımcı  
olmak amac ıyla» Toprak ve Tar ım Reformu kooperatifleri kurul-
mas ı  gerekmektedir. (mad. 70) 

Kooperatiflerin 71. maddede say ılmakta, girdi al ımları , tesis 
kurma, üretim planlamas ı , tüketim maddeleri tedariki, e ğ itim, 
konut yap ımı , birlikte yap ı lmasında fayda görülen hizmetleri yap- 
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ırak gibi konular ı n yan ı nda sigorta acenteljğ i ve mevduat kabulüd.e 
kooperatiflerce yürütülecek hizmetlere dahil edilmektedir, 

Ülkemizin genel ş artlar ı  ve ilk , uygulama bölgesi olarak ilân 
edilen Urfa'n ın özel durumu dikkate al ındığı nda belirlenen amaç-
lara ula şabilmek için kooperatiflerin kurulu ş  ve iş leyiş  esasları  
makül ve lüzumlu görülebilir. Ancak baz ı  hükümlerin klasik koo-
peratifçilik anlay ışı na ve tar ım ekonomisinin temel ilkelerine uy-
gunluğu münakaş a edilebilir haldedir, 

Kooperatiflere ortak olmay ı  düzenleyen madde «toprak da ğı -
tımmdan yararlanan çiftçiler, o bölgede kurulmu ş  veya kurulacak 
olan Toprak ve Tar ım Reformu Kooperatiflerine ortak olmak zo-
rundadırlar» hükmünü getirmektedir. (Mad : 74), 

Kurulan kooperatifler, «amaçlar ını  gerçekleş tirmek güçlerini 
artı rmak ve ortaklar ına daha yararl ı  olabilmek için Toprak ve Ta-
rım Reformu Kooperatifleri Birliklerini, enaz be ş  birlik de TTR 
Kooperatifleri Merkez Birli ğ ini» teş kil etmektedirler. (Md : 76). Bir-
lik ve Merkez Birli ğ i'nin (tek üst kurulu ş  olup merkezi Ankara'da-
d ır) kurulu ş ları  ve kooperatiflerin bunlara giri ş i de ınecburi tutul-
maktadı r. 

Kooperatiflerin kurucu ortaklar ına ait kat ı lma payları nın dört-
te biri TTRM taraf ından ödenmekte, «plân hedeflerine ve Toprak 
ve Tarım Reformu bölgesi programlar ına uygun» yat ı rımlar için 
«yatırım tutar ının yüzde yirmisinden az ve yüzde yetmi ş inden çok 
olmamak üzere» devlet katk ıs ı  ön görülmektedir. (Md : 81 - 82). Ay-
rıca kooperatifler, Birlikler veya Merkez Birli ğ i «yat ırım fonlar ı  
ile ilgili her türlü vergi, harç, resim ve benzeri muafl ık ve haklar-
dan» on y ı ldan az olmayan bir süre için istifade edebilmekte, 
«yörenin sosyo-ekonomik durumu gözönünde bulundurularak» bu 
muafiyet süresi uzat ı labilmektedir. (Md : 83). 

Ancak devletin, bütün bu kolayl ık ve yard ımlar ı  karşı lığı nda 
kooperatifler ve üst örgütlerinin çal ış maları  ve i ş leyiş leri üzerinde 
belirli bir yöneltim ve denetim mekanizmas ı  kurduğu da müş ahade 
edilmektedir. Her ş eyden önce yedi ki ş ilik kooperatif yönetim kuru-
lunda müdür, devlet taraf ından atanmaktad ı r. «Atamada, i ş in özel-
liğ ine göre, TTRM Araş tı rma ve E ğ itim Enstitüsünde eğ itim görmü ş  
ziraat veya orman yüksek mühendislerine ve veteriner hekimlere 
öncelik» tan ı nmaktad ır. Bu müdürler, «hizmetlerin kooperatif üye-
lerinin kendileri taraf ından yap ı labileceğ ine Müsteş arl ıkça 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 ış an müdürlere, bunlara ait te-
şebbüslerin y ı llık müsbet fiat farklar ından pay verilmesi» (Md . 77) 
hükmü göz önünde bulundurulduğunda, ileriki senelerde ortaya ç ı-
kabilecek baz ı  çok önemli mahzurlar ı  ş imdiden dikkate almak, ted-
birlerin! düşünmek gerekebilecektir. 

Ş imdiye kadar kendi mülkü üzerinde tar ım yapmamış , bilgi ve 
tecrübesi yok denecek kadar az, iletilecek yenilik ve teknikleri uy-
gulama bir yana, anlayabilmesi dahi çok zor olan kimseleri elbette 
kaderleriyle başbaş a bırakmak düşünülemez. Öğretim, eğ itim ve yti-
neltimlerinin belirli süre devletin yükümlülü ğünde olmas ı  tabiidir. 
Ancak bu sürenin al ınacak tedbirlerle k ısalt ı lrnas ı , tarımda verimli-
lik artışı na giden en emin yolun, iş letme baz ında hareket serbestli-
gine sahip özel mülkiyet anlay ışı n ın, tı kanmaması  zarureti gözden 
uzak tutulmamal ı dır. 

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 ş larının iş leyiş  biçi-
mi, bütün dünyada örnekleri görüldü ğü üzere kollektif bir i ş letmeci-
lige dönüşecek, yöneticilerin müsbet fiat farklarmdan pay alma avan-
taj ı , üyelerin hizmetleri yürütebilir hale gelmelerine engel olabile-
cektir. 

Gerçekten de devlet taraf ından kurulup yöneltilen, i ş letilmesi 
gruplarca yap ılan bütün tar ım faaliyetlerinin, bütün ülkelerde kollek-
tivist bir karakter göstermekte oldu ğu görülmektedir. Tar ım kesimin-
de ise böyle bir uygulama, büyük ölçüde, kaynaklar ın israfı  ve ve-
rimliliğ in düşmesi anlam ına gelmektedir. 

Kendisine kağı t üzerinde arazi da ğı tı lan, bütün i ş lemleri koope-
ratifçe yap ı lan, üretim politikas ı  üzerinde söz sahibi olmayan, daha 

, önce yanında çalış tığı  toprak sahibinin yerine kooperatif yönetimi-
nin geçtiğ ini gören çiftçiden üretim ve verim art ırıcı  teşebbüslerde 
bulunmasını  beklemek hiç te kolay olmayacakt ı r. 

2 — UYGULAMA : 

Konuya aç ıkl ık getirebilmek bak ı m ından, tarımda bürokratik 
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yönetim ve denetimin hâkim olduğu sosyalist ülkelerdeki durumun 
gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktad ı r. 

Tar ı mda üretimi etkileyen faktörlerin ba şı nda insan unsuru gel-
mektedir. I ş letmeci dedi ğ imiz mal sahibi çiftçi, kendi mülkü üzerin-
de, kendi yarar ı  için üretimde bulunduğunun bilincinde olmalıd ı r. 
Emeğ ini ve al ınterini kendine ait araziye katt ığı nı  hissedebilmeli-
dir. Bu psikolojik faktör di ğer sektörlerde ayn ı  ş iddetle etkili olma-
yabilir. Fabrikada, devaml ı  olarak bir düğ meye basmak, bir c ıvatay ı  
s ı kmak, bir göstergeyi gözetlemek türünde i ş ler yapan i ş çinin, nihai 
ürün üzerinde mülkiyet hissi duymas ı  dü ş ünülmeyebilir. Ama günle-
rini, aylar ı n ı  ve hatta y ı llar ın ı  belli bir ürünün yeti ş tirilmesine ada-
mış  çiftçiden ayn ı  hissizliğ i beklemek mümkün değ ildir. Hangi şart-
larda olursa olsun bu hissin yok edilebildi ğ i de görülmemi ş tir. 

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, mey-
venin % 66's ı  çok küçük özel parsellerden «dvor» elde edilmekte-
dir. Bu parsellerin toplam ı  °/0 5,2 milyon hektar ı  ancak bulmakta, 
kolhoz (kollektif çiftlik) lerin 750,5 milyon hektar, sovhozlar ın (dev-
let çiftliğ i) 282,5 milyon ha olan arazi mevcudiyetlerinin yan ı nda 
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 ş t ı rmac ı larca ifade edil-
mektedir. Yine ayn ı  ülkeye ait hayvan miktarlar ı  yı llara göre incelen-
diğ inde durumu daha iyi değ erlendirmek mümkün olacakt ır. 

Yı llar 
B. Baş  

(Milyon) 
K. Baş  

(Milyon) 
Domuz 
(Milyon) 

1928 60,1 107,0 22,0 
1832 38,1 47,6 10,9 
1923 31,5 37,3 9,9 
1942 79,8 113,0 40,0 
1947 47,6 70,0 10,6 
1955 58,8 103,3 34,0 

Bolş eviklerin iktidara geli ş i olan 1917 ekiminden hemen sonra 
(21 Kas ım) alınan tedbirlerle dü şen üretim, 1923'te uygulamaya ko-
nulan N.E.P. (yeni iktisadi politika) sayesinde artmaya ba ş lamış , köy-
lülere satabilecekleri bir miktar ürün b ırakı lmış tır. Böylece 1928 y ı-
lında hayvan say ı s ı  ihtilal öncesi seviyesine ula ş mış t ır. 1 Ş ubat 
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1930'da bu gidi ş  durdurulmu ş , zenginle ş tiğ i kabul edilen köylüler 
«Kulak» tasfiye edilmi ş , bunun sonucu üretimde büyük dü ş üş ler ol-
muş tur. 1935'de çiftçilere 0,25 - 1.0 ha. aras ında toprak, kümes hay-
`yanı , belirli say ıda hayvan sahibi olma imkan ı  tan ındığı ndan hay-
van say ıs ı  ve üretimde art ış  sağ lanm ış , 1942 yı l ında yine ihtilal ön-
cesi seviyeye ç ıkı labilmi ş tir. 

İ kinci Cihan sava şı  esnas ında devlet kontrolünün zay ıflığı  özel 
mülkiyeti geni ş letmiş , köylüler yine «zenginle ş miş ler» bunun sonu-
cu da daha önceki bütün muafiyetler kald ınlmış t ı r. Durum, 1947 ra-
kamlar ında görülen seviyeye indi ğ i için devlet yeniden baz ı  «taviz» 
ler vermek zorunda kalm ış , 1953 yazında yürürlüğe giren bu ted-
birler sonucu 1955 y ı l ında yine ihtilal öncesi rakamlar ına ulaşı l-
mış tır. 

Mülkiyet psikolojisi sadece özel mülkiyete konu olan hayvan-
cı lık ve tanrn kesiminde üretim art ışı  sağ lamakla kalmamakta, kol-
lektif çiftliklerde çal ış ma şevkine de olumsuz etki ederek bu alan-
da üretim düşüşün sebep olmaktad ır. 

Yine sosyalist uygulamadan örnek verecek olursak, Sovyet Rus-
ya'da 1938 y ı lında köylülerin % 22,6 s ı  kolhozlarda 50 i ş  gününden 
az çal ış makta idi. 1959 y ı lı nda özel bir kararname ile, bölgelere 
göre 60400 i ş günü çal ış ma mecburiyeti getirildi. Bu miktar 1942'de 
100 - 150 güne ç ı karı ldı . 1954 yı lında ise 100 günden daha az çal ı-
şan kolhoz üyelerine özel vergi sistemi uygulanmaya ba ş laruldı . 1954 
yı lında erkekler için 200, kad ınlar için 150 işgünü fiili çal ış ma mec-
buriyeti getirildi. Buna ra ğmen 1963 yı l ında çiftçiler toplam i ş gii-
nünün en az 0/0 40' ın ı  kendi iş lerinde değerlendirmekte idiler. 

Bu ş ekilde zoraki çal ış ma, bir üretim faktörü olarak eme ğ in 
ı sraf ına yol açmakta, y ı l sonunda, devlet hisseleri ç ı ktıktan sonra 
«birikmiş  işgünü» esas ına (residual shares) ve alt ı  - sekiz ki ş ilik 
mangalara «zveno» göre yap ı lan ödemeler de çal ış maya özendirici 
olmaktan uzak bulunmaktad ı r. 

Tarımda rasyonel bir i ş letmeciliğ i; toprak, iklim, canl ı  orga-
nizmalan dikkate alarak, makina, kimyasal maddeler v.s. gibi gir-
dileri, uygun teknoloji kullanarak devlet müdahaleleriyle birlikte 
pazar için en uygun birle ş im halinde tatbik edebilmek şeklinde 
düşünmek mümkündür. 

Büyük çiftlik i ş letmelerinden böyle bir kombinasyonu elde et-
mek 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 ı l b ırakmakta, 
bir yandan da gereksiz amortisman yüklemektedir. Üstelik böyle 
bir park ın idaresi, ücretinin ödenmesi, hatta tar ı msal i ş lemlere 
ba ş lanma yeri, yönü ve ş ekli dahi üyeler aras ı nda sürtü ş melere se-
bep olmaktad ır. 

Gerçekten de sosyalist ülkelerde üzerinde en çok durulan ko-
nulardan birisi ziraat alet ve ekipmanlar ın ın kullan ı l ış  ş ekli ol-
maktad ır. 

İ lk uygulamalarda her kooperatife kendi ihtiyac ı  olan makinay ı  
seçme hakk ı  tan ınm ış tı r. Bu durumda üyeler, fazla borçlanmamak, 
dolayı s ıyla üretimden daha fazla pay almak, gere ğ ine inanmamak 
v.s. gibi sebeplerle makinala şmaya fazla iltifat etmemi ş lerdir. 

Bu mahzurları  gidermek üzere kurulan Ziraat Alet ve Makina-
ları  Parklar ı  (M.T.S.) ise i ş letme seviyesinde ba şka sakıncalar do-
ğurmu ş tur. Kooperatif ihtiyaçlar ı  Bakanlar Kurulu Kararlar ı  ile ve 
planda belirlenen esaslara göre kar şı lanmış tı r. Merkezi plânlama-
nı n tesbit etti ğ i ihtiyaçlar ise genellikle çiftçilerin gerçek ihtiyaçla-
rı na , uymamaktad ır. 

Makina istasyonlar ırıdan yararlanman ın ücreti de tesbiti zor 
bir konu olmaktad ır. Bilinen usullerle çal ış ma saati üzerinden 
yap ı lacak 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 , topraklar ın verimine göre de-
ğ işen ayni ödemeler kar şı lığı  kolhozlara kiralamakta idiler. Böy-
lece devlet verimli topraklar ın rant ına dolayl ı  olarak el koymu ş  ol-
makta, fakir alanlardaki çiftliklerle e ş itlik sağ lanmaya çal ışı lmak-
tad ı r. Ba şka ülkelerde bunun tersine görülen bir uygulama da ve-
rimsiz alanlarda makina tedariki ve i ş letmesinde devlet sübvansi-
yonları clı r. 

Makina yan ında diğer sermaye ithali de büyük ve kollektif i ş -
letmelerde beklenilen olumlu sonuçlar ı  ortaya koyamamaktad ır. 
Aş ağı daki tablo, Çekoslovak tar ım ındaki bu durumu göstermek-
tedir. 

1934-38 1945 1953 1958 1960 1965 

Üretim değ eri 100 74,8 87,5 .99,3 104,2 102,3 
Makina-ekipman 100 123,6 154,9 188;9 238,7 373,0. 
Sermaye 100 120,5 168,2 217,7 309,9' 410,0 
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Üretim/sermaye 100 80,0 88,6 101,3 103,5 97,0 
Masraf-has ıla 
oranı  : 1,05 0,78 0,89 0,94 0,92 0,87 

Ayn ı  ülkenin bu bak ımdan Bat ı  Avrupa Ülkeleriyle kar şı laş t ı r-
ma= yapt ığı mızda ortaya ç ıkan durum da göstermektedir ki, yo-
ğun girdi kullanımına rağmen üretim faktörlerinin optimum kul-
lanımından bahsedebilmek çok güçtür. 

Çekoslovak ve B. 
Avrupa ortalama- 

sı 	(1934 - 38) 
Çekoslovakya (1966) 	B. Avrupa 

Tarım arazisi 100 96 97 
Iş gücü mevcudu 100 78 80 
Traktör 100 836 1.002 
Gübre 100 409 178 
At Sayı sı  100 83 65 
Üretim 100 99 125 
Üretim/adam-y ı l 100 124 156 
Masraf-has ıla oran ı  100 96 112 

3 — GÖRÜŞLER : 

Yukardan beri aç ıklanmaya çal ışı lan husus, 1757 say ı lı  kanu-
nun kooperatiflerle ilgili hükümlerinin, bürokrasinin kolay ına gele-
cek ve yaranna olacak bir tarzda uygulanabilrne ihtimalinin , nas ı l 
bir kaynak ı srafma sebep olabilece ğ ini göstermekten ibarettir. 

Yeni kanunun ç ıkışı nda ve uygulanmas ında, bu ı srafa engel ola-
cak, ülkemizin k ı t olan kaynaklar ı ndan reform hizmetlerine transfer 
edilen kı smının mümkün olan en iyi ş ekilde kullan ı lmas ını  sağ laya-
cak, üretimi art ırıcı  bir uygulamaya geçebilecek, baz ı  tedbirlerin 
yer almas ında zaruret bulunmaktad ı r. 

1 — Toprakland ınlan çiftçilerin e ğ itimine özel bir önem veril-
melidir. Bu eğ itim, reform bölgesi ilan ıyla birlikte ba ş hyabilir. 1757 
sayı lı  kanunun 53/2 maddesine göre «Toprak Dağı tı lacaklardan Ay-
nı  Grup içinde 'olanlar Aras ında öncelik s ıras ı » tesbit edilirken «ta-
rı ma iliş kin dallarda en az alt ı  ay eğ itim görmüş  olanlar» öncelik 
kazanmaktad ı rlar. Bu bak ımdan toprak talebinde bulunanlar o böl-
genin eğ itim merkezinde yoğun bir eğ itimden geçirilebilirler. 

Eğ itim sonuçlarına göre önceli ğ'e hak kazanarak toprakland ırı l-
mış  olan çiftçiler, 60. maddeye göre denemeye tabi tutulacaklar ı  üç 
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yı ll ı k adayl ık süresi içinde de i ş  ba şı nda eğ itilebilirler. Böylece koo-
peratif orta ğı  çiftçilerin bilgili, kendi kendilerini yönetebilir hale gel-
meleri sağ lanabilir, üzerlerindeki «Bürokrasinin a ğı r eli» kald ı rı labi-
linir veya çok hafifletilmi ş  olur. 

2 — Reform bölgelerinde üretici birim olarak kooperatifler de-
ğ il, i ş letmeler dikkate al ı nmal ı d ır. Böylece her i ş letmenin sahip ol-
duğu kaynaklar ı  en iyi , tarzda değerlendirmesine uygun ortam haz ı r-
lanmış  olacakt ır. Sa,dese i ş letmelerin eksikli'ğ ini duyduklar ı  girdi 
mini, pazarlama vs. gibi konularda kooperatiflere görev verilmeli, 
kooperatifler üretime do ğ rudan kat ı lmamalı dı rlar. 

Böylece çiftçilerin kendi mülkleri üzerinde, her türlü üretim va-
sı talanna sahip olarak, bilgili ve şuurlu bir tarzda çal ış maları  ger-
çekleşecek, reform faaliyetlerinin amaçlar ına ulaşmas ı , ekonomik, 
sosyal ve politik hedeflerine güvenle ilerlemesi mümkün olacakt ır. 

3 — Kooperatiflerin ve Birliklerinin çal ış ma alanlar ı nda, ihtiyaç 
duyulacak her türlü yat ı rı mı  önceden plânlamalan, tanmsal üretim 
yanı nda üyelerine gerekli malzemeleri temin edecek kurulu ş ları  ger-
çekle ş tirmeye ba ş lamalar ı  da dü şünülmeidir. 

Bu yat ı rımlar ve müesseseler, üyelere ek gelir sa ğ l ıyacağı  gibi 
yeni istihdam imkanlar ı  yaratacak, köy hayat ı nın yaş anabilir hale 
getirilmesine yard ı mcı  olacak, kooperatif merkezlerinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel her türlü ihtiyaca kar şı l ı k verebiecek cazibe mer-
kezleri haline dönü şmesini kolayla ş t ı racakt ır. 

Böyle bir dönü ş üm ise ülkemizin y ı llardan beri özlemini çektiğ i 
her yönüyle geli şmiş , maddi ve manevi yönlerden kayna şı p bütün-
leş mi ş  bir toplumun do ğmas ına büyük katk ı da bulunabilecektir. 
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