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THE TURKİ SH CO-CPERATIVE ASSOCIATION was founded at İstanbul 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 prevail'ng at that
date.
The Society changed its name into the «Turkish Co-operative Association» in
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved that in the light of its 33 years of cxprience and in accordance with
the requirements of the planned econorny era, the Statutes of the Association
should be re-written. The new Statutes drawn up accordingly were reviewed and
adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
The subject with which the Association is concerned, is theoretical and practical
:.o-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theoroctical and
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
engages in the following activities :
a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars. experts and authors to
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects
pertr.ining to co-operative movement and publisb them.
b.
Prepare or cause to be prepared standard states for the various types of
co-operatives.
e. Ma::e contacts nationally or internationally among all types of public and
private agencies, organizations, associations and persons on the subjects related
to co-operative rnovement, legislation and applications. and express its opinion on
:hese subjccts either directly or on request.
d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-operative conventions.
e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions
in different parts of the country on the subject of co-operatives.
f. Join as member those international organization and associations whose
objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquar -ters of the Association, closely connected
with the co-operative movement concept, legislation and application and composed of books, periodicals and brouchures in Turkish and foreing languages.
h. Participate in the conventions of international co-operative organizations,
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish
co-operative movement cornmonly known.
j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperative movement is ‘r ı dely diffused, 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
spezializing in the co-operaive movement are founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives
act as guide to them in every respect, and at the resquest of the member cooperatives in solving their management problems.
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU'NUN
KITAP YAYINLARI

Nurettin HAZAR,
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Kooperatifçilik Tarihinin kaydetti ğine göre, bu konuda ilk
eser, 1659 yılında İngiltere'de yayımlanm: ştır. Bu ülkede yerle şmiş
olan Pieter Cornelius Ploekhoy (1620 - 1700) adl ı bu felemenkliye
ait olan sözkonusu kitabın uzun bir ad ı vardı r : «Herkes:n Kendi
Malı Bulunan işyer:er:nde Hiçbir zorlama Olmaksızın Kend:s:ne
Uygun Gelen İş Dal'arında Meşgul Olmasına imkân Veren Refahl ı
Bir İnsan Topluluğunun bir Iktisadi Idarede veya Cumhuriyette
Bir araya Gelmek Suretiyle Milletlerin Yoksullarnu Mutlu Kalmak
yolunda Taslak» (1)
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Türkiye'de ise Kooperatifçili ğe dair neşredilen ilk kitap, Ahmet Cevat'ın (Emre) (1887 - 1981) Rochdale Haksever sincüleri
Hareketinin başarı ve sonuçlarının incelendi ği İngiltere gezisi dönüşünde kaleme aldığı 1912 tarihli «Iktisatta İnkilap; istihrak
Teavün Şirketleri» dir. (2) Şimdi aradan tanı 70 yıl geçmi ş bulunuyor.
Adı geçenc
e.;erden sonra Cumhuriyete ve hatta Cumhuriyetin
onuncu yılını kutladığı= 1933'e kadar ç ıkan kitapiann miktarı,
iki elin parmaklan ile sayılacak kadar az olmu ştur. (3) Bu y ıllardan sonra yurdumuzdaki kcoperatifçilik yay ınlarında hafif bir
lupırdama olmuştur. Nihayet son yılların nisbeten tel eserli dönemine gelinmiştir.
Türk Kooperatifçilik Kurumunun ilk kitap yayın tarihi 1934
dür. Yazarı bAirtilmeyen bu kitabın adı «Yapı Kooperatifierindir.
Aradan geçen 48 yıl içinde Kurum yay ınlarının sayısı E.5 i bulmuştur. Bunlardan 2 si teksir, 10'u bre şürdür. En çok kitap yayını 1966, 1969, ve 1981 yıllarında yapılmıştır. Bu yıllarda
4 er adet eser bast ınnuştır.
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Eserlerin 25'i Türk Kooperatifçilik Kurumu taraf ından
(anonim) hazırlanmış olup, kit apların üzerinde herhangi bir yazar adı bulunmamaktadı r. Geriye kalan eserlerin 10'u telif 16 s ı
tercümedir.
Harun PASTANO ĞLU 5 tercüme ile başta gelmektedir.
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Tercüme edilen kitaplar aras ında şunlar vardır : Büyük Fransız kooperatifçisi Charles Gide'in «Tar ım Kooperatifleri Sosyetesi»
(Çevirn Alaatetin Cemil TOPÇUBA ŞI) (1936) ve «Kooperatif ve
Ilkokul» (Çeviren Süleyman GöKEER) (1976) eserleri ile Henry
Faucherre'in «Kooperatif »i (Çeviren : Selâhattin &:5ZER/) (1951)
ve Gaston Defosse'un «Yoğaltim Kooperatifçili ği - Kuram ve
Teknik»i (Çeviren : Akil Koyuncu) (1949).
Mustafa Cuma 4 kitapla telif eserler yazarlar ın baş:nda gelmektedir.
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Kurumumuz; 1982 yılında bast ırılması kesinleşen 6 kitap
daha ne şrederek, Milli Kültürümüze armağan teti ği eserlerin sayısını 61'e yükseltme ği planlamıştır. Bu eserler şunlardır : 21 - 23 Aralık 1981 tarihleri aras ında gerçekleştirilen X Kcoperatifçilik Kongresini yabancılara tamtacak olan İngilizce «The Co-operative Movement In Turkey And Its Expected Developments», eski Ba şkanlarımızdan büyük dava adam ı Nusret N. UZGÖREN'in «Türk
Kooperatifçilik Kurumu», Üyelerimizden Maliye Bakanl ığı Daire
Başkanı Şaban ERKİI ET'in «Kooperatiflerin Vergilondirilmesi
ve Vergi Sorunları», Doç. Dr. Cemil KIVANÇ' ın «Türkiye
Ekonomisinde Tarım Amaçlı Kooperatif İşletmeleri» ve geçen
yıl Türkçe ve Ingilizcelerini ç ıkarch ğımız Kurum Broşürlerinin
Fransızca ve Almancaları.
Böylece bu yıl Türk Kooperatifçilik Kurumu tarihinde en
aşağı 6 eserle geçen yılların rekorunu kırmış olacağız.
Kooperatifçi selâmlar ımızia
(1) Dr. Helmut Faust, «Gcschichte der GenossenschaftsbeweguL ı g», sf. 4»,
Fritz Knapp Veilag, Frankufurt am Main - 1977.
(2) N. Hazar, «Kooperatifçilik Tarihi», sf. 241 - 242, Ankara 1970.
Selahattin SOZER İ ), «Kooperatif»
(3) Dr. Henry Fauchrre (Çeviren
sf. 27 - 28, T. Kooperatifçilik Kurumu yay ınları 4, Sebat Matbaas ı,
1951 - Ankara.

BOOKS PUBLISHED BY THE
TURKISH CDOPERATIVE ASSOCIATION
By : Nurettin HAZAR,
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Accordinsg to the histo:y of the cooperative movement, the
first book on this subject has been published in 1659 in England.
This book has been written by a Dutchman named Pieter Cornelius
Plockhoy (1620 - 1700) and has a very long title : «Draft on
Making Happy the Poor Citizens of Nations by br:nging a p osperous Human Soc:ely under an Economic Adrdnistration or
Republic where everyone will get engaged without forcin'f ,: in
work branches that suit the individual and at worksited which
'are owned by each individuale» (1)
In Turkey, the first book published on cooperative movement
is titled «Reform in Economy; Consumers Cooperative Compan'es»
dated 1912 which has been written by Ahmet Cevat (EMRE)
(1887 - 1961) upon his return from a visit to England where he
has studied the successful results of the Rochdale leaders. (2)
Since then 70 years have passed.
After the above mentioned book, the number of books published until the lKoelamation of Republic and even until 1933
when the 10th anniversary of the Republic has been celebrated,
have been very few. (3) After these years there was sort of a
movement in the cooperative puircatiens in Turkey. At last there
came the per:ed of comparitevely abundant works in this field.
The first book of the Turkish Cooperative Association has been
published in 1934. This book has been entitled «Housing
Cooperatives», the author of which has not been indicated. During
the 48 years passed, the numbr of publicatieons of the Assee!ation
has reached 55. Two of these have been reproductions and 10 of
them have been brochures. Most of the books have been puttshed
between 1966, 1969, 1971 and 1981. During these years four 4
books have been printed.
Of those books 25 have been prepared by the Turkish Cooperative Association anonimously and no names of a author
has ben indicated on the books. Of the remain:ng book 10 of them
are orignal books and 16 of them are translations.
Harun PASTANOGLN leads the list with five 5 translations.
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Among the translations are the following
«Agrieultural
Cooperative Society» by Charles Gide, the well known French
Cooperative Worker (Translated by Alaaddin Cemil TOPCUBASI)
(1936) and «Cooperative and Elementary School» (Translatedby
Suleyman GOKKER) (1976); «Cooperative» written by Henry
Fausherre (Trans!ated by Se!ahattin SOZERI) (1951); The book
written by Gaston Defosse, translated by Adil KOYUNCU with the
title of «Consumor Gooperatives - Teori ve Teknik» (1949).
Mustafa CURA lcads the list of the authors who have written
orig:nal books in this fie:d.
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This Association will increase the number of books included
in our nat:enal cuiture to 61 by pub:ishin r 6 more books in 1982.
Theso books are : «The Cooperative Movement in Turkey and Its
Expected Developments» wh!ch will be in Eniish to give information to foreigncrs an the Xth Cooperative Cong -ress held between
Deember 21 - 23, 1981; «Turkish Cooperative Associaton»
written by Nusret N. Uzgoren, a fonner president of the Association
and a:so a staunch defender of the cause; «Taxation of Cooperatives and Their Tax Problems» written by Saban ERKILET, a
Deputy Directcr General of Incomes of the Minisiry of Finanee
who is also a member of the Association; «Cooperative Managements w:th Agr:cultura Purp;r:es in The Economy of Turkey»
written by Doc. Dr. Cemil KIVANC; and the French and German
vers:ons of bookiets of the Association which hava been published
in Turkish and Eng:ish last year.
Thus, this year w:th 6 books we will break the record of al
the rast ye:ars ta the histoy of the Turkish Cooperation

Assocation.

With our coopratv regards.
(1) Dr. Helmut Faust, «Geschichte der Genossenschaftsbewegung», Page
45, Fritz Knapp Veirlag, Frankfurt am Main - 1977.
(2) N. Hazar, «History of Cooerative Movement» (Kooperatifcilik Tarihi),
Page 241- 242. Ankara, 1970.
(3) Dr. He.ıry Faucherre (Translated by Selahattin SOZERI) <Kooperatif»
Page 27 -28. Publication of Turkish Cooperative Association 4, Sebat
Matbaası, Ankara.
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ÜLKEMIZDE TARIMSAL KOOPERATIFLER İN

DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞI
❑

Hikmet B İÇENTÜRK

❑
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«Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri,
zekil ve maharetleri birle ştirmektir.»
K ATATÜRK

«Devlet, kooperatifçiliği geliştirecek tedbir:eri alır.»
Anayasa Madde — 51

Gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanda
yaşayan ve geçimini topra ğa bağlı toplum kesiminin üretim gücünü ve gelirini art ırmak ve yaşama düzeyini yükseltmek için tarımsal amaçlı kooperatifler, kalkınmanın temel araçlarından biri
olarak kabul edilmektedir. Yurt kalk ınmasında bu araçtan bugüne kadar ne ölçüde yararlamlnr ştır; bugün ne ölçüde yararlanılmaktadır; darboğazlar nderdir; gelecekte daha iyi yararlanmak
için alınması öngörülen tedbirler nelerdir; bu tebli ğimizde kısaca
bu noktalar tartışılacaktır.
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HIKMET BIÇENTORK

GIRI Ş :
Kooperatif kelimesi La' in men ş eli bir kelimedir. Co-ile, operare çal: şmak, cooperare birlikte çal ışmak demektir.
Kısaca iş ve güç birli ği anlamına gelen kooperatifcilik bir
İngiliz icadı değildir; Yabancı menşeli bir fikir ak mı da de ğildir.
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Ingiltere'de olsun, Dünyan ın diğer ülkelerinde olsun tarihin
çok eski devirlerinden beri insanlar belirli ekonomik, sosyal ve kültürel ih'iyaçlaruu kar şılamak üzere maddi ve manevi güçlerini
birleş tirmek mümkündür. Türk örf ve adetlerinin en iyi muhafaza ve devam ettirildi ği köylerimizde, hasat zaman ı köylülerin toplu halde ve sırasıyla birbifterinin ekimlerini biç'ikleri, köyün
bütün hayvanları/un beslenme ve bak ımı için müştereken bir çoban tuttuklar ı, peynir yapmak veya yağ çıkarmak için yeterli
sütü toplamak üzere hergün ürünlerini bir kornşuda toplad ıkları,
köyde okul, cami, yol gibi mü,ş 'erek fayda sa ğlı yan hizmetleri
birlikte ça ışarak yaptıkları hepimizce bilinmektedir. Bütün bu
misaller Türkiye'de kooperatifçili ğin çok eski bir geçmişe sahip
olduğunu doğrulamaktadır. Ancak kooperatif kelimesi ilk defa
ingilter:'Cle kullan ılmış ve ilkeleri ilk defa orada yaz ılı hale getirildi ği için biz de kcoperatifçilik tarihini İngiltere'den başlatt ı-,
yoruz.

TAR İ HÇE:

Bilindiği gibi Ingiltere'de 1844 yılında 28 dokuma işçisinin,
üyelerine ucuz ve ka'iteli tüke im mal ı temini için kurdukları
bir teşkilât, kısa zamanda başarıya ulaşmış ve bundan sonra kurulacak bu nevi te şkilâtlara örnek te şkil etmiş 'ir. Bu teşkilâtm
basar sı , takip ettikleri bazı ilkelere maledilir ki bunlar k ısaca;
teşkilâta serbes çe üye olmak veya üyelikten ayr ılmak, teşkilâtın
yönetiminde, sermaywine bak ılmaksızın her üyenin bir oy sahibi
olması , sermayeye y ıl sonunda sadece küçük bir faiz verilmesi,
kazancın üyeler aras ında te şkilâIlanyla yaptık'arı alışveriş oranında dağıt ılması, siyasi ve dini tarafs-zlık, peşin alışveriş, kooperatifçilik e ğitiminin sağ'anması gibi ilkelerdir. (Daha sonra 5 v 8.
ilkeler kaldırılıp yerine işbirli ği ilkesi getirilmiştir.)
Bu ilke'erden anlaşılacağı gibi kooperatifler öncelikle bir kâr
müessesesi değil bir tasarruf ve hizmet müessesesidir.

ÜLKEMIZDEKI TARIMSAL KOOPERATIFLER

9

Tüketim konusunda Ingiltere'de ba şlayan bu hareket kısa
zamanda ve değişik konularda Avrupa'ya, Asya'ya ve di ğer kıtalara sür'atle yay ıldı. Hareketin 1863 y_lında değerli devlet adamımız Mithat Paşa ile yurdumuzda da ba şlatıldığını görmekteyiz. ülkemizdeki kooperatif hareketi tar ım kesiminde ve kredileme konusunda başla' ılmıştır. Mithat Paşa Tuna valisi iken bölge çiftçilerinin kredi ihtiyaçlar ını karşılamak amacı yla ilin Pirot
kasabası nda «Memleket Sandıkları » adı ile ülkemizde ilk köklü
kooperatif te şkilatı/ıl kurmuştur.
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Bu teşkilatın finansmanı için köylüler kendi mülkleri olan
arazileri iş lettikten sonra artan zamanlarda bo ş olan Devlet arazisinin muayysn miktarını imece usulü ile ekecekler, mahsulü
ihtiyar Heyetleri idaresi vas ıtasıyla satarak bedelini ilçenin sandıklarına sermaye olarak vereceklerdi. Bu sand ıklar bilahare 1867
yılında yayınlanan bir nizamname ile Osmanl ı Devletinin di ğer
illerine de uygulanmıştır. Sandıklar kaza halkı tarafından seçilen ve «Sandık Eminleri» adı verilen 4 kişilik bir heyet taraf ından
idare edilirdi. Zamanla imece usulü ile çal -şmamış, köylüler bunu
angarya telakki etmişler; bu sebeple bu usul kaldırılarak bir çift
öküzü olan çiftçiden 15 kg. bu ğday alınmağa başlanmıştır.
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Sandıkların köylülere ikraz yapabilmesi için sermayenin en
az 200 altını bulması lazımdı.
Sandıklar çiftçilere şahsi kefalet veya rehinli kredi esas ına
göre kredi verirdi. Vade en az 3 ay, en çok 1 sene idi. Alman
kediye ayda % 1 faiz uygulan ıyordu. Bir şahsa verilen kredi azami
20 altın kadardı.
Bir zaman sonra artan kredi ihtiyac ını karşılamak üzere yeni
tedbirlere başvurulmuş ve 1883 yılından başlamak üzere aşar vergisine % 1 ilave yap ılmıştı r. Bu 'Y, 1 lik yaya «menafi hissesil denildiğinden bu sandıklardan «Menafi Sandıkları . denilmiştir.
Tarım sahasında kredi ihtiyacının mütemadiyen artmas ı, yeni
bir kredi te şkilatının kurulması gerektirmi ştir. Bu s:beple menafi sandıkları lakvolarak 1888 de Ziraat Bankas ı kurulmuş ve
sandıkların sermayesi bu bankaya aktanlm ış'Ar ki bu para 2 milyon altın lira idi.
Bu tarihten sonra ikinci Me şrutiyet'e kadar Türkiye'de kooperatifle ilgili herhangi bir harekete rastlanmamaktad ır. Nihayet
Izmir'de incir ihracatç ılarnun kurduğu «Figs Parkers» adlı Tröst'-
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HIKMET BIÇEN ORK

ten çok zarar gören incir üreticisini bu durumdan kurtarmak ve
onun tüccar ve tefeciye kar şı mali yönden bağımsızlığını sağlamak için 1914 yılında «Milli Aydın Bankası » adıyla bir kredi müessesesi kurulmuş, bu banka da 1. Dünya Harbi esnas ında incir
üreticisine yard ım gayesi ile «Kooperatif Aydın Incir Müstahsilleri Anonim Şirketi» adı ili Türkiye'nin ilk Tarım Satış Kooperatifini kuruldu. Fakat bu kooperatifde harpler dolay ısıyla faaliyetine 5 yıl kadar ara vermi ş, 1925 yılında tekrar faaliyete geçmiştir.
Gerçek anlamda kooperltifcilik Cumhuriyetten sonra ba şlamıştır. 1924 yılında Cumhuriyetin ilânından bir yıl sonra «1948
sayılı Itibari Zirai Birlikleri Kanunu» ç ıktı.

cy
a

itibari Zirai Birlikleri hem kredi, hem'de sat ış kooperatiflerinin görevini yapacakt ı. Bu kooperatifler çiftçi ortalçlarnun tar ımsal ihtiyaçlarına harcanmak kayd ıyla üç aydan bir yıla kadar vadeli ayni ve nakdi kredi da ğıtabilecek, ortak ürünlerin saklanması ve satışı işiyle uğraşacakt ı. Ne yazık ki uygulamaya gerekli
önem verilmedi ğinden kanundan beklenen sonuç almamad ı ve bu
kanunun yerine kaim olacak 1929 tarihli ve «1470 say ılı Zirai
Kredi_ Kooperatifleri Kanunu» ç ıkarıldı.
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Bu kanuna göre, işçi ücretleri, tohumluk, gübre, koruma ilacı küçük tarım aleti ve çift hayvan ı gibi işletmenin kısa vadeli
üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, köy, şehir ve kasabalarda
zirai kredi kooperatifleri kurulabilecekti. Bu kooperatiflere mevduat toplama yetkisi tan ının•ştı. Tarım Kredi ve Tarım Satış
Kooperatifleri konular ında görülen bu gelişmeler, nihayet 1935
yılı nda 2836 ve 2834 sayılı Tarım Kredi v,?.1 aTrım Satış Kooperatifleri Kanunlarının kabülü ile sonuçlandı. 30 Haziran 1936'da
da kooperatifçili ğin hamisi Ulu önder Atatürk Silifke'de Tekir'de bir tarım kredi Kooperatifi kurmu ş ve onun bir numaralı
üyesi olmuştur. Biz bu tarihi her yıl Türk Kooperatifçilik Haftasının başlaması olarak kutluyoruz.
1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu : 2,834 ve 2836 say ılı kanunlar dışında kalan bütün kooperatifler için geçerliydi. Ancak
son yıllarda kooperatifleri Türk Ticaret Kanununun genel hükümlerinden ç ıkararak müstakil bir kooperatifler Kanunu ç ıkarılması çabaları başarıyla sonuçlanmış ve 10 5.1969 da «1163 sayılı Kooperatifler Kanunu» yürürlü ğe girmiştir. Bu kanun, kendi bağımsız kanunları olan Tarım Satış ve Tarım Kredi Koope-

ÜLKEMIZDEKI TAR1MSAL KOOPERAT1FLER

ratifleri dışındaki bütün koop:ratifler için uygulanmaktad ır. Bu
kanunun kabulü ile kooperatiflerin üst örgütlenmeleri mümkün
olmuştur.
6.1.1970 tarihinde yay ınlanarak yürürlü ğe giren 1196 sayılı
erü'ün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Satış Kooperatifleri Genel Birli ği Kanunu» t'fıel olarak
tütünün kcoperatifler ve birlikler arac ılığıyla pazarlarıma,sula
ilişkin hükümler ihtiva etmektedir.

cy
a

1972 yılı nda 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifler Kanunu
da iptal edilerek yerine üst örgütleruneye imkân veren üreticiye
kredi sağlamak yanında makine elçipman temini, tesis kurma,
mevduat toplama gibi hizmetler de götüren 1581 say ılı «Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunun yürürlü ğe konuldu.

MEVCUT DURUM :

pe

Halen ülkemizde mevcut tarımsal amaçlı kooperatiflerin ba şlıcaları : Tarım Satış, Tar:m Kredi, Tütün Tar ım Satış , Toprak
ve Tarım Reformu Kooperatifleri ile, 1163 say ılı kanunla kurulan Köy Kalkınma, Toprak-Su, Orman Köylerini Kalk ındırma,
Hayvan üreticileri Tedarik ve Pazarlama, Su Ürünleri, Pancar
Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ve Çay İstihsal ve Satış Kooperatiflerlidir. A şağıda bu kcoperatiflerls ı ilgili kanunlar, bunlara
hizmet götüren kamu kurulu şları ve kooperatif ve birlik say ılarından bahsedilecektir.
a) Kooperatif Kanunlar ı :

Bilindiği gibi yurdumuzda tarımsal amaçlı kooperatifler çeş itli kanunlarla kurulmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bu Kanunlar :
— 2834 Sayılı Tarım Satış Koop:ratifleri ve Birlikleri Kanunu,
— 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,
— 1196 Sayıl ı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tar ım Sat ış Kooperatifleri Genel Bir-

liği Kanunu,

— 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu;
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Ayrıca :
— 6831 Sayılı Orman Kanunu,
— 1497 Sayılı çay Kurumu Kanunu,
— 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
— 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, (Halen
yürürlükten kald ırılmıştır.)
Bu kanunların ilgili maddeleri ve kanun niteliğinde olan Beş
Yıllık Kalkınma Planları.
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Bu kadar çok ve birbirinden farkl ı görüşlerle hazırlanan kanunların varlığı ve kooperatiflere hizmet götüren kamu kurulu şlarının çokluğu, dağınıklığı, aralarında koordinasyon noksanl ığı
ve hizmdetkrin uygulanmas ındaki farkl ılıklar bu konuda belli
bir politika izlenmedi ğini göstermektedir.
b. Kooperatiflere Hizmet Götüren Kamu Kurulu şları
Yurdumuzda kooperatif hizmetleri çe şitli Bakanlıklarm bünyelerinde bulunan çe şitli seviyzdeki hizmet b"rimleriyle yürütülmeye çal ışılmaktadır. Bu Baka.nl ıkların başlıcaları
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Köyişleri ve Kcoperatifler Bakanl ığı,
Ticaret Bakanlığı ,
Tarım ve Orman Bakanl ığı ,
imar ve İskân Bakanlığı ,
Sosyal Güvenlik Bakanl ığı,
Gümrük ve Tekel Bakanl ığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı .
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'dır.

Cumhurbaşkanlığmın Başbakanlığa yazdığı 7.7.1975 Tarih ve
4550 sayılı tezkeresi ile 1163 say ılı Kanuna göre kurulan tar ımsal
amaçlı kooperatifler (Köy Kalk ınma, Orman Köylerini Kalk ındırma, Su Ürünleri, Çay İstihsal ve Satış, Topraksu, Pancar ıstihsal ve Satış, Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama), Elektrik
Kooperatifleri ile 1757 say ılı kanuna göre kurulan Toprak ve
Tarım Reformu Kooperatifleri, Köyi şleri ve Kcoperatifler Bakanlığına, diğer Kooperatifler Ticaret Bakanl ığına bağ anmıştır.
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanl ığı :
1. — Kooperatifler Genel Müdürlü ğü
Bakanlık ağırlığını örgütleme, destekleme ve e ğitim çalışmalarını teşkil eden kooperatifçilik hizmetlerini bu Genel Müdürlükle yürütmektedir.
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Genel Müdürlüğün başlıca görevleri :
- Kooperatif giri şimlerini parasal ve teknik aç ıdan desteklemek,
— Bakanlığın hizmet kapsamındaki kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı lmak ve bu konuda anasözleşme, yönetmelik ve
tüzükler hazırlamak ve bu kooperatiflerin faaliyetlerini denetlemek,
— Kooperatifçiliğin gelişmesi için e ğitim ve araşt ırma yapmak, olarak özetlenebilir.

pe
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2. — Topraksu Genel Müdürlüğü :
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının Topraksu Genel Müdürlüğü bünyesinde Topraksu Kooperatiflerine hizmet götüren
diğ er bir ünite mevcuttur. Bu ünite Te şkilatlandırma ve Krediler
Daire Başkanlığıdır.
Bu Daire Başkanlığının görevleri : Su kaynaklarının geliştirilmesi, arazi islahı ve arazi toplulaştırılması gibi konularda Topraksu Kooperatiflerine teknik ve finansal aç ıdan rehber ve yazdımcı olmaktır.
Köyişleri ve Kcoperatifl ır Bakanlığının Köy Kalkınma ve
Topraksu kooperatifleri d ışındaki tarımsal amaçlı kooperatiflere
götürdü ğü hizmetler smırlıdır. Bunların başlıcaları kuruluş işlemlerinin tamamlanması ve eğitim konularında olmaktadır.
Köyişleri ve Kooperatifler Baka ık ğına bağlı kooperatiflerin
ve üst birlikkrinin yıllara göre dağılımı Tablo I ve Tablo II de
verilmiştir.
Tablolardan anlaşılaca ğı üzere Adı geçen Bakanlığa bağlı
kooperatiflerin bugünkü say ıları 11522 dir. Bunların 95 Birliği ve
2 de Merkez Birli ği vardır.
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı özel Kanunlarla kurulan Tarım Satış, Tarım Kredi ve Tütün Tarım Satış Koeperatiflerinden ba şka 1163
sayılı Kooperatifkr Kanunun göre kurulan ve Köyi şleri ve
Kooperatifler Bakanl ığına bağlananlar dışındaki tüm kooperatiflerin kuruluş, tesçil ve denetim hizmetlerinden sorumludur.
Ticaret Bakanlığına bağlı kooperatiflerin ve üst birliklerinin
sa,zılaxı Tablo III de verilmi ştir.
Tablodan da görüldüğü gibi bu Bakanlığa bağlı 14 çeşit ve
31219 birim kooperatif, 77 birlik, 1 merkez birli ği mevcuttur.
Bu durumda ülkemizde çeşitli kanunlarla kurulan 42.741
kooperatif, 172 birlik ve 3 merkez birli ği bulunmaktadır. Toplam
üye sayısı ise 5,5 rnilyondur.

TABLO: I — KĞYİŞLERI VE KOOPERATİLER BAKANLIĞINA BAĞLI OLAN KOOPERATIFLERİN YILLARA
GÖRE DAĞILIMI

14.11.1980
Kooperatif Türleri
1— Köy Kalkınma Koop.

Bağlı Olduğu Kanun
1163

S.

Kanun

2— Pancar Koop.
3— Or. Köy. Kal. Koop.
4— Toprak-Su Koop.
5— Hay. Hür. Ted. Paz. Koop.
6— Çay İstihsal ve Satış Koop.
7— Balıkçılık Koop.
&— Elektrik Koop.
9— Toprak Tanm Ref. Koop.
17:7 Sayılı Kanun
TOPLAM

c
e
p

Kaynak : Köyi şleri ve Kooperatifler Bakanl ığı

...

Toplam

1967-76

1977

1978

1979

1980

5811

243

435

651

301

7441

20

—

ayol

e...

1

21

a
y

ct
r-

2
C:7

rrı

649

193

337

256

177

1612

-ı
2>

1374

69

57

57

33

1590

kcıı

366

9

14

12

9

410

73

ı

s

3

3

85

250

19

34

23

11

337

13

—

—

13

i.-->
R
O
O
m
a2
1:>
--I
-n
rm

z2

12

13
883

1002

535

11522

.

TABLO: II — KÖYİŞLERİ VE KOOPERATIFLER. BAKANLIĞINA BAĞLI OLARAK KURULMUŞ OLAN
BIRLIKLERIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

14.11.980
Toplam

1979

1980

9

5

5

83

3

—

—

—

3

3-- Çay İstihsal ve Satış Koop. Birliği

6

—

—

—

6

4— Balıkçılık Koop. Birli ği

4

—,

—

—

4

1

~A

seemıe

9

5

1967-76

Birlik Türleri

1978

a
y
c
e

1— Köy Kalkınma Koop. Bir.
2— Toprak-Su Koop. Birli ği

5— Pancar Koop. Birliği
TOPLAM

1977

p

58

72

6

6

1
5

NOT: Yukarıda belirtilen 83 adet Köy Kalk ınma Kooperatifleri Birli ğinin ikisi Merkez Birli ğidir.

KAYNAK: Köyiş leri ve Kooperatifler Bakanl ığı

97

TICARET BAKANLIĞINA BAĞLI KOOFERATIFLER

TABLO: III

14.11.980

1— Tarım Satış
2— Tarım Kredi
3— Tütün Tarım Satış
4— Esnaf Kefalet
5-- Tüketim
6-- Yapı
7— Sanayi Sitesi Yapı
8— Nak'iye
9-- Temin ve Tevzi
10— Küçük Sanat
11— Yayın
12— Yardım
13— Sigorta
14— İstihsal Satış
TOPLAM

2834 Sayılı Kanun
»
1581
»
»
1196
»
»
1163
»
»
»
1163
1163
»
»
»
1163
»
»
»
1163
1163
»
»
1163
»
»
»
1163
»
»
»
1163
1163
»
»
1163
»
»

790
2108
12
772
3692
21616
178
969
189
623
11
5
6
248

p

a
y
c
e

Kaynak Köyişleri ve Kooperatifler Bakanl ığı

31.219

Birlik Merkez Birliği
Sayısı
Sayısı
23
9
—
25
11
4
—
2
—
2
1
—
—
—

—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

>MOIN331 13 13 1N>11 H

Bağlı Bulunduğu Kanun Sayısı

Kooperatifin Çeşidi
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4. F,ORUNTLAR
(1) 1163 Sayılı Kanunun kabulüne ra ğmen mevcut diğer kooperatif 'kanunlar ı ve çeşitli kanunlardaki kooperatifçilikle ilgili
hükümler yürürlüktedir.
Farklı görüşlerle hazırlanan ve kcoperatiflere farkl ı imtiyazlar sağlayan bu kanunların varlığı gerek kooperatifçilik ilkel:rine uygunluk ve gerekse Devletin destek ve himayesi yönünden
farklı uygulamalara neden olmaktad ır.
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(2) Kooperatiflere hizmet göt üren kamu hurulu ş7an•n çokluğu, dağınıklık', aralarında koordinasyon eksikli ği, daheler arasında hizmet tekerrürü, hizmetlerin uygulanmas ındaki farklılık,
Devlet yardım ve desteğinin etkinliğini azaltmaktad ır.
(3) Çeşitli kamu kuruluşlarının ellerindeki farkl ı imUnlardam yararlanmak için çkok zaman bir köyde birden fazla kooperatif kurulması zorunlu olmak? adır. Çünkü bir kurulu şun deste klediği kooperatifi di ğer bir kuruluş des'ek'ememekte ve çiftçiyi
kendi destekledi ği kooperatif türünde yeni bir kooperatif kurmaya zorlamakte ari r.
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(4) Türkiyede Kooperatif Enflasyonu Vard ır.

1163 Sayılı Kanunun 7 kiş i ile b'r kooperatif ve 7 kooperatifle bir birlik kurulmasına inüffin verdi ği için Türkiye'de kooperatif ve birlik enflasyonuna neden olmu ştur. Yedi kişi çoğu zaman
koopera'ifin yasal organlar ı/ıl kurmaya dahi yetmemektedir. Bu
Kanunla 49 köye sahip bir ilçede bir merkez birli ği ve Türkiye'de
aynı konuda çalışan çok sayıda merkez b'rlikleri kurulmas ı mümkün olmaktadır. Ni'ekim tar ımsal amaçlı köy kalkınma kooperatiflerinin KÖYKCOP ve HÜRKCOP olmak üzere iki merkez birliği vardır. Bu sayı daha da arttırlabilmektedir.
Kırsal alanda 36115 köy bulunmaktad ır. Köylere bağlı olan
mahalle, mezra, kom, oba, divan, çiftlik gibi küçük nüfuslu yerleşme wrlerlyle birlikte tüm kırsal alan yerle şme sayısı 86.0001

aşmaktadır.
Devlet bir yandan bu kadar çok ve da ğınık yerleşme birimine
hizmet götürme derdine çare olarak hizmet birim'erini azaltma
çabasındayken her köye bir veya birkaç kooperatif kurmak g!çerli bir politika olmasa gerek.
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Kooperatifçili ği ileri ülkelerde kooperatif say ıları gittikçe
azalmakta, fakat her kcoperatifin üye say ısı, sermayesi, yat ı rım
gücü, kısaca etkinli ği artmaktadır. Örneğin Bat ı Almanya'da
Raiffeisen tarım ve hizmet kooperatiflerinin say ıları 1948 - 19'76
döneminde 21261'den £440'a dü şmüş ; buna kar şılık üye sayıları
toplam 3 647.000 den 4.280.000'e yükselmi ştir. Bunların yıllık ciroları da birkaç misli bir art ış göstermiştir.
Türkiye'de tar ımsal amaçl ı kooperatiflerin sayısı 13 bini aşmıştır. Kamu Kuruluşları bunlara yılda en çok 2- 3 milyar lira
yardım ayırsa, kooperatif ba şına düşen 150 - 200 bin lira bugünkü
şartlarda bir muhasebecinin ayl ığın dahi karşılamaz.
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(5) Kcoperatif örgütlerde birim kooperatiflerle üst birlikleri
arasmda görev bölümü yoktur.
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Kademelerde birim kooperatiflerle bunlar ın üst birlikleri aynı
cins yat ırım yapabilmekte ve ayn ı faaliyetleri yürütebilmektedir.
Bu yüzden birbirlerinin hizmetlerini tamamlay ıcı değil, birbirlerine rakip olmaktad ırlar. Kcoperatiflere yard ım yapan kamu kuruluşları , yat ırımın cinsi ve büyüklü ğü bakımından daha çok
ortaklı , daha geni ş çevreye daha çok ve çe şitli hizmet vermesi
gerekli kooperatif birlikleriyle birim kooperatifler aras ında fark
gözetmemektedir. 1163 Say ılı Kanunda da birim kooperatiflerle
üst örgütler aras ında kesin bir görev ayr ımı yapılmamıştır. 1581
Sayılı kanunda bu konuda bir ilerleme varsa da yeterli de ğildir.
Kooperatif birimleri köylerde büyük yat ırımlara giri şmekte,
çoğu Devlet yard ımı olan finans kaynakları yatırım hakkında hiçbir bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler elinde heder olmaktad ır. Çok
zaman yatırımın büyüklüğü nedeniyle birkaç kamu kurulu şundan
yardım talep edilmekte, farkl ı politika, farkl ı kanun ve yönetmelikler ve farkl ı kriter uygulamalar ı nedeniyle, bir kuruluşun desteklediği yatırımı di ğer kurulu şlar desteklendi ği için yatırım süresi uzamakta, tesisler üretime geçememekte ve milyonlarca liral ık
kaynaklar kooperatifçili ğe bel bağlayanların iimitleriyle birlikte
topra ğa gömülmektedir.
(6) Ortaklık paylarının 1163 Sayılı Kanunla tayin edilen
30.000 TL. üst sınırı bugünkü şartlarda yetersizdir.
(7) Kooperatiflere Devlet yard ımı yapan kuruluşların teknik
kadroları yetersizdir. Kooperatiflere hizmet götüren kamu kuruluşları bu yardımları zamanında ve etkin bir şekilde kullandır-
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mak için yeterli teknik kadroya sahip de ğildirler. Kcoperatiflerin
yönetici kadroları da bir yat ırımı sonuna kadar takip ve kontrole
;eterli bilgi ve. yetenekien mahrumdurlar. Bundanr ba şka, bir yatıran' gerçekleştirmek için gerekli formaliteler çe şitli bakanl klar bünyesindeki çeşitli dairelerde ve uzun sürede ta,marnlanabS.1mektedir.
Bütün bu nedenlerle kooperatiflere ayr ılan Devlet yardımlarıyla yapılan yatırımlarda yıllık gerçekleşme oranı yüzde 50 nin
altındadır.
(8) Bazı Koeperatiflerde Amaç iyi Tayin Edilm:ml ştir.
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Üreticilerin koop ıratif kurmaktaki amaçlar ı tek başlarına
başaramadıkları işleri kooperatiflerine devrederek kendi i şletmelerini daha rasyonel hale getirmektir. Ba şka bir ifadeyle amaç, üyeleri üretiminin dışı nda tutarak faaliyet göstermek de ğil, üretim
safhasında onun yanında ve hizmetinde çal ışmak onun üre'imini kolaylaştırmaktı r. Bu bakımdan kooperatifler üyelerine girdi ve kredi saklarlar, onlar ın ürünlerini değerlendirip pazarlayarak, nihai tüketicinin o mala ddedi ği paradan daha yüksek oranda pay almalarını sağlarlar.
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Bazı kooperatifler çe şitli kamu kuruluşlarından sağladıkları
yardımlarla kendi üyeleri d ış- nda bir şirket gibi faaliyette bulunmakta ve üyelerinin üretimiyle ilgili güçlüklerini kolayla ştırrnada
bir çaba sarfetmemektedirler. Bu yüzden üyeler keoperatiflerine
karşı ilgisizdirler. Bazı hayvancılık kooperatifleri ve toprak tar ım
rEformu kooperatifleri buna örnek verilebilir.
(9) Birçok kooperatiflerde kooperatif ilkelerine ve kanunlara
uyulmamaktadır.
Birçok köy kooperatifleri yat ırımlarının finansman imkânlarau artırmak için üretici olmayan, köyde ikamet etmeyen, memur, asker, işçi gibi çeşitli meslek sahiplerini kooperatiflerine üye
kaydetmektedirler. Bunlara ilâveten yurt d ış nda çalışan işçiler,
belediye, özel idare gibi tüzel ki şiler de kooperatif orta ğı yapılmaktadır. Bunların kooperatifle bir iş ilişkisi olmayaca ğı ve kooperatif hizmetlerinden yararlarunayacaklar ı için risturn almaları da sözkonusu değildir. Tüzel kişiler özel kişiler gibi kooperatife üye olmaları gerekirken bazen kanunda 30 000 TL. ile s ınırlanan ortakl ık payının çok üstünde bir parayla kooperatife kaydedilmektedirler ki bu takdirde kooperatif hüviyeti yara almaktadır.
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Ayrıca bazı kooperatif kurulu şları yüksek kapasiteleri dolayısıyla ihtiyaç duyduklar ı hammaddelerin büyük bir miktarını ortak olmayanlardan sat ın almakta ve ürettikleri maddelerin ço ğunu da üyelerinden başkalarına satmaktadırlar. Bu tür kooperatiflerde üye kooperatif ili şkisi iyi kurulmadığından hakiki kooperatif sayılamazlar.
Bazı kooperatifkr üyelerinin talep etti ği hizmetleri karşılayacak imktmlardan yoksun olduklar ından üyeler kooperatiflerin;en başka kuruluşlarla iş ilişkisi kurarlar.
(10) Bazı kcoperatifler çal ışma konularını kooperatifçili ğe uygun seçmemektedirler.
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Bu konular vardır ki kooperatifçiliktm çok şirket statüsüne
uygundur. Kireç ocağı çalıştırmak, tuğla imal etmek gibi. Bu tür
faaliyetlerde gerek harnrnaddenin, gerekse üretilen mamül maddenin üyelerin üretim faaliyetleriyle direkt bir ilgisi yoktur.
(11) Kooperatif yat ırımları yurt sat hma dengeli da ğılmaımştır, ve yatırımlar birbirini tamamlar nitelikte de ğildir.
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örneğin birbirine komşu 3 ilimizde, Denizli, Kütahya ve Afyon illerinde kooperatifkrimiz 3 ayr ı meyve suyu fabrikası kurmuşlard•r. Bölgede meyve üretimi için yat ırımlar aynı ölçüde artmadığından hammadde belge dışından ve pahal ıya maledilecektir. Pazarlama konusunda da kurulu şlar birbirlerine rakip olacaklardır.
Kooperatiflerin hayvanc ılık yatırımlarında da yem bitkileri
üretimi, sanayi yemi üretimi ve hayvansal ürünlerin de ğerlendirilmesi ve pazarlaması bakımından aralarında bir entegrasyon
yoktur.
Bütün bu aksaklıklar projelerin birim kooperatifler baz ında
ele al'nması ve gerek kooperatif te şkilâtlarımn gerekse kooperatiflere yardım yapan kurulu şların yatırımları yönlendirememesinden doğmaktadır.
(12) Proje hizmetleri ve yat ırımların kontrolu önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.
Kcoperatiflere hizmet götüren kamu kurulu şları proje yapma
ve değerlendirme bakımından yeterli irnkânlara sahip de ğildirler
ve aralarında da bir işbölümü yoktur. Kooperatif üst kurulu şları
da bu konuya eğilmemişlerdir.
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Piyasada yapt ırılan projeler ise asker mektubu gibi belli yerleri doldurularak kullanı lan kalıplaşmış projelerdir.
(13) Devletin yatırım için ayırabildiği aynı kat kaynaktan
yararlanan kamu iktisadi te şebbüsleriyle kooperatifler ayn ı bölgelerde birbirlerine rakip işletmeler kurmaktad ırlar. Örne ğin aynı
bölgede faaliyet gösteren Süt Endüstrisi Kurumu ve Et Bal ık Kurulunun büyük kapasiteli tesisler, hammadde yoklu ğundan düşük kapasitkede çal ışırken aynı bblgedeki kooperatifler ekonomik
olmayan küçük işletmelerde üretim yapmaya çal ışmakta ve birbirlerinin hammadde kaynaklarını paylaşmaktadırlar.
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(14) Halen kooperatiflerimizin durumunu yans ıtan temel
istatistik! veriler yetersizdir.
Ülkemizdeki kooperatiflerin durumu, ekonomiye katk ısı, muhtemel gelişme trendi ve sorunlar ı hakkında sayısal bilgilerimiz çok
yetersiz olduğundan, kooperatifçili ğimize yön vermek ve sorunlarını çözmek bakımından görevli kuruluşları isabetli kararlar
alması çok güçtür.
(15) Tarımsal koop2ratiflerimizin finansman durumu en
önemli sorunlardan biri olarak çözüm beklemektedir.
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Kooperatif üyeleri halen taşınmaz mal karşılığı yeterli teminata sahip olmadıklarından bankalardan gere ği kadar yararlanamamaktadırlar Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdi ği krediler de
ihtiyaç karşılamaktan uzakt ır. Bu durumda çiftçi ürününü pazarlayan tüccar, kabz ımal, komisyoncu gibi üretti ği mal karşılığı
ona kredi veren, buna kar şılık yüksek faiz alan teşkilâtlanmamış
kredi müesseselerine ba ğımlı kalmaktadır. Bu da ürünlerini kooperatif yoluyla pazarlamas ını engellemektedir. Devlet yard ımları
da yine yatırım tn.2. işletme kredisi olarak birbirini tamamlar nitelikte çiftçiye ulaşmamaktadır. Bunlardan birini elde eden di ğerine sahip olamamaktad ır. T. C. Ziraat Bankası Kanununda kooperatifler lehine yap ılan değişiklikler şimdilik yegane umut kaynağımızdır.
(16) Kooperatiflerin e ğitim sorunu çözümlenemerni şi ir.
Birçok üniversite ve yüksek okullarda kooperatifçilik dersi
okutulmakta, mastır ve doktora programlar ı takip edilmektedir.
Ancak kooperatifleri bizzat kuran, yöne'en ve kooperatiflerin muhasebe, alım-satım. pazarlama ve di ğer teknik hizmetlerinde çal ışanların eğitimi yetersizdir. Bugünkü şartlarda kooperatifler; şe-
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hirde büyümüş, şehir konforuna al ışmış, köyde şehirde kazanacağından çok daha fazlas ını talep eden yüksek tahsilli kimselerden
yararlanma imkân - na sahip de ğildirler.
Kooperatiflerin daha fazla yararlanma olana ğı bulunan ticaret lisesi mezunları ve çiftçilerin hemen hemen hergün kar ş- laştıkları tarım mes:ek okullar ı mezunu ziraat teknisyenleri ise kalkınma plânlannda birçok defa öngörülmecine ra ğmen bu konuda yeterince eğitilmemişlerdir.
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Kooperatifler, kamu hizmeti gören tar ımsal kuruluşların teknik eğitim (Sulama, larmsal savaş, budama, aşılama, traktör bakım tamir ve sürücülü ğü) imkânlarmdan da yararlanamamaktadırar.
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(17) Kooperatiflerin denetim yetersizlili ği, bunların başarısını sınırlayan önemli etkenlerden biri olmakta devam etmektedir.
Halen kooperatifleri çe şitli yönden denetlemekle görevli Ticaret Bakanl ığı, Köyişleri ve Koop:ratifler Bakanl ığı ve ilgili diğer
kamu kuruluşları, kooperatiflerin çoklu ğu, bunları idare edenlerin
eği im durumları ve diğer çeşitli nedenlerle denetimde yeterli ölçüde etken olamamaktadırlar. Bugün tar ımsal amaçl ı kooperatifler di ğer ticari müesseselerde oldu ğu gibi ciddi bir denetime tabi tutulsalar yüzde 70 80 oran ında bir kısnurrn kapat ılması gerekir.
(18) Kooperatiflerin sabit masraflar ı ve işletme giderleri özel
sektöre göre çok yüksektir.
(19) Normal faaliyet göstermeyen ve devaml ı zarar eden kooperatifier tasfiye edilmedi ğinden zararlar büyümekte ve kooperatiflere güven azalmaktad ır.
(20) Kooperatiflere Devlet kaynaklar ından yapılan kredi yardımları geri dönmediğindon Devlet bütçesine yük olmaktad ırlar.
(21) Bazı kooperatiflerin yöntemine kamu i ştiraki ve aşırı himaye kendi yönetimine yetkili, kendi yöne'iminin sonuçlar ından
sorumlu şahsiyetli kcoperatiflerin geli şmesini engellemektedir.
(22) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda öngörülen «Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğin ve «Türkiye Kooperatifleri Dan - şma
Kurulu» bugüne kadar kurulamamıştır.
(23) 'üreticilerin kurduklar ı tarımsal amaçl ı kooperatiflerle
tüketicilerin kurduklar ı kooperatifle arasında hizmetlerin paylaşımı yönünden bir büünleşme sağlanamamıştı'.
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(24) Üretim planlamas ında yetki ve sorumluluk çe şitli Bakanlıklar arasında dağıtılmıştır. Yurt ölçüsünde uygulanan bir
üretim planlaması olmadığmdan bu konudaki kooperatiflerin de
bir rolü yoktur. Ancak pancar ,:;. kicileri istihsal kooperatifleri üretim bölgelerinde k ısmi bir üretim planlamas ı uygulamaktadırlar.
(25) Ureticilerimiz ürün sigortası ve sosyal güvenceden mahrumdur. Kcoperatiflerimiz bu önemli konularda bir görev üstlenmemişlerdir.
(26) Tarım arazilerinin aş.rı bölünmesi vız: belli ellerde toplanması mevcut yasalarla önlenememektedir.
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5. ÖNERILER

1. Mevzuat :
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Devlet genel kooperatifçilik politikasını tesbit etmeli; bu politikanın uygulanması için genel bir KOOPERATIFLER KANUNU
hazırlanmah ve yürürlükteki bütün koot+:ratif kanunlar ı aksak
tarafları günün şartlarına uydurularak bu kanun kapsam ında
birleş 'irilmelidir. Bu kanun genel hükümleri ihtiva etmeli, özel
problemlerin çözümünü kooperatiflerin ana sözle şmelerin bırakmalıdır.
Tarım işletmelerind9; minimum ve maksimum arazi geni şliği
yasalarla bölgelere ve verimlilik esas ına göre tesbit edilerek toprağın aşırı bölünmesi ve belli ellerde toplanmas ı önlenmelidir.
2. Teşkilâtlanma :

Teşkilâtlanma 2 grupta dü şünülmektedir.

a) Kooperatiflere hizmet götüren kamu kurulu şlarının teşkilatlanması :
Devletin genel kooperatifçilik politikas ından, bütün kcoperatiflerin kuruluş, tescil ve denetiminden, bunlar ın teşvik, yardım
ve yönlendirilmesinden sorumlu Devlet Bakanl ıklarından birine
bağlı _bir «KOOPERATiFLER MÜSTEŞARLIĞI» kurulmalı ve kamu kuruluşlarındaki ilgili iinitekr bütün imkanlarıyla bu teşkirata bağlanmalutr.

Bu sayede hizmet birimlerinin çoklu ğu, dağınıklığı arala-
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rındaki koordinasyonsuzluk, hizmet tekerrürü ve hizmetlerin uygulanmasındaki farklıl:klar gide:ilecek ve Devletin kooperatiflere götürdü ğü des' ek ve yardımlar etkinlik kazanacakt ır.
Müsteşarl ık, TTR Müsteşarlığı gibi kcordinatör bir kuruluş
olacak, tar ımsal amaçl ı ve tarım d şı olmak üzere 2 ana bölümde hizmetini yo ğunlaştıracakt ır.
Tarımsal kooperatiflere yap ılacak bütün yardımlar teşkilâta
bağlı YATIRIMLAR DAİRESİ emrinde tonlanacakt ır. Bunlar bölgesel ve sektörel denge gözetilerek ve üretim plânIa.mas na uygun
olarak hazırlanan projelerle kooperatiflere tahsis edilecektir.
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Müsteşarlığa bağlı kuvvetli bir ARAŞTIRMA ve EĞITIM MERKEZI kurulacak, bu merkez Devletin genel kooreratifçilik politikasını oluşturmak üzere ara şt rma yapacak ve kooperatifleri bu
politika doğsullusunda bilinçlendirecektir.
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Müs'eşarlığın diğer önemli bir ünitesi KOOPERATIII LER ISTATt.STİK DAİRESİ olacakt ır. Bu daire kcoperatiflerle ilgili her
türlü sayısal verilen toplayacak, de ğerlendirecek, Müste şarlığın
ve kooperaqf ilg:lerinin istifadesine sunacakt ır. Bu şekilde kooperatiflerin sorunlar ı ve çözüm yolları için daha isabetli kararlar
alınması mümkün olacakt ır. Bu çal: şma:::_r her y ıl KCOPERATİFLER ISTATISTIK YILLIĞI adı altında yayınlanacakt ır.
Müsteş arl ık Türkiye sat hında 20'yi geçmeyen bölge teşkilât ını kuracak, bu tc şkilat kooperatiflerin kurulu ş ve yat- rım talepleri
konusunda merkez örgütünü destekleyici hizmetleri yürütecektir.
b) Üreticilerin Te şkilâtlanma.sı :
Amaç : Üre'icilerin kcoperatifler şeklinde teşkilâtlanmasmm
amacı küçük tarım işletmelerinin geçim ekonomisinden ç ıkarıp
piyasa ekonomisine açılması , tarımda Devletçe öngörülen üretim
ve yatırım plan ve programlarının desteklenmesi, tarımsal üretimden elde edilen tasarruf' ann yine bu sektörde de ğerlendirilmesi, sanayici üretici ilişkilerinin düzenlenmesi, işletmelerin ıslah
edilmesi, kalitenin iyile ştirilmes ve kırsal alanda yaşıyanların gslir düzeyinin yükseltilerek şehirli - köylü va' andaş arasındaki
farkın asgari seviyeye indirilmesi, fiyat istikrar ı. arac:lann
kazançlarının üretici ve 1 üketicilere maledilmesi,
tatbikini te şvik, ihracat imkânlannın artırılması, demokrasi e ğitimi, karş:laşılan güçlükler karşısında birlikte hareket etme al: ş-

OLKEMIZDEKI TARIMSAL KOOPERATIFLER

25

kanlığuun kazamlması şeklinde özetlenebilir. Bir cümle ile ifade
ermek istersek tar ımsal kooperatifleşmeden amaç k ırsal alanda
yaşıyanları n ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sağlanması, şehirde yaşıyanların tüketim ihtiyaçlar ının giderilmesi, döviz gelirlerinin artırılmasıdır.
Görev : Kooperatifler yukar ıdaki amaçlara ulaşmak için;
toprak-su kaynaklar ının geliştirilmesi, toprak insan ili şkilerinin
düzenlenmesi, girdi ve kredi sa ğlanması, tarımsal araç ve gereçlerden toplu yararlanma, toplu mücadele, teknik hizmt (a şılama,
budama, tarımsal aletlerin bakım ve onarımı vs.) ekstenş 'n hizme',i, ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlamas ı gibi konularda
çalışacaklardır.
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Tarımsal üretim, di ğer iş kollarına nazaran zor, masrafl ı ,
riskli, zaman alıcı ve buna mukabil az kazançl ıdır. Tarıma girdi,
kredi sağl- yan ürünleri değerlendiren ve pazarlayanlar ın kazancı
çiftçilere nazaran çok fazlad ır. Onun için kooperatifler bu faaliyetleri üstlenecek bir taraftan üyelerinin gelirini art ıracaklar,
diğer taraftan onlar ın kendi işletmelerinde daha rasyonel çal ışmalarını sailıyacaklarclır.
Teşkilâtlanma Şekli : Teşkilâtlanma şekli fedaratif tarzda olmalıdır.
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Güçsüz, etkisiz ve başarısız kooperatifler ya tasfiye edilmeli
ya da diğerleriyle birleştirilerek zararlar ının devamı önlenmeli;
bunların yerine güçlü, ekonomik ve sosyal hayata etkili, Devlet
yardım ve yat ırımlarından büyük ölçüde yararlanabilecek tek tip
ve çok amaçl ı kooperatifler kurulmal ıdır. Bunun için her 5 - 6
köyle yakın ilişkisi olan merk,..2.1 bir köyde bir kooperatif kurulmalı, bu şekilde Türkiye'de kooperatif sayısı en çok 7 - 8 bin
seviyesinde tutulmalıdır. Türkiye 20 kadar kooperatif bölgesine
ayrılarak birlik say ısı da sınırlı tutulmalıdır. Ancak büyük bir yatırım gerçekleştirmek veya etkin bir pazarlama düzeni kurabilmek için bölge birliklerine dahil bazı kooperatiflerin daha az say ıda biraraya gelerek kooperatif gibi çal ışan PROJE B İRLiĞİ kurmaiarma yasal imkân sağlanmalıdır. Kooperatiflerin bölge te şkilatlyla Devletin kooperatife hizmet götüren bölge te şkilatı aynı
sınırlar içinde çal• şmalıclır. Bölge birlikleri de birle şerek TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER MERKEZ BtRL İĞİ'ni kurmalıdırlar. Kooperatif enflasyonunu önlemek için de 7 ki şi yerine en
az 20 kişiyle bir kooperatif kurulabilmelidir. Nitekim k&ty kalkm-
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ma kooperatifleri 1163 say ılı Kanunun kabulünden önce 20 kişi
ile kurulabiLmekteydi. Kooperatiflerin Devlet yard ımından yararlanabilmeleri için belli bir say ının üstünde üyeye sahip olma
şartı aranmalıdır.
Kooperatiflerle üst birlikleri aras ında kesin bir işbölümüne
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Köy grupları düzeyinde çal ışan birim kooperatiflerin yat ırımları , konu itibariyle üretime dönük olmal ı, bu kooperatifler
üyelerine girdi da ğıtımı , sürüm, ekim, dikim, tar ımsal mücadele,
sulama gibi hizmetler götürmeli ve bir ürün toplama merkezi
olarak çal ışmalıdır. Bu kooperatiflere yap ılacak yardımn üst, sınırı
da, tayin edilen. işleri yapacak miktarı aşmamalıdır.
Pazarlama ve imalat yat ırımları, toptan girdi temini ithalat
ve ihracat; proje birlikleri veya bölge birliklerince yap ılmalıdır.
Devlet ve diğer finans kuruluşlannca yapılan yardımlar da ölçüde büyük tutulmal ıdır.
Ihracat bölge birlikleri ad ına yapılmalı ancak merkez birliğinin markası/ıl taşımalıdır.
Merkez birlikleri şu işlelle meşgul olmalıdır :
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— Uzun dönem kooperatifçilik politikasının tesbitine ve uygulanmasında Devlete yard ımcı olmalı,
— Kanun, tüzük ve yönetmelikler hazırlamada Devlete yardımcı olmalı,
— Kendisine bağlı kooperatif ve.1 birliklerin yasal haklar ını
korumah,
- Kooperatiflere hizmet götüren Devlet kurulu şları ile koordinasyonu sağlamalı,
— Kooperatiflerin kuruluş, denetim ve yönlendirilmesiyle uğraşmalı ve bunların faaliyetlerini koordine etmeli,
— Diğer konularda çal ışan kooperatiflerle i şbiliğini sağlamalı,
— Kooperatif ve birlikleri yurtiçi ve yurtd ışında temsil etmen,
— Uluslaarası kooperatif te şkiratlanyla ili şkileri düzenlemeli,
— Kooperatiflem finansman kaynaklar ı temin etmeli,
— Bölge veya proje birliklerinin ithalat ve ihracatuu koordine etmeli,
Kooperatifçilik e ğitimi, yayını ve emsali faaliyetlerde bulunmalıdır.
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Bu şekilde aynı organizasyon içinde entegre olmu ş olan birim
kooperatiflerle birlikler ve merkez birlikleri birbirine rakip olmaktan ve birbirlerinin başarısını engellemekten kurtarılmış olacaklardır.

1163 Sayılı Kanunun öngördü ğü «Türkiye Milli Kooperatifler
Birliğin ve «Türkiye Kooperatifleri Dan ışma Kurulun en kısa zamanda kurulmalıchr.
3. Denetim
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Kooperatiflere hizmet götüren kamu kurulu şları , hizmetlerinin amacına ulaşması yönünden gerekli denetimi yapacaklard ır.
Bunun ötesinde kooperatiflerin yasalara ayk ırı her faaliyetleri diğer kuruluşlar gibi mevcut kanunlarla cezalandırılacaktır. Ancak
denetim suç arayıcı, cezalandırıcı değil kuruluşların yasalar çerçevesinde faaliyet göstermeleri için e ğitici, yol gösterici ve özendirici olmalıdı r. Bu bakımdan kooperatiflerin kanun tüzük ve ydnetmeliklere göre çal ışmalarını temin ve bu yolda kar şılaştıkları
güçlükleri yenmek için bir DENET İM BİRİMİ kurulmal ıdır.
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Bu birim, kooperatiflerin yasalara ve kooperatifçilik ilkelerine
göre çal ışmalarını denetliyec2ik, onlara iktisadi, mali, hukuki ve
diğer ilgili konularda danışmanlık yapacakt ır. Denetim birimi,
Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğine bağlı tarafsız müfettişlerden
oluşacaktır.

4. Yatınm:

Kooperatif yat ırımları bölge bazında ele alınmalıdır. bölge
birlikleri, kendi bölgzlerinin üretim planlamasına uygun olarak
ve üyelerinin ihtiyaçları gözönünde tutularak hazı rlanan entegre
projeler uygulamal ıdır. Entegre projenin her dilimi hammadde,
istihdam ve finans imkan ı düşünülerek bölge içine dmgeli olarak
dağıtılmalı ve yat ınmla ilgili kooperatiflerin teşkil edecekleri proje birliklerince gerçekle ştirilmelidir.
Koopeatifkr öncelikle üyelerine hizmet götüren kurulu şlardır.
Bu bakımdan yat ırım konusu ve kapasite tayininde mevcut ve potansiyel üye sayısı dikkate al ınmalı ve üye dışı faaliyetler sınırlı
tutulmalıdır.
Yatırımlarda birim kcoperatifler ve birlikler aras ında, yannm cinsi ve büyüklü ğü bakımından bir uyum gözetilmelidir.
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Bütün kooperatif yat ırımları plan ve programlara uygunluğu
yönünden Devlet Planlama Teşkilatı denetiminden geçirilmeli ve
yatırım programlarında ayrı bir sektör «KOOPERATIF SEKTÖRÜ» olarak işlem görmelidir.
Aynı bölgede faaliyet gösteren kamu iktisadi te şebbüskriyle
kooperatifler, birbirinin faaliyetini tamamlay ıcı yatırımlar yapmalı ve birbirinin yatrunlarına ortak olmalıdırlar.
5. Finansman :
Kooperatif yat ınmlarınnı finansmanı için başlıca iki kaynak
vardır. Kooperatiflerin öz kaynaklar ı ve dış kaynaklar.
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a) Kooperatiflerin öz kaynaklar ı : Bunlar ortakl ık paylarından ve risturndan ayrılan paylardan oluşan yat ırım fonlarından
meydana gelir. Kanunda ortakl ık paylarının 30.000 TL. ile sınırlanması sermaye birikimi bak ımından mahzurludur. Bu miktar ın
kooperatiflerin genel kurullar ında art ırılma.sma yasal imkan sa ğlanmalıdır.
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Finansman bakımından devamlı olarak dış kaynaklara bağlılık, finansman kuruluşlarının kcoperatif yönetimi üzerindeki bas-.
kısım ve kontrolunu da birlikte getirmektir. Halbuki ba ğımsız,
demokratik ve gönüllü kooperatifçilikte amaç kendi kendini yönetim, kendi kendini denetim, kendi kendine yard ım ve kendi
finansmanın' temin olmal ıdır. Bu görüşte hareketle ortakl ık payı
yanında diğer oto finansman usullerinin de uygulanmasında yarar vardır. Bunların birkaçım smallyalım :
— Kooperatifler üye say ısını a.rtırrnalıd!r. Bu gayede hem ortaklık payı artacak, hem de fazla iş hacmi dolayısıyla kooperatif
tesisleri yük53:k kapasitede çal ışacak ve kooperatif fazla kâr sa ğlayacaktır.
— Üyelerin koperatifleriyle yapt ıkları alışverişler bir mukale ile azami ölçüde tut ılimalı d•r. Bu, üyelerin kooperatiflerinden
hizmet talebini art ıracak ve kooperatifkri yeni yat ırımlar yapmaya zorlayacakt ır.
— Yıl sonunda kooperatiflerin faaliyetlerinden do ğan kArın
veya maliyet fazlas ınm bir kısmının üyelere dağıtı lmadan önce
ihtiyat akçesinde tutulur. Bu kaynak fabrika ve in şaat yatırunlarından en ekonomik bir sermaye teşekkülüdür.
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Kooperatiflerin ortak dışı muamelelerinden kazand ıkları
gelirler genellikle dağıtı lmaz ve sermayeye ilave olunur.
— Koperatiflere kanunlarla üyelerinden mevduat toplama
yetkisi sağlanmıştı r. Bu da bir otofinansman usulüdür.
b) Dış kaynaklar : Koopqatifler üyelerinden ba şka borç veren şahıs ve müesseselerden (Özellikle bankalardan) ve Devlet
kredi ve yardımlarından da yararlanırlar. Bunların birkaçını sırahyahm.
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— Bazı kooperatifler sermaye temini için üye olmayanlara
tahvil satarlar, tahvil alanlar kcopera'if yönetiminde oy kullanamazlar. Ancak tahvillerin getirdi ği faizlerden yararlan ırlar.
— Bankalar verecekleri borca kar şılık teminat isterler bu teminat ya üyelerin sinirsiz sorumlulu ğu ile karştlanir ya da teminat olarak kooperatifin taşınır ve ta,şımaz malları ipotek edilir. Bazı bankalar bununla da yetinmeyip kooperatifin ba şarılı bir
yönetime, rantabl bir yat ırım ve işletme planına sahip olmasını
isterler.
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— Devlet yard ımlarına gelince : Anayasa ve kalk ınma planları kırsal alan kalkınması' bir görev olarak Devlete vermi ş ve
kovperatiflerin bu konuda bir araç olarak kullan ılmasını öngörmüştür. Ancak bu yard ımlardan ve kanunlarla sa ğlanan çeşitlimuafiyetlerden yararlanmak için bir tak ım kriterlere uymak zolundur. Önemli olan te şebbüslerin kooperatif vasf ını zedelemiyen
bir finansman planının uygulanmasıdır. Bunun için en uygun
yol kooperatiflerin finansman sorunlar ı çözmek, Devletçe yap ılan bütün yarthn fonlarını ve proje hizmetlerini tek elde toplamak ,bunlara ait kanun, tüzük ve yönetmeliklerden gelen bütün
farklılıkları P:idermek, koopratif yat ırımları için konu seçiminde,
proje hazırlanmasında ve uygulanması nda kooperatifkre hizmet
götürmek üzere iller Bankası statüsüne benzer s' atüde ve bir
yatırım bankası niteliğinde kooperatifferin de orta ğı bulunduğu
bir »KCOPERATIFLER BANKASI» kurulması veya T C. Ziraat
Bankasını bu hizmetleri görecek tarzda reorganize edilmelidir.

8. Eğitim :
Kurulması öngörülen Kooperatifler Müste şarlığı bünyesinde
faaliyet gösterecek olan ara ştırma ve eğitim merkezi, Devletin
kooperatifçilik politikası yönünden her seviyede e ğitim yapmalı,
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aynı zamanda çeşitli kuruluşların yaptığı eğitim çalışmalar=
yönlendirmeli ve denetlemelidir. Bunun yanında bütün kooperatiflere personel yeti ştirme bakımından ticaret liseleri ve tar ım
meslek liselerinin ders programlar ı kooperatifçilik yönünden zenginleştirilmelidir. Bundan başka kooperatif merkez birlikleri kendi
personelinin eğitim ihtiyacını karşılamak üzere birer «E Ğitrim
MERKEZline sahip olmalıdırlar.
7. trün Sigortası :
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Kooperatifler üretim ve pazarlama esnas ında doğacak zararları karşılayacak bir sigorta sistemine sahip olmal ıdırlar. Bu. bir
taraftan kooperatiflerde üyelere da ğıtılan risturrı'dan bir kısmı
ile RISK FONU teşkil ederek, di ğer taraftan önemli bir kooperatif
türü olan SIGORTA KCOPERATIFOLIĞkni geliştirmekle gerçekleştirilecektir.
8. Sosyal Güvenlik
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Çiftçiler kooperatif hizmetlerinden yararland ıkları oranda kabullenecekleri bir prim ödemek suretiyle Ba ğ-Kur sistıminre benzer bir şekilde SOSYAL GÜVENLIK sistemine kavu şturulmalıchrlar.
SONUÇ:

Sonuç olarak tarımsal amaçlı kecçaı atifler kırsal kalkınmanın vazgeçilmez bir arac ıdır. Bu araçtan azami derecede yararlanmak ve geleceğe ümitle bakabilnıek için tebliğimizde öngörülen
tedbirlerin alınması gereğine inanıyoruz.
Ayrıca dünya'da kooperatiflerin genel geli şme trendi incelendiğinde gelişmiş ülkelerde gerek üretimde, gerek imalatta, gerekse pazarlamada kamu ve özel sektörde oldu ğu gibi kooperatiflerinde: süper işletmeler devrini tamamlad ıkları ve hiper işletmeler
şekline dönüştiikleri görülmektedir. Bu da ancak mevcut kooperatiflerin birle şerek daha büyük *sermayen, daha güçlü ekonomik
üniteler teşkil edip üst örgütlenmekrini tamamlamalar ıyla mümkün olmuştur. Bundan başka yurt içinde çe şitli konularda çal ışan kooperatifler arasmda entegrasyonu, yurt içinde ve d ışında
çok uluslu şirketlere kar şı milli ve milletlerarası wviyede kooperatifler aras ında dayanışmayı başarının temel şartı saymaktayız.
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ÜLKEMİZDEKİ TARIMSAL KOOPE'RATIFLERIN
DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECE ĞI
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❑

I — TARIM SEKTÖRÜ VE KCOPERATIFLE ŞME İIiTİYACI

Tarım Sektörü Ülkemizin ekonomisinde en önemli yeri almakta ve dolayısiyle tarım sektörünün ekonomideki payının azalmasma neden olmasına rağmen, halen nufusumuzun % 5.6 s ı kırsal
kesimde yaşamakta, GSMH'nın % 22,6 sıvı tarım sektörü oluşturmakta ve ihracat ımızda tarımın payı % 4 i bulmaktad ır.
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Sanayinin ham maddesinden önemli k ısmını Tarım ürünlerinin teşkil etmesi yanında, Sanayi sektörü önemli miktarda Tarım sektörünün ihtiyacı olan girdileri, yardımcı maddeleri ve donatım araçlarını karşılamak üzere üretimde bulunmaktad ır. Bu
haliyle sanayi sektörünün geli şmesine önemli derecede etken olmakta ve katkıda bulunmakla da tarım sektörünün önemi daha da
ar t maktadır..
öte yandan, yalnız kendi yiyece ğimizi ve giyeceğimizi değil,
komşu ve diğer ülkelerin nüfusunun beslenmesini teminde sosyal,
ekonomik ve politik nice yararlar vard ır. Ülkemizin kalkınmasında
gerekli üretim araçlarını n ve di ğer tüketim maddelerinin ithalini
temin için ihtiyaç fazlas ı tarım ürünlerinin ihrac ında zorunluk
vardır.
Bu önerninden dolayı üretimin artırılması , iyileştirilmesi, iyi
pazarlanması , ona göre faaliyetin planlanmas ı ve uygulamada
bulunulması gerekir.
Tarım kesimindeki işletmelerden % i1O i küçük aile i şletmeleri olup, bunların daha fazla üretimde bulunabilmeleri ve azami
yararı sağlıyabilmeleri için,
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a) Tohum, kimyevi gübre, tarı msal ilâç gibi girdileri ve traktör, pulluk, motopomp, iş ve çift hayvanlar ı gibi donatım araçlanm ve ambalaj maddeleri gibi diğer gereçler! tedarik etmeleri,
b) Çapalama, sulama ve hasat faallytztlerinde bulunmalan,
c) Ürünün depolanması , mamül veya yarı mamül hale sokulmak üzere işlenmesi, taşınması,
d) ürünün pazarlanması,
gerekmektedir.
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Diğer Tarım faaliyetlerinden hayvanc ılık, arıcılık, tavukçuluk, su ürünleri üretiminde de benwr faaliyetler, ihtiyaçlar ve sorunlar söz konusudur.
Küçük tarım işletmelerinin sözü edilen ihtiyaç maddelerini
temine ve faaliyetlerde bulunabilme ğe mali güçleri r:terli olmadığı gibi, dış kaynaklardan kredi yoluyla temin için güvence gösterebilecek karş:lıklan da yoktur.
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Bu durumda en makül hal çaresi üreticilerin dayan ışma yoluyla zayıf mali imkanları/ıl kuvvetlenmektir. Bu kuvvet, ancak, Kcoperatif kuruluşu bünyesinde oluşabilir.
Devlet bu hususta Anayasamızın 51. maddesinde yer alan
«Devlet Kooperatifçili ğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri al ır»
hükmü ile görev ve davran ışını ortaya koymuştur. Tarım Kooperatifleriyle ilgili 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
ve 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklikleri Özel Kanunları çıkanInrş ve ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre de tar ımsal amaçlı Kooperatiflerin kurulması mümkün olmuştur.
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planında ise «Kooperatifle şmenin, tarımsal w, kırsal alanda gelişmenin temel araçlarndan biri oldu ğu,
tarımsal girdilerin temini ve üretiminin de ğerlendirilerek pazarlanmasnun Kooperatifler kaanliyle yapılması ve kooperatif faaliyetlerinin teknik ve mali yönden kredi ve hlr. şeklinde yardımlarla Devletçe desteklenmesinin gerekli oldu ğun belirtilmiştir.
Büyük Onderimiz Atatürk «Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvisitleri, zekâ ve maharetleri birle ştirmektir.» deyimleriyle
Kooperatiflerin önemini gayet özlü şekilde belirtmişlerdir.
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II — MEMLEKETLVIIZIIE TARIM KCOPERAT İFÇİLİĞİNİN
TARIHÇESI
1 — KREDI KOOPERATIFLERI
— Memleket Sandıkları :
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Memleketimiz Kooperatifçili ğinde ilk adım büyük Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından Niş Vilaye*.i Valisi iken Pı ot kasabasında Kurdu ğu «M:m7eket Sand ığı » ile al ılm- ş ' ır Memleket Sandıkları 1863 yılında «Memleket Sandıkları Nizamnamesi» ile revlet mevzuatında yer almış ve bütün illerde kurulmas ı iamim
Bu sandıklar, çiftçilerin zararl ı kredi yollarına başvurma'arını ve ürünlerini tefecilere yok r ahasına kaptırmalarını önlemek
amacım gütmektedirler.
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Memleket Sandıklarında önce imece usuliyle ve zenginlerin bu
usulden kaçınmaları üzerine her çift öküz ba şına 1 orlanan yarım
kilo tarım ürününün sat ış bedelinden sermaye birikimine gidilmiş ve ihtiyaç sahibi çif'çilere % 1 faizli, 3 — 12 ay vadeli 20 liraya kadar kredi verilmi ştir.
1867 yılında sandıkların sermaye sistemlerinin düzeltilmesi
maksadıyla aşar vergisini % 10 oranında «Menafi hissesi» adıyla
bir zam yapılmış ve bu isme izafeten sand ıklara «Menafi Sand ıkları» denilmiştir.
15 8.1883 tarihinde ç ıkarılan bir nizammame ile ınenafi sandıkları , Ziraat Bankas ına dönüştürülmüş ve çiftçlnill kredi'endirilmesi görevi de bu bankaca üstlenilmi ş'ir.
— İtibari Zirai Birlikler :
1924 yılında 498 sayılı « İtibari Zirai Birlikler» .A.anunu ç ıkarılmış ve buna göre, kurulacak kcoperatiflerde;
a) Çal ışma sahası birkaç köye kadar geni ş tutulmuş ,
b) Ortaklığın aynı çeşit ürün için olması uygun görülmüş,
c) Yönetim, Genel Kurulca seçilecek bir organa verilm' ş ,
d) Kredi dağıtım, tüketim maddeleri temini, ortak ürünlerini saklama ve satışı üstlenilm'ş,
e) Bölgesel birlikler kurulmasına imkân verilmi ş ve
f) Ziraat Bankasını n denetimine tabi kılırmış ve Bö'ge bir-
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liklerine bu Bankaca kredi aç ılması görevi verilmi ştir.
— Zirai Kredi Kooperatifleri :
1929 tarih ve 1470 say ılı kanunla kurulan kirai Kredi Koo-;
peratifleri,
a) Küçük çiftçinin tohum, gübre, i şçi ücretkıi tüketim maddeleri, tar msal araç ve çift hayvanlar ı gibi giderlerini kar şılamak
üzere, kedi vermesi amaçla/Ir/a ş,
b) Kuruluş işlemleri, denetimi ve finanman görevi Ziraat
Bankasına verilmiş,
c) Ortak Kredilerinek köyler için 500, /1 ve İlçeler için ise
loop liralık limit tanınmış:
d) il ve Pçelerde birlikler kurabilme ve, tar ımsal şirketlere
iştirak etme imkanı
Bu dönemde kooperatiflerin say ısı önemli sayıda artmıştır.
— Tarım Kredi Koop:Tatifleri :

1935 yılında 2836 sayılı kanunla «Tarım Kredi Kooperatifle-'
ri»nin kurulması yönüne gidilmi ş ve Zirai Kredi Kcoperatiflerinden 677 si bu statüye intibak etmi ştir.
Bu kanunla,
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a) Kredi limiti 15000 liraya yükseltilmi ş ve tarım satış kcoperatiflerinin konusuna giren ürünler için 3 y ıla kadar vadeli ikrazda bulunulmas ı şartlı olarak benlınsmmiş,
b) Bu kooperatiflerin finansman ı görevi Ziraat Bankas ına
verilmiş,
c) Ortaklarm mal varl ıklar' koopera4 iferehinli kabül edilmiş,
d) Tarım Satış Kooperatifleriyle yak ın ilgi kurulmuş' ur.
Birine ortak olan ın diğer koopeiratife de ortak olmas ı, birinden
çıkarılan ortağın diğerinden de ç ıkarı lması , orta ğın ürününü tarım satış keop:Tatifine teslimi ve. bedelinden önce 1 ar ım kredi
kooperatifine olan kredi borcunun mahsubu zorunlulu ğu getirilmişse de sonradan uygulama. da bu zorunluklarm hafifletildi ği
ve kaldınicliı P.örülm.üştür.
e) Kooperatif işlerinde Ziraat Bankasına bazı görev ve sorumluluklar verilmi ştir. Kooperatif Bankan ın talimatına uyma durumundadır ve denetimine tabidir.
— Tarım Kredi Koop:ratifleri ve Birlikleri :
1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı «Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri» kanunu ile,
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a) Kooperatifin faaliyet konular ı,
— Ortakları • çevirme ve donatma masraflar ını karşılamak
üzere, kısa ve orta vadeli kredi açmaiar ı ,
— Ortak ürünlerinin de ğerendirilmrisi,
— Müşterek kullanılacak makine. ekipman ve tesis edingmesi,
— Ortakların üre'im ve zaruri tükr:Vm maddeleri ile üretim
araçarının toptan sa ğlanması,
— El sanatlarının geliştirilmesi ve mamullerin de ğerlendirilmesi,
— Sosyal, kültürel konularda faaliyetlerde bulunu'ma.s ı ve
eğitim yapılması,
— Mevduat toplanmas ı, bankacılık hizmetleri ve sigorta acents1iği yapması ,
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Belirlenmi ş ' ir. Buna göre Koopera4 ifin çok yönlü faaliye' t e
bulunması amaçlanmaktadır.
b) Tarım Kredi Kooperatiflerinin bölge birlikleri ve bölge
birliklerinin ise «Merkez Birli ği» şeklinde üst örgü' erinin oh-şturulması sağlanm-ştı r.
c) 2836 sayılı kanunla Ziraat Bankasına vl:rilen grev ve sorumluluklar, b5"ge birliklerine ve Merkez Birli ğine devredilmiştir.
d) Tarım Satış KooperatiCeriyle zorunlu ilgiye yer verilmemiştir.
1 350.000 çif` çi alleinin ortak oldu ğu 2533 Tarım Kredi Kooperatifi 16 Bölge Birl; ğini oluşturmuşlar ve bölge birlik'eri ise
«Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ği»ni kurmuşlardır.

2 — SATIŞ KOOPERATIFLERI
— Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri :
1911 yıl•nda İımir'de incir ihracatç ılarının «Fig Pakers» ve
İncir alım satımına arac ılık eden kemisyoncu'arında «tncir Aronim Şirketi• adı ile örgütlenmeiminden do'ayı güç durumda kalan üreticiler kendi aralar ında te şkilatlanmak ihtiyacını duymuşlar ve bir araya gelerek «Ayd ın Illmayeci Zürra A. Ş.» ni kurmu şlardır. Bu şirket başarılı olamarru şt- r.
İ ncir üretimine kredi açarak çift çileri t efeci ve komisyoncularm •Elinden kurtarmak ve kurulmas ı düşünülen sat ış kooperatifine yardımda bulunmak üzere 27.3.1914 de faaliyete geçirilen
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«Milli Aydın Bankası » sermayesinin % 90 m ı ikraz edip güç duruma düşünce, Bankayı desteklemek amac ıyla aynı yıl, «Kooperatif Aydın incir Müstahsilleri Ortakl ığı n adıyle bir satış kooperatifi kurulmuştur. Bu kooperatifin çe şitli yerlerde açt ığı ambarlar
sonradan Kooperatif şekline dönüşmüştür. Beş kooperatif 1933
yılında «Aydın Zirai Sat ış Kooperatifi İttihadı» adı ile ilk Kooperatif Birliğini kurmuşlardır.
Memleketimizde düzenli sat ış kooperatifleri 1935 y ılında çıkarılan 2834 sayılı «Tarı m Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri« Kanunu ve 1937 yılında onaylanan kooperatif ve Birlik anasözle şmeleri ile kurulup gelişmeğe başlamışlardır.
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a) Bu kcoperatiflerin faaliyet konular ı ,

— Ortak ürünlerine devaml ı sürüm ve alıcılar bulmak,
— Luzümunda bu ürünleri ham madde olarak işlemek ve
böylece elde edilen maddelerin sat ışını yapmak,
— Iç ve dıştaki aracılara giden kazancı üreticilere mal ederek, durumlarını yabancı ülkelerdeki üreticilere kar şı kuvvetlendirmek,

pe

— Piyasada düzen vErrici bir yer alarak fiatlar ın zararl ı dalgalanmalarmın önüne geçmek, ürünlerin en iyi fiatlarla. pazarlanmasım yapmak,
— Yurt ürünlerinin standartlaştırılmasmı, üreticilerle ihracatçılara düşen işleri gerçekleştirmek,
— Ortakların üretim ihtiyaçlar ına yarayan her çeşit araç ve
gerzçleri toptan ucuz olarak edinip da ğıtmak gibi ihraç ürünlerini
ucuza maletmek, kalitesini iyile ştirmek, sat ış kapasitesini art ırmak ve bunların dış piyasalarda en iyi fiyatla sat ışını sağlamak,
Olarak belirlenmiştir.
b) Hükümetçe görülecek luzüm üzerine kar-zarar sonucu
Devlete ait olarak üreticinin korunmas ı maksadıyla, ürünün diğer fiatına alınması görevi bu birliklere verilmektedir.
c) En az üç kooperatif birliklerini kurabilirler.
d) Kooperatifin kredi ve banka i şleri Ticaret Bakanl ığının
direktiflerine uygun larak Ziraat Bankas ınca üstlenilmektedir.
e) Kooperatif ve Birlikler Ticaret Bakanl ığının ve Ziraat
Bankasının denetimine tabidir.
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Halen 674.026 üreticinin ortak oldu ğu 826 Tarım Satış Kooperatifinden 23 Birlik halinde te şkilatlanmıştır.
— Tütün Tarım Satış Kooperatifleri :

1970 yılında çıkarılan 1196 sayılı kanunla,
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— Ortak ürünlerinin iyileştirilmesi,
- Girdilerin toptan ucuza sat ın alınması,
— Tütünlerin depolanması , saklanması, işlenmesi,
- Ortaklarm ürünlerinin pazarlanması,
- Ortakların kredi ile ilgili işlerinin yürütülmesi,
Amaçlanarak kurulmaları yönüne gidilmiştir.
3 — 1163 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN TARIM
KOOPERATIFLERI

Ticaret Kanununun Kooperatif Şirketlerle ilgili hükümlerine
göre koopratifler kurulmu ştur. 24.4.1969 gününde kabul edilen
ve 10.5.1969 gününde yay ımlanıp üç ay sonra yürürlüğe giren 1163
Sayılı aKooperatifler Kanunu ile Kooperatif Kurulu şları ayrı bir
düzenlemeğe tabi tutulmu şlardır.
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Bu kanun hükümlerine göre kurulan Kooperatifler kendi anasözleşmelerinde belirtilen amaçlar ını gerçekle ştirme yolunda faaliyet göstermektedirler. Bunlardan tar ım kesiminde faaliyette bulunanları şöyle tanıtabiliriz.
— Köy Kalkınma Kooperatifleri :

Bu kooperatifler Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanl ığınca
1965 yılında çok amaçl ı olarak kurulmuştur.
— Köy tarım faaliy!tini düzenlemek ve yönetmek, çiftçi i şletmelerini verimli ve kazançl ı çalışır duruma getirmek,
- Pazarlamay ı düzenlemek, ilgili tesisleri kurmak,
— Üretim, tüketim ihtiyaçlarını karşılamak,
— Finansman ihtiyaçlar ını karşılamak,
— Tabii kaynakların geliştirilmesi ve köy sanayinin kurulması çalışmalarına katılmak gibi,
Faaliyetleri benirnsemi şkrdir.
Bu kooperatiflerin kurulu ş ve faaliyetleriyle, Köy İşleri ve
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Kooperatif Bakanit ğı , Kooperatifler Destekleme Genel Müdürlü ğü
ilgilmmekedir. Bu arada kurulu ş, denetim, finansman konula,.
nyla ilgilidirler.
685.221 çiftçi ailesinin kurdu ğu 7626 yı bulan Köy Kalkınma
Kooperatifinden reKöy Koop» ve «Hür-Kcop» olan iki ayr ı Merkez
Birli ği kurmuşlardır. Köy Koop» un halen durumu ile tasfiyesi
sözkonusudur.
— Topraksu- Su Kooperatifleri
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Mevcut ana sulama tecislerinden alı nacak veya tar ım sahalarından ç karılacak suların tarımda kullanılmasiyle ilgili arazi tesviyesi, kanal, tar:a içi sulama ve drer ıa,? Pibi tesisleri kurmak
veya kurulmuş tesisleri işletmek ve bakım nı sağlamak amacını
gerçekleştirmek üzere kurulup faaliyet g..'ıstermekedir.
Bu koperatifin faaliyetl:riyle Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı yakınan ilgilenmektedir.
12750 çiftçi ailesinin kurduğu 1610 Kooperatif, 3 birlik faaliyet göcie_mektedir.
— Orman Köyleri Kalkınma Kooperatifleri:
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Orman köylü işbirliğini sağlamak ve gelir seviyesi dü şük olan
köylülerin ormana bask ısını azaltmak amacıyla,
— Ortaklann orman ürünleri alan ında iş irrık4nları yaratmak,
— Uygulanan tarımsal pro;Qlerin girdilerini temin etmek,
— Üretimin değerlendirilmesini ve paza ı lamasmı sağlamak
üzere
Faaliyet göstermektedir.
Yüzbine yakın köylü tarafından kurulan 1711 Kooperatif Orman bölgelerinde faaliyet göstermektdir.
— Pancar istihsal ve Sat ış Kooperatifleri :
— Pancar tar ımının geliştirilmesi,
— Ortaklarmın ihtiyacı olan tohum, tarım alet ve makinalzrı, taşıt, gereç, gübreyi
— İş ve çift hayvanlarını temin ve
— Ortaklar ıyla Şeker Şirketi arasında ahenkli bir çalışma
ortamı geliş i irmek üzere,
Faaliyet gösteı mektedir.
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Yönetim ve denetim:eri T. Şeker Fabrikaları A.Ş nce üstlenilmiş olup, finansmanları Şekerbank laraf_ndan yap ılmaktad:r.
Şeker Pancar ı bölgelerindeki 715135 üretici tara.findan kurulmuş olan 21 kooperatif birli ğini kurmuştur.
— Çay İstihsal ve Satış Kooperatifi :
— Çay üretimini art ırmak,
— Üreticinin ihtiyac ı olan her türlü girdilerini ve donat ım
araçlarını ucuz fiatla toptan temini amac ıyla kurulmu şlard r.
11325 ortak ailesi, 86 kooperatif ve 6 s ı birlik halinde teşkilatlanmıştır.
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— Su Ürünleri Kooperatifleri :
1942 yılında,
— Balıkçıların üretim ve kredi ve pazarlama imkânlann ı geliştirmek,
— Balığın saklantnası ve tüketim m:rkezlerine ulaştırılmasında gerekli tesis ve araçlar ın tedariki amaçlannu ştır.
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Istanbul Bal ıkçılar cemiyetinin engellemeleri üzerine, bu
kooperatiflerin ba şarılı olamamaları üzerine 1953 yılında ç kanlan 6188 sayılı kanunla bu işle Ziraat Bankazı görevlendirilmi ştir.
Köy İşleri ve Kcoperatifler Bakanl ığınca mali yardımlarla
desteklendiği gibi, Ziraat Bankasmca da finanse edilmektedir.
— Toprak ve Tarım Reformu Kooperatireri
1973 yılında yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve Tarm Reformu Kanununun 70 inci maddesi gere ğince, Toprak ve Tarım Reformu Bölgelerinde, tar ımsal işletmelerin tek başlar ına yapamıyacağı veya birlikte yapılmasında fayda bulunan i şleri yapmak,
üretimin artırılmasın', değerlenclirilmealni ve pazarlarnas ım sağlamak, Toprak ve Tarm Reformunun gerçekle ştirilmesine yardımcı
olmak amacıyla kurulmazı ön görülmüştür. Bu itibarla Reform
bölgesi ilan edilen Urfa, Hilvan ve Akçakale'de 9 Toprak ve Tar ım
Reformu Kooperatifi kurulmu ş ancak Q. i faaliyete geçmi ştir.
Ancak, 1757 say ıl ı kanun ip' al edildi ğinden yürürlükten kalkıır ş olması nedeniyle 1617 sayılı Toprak ve Tarı m Reformu ön
tedbirler kanununa ili şkin 6 6.1.978 tarih ve 7/15817 say ılı Bakanlar Kurulu karar ıyla Reform Bölgelerinde kurulmu ş Toprak ve
Tarım Reformu Kcoperat ilferinin bundan böyle 1163 say ılı kooperatifle yasası kapsanrna girdi ği belirtilmiştir.
•
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Di ğer taraftan, yeni bir Toprak ve Tar ım Reformu Kanunu
konusunda Hükümetçe yap ılan çalışmalar devam etmektedir. Söz
konusu kanun yürürlü ğe girdiğinde getireceği yükümlüklere
göre faaliyette bulunaca ğı tabiidir.

III — TARIM KES İNIİNDEKİ KOOPERAT/FLERİN
DURUMLAR! VE SORUNLARI
1 — Gen:::1 Durum
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Tarı m kesiminde çiftçinin üretimi için gerekli girdileri, ihtiyaç ve tüketim maddeleri ile donat ım araç ve gereçlerini temin,
ürünün de ğerlendirilmesi, pazarlanm.as ı w buna ilişkin diğer işleri yapmak üzere faaliyet gösteren kcoperatiflerin hangi amaçla
tarih içinde kurulu ş ve gelişmelerini incelemi şlik.
Tarım kesimindeki kcopzratiflerin ortak,
Birliği sayıları ş5yledir.
Kr) nPER AT İFİN
TÜRÜ :

ORTAK
SAYISI :

birlik ve Merkez

BIRLIK MERKEZ
KOOP.
SAYISI : SAYISI : BİRLİĞİ

854
2.244
12
7.626

34
16
—
84

21
1.715
1 610

1

3.497.072

14.939
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Taııım Satış
594 939
Tarım Kredi
1.350.0.04
Tütün Tarım Satış
4.780
Köy Kalkınma
685.221
Pancar İstihsal ve
Sat.
715 135
Orman Köy-Kalk.
9,7 776
Toprak-Su
12.750
Hayvan Ürünleri
Tedarik ve Pazarlama 7.484
Çay İstihsal ve
11.325
Sat ış
16.752
Su Ürünleri
Toprak ve Tarım
Reformu
8:-3.3

ı
—
2

3

412
86
351

6
4

8
148

3
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Bir ailenin birden fazla kooperatife ortak oldu ğu (Örneğin
Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının % dan fazlası aynı zamanda o yerdeki Tarım Satış Kooperatifinin ve Pancar istihsal ve
Satış Kooperatifinin de ortağıdır) da gözönünde tutulacak ortak
çiftçi sayısını 2.2 Milyon olarak kabul edebiliriz.
Bu kooperatiflerin faaliyetlerinde; kurulu ş ve faaliyetlerini
düzenliyen ayrı mevzuatlar', amaç politikalar ında çakışma,
bağlı oldukları Bakanlıklarının çokluğu, faaliyetlerinde aks ıyan
yanlar, üst örgütlenme noksanl ığı, denetim zayıflığı nedenleriyle
karmaş k bir durum göstermektedir,
2 — Mevzuat Yönünden Kooperatifler
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Tarım Kredi Kooperatifleri 1581, Tar ım Satış Kooperatifleri
2834 ve Tütün Satış Kooperatifleri 11C+6, Toprak ve Tar ım Reformu Kooperatifleri 1757 sayılı kanun hükümlerine tabi olarak kurulup, faaliyet gösterdikleri halde, di ğerleri 1163 sayılı Kooperatifler kanunu hükümlerine tabidirler.
Kuruluşlarıyla ilgili işlemler Ticaret Bakanl ığının görev kapsamına, girmekte ise de tar ım kredi ve sat ış kooperatifleriyle
Ticaret Bakanl - ğı, Tütün Tarım Satış Kooperatifleriyle Tekel ve
Gümrük, diğerleriyle de Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanl ığı
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Öte yandan, tarım kesimi dışında faaliyet gösteren kooperatifler de dahil Memleketimizde tüm Kooperatiflere hizmetler, Ticaret, Köy İşleri ve Kooperatifler, Tar ım ve Orman, imar ve iskân
Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından götürülmekte olup, bu hal
hizmet kargaşahğma neden olmaktadır.
Kooperatiflerin tek kanun kapsam ına alınarak mevzuat ın
arıtılması ve koordine edilmesine, her tür kooperatifin amaç ve
uygulamaları gözönünde tutularak örnek anasözle şmelerinin ilgili
resmi makamlarca hazırlanmasına gerek ve ihtiyaç vard ır.
3 — Teşkilâtlanma
a) Kuruluş
Tarım Kredi ve Sat ış Kooperatifleri kurulmas ı istenildiğinde
Ticaret Bakanl ığma başvurmak gerekmektedir.
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 1757 say ılı kanuna
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göre Toprak ve Tarım Reformunun uygulandığı bölgelerde kurulmuşlarsa da 1757 sayılı kanunun iptali üzzrine ilgili çal ışmalar
durmuşt ur.
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Diğer 1163 sayılı kanuna göre tarım kesiminde kurulan Kooperatifler Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanl ığı ile ilgili olduğundan, kuruluş için çok amaçl ı Köy Kalk- nma Kooperatifi şeklinde
olacaksa Köy İşleri ve Kooperatifler Desteklerm , Genel Müdürlüğüne, veya Bölge Müdürlüklerine, yeralt ı, yer üstü sulama kaynaklarından yararlanma sözkonusu ise, Toprak - Su Kooperatifi
şeklinde olması ve ayrıca Toprak - Su Genel Müdürlü ğünün illerde bulunan Bölge Müdürlüğüne, orman içi ve kenar köylerde
oturanların orman malları kesim, nakliye ve de ğerlendirilmesi
konusunda ise Tarım ve Orman Bakanl ığı Orman Köy İşleri Genel Müdürlüğü veya Il Müdürlüklerine, Pancar Üreticilerinin Merkezi Ankara'da bulunan Pancar Ekicileri üretim Kcoperatifleri
Birliğine, çay üreticilerinin Çay Kurumuna ba ş vurup izin almaları gerekmektedir.
b) Üst Kuruluşlar :
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1163 sayılı Kcop:ratifler Kanununun 72 nci maddesine göre
konuları aynı veya birbirleriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok
Kooperatif taraf ından Birlik ve 76 ncı maddeye göre ise, Kooperatif Birlikleri kendi aralarında Merkez Birli ği kurabilirler.
Kanunun 77 nci maddesi hükmün göre Birlikler ve Merkez
Birliklerinin Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğini kurmaları mümkündür.
Tarım Satış Kooperatifleri ve faaliyet konusuna giren ürün
çeşidine ve Wlgelerine göre 605 kooperatif 34 Birlik vucudu , getirmişlerdir.
Tarım Kredi Kooperatifleri yöre itibariyle 16 Birlik kurmu şlar ve ayrıca bu Birlikler Ankara'da Merkez Birliklerini olu şturmuşlardır.
Köy Kalkınma Kooperatifleri 84 Birlik halinde birle şmişler ve
bunlardan bir bölümü Köy - Koop ad ıyla Merkez Birli ğini kurmuşsada, tasfiyesi sözkonusudur. Di ğer bir bölüm birlik Hür - Koop
adıyla Merkez Birli ğini kurmuştur.
Toprak - Su Kooperatifleri 3, Çay İstihsal ve Satış Kooperatifleri 6 ve Su Ürünleri Kooperatifleri 4 Birlik te şkil etmişlerdir.
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Henüz Türkiye Milli Keoperatifler Birli ği kurulmamıştır.
Kooperatifleri tarif ederken birle şmeden kuvvet doğacağı gereğini önemle belirtme ğe çalışıyoruz. Kooperatiflerin de birle şmeleri daha kuvvetli Olmalar ı ve amaçlarını gerçekle ştirme bakımından zaruridir.
Üst Kuruluşların Tamamlanmış olmasında;
Dayanışma= kuvvetlendirilmesi,
Finansman imkanlarının grAiştirilinesi,
Denetim hizmetleri,
Eğitim hizmetleri,
işletmecilik hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümü
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a)
b)
c)
d)
e)

Bakımlarından yararlar olacakt ır.
4 — Finansman

Özel kanunlarla kurulmuş olan Tar:m Kredi ve Sat ış Kooperatiflerinin finansman ıyle Ziraat Bankası görevliclir.
Ziraat Bankasını n Tarım Kredi Kcop ı ratiflerinin herbiri için
tesbit ve kullandırdığı kredilerin toplamı 5823 Milyar lirayı bulmak`adır.
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Tarım Sa' ış Kooperatifleri ve Birliklerine Krediler Ticaret Bakanl• ğ nın luzüm görmesi üzerine (Kanun 2334 Madde : 18) Ziraat Bankas ınca aç ılıp kullandırılmaktadır. 1980/81 kampanyasına
Bankaca 95 9 Milyar ı destekleme al ımları için olmak üzere toplam 125 milyar lira kredi aç ılmıştır.
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ürün sat ışlarından
karş- hyamadıkları destekleme al ımlarından borçlanma= zaman
zaman çıkarılmış olan kanunlarla konsolide edilmesi yönüne gidilmiştir.
1961/154 sayılı kanunla 377,2 Milyon,
1983/250 sayılı kanunla 393,8 Milyon ve ,
131/2569 say ılı kanunla 30,2 Milyar TL.1;
Hazinece karşılanmıştır.
Esasen maliyet masraflar ı özel sektöre göre fazla olan bu kuruluşların kampanya faaliyetlerini önemli miktara varan zararlarla kapattıkları görülmektedir.
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Çay İstihsal ve Sat ış Kooperatifleri ve Birliklerini Ziraat
Bankası, Pancar İstihsal ve Satış Kcoperatiflerini ise Şeker Bank
finanse etmektedir.
1163 sayılı kanuna göre kurulmuş olan Tarım Kooperatiflerini
finanse edecek belli bir Banka görevli k ılınmamıştır. Projeye dayanan yatırımlarının ve işletme faaliyetlerinin gerektirdi ği kredi
ihtiyacını n Ziraat Bankasınca kendi mevzuat ına göre kredilendirilmesi yoluna gidilmektedir. Son y ılda 318 Kooperatife aç ılan
kredi toplamı 058 Milyon lirayı bulmaktadır.
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Her kooperatife kredi aç ılmadığı gibi açılan kredilerin miktar bakımından yeterli oldu ğunu söylemek mümkün değildir. Bankaca projenin önemi konusu gerçekle ştirme olasılığına, kooperatifin özkaynak ve ortaklar ı= sayısı, faaliyetle ilgili ba ğlantısı ,
yönetimi ve kredi kar şılığının dikkate alınması gerekeceği tabiieir. Ayrıca, krediye uygulanan faiz tar ımsal amaçlılarda % 20 - 22
ve Ticari amaçlılarda % 36 ve Sınai amaçlı olanlarda % 22 oranındadır.
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«Tarımsal Köy Kcoperatiflerini ve üst örgütlerine yap ılacak Devlet Yardımının Tahsis ve sarf şekli hakkındaki Yönetmelik» hükümlerine göre proje konusu tesbit edilmi ş ve uygulamaya
koyma durumunda olan Kooperatiflerdsn projeleri Köy İşleri ve
Kooperatifler Bakanl ığına uygun görülen ve Devlet Plânlama
Teşkilâtınca vize edilenler için ayr ılmış olan ödenekten yatırımın
değerinin % 80 - 85 ine kadar ı karşılanmaktadır.
Kooperatiflorin başlanmış projelerinin bir an önce tamamlanması için ise proje yatırın tutarının % 70 ine kadar kredi verilmektedir.
1980 yılı sonun itibariyle 1 036 kooperatifin 2069 proj, ,li. yatırımına 632,1 Milyonu hibe, 1.883,2 Milyonu kredili olmak üzere
2,5 Milyon liralık Devlet Yardımı tahsis edilmi ştir.
Kooperatiflerin çok banka taraf ından yeterli veya yetersiz
oranda kredilendirilmesi veya kredilendirilmemesi hali, finansmanın inancası, vade, faiz bakımlarından farklı uygulamalar olması ve hatta orta ğ:n aynı ihtiyacının çeşitli kooperatifler arac ılığı
ile az veya çok mükerrer kredilendirilmekte olmas ı nedeniyle,
yasal düzenlemeler yaparak, tüm kooperatiflerin faaliyetlerini
finanse edecek bir Bankan ın görevlendirilmesi veya bir Kooperatifler Bankasının kurulmasına ihtiyaç vard ır. Bu durum kooperatif
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lerin öz kaynaklarını geliştirmek, mali kaynakları azami yarar
sağlıyacak şekilde kullanma ve kredinin masraf yükünü azaltma
ve kredi kullanımını kolaylaştırma bakımlarmdan yararl ı olacaktır.
5 — Denetim :
Denetimden maksat i şlemlerin ve faaliyetlerin düzenli gitmesine yardımcı olmaktır.
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1163 sayılı Kooperatifler kanunun 90. maddesi hükmüne göre,
Ticaret Bakanl ığı Kooperatiflerin, Kooperatif birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını ınüfettişlere veya kooperatif kontroldrlerine denetlettirebilir.
Ticaret Bakanl ığı teftiş ve denetleme i şleri için Kooperatifler
Birlikle/ini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğini veyahut ilgili
teş ekküllerle müssseselerini de görevlendirebilir. (K : 1163 Madde : 91) Bu konuda haz ırlanmış olan tüzük 10.9.1971/7-10643 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulmuştur.
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Uygulamada görüldü ğü üzere, tarım kredi kooperatifleri
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğinin
müfettiş!erince, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ği Ticaret Bakanl ığınca, tarım satış kooperatifleri kendi birliklerince ve
Birlikler Ziraat Bankas ı veya Bakanl ık Müfetliş'.erince, 1163 sayılı Kanuna göre Kurulan Köy Kalk ınma ve diğer tarım kesiminde görev yapan kooperatifler Birliklerince ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanl ığmea tefti ş ve denetime tabi tutulmaktad ırlar.
Ayrıca, bu kooperatif ve birliklere kredi açan finansman kuruluşları kredilerin aç ıldığı amaçta kullanımını denetlemektedirler.
Kooperatifler, seçimle görev alan denetçilerin denetimine tabidirler. Denetçiler işletme hesabıyla, bilançosunun defterlerle
uygunluk halinde bulunup bulunmadığını , defterlerin düzenli bir
şekilde tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre i şlem yapılıp
yapılmadığını incelemekle yükkmlüdürler. (K : 1163 Madde : 66)
İnceleme sonuçlarınca her y ıl yazılı bir raporla genel kurula sunarlar (K : 1163 Madde : 67)
Uygulamada görüldüğü üzem seçimle görev yüklenen denetçiler çoğunluğu ile bu görevin ehli olmad ıkları gibi, yine çoğun-
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lukla Kooperatif Idarecileri taraf ından rapor düzenlenmekte, Genel Kurula bazı hususların klasik ifadelerle yans ıtılmasiyle
nilmcktedir. Bu denetimi') denetimden beklenen uyar ı ve yararı
sağladığını iddia etmek mümkün de ğildir.
Denetimde en etkin ve yararl ı olanı Kcoperatifin kendi üst
kurullarmea denetlenmesidir. Daha iyi faaliyet ve ba şarılı sonuç
alınması için buna gerek vardır.
Türkiye Milli Kooperatifler Birli ği de henüz kurulmanu ş olduğundan, Kooperatifler denetimde en etkin üst kurulu şdan yoksundurlar.
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Denetimin bu konuyu asli görev olarak yapan te şekküller tarafından yapılması, örneğin Almanya'da olduğu gibi Denetimden
beklenen yararı daha da artracak vız, tarafs-z bir değerlendirme
yapmak imkânını verecekse de, henüz Memleketimizde böyle bir
uygulama yapılmamaktadır.
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Ayrıca, işletmecilik faaliyetlerinin i ş ve çalışma proğramlarına, bil'çe imkân hedeflerine uygunlu ğu, yıl içi aksamalar' denetlenmemekte, kooperatifin gelece ği münakaşa edilmemekte ve
kâr - zarar nedenleri üzerinde durulmamaktad ır.
Bu haliyk, kcoperatiflerde denetim zay ıft ır ve umulam vermekten çok uzak kalmaktad ır.
6 — Eğitim

Birleşerek kuvvetli olunaca ğ- na inanmak, kooperatifleri!' sosyo - ekonomik yararı/ıl bilmek ve katılmak, bilgi ve beceri i şidir.
Kooperatiflerin olumlu faaliyete bulunmalar ı ve ertaklarma yararlı olmaları ; aynı zamanda işletm:eilik prensiplerine uygun olarak çalışmağa, devlet ve özel sektör kurulu şları yanında yerlerini
pekleştirmeğe bağlıdn-.
Iyi ortak, kooperatifçi ve i şletmeci olmak için öncelikle bir e ğitim uygun ve yararl ıdır. Koop.ıratifleri başarıya ulaştı-mak için
kooperatifçilik eğitimini geliştirmek gerekir.
Türk Kooperatifilik Kurumu Kooperatifçilik e ğitimini ana
faaliyeti olarak benimsemi ş olup, dergi, konferans, kooperatifçilik,
haftası, kurslar, kongreler, konuşmalar vasıtasıyla çabalar ını sürdürmektedir.
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Tarım Kredi Kooperatifleri personeline, önce Ziraat Bankas ı
tarafından açılmış olan kurslara şimdi Merkez Birliklerince devam edranektedir.
Milli Eğitim Bakanlığınca Ticaret Liseleri meslek dersleri b ğretmenlerine kooperatifçilik ö ğretimi için kurslar aç ılmış ve, T.
Kooperatifçilik Kurumunun da katk ısı büyük olmuştur. Ticaret
Lisesi öğrencileri için kooperatifçilik seçimli ders olarak ö ğretilmektedir.
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Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda kooperatifçilik e ğitimi
yapmak ve kooperatif kuruluşuna yı-:::r vermek amac ıyla hazırlanan
«S. S. Okul Kooperatifleri Anasözle şrnesi» metni 1954 say ılı teb-_
liğler dergisinde (Ayr ıca Karınca Dergisinin Ocak 1976 tarihli
469 sayılı nüshası eki olarak da) yaynnlanm ıştır. Buna göre -okul
kooperatifleri kurulması yönüne gidilmi şır; de, ortaklarının devamlılığı olamadığı , iş'!etine ve bilhassa muhasebe bilgi ve beceri
eksikliğ i nedeniyle faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün clainanu ş
ve çoğunluğu kantin şekline dönüşmüş ve bazı kooperatif sat ış
yerleri kişilere kira.lanmıştir.
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Ticaret ve iktisat Akademilerinde de Kooperatifçilik e ğitimi
ya seçimlik ders şeklinde veya enstitü aç ılmak suretiyle- yapılmaktadır.
Köy 1ş'eri ve Kcoperatifler Bakanl ığı bünyesinde Milli Kooperatifçilik Eğitim ve Araş 5rma Enstitüsü aç ılması çalışmaları devam etmektedir.
Bütün bu eğitim faaliyetlıırine rağmen kooperatifçilik e ğitimi zayıftır; yetersizdir. Ayr ıca yapılan e ğitimde dağınıklık göstermektedir.
Kooperatifçilik e ğitiminin tek elden Devlet taraf ından yapılması , kooperatiflere bilgili, bilinçli kcoperatifçi - i şletruci personeli yetiştirilmesi ve ayrıca Kocperatiflerde Yönetici ve personele hizmet içi eğitim yaptın7masım gerekli görmekbı:yiz.
Ayrıca kooperatif e kar şı ortaklık işlem ve taahhütlerini gereği gibi yapmayan ortakların da muhakkak eğitilmeleri gerektiği
kanısındayız.
7 — İşletmecilik,
Kooperatiflerin geli şip çoğalmalarında biz kooperatifçiler hep
kooperatifçilik özü üzerinde dun-nu şuzdur.

KAZiM
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Kooperatifçiliğ in, kooperatiflerin ne olduğunu, ne olmadığını, prensiplerini, tarihçesini konu şmuş, Ğğretme ğe çalışmışızdır.
üretmeni kooperatif ol diye uyarm ış, direnmişizdir.
Mmı leketimizde kooperatifler faaliyetlerini olumlu yürütüyor ve başarılı olabiliyorlar mı? Hayır.
Kooperatifleri başarısız kılan yanları bunların aynı zamanda
birer işletme olduklarına az önem vermiş olmamızdandır. Bir işletme olarak kooperatifler, ortaklar ına yararl ı olmak ve ortaklarına yansıtmak üzere faaliyetlerini kârla kapamalar ı gerekmektedir.

cy
a

Bunun için işletmecilik prensiplerine uyulmak gerekmektedir.
a) Yönetim :

Kooperatifte görev alacak yöneticilerin (Yönetim Kurulu üyeleri ve Müdür) işletmecilik bilgi becerisine sahip olmalar ı gerekmektedir. Kaç Kooperatifte bu yetenekte yönetici vard ır?
b) Finansman :
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Kooperatiflerde ortaklarca olu şturulacak kcoperatifin faaliyetinde hareketi sa ğl ıyacak bir özkayna ğa - sermayenin mevcudiyeti şarttır. Kooperatifler önceleri az 01.4-aklı kuruluyor ve dolayısıyle ilk sermaye miktar ı az oluyor. Sonradan ortak say ısı
arttıkça sermayede de art ış başlıyor. Ancak, dış mali kaynaklardan yararlanmağa fazla önem verildi ğinden bunun sağlanamaması veya sağlanan miktarın yeterli olmaması halinde faaliyetin
olumsuz sonuçlanması durumu ile kaxşılaşJıyer. Faaliyetin olumsuz olması yeni ortak olmak istiyenleri durduruyor ve hatta ortaklıktan ayrılmaları veya ortak i şlemlerindo taahhütlerin yerine getirilmemesi durumu oluyor.
Öte yandan, dış kaynakların faiz yükü ağırdır. Faiz masrafı
maliyeti olumsuz etkiliyor, Kar ı azaltıycr veya zarar doğuyor.

e) Üretim :
Ortaklarm kooperatifleriyle i şlemlerinin azami seviyede olması gereklidir.
Uygulamada görüldüğü üzere Tarım Sat ış Kooperatiflerine ve
bu konuda faaliyet gösteren 1163 say ılı kanuna göre kurulmu ş diğer kooperatiflerde ortak, pazarda fiyat daha çok ise, kooperatife
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ürün taahhüdünü yerine getirmiekten kaçm ır. Kooperatifte fiyat
yüksek ise başkasının mahsulünün de kooperaı if e teslimine arac ı
olmağa çalışı r. Bu her halde de kocixratifin faaliyetinin aksamamasum ve za7arına sebep olmaktadır.
Kooperatifler ortak ürünlerinin işlenrrıesini ya gerekli tesislere sahip olamad ıklan için yapamazlar veya kredi faizinin fazlalığı , ürünün uzun süre elde tutulmas ından dolayı depolama,
bakım, sigorta, pirimi ve sair masraflar, fazla personel ve i şçi istihdamı nedenleriyle maliyetleri yükn:k olur ve özel sektöre göre
çok farklı olumsuz maiiyetleri onlar ı şanssız - başarısız ?alar.
Kooperatifin ortak ve yöneticileri üretim teknoloji, s'andard
ürün elde etme konularında yeterli bilgi ve beee?',.ye sahip değillerdir. Pazar araştırması da gerektiği şekilde yapılamamaktadır.
Kooperatifler ürün ve mamüllerini özel sektör gibi kolay ve
hızlı pazarl ıyamazlar. Bu çabuk ve isabetli karar verememelerinden, sürüm - sat ış kanallar-ndan gerekti ği gibi yararlanamamalarından, fırsaı lan değerlendiremediklerinden de ileri gelmektedir.
d) Personel :
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Bugün kooperatiflerin ço ğu yeterli personele sahip de ğildirler.
Genelde eğitim görmüş kooperatifçi i şletmeci personelden
kooperatifler yoksundurlar.
Çok kooperatifte yeterinden çok personel vard ır. Çok kooperatif e iktidardaki partt erin taraf' arlar ına personel alımında öncelik verilmiştir.
Kooperatiflerin personelinin yöneticilerle, ortaklarla, mü şterilerle ilişkilerinde dencre bozulmu ş, hizmetin yürütülmesinde aksamalar süre gelmi ştir.
Bilgili, becerili, yeter say ıda personelin kooperatife
yararı azami olur.
e) Muhasebe :
Kooperaı iflerde muhasebe, yönetici ve. personelin genel muhasebe bilgilerinin uygulama ğa koyulmasıyla yürütülme çabas ı içindedir.
Bir işletme oldu ğu kadar kooperatif olması nedeniyle kendine
has bir muhasebe, sisteminin benimsenip uygulanmas ı gerekmektedir.
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Bu muhasebe, faaliyet konusuna göre yap ılan işleri kayıtlara
yansıtacak ve hem de ortaklarla i şlemlerini gösterecektir.
Bugün çok kooperatifin muhasebecisi yeterli de ğildir. Kayıtlarda.n istatistiki bilgilzr ç ıkarılması mümkün değildir. Çoğu yıl
sonu faaliyetlerinin sonuçlar ını bilanço ve kâr - zarar cetvellerine
gereği gibi yansıtamamaktad ırlar.
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İş ve çalışma programı hazırlayan, buna göre bütçe, yapan,
yı l içinde zaman zaman faaliyet ini muhasebe kay ıtlanndan kontrol eden, olağanüstü durumlar karşısında tedbir alma yoluna giden, muhasebe kayı tlanndan koop ıratifin geçmiş yıllarını bilerek bugünkü faaliyeti ve geli şmeği değerlendirebilen ve gelecek
yılları bugünden gerebilen kcopzratiflcrin say ısı kaçt ır. Her halde
çok çok azdır.

IV — KOOPERATİFLERİN GELECEĞI ÜZERINE
DÜŞÜNCELER - TEDL İRLER
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Ortaklarına ve Memleket ekonomisine yararı büyük olan kooperatiflerin Devlet ve özel sektör yar ımda daha yaygın, güçlü bir
sektör olarak yerini alması gerektiği gözüşündzyiz.
İlk kuruluşundan bu yana çc ğalm' şlar, gelişmlş'er ve yine de
arzu edim seviyeye varamam ışlardır. Kooperatiflerin daha iyi i şdonatımı , desteklenmesi daha çok çiftçi ailzsini bünyesinde toplaman ve hizmetini art ırması yolunda çabalar sürdürülecek'ir. Bu arada, Kooperatifleri faaliyetler:nden al ıkoyan, olumsuz kılan aksıyan yanlarm da giderilmesi gerekmektedir.
Koopzratiflerin tarihi geli şimi, edinilen tecrilbeler ve bilgiler,
kırsal alanda yani tar ım kesiminde Kooperatiflerin daha etkin
faaliyet göstermelerini ve ba şarılı olmalarm mümkün kılacak düzenlemeleri getirmeğe ve tedbirleri almağa zorlamaktad ır.
1 — YenidEn örgütlenme :
a) Kooperatifler çok yönlü faaliyet göstermelidirler,
— Ortakların üretimleri için gerekli girdilerin ve araçlar ın
temini,
— Her bir ortağın işletme genişli ğine ve ihtiyacına göre kullanum külfzıtli ve masrafl ı olan selektör, traktör ve harman maki-
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neleri gibi büyük ziraat makine ve araçlar ın Kooperatifçe sat ın
alınıp ortakların ihtiyaçları için kiralanması,
Ortaklar- n tüketim maddeleri ve kullan ımı devamlı ev
araçlarının temini,
— Ortak ürünlerinin tesellümü
— Yıllık çevirme ve orta vadeli donat ım ihtiyaçlarının kredilendirilmesi,
faaliyetlerini üzerine almal ıdır.
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Girdi ve diğer ihtiyaç maddelerinin teminine Birlikler arac ı olmalı , Kooperatifler tesellüm edecekleri ortak ürünlerini Birli ğe
teslirnle yetinmelidirler.
b) Birlikler daha çok ticari ve işletmecilik faaliyetleriyle ilgilenmelidirler.
— Ortak ürünlerinin depolanması, yarı mamül veya mamül
hale getirilmek üzere işlenmesi,
— Ürünlerin pazarlanması,
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KoolD,eratifin ve ortaklarm ihtiyac ı olan mallar n temini ile
kooperatitlere teslimi,
— Kooperatiflerin denetimi

faaliyetlerini yüklenmelidirler,

(Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerini Kcopera'if olmaktan uzak tutan des'ekleme. al ımlarına ise yer verilmemelidir )
c) Kooperatifler Birliklerini (il merkezlerinde veya faaliyet
kapsamı yoğun olup gerektiriyorsa daha küçük alanda ve merkezi
yerde) kurmalı ve biran önce Türkiye Milli Kooreratifier Birli ği'nin kurulması sağlanmalıdır.
d) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
— Kooperatif ve Birliklerin çal ışma esaslar ını tesbit etmen
ve ona göre uygulamada bulunmalar ını sağlamak,
— Kooperatif ve Birliklerin denetimini yapmal ı,
- Kooperatiflerin Devletle münasebegerini yürütmeli,
— Ortak ürünlerinin pazarlama ve bilhassa ihracat ım organize etmen,
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— Kooperatif ve Birliklerin Kooperatifler Bankasiyle araları ndaki kredi ve Banka hizmetlerini kontrol ve düzenlemelidir.
e) Yukarıda arz ve aç ıklanan duruma iyi bir uyum getirmek
üzere, ayn ı yerde aynı konuda faaliyet gösteren Kooperatifler ayn ı
kooperatif çat ısı altında birleştirip kuvvetlendirilmelidir.
f) Kooperatifler Dan ışma Kurulu'da kurulmal ıdır.
g) Tarım kesimindeki kooperatiflerin kuruluş ve faaliyetleriyle bir bakanlık (örne ğin Köyişleri ve Kcoperatifler Bakanl ığı)
ilgilenmeli, görev almal ıdır.
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2 — Mevzuat :

Kooperatiflerin tabi tutuldu ğu mevzuat kargaşalığını, mükerrer hizmet ve faaliyeti ve dolay ısiyle sakıncalarına yer vermemek
üzere, kurulu ş ve işleyişi kolaylaştırmak ve daha etkin faaliyet için
tarımsal kooperatiflerin tek bir statü alt ında toplanmasını zorunlu kılacak bir «Tarımsal Kooperatifler Kanunu» ç ıkarılmalıdır.
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Kooperatif, Birlik ve ayr ıca Birliklerin çay, f ındık, tütün, zeytin su ürünleri ve diğer ürünler itibariyle amaç ve uygulamalar ı
gözönünde tutularak örnek anasözle şmeleri ilgili resmi makamlarca hazırlanmalıchr.
3 — Finansman :

a) Kooperatiflerin kendi öz kaynaklarını geliştirici imkânlar
getirilmeli ve öncelikle aynı yerde ve aynı konuda çal ışan kcoperatifkrin birle ştirilmeleri yoluyla öz kayna ğın daha kuvvetli olması imkanı da yarat ılmalıdır.
b) Dış kaynaklardan kredi temini zor ve pahal ıdır. Kooperatiflerin bir kısmı daha iyi imkânlarla yeterli ve fakat ço ğu daha
zor ve az krediyi daha fazla faiz külfetine katlanarak temin edebilmektedirler. Hiç kredi temin edemeyen Kooperatiflerin say ısı
da az değildir.
Tarım kesimindeki kooperatiflerin finansman ihtiyac ını karşılayacak bir Bankanı n mevcudiyeti zaruridir. Kooperatiflerin
kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlar ını teminle gömvli bir Kooperatifler Bankas ı biran önce kurulmal ıdır. Finansman görevi Ziraat Bankasmca da üstlenilebilir.
Kredi faizi düşük, miktarı yeterli olmalıdır.
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Ayrı ca ve yeniden kurulmas ı yönüne gidilecekse, bu Banka
Devlet tarafından kurulup sermayesi konulmal ı ve Ziraat Bankasını n ve de Kooperatiflerin sermayeye i ştiraki, yönetime katkısı
sağlanmalıdır.
Kooperatif ve Birliklerinin tüm bankac ılık hizmetleri de bu
banka tarafından yapılmalıdır.
4 — Eğitim :
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Kooperatiflerin faaliyetlerini olumlu sürdürebilmekri bak ımından bilgili ve becerili elemanlar ın görev almalarını sağlamak
üzere bu personelin yeti şmesi ve e ğitilmesi öğrenimini yapacak
Kooperatifçilik Meslek Okulu veya klejinin biran önce Milli E ğitim Bakanlığmca kuruluşu sağlanmalıdır.
Ayrıca yöneticilerin ve ortaklar ın da eğitimi yönüne gidilmelidir.
5,

Dsnetim
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Kooperatifin denetimi Köy I şleri ve Kooperatifler Bakanl ğı,
Türkiye Milli Koperatifler Birli ği ve ayrıca kredi kullanımı bakımından da Kooperatifler Bankas ı tarafından yapılmalıdır.
Sanırım bu tedbirler ve yeni düzenleme) srden sonra Kooperatifler tarım kesimine daha iyi hizmeti daha az külfet ve masrafla
götürecek, kooperatifler daha geli şip, teşkilâtlamp, kuvvetli olacaklardır.
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Ülkemizde 1981 yılı rakamlarına göre 14893 Tar ım Kcoperatifi mevcut olup üye sayısı 3.476 427 dir. Tarım işletmeleri sayısının 3,5 Milyon civarında olduğu'da göz önüne alınırsa her tarım
işletmesinden bir ki şinin aynı zamanda Bir Kooperatifinde ortağı olduğ u gibi bir durum or' aya ç kmaktad ır ki bu Tarım kesiminde Kcoperatifçilik fikrinin yayg ın oldu ğunu düşündürmektc'dir.
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Kooperatif fikrinin bu kadar yayg ın olduğu Tarım kesiminin
yı-...,., ısı özetle şu özellikleri göstermektedir.
1 — Tarıma küçük aile işle`meleri hakimdir.
2 — Çif' çi Tarla ziraat ı, (Bahçe Ziraat ı ve Hayvanc ılık ile
uğ raş .rken bunlardan elde ettiklerini de de ğerlendirmeye çalışarak çok yönlü bir ekonomik faaliyet içerisindedir.
3 — Çiftçinin girdilerini temin edebilmesi, verimini ar' ırıcı
tedbirleri alabilmesi için işletme sermayesine ve Kr:diye ihtiyaç
vardır.
4 — Ürünlerini paraya çevirmede pazara kar şı etkili de ğildir.
Toplumumuzun Sanayileşmeye geçi şi, Şehirlere hızlı , akın,
Çiftçininde, pazar için üretim yapmas ını gereklirmekte, dolay ısiyle onu yeni sosyal ve iktisadi meselelerle ka - şılaşt ırmaktadır.
Bilhassa Küçük Tar ım işletm:sinin hakim olduğu ülkemizde,
1 — Ekonomik Durumunu geliştirme
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2 — Daha fazla kaynaklar bu:ma iste ği
3 — Daha iyi hizmetler elde etme iste ği
4 — Daha iyi bir yaşama seviyesine kavuşma iste ği,
Muhtaç ve Kalabal ık bu kitleyi Kooperatifçiliğe itmekt:dir.
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Fertlerin kendi ba şına elde edemedikleri mal ve hizmetleri
sağlamaya ortak ekonomik ve sosyal meselcilerini kar şılıklı yardım ve dayanışma suretiyle çözürnleme ği esas alan Kooperatifçilik, Ülkemizdede Ekonomik ve Sosyal geli şmenin aracı olan bir
sosyal politika olarak benimsenerek dilz:nleyici ve iyile ştiriei
faaliyetlerinin Toplumun bütün kesimlerine yayılmasına çalışllrnaktadır.

2-- TeRKIYE'DE KOOPERATİFOLİĞIN TARIHI GELIŞMESI
Benimsediğimiz anlamdaki Kooperatifçilik hareketinin dünyada doğması ve yayılması 18. Yüzyılın sonunda başlar.
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Bu devrede Kara Avrupas ı'nda, çok tesirli ekcnomik, sosyal
ve siyasi d:ti şmeler başlamıştır. Endüstri devrimi toplumu da ğıtmış, hızlı şehirleşme şehirlerde yaşayanları karşılıyamıyaeakları
sıkıntılara sokmuştur.
Öte yandan, o zamana kadar kendine yetecek kadar üreten
köylü; satmak için üretmeye ba şlayınca yeni yeni araç'ar ve malzemeler, sat ın alabilmek, kendisinden ürün olarak toplanan vergileri para olarak ddeyebilmek için, tefecilerden büyük miktarlarda borç alma mecburiyetIndl. kalm ış ve onlara kar şı büyük
borçlara girmiştir.
İşte ortaya çıkan bu yeni kargaşa, Toplurnuda yeni bir ekonomik sosyal model arama dü şüncesine iterek, Kcoperatif dü şüncesini doğurmuştur.
Her nekadar 12.4.4 yılında kurulan ilk Kcorerat;f bir tüke'ici
koo;eratifi isede, Kooperatifcili ğin 2n yaygın olduğu alan tarım
alan ı olmuştur. Ve tarım koope,ratifçiliğ i fiilen Almanya'da kredi,
satın alma ve pazarlama konular ında içine alan eksiksiz bir şekilde kurulmuştur.
Fransa, İtalya ve Almanyan ın Kooperatifcilikte üretim, tngilterenin ise tüketim vıe- tüketiciyi koruma tecrileri görülmektedir.
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Dolayisiy:e üretim teorileri ile hareket edenler tar ım kesminde
Kooperatifcili ği yaym ş ve kuvvellendirmi şlerdir. İngiltrxede ise
Tarımın kiraz:11k temeline dayal ı olması tarım kooperatifçili ğine
hiç bir zaman büyük bir yer vermemi ştir.
Bu gelişim bize Tarım Kooperatif çili ği için şu sonuçlara vermektedir.
1 — Kooperatif hareket mülke dayal ıdır.
2 — Kcoperatifçilik gEnüllü bir harekettir.
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3 — Kooperatif harekt:t, mülke dayal ı olduğu halde idaresinde sermayenin miktar ı oy sahibi değil, ortak oy sahibidir. Demokratikdir.
Avrupa'da toplumun s ıkıntıları neticesi bir aray ış sonunda ortaya ç ıkan Kooperatif kavram ı Türk toplumu için eskiden b:ri
süre gelen ve bilinip uygulanan bir kavramdır. Tarihi seyri içersinde Türf örf ve adetlerinden kaynaklanan ve dayan ışma ruhunun bir sonucu olan imece, ahilik, haşa,: gibi müesseseler kurulmuş w, yaşatılmıştır. Bu gelişim içersinde Toplumumuzda bat ılı
anlamda kooperatifçilik 1863 yılında başlam- ştır.
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1863 yılında Memleket sandıkları adıyla ilk Tarım kredisi teşkilâtı kurulmuştur. Bu sandıkların finanzmanı devlete ait arazilerin imece usulü ile ekilmesinden elde edilen gelirk ırden kar şılanıyordu. Bilahare artan kredi istekleri kar şısında, Aşar vergisine
% 1 lik bir ilave yapılm- şt ır. Bu yeni uygulamada Memkket sandıklarının adıda Menafi Sand ıklarına dönüşmüştür.
Artan ihtiyaçlar yeni bir kredi kurulu şuna ihtiyaç hissettirince Ziraat Bankas ı kurulmuş, Menafi sandıkları lağv edilerek o zaman 2. milyon al ın lira olan sermay•side Ziraat Bankas ına aktarılmıştır.
İlk Tarım sat ış Kooperatifi de 1914 yl ında Aydın incir müstahsilleri Birli ği'dir. Cumhuriyetin ilân ından sonra 1924 yılında
408 sayılı I ibari Zirai birlikleri kanununda ç ıkarılmış , bu Kanun
yerini 1929 y ılında çıkarılan 1470 sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri
Kanununa bırakm- ştır. 1935 yılında kabul edilen 2836 sayılı Tarım
Kredi Kooperatif:eri Kanununun temeli bu kanundur. 1972 y ılında
da 1581 say ılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri Kanunu yürürlüğe girmiştir.
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Bu arada Kocperatifçili ği geliştirip yaymak için 1931 yılında
Türk Kooperatifçilik cemiyeti ad ıyla Türk Kooperatifçilik Kurumu
kurulmu.ş tur. Kooperatifçilik hareketini daha serbest hale getirebilmek için koperatifçilik ile ilgili hükümleri Ticaret Kanunundan
çıkarıp yeni bir Kooperatifçilik kanunu haz ırlama yolundaki çalışmalar neticesi 1069 yılında 1163 sayılı Kooperatifler kanunu
yürürlüğe girmiştir.
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Bu gelişmeler ışığ nda şunu syleyebiliriz ki, kooperatifçilik
hareketi Devletin müdahalesi ve katk ısı ile yukardan aşağıya doğru başlatılmış bir harekettir. Devlet Kooperatifçili ği bir sosyal ekonomik politika olarak benimsmi ştir. Ancak Kooperatifçili ğimz henüz kendini finanse edip yürüten ve yöneten bir durumda de ğildir. Devletin vesayet ve güdümü alt ındadır. Bu durumda Vatandaş Kooperatifi bir kamu kurulu şu niteliğinde görmekte, Kooperatifçili ğe yaklaşımı Koop:ratifçili ğin ilkeleriyle ters orant ıda olmaktadır. Kcoperatifçili ğin dayanışma ve birlik ruhu temel alma
madığından, Kooperatifçilik anlay ışı yağma anlayış= dönüşmektedir.

3 ® KCOPERATIFOL İĞİN BUGÜNKÜ DURUMU

pe

Bu gün ülkemizde çe şitli kanunlara göre kurulmu ş 25 çeşit'de
41240 kooperatif bulunmakla olup 14893 ü 12 çe şit tarım amaçlı
kooperatiftir. Tar ım amaçlı kooperatifler 127 birlik ve 3 merkez
Birliği kurmuşlardır. Tarım amaçl ı kcoperatiflerin ortak say ısı
3.476.427 dir.
1980 genel nüfus sayım neticelerinin de ğerlendirilmesine göre ülke nüfusunun % 56 sı olan 25 milyon köylerde yaşamakta
olup, Köylerde yaşayan nüfusun 12,5 Milyonu faal nüfus oldu ğuna göre faal nufusun % 28'i tar ım amaçlı kooperatiflerin ortaklandır.
Köylerde Kooperatif say ısı oldukça fazla olmakla beraber Kooperatifçiliğin sosyal ekonomik yönünden güçlü olduğu söylenemez.
Tarımda, Kooperatifçilik hareketi ülkemizde 1581, 2834, 1196,
1163 ve Mülga 1'757 sayılı kanunlar düzenlemektedir.
1757 sayılı kanunun iptal edilmi ş olduğu, 1196 sayılı kamununda belirli bir kesime hitap etti ği göz önüne alnursa 2834,
1163 ve 1581 sayılı kanunlar Tarım amaçlı Kooperatiflerin faali-
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yetlerini düzenlemektedir. Bu kanunlarla kurulmu ş Kooperatiflere
ayrı ayrı kısa bir göz atmak, Kooperatifçili ğimizin bu günkü durumu ve meselelerini de bize gösterecektir.
Tarım Satış Kooperatifleri:
TSKB nin kuruluş amacı genel olarak ortaklann ın ürünlerini
pazarlamakt ır. Başka bir deyişle pazarlama için her türlü faaliyeti
göstermektir.
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TSKB. leri 1935 yılında kabul edilmiş olan 2834 sayılı tarım
satış Kooperatfleri ve birllikleri kanuna göre kurulmu ş olup Kooperatif sayısı 826 dır. 674 bin ortağı 23 birliği mevcuttur. Bu birliklerde ortak sayısı sınırlı değildir.
T.S.G.B. lerinin bir merkez birliği yoktur. Bu eksiklik birliklerarası koordinasyonu ve işbirliğinin yapılmamasına sebep olmaktadır. Destekleme alımları bu birliklerce yapılmadığından birlikler
birer ofis durumuna gelmi şlerdir.
Tarım Krcdi Kooperatifleri:
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TKK Teri tarım kesiminde yaygın ve etkili kooperatiflerdir.
Öne 1924 yılında 4.48 sayılı itibari Ziraat birlikleri Kanunu ile nüvesi atılmış bilahare 1470 sayılı Zirai Kredi Kcoperatifleri Kanunu
ile kuruluşları halandınlımştır.
Bilahare 2836. sayılı Tarım Kredi Kcoperatifleri Kanunu ile bu
Kooperatifler çal ışmalarını sürdürmüşlerdir. TKK leri 1972 yılında kabul edilen 1581 say ılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanunu ile bugünkü faaliyetlerine ula şmışlardır.
TKK nin faaliyetleri genel olarak ortaklann üretimini düzenlemek artırmak ve değerlendirmek için ucuz kredi sa ğlamak, ortaklann ihtiyac ı olan girdileri sağlamak ve ortaklarına alet ve makina tahsis etmekdir.
TKK 'nin ortak sayısı 1 milyon 35,0 bin. olup Kooperatif sayısı
2533 Birlik sayısı 9 dur.
TKK beri sadece Ziraat Bankasmca Kredilendirildi ği, ve Ziraat Bankası Kredileride genellikle bu kooneratiflerce da ğıtıldığı
için TKK lerine bir Devlet or ğanı, bir Ziraat Bankası şubesi gözüyle bakılmakta Ortaklarm genellikle yönetim ve i şleyişe tam kat ılmaları sağlanamamaktachr.
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Öte yandan T.K.K.'leri devaml ı kredi veren bir müessese durumunda kaynak sıkıntıs ı çekmekte, yeni kaynaklar bulma zorundadı r. TKK.'lerine mevduat kabulü imkanlar ı tanıma bu kooperatifler Tarım sektöründe sermaye biriktirici kurulu şlar olurken ortaklannın kredi ihtiyaçlarını daha geniş miktarlarda karşılayabileceklerclir.

KÖY KALKINMA KOOPERATIFLERI
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Köy kalkınma kooperatifleri 196 ,5 yılında Türk Ticaret Kanununun Kooperatif şirketlere ilişkin hükümlerine göre kurulmağa
başlanan bilahare 1163 say ılı kanun ile kuruluş ve işleyişleri düzenlenen yakın tarihli Kooperatifler olmakla birlikte bugün say ıları 74411 bulmuş tur. Ortak sayısı 585 bindir. 81 Birliği 2 merkez
Birliği vardır.
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Bu kadar k ısa zamanda KKK 'nin ço ğalmasmda iki temel vardır. Birincisi yabancı ülkekre giden i şçilerin tasarruflann ı yurda
çekerek özellikle tarı m alanında ya4 ınmlara aktarmak. Bunuri
için de bu Kooperatiflere kaydolanlara yurt d ışına gitmede öncelik tanınmıştır. İkinciside o y:llarda kurulmu ş olan Köyiş:eri Es.kanlığınca Kooperatifçili ğin Köy kalkınmasıda bir araç olduğu
görüşünün benimsenmesidir. Önce hızlandıncı bir faktör ile Köyde
Kooperatif hareketi başlatt ırma bilahare bu Kooperatiflere, Kooperatifçilik kavramına uygun faaliyet kazand ırmak stratejisi uygulanmıştır.
Ancak Ortak bir Sosyal ve Ekonomik amaca yönelmek ihtiyacı ve arzusunda o!rnayanlann s -rf dışarıya gidebilmek için bir
araya gelmeleri KKK. de istenen amaca var ılmasını sağlayamamıştır.
KKK.'leri çok amaçl ı kooperatifler olun bilhassa ürün de ğerlendirme ve Tarıma dayalı imalatı geliştirerek köyde yeni istihdam imkanları yaratmaları bakımından arzulanan kooperatifler ,
dir.

PANCAR EKİCİLER İ IST1HSAL IICOPERAT İTLERI
Önceleri 1951 yılından itibaren Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurulan bu kooperatifler sonralar ı 1163 sayılı kanun hü-
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kümlerine tabi olmuştur. 715.000 ortağı olan 21. Kooperatiftir
ve bir üst birliği vardır.
Şeker Ş irketinin faaliyetlerini tamamlar nitelikte bir çal ışma içersinde olan Pancar Kooperatifleri bu Şirketin güdümündedir.

4 — TARIM KOOPERATIFLERI'NIN MESFIFLERI
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Tarım Kooperatiflerinin çe şit ve sayı olarak çokluğu ülkemizde Kooperatiflerin ve kocperatifçili ğin başarılı bir seviyede olduğu anlamı na gelmemelidir. Aksine çok çe şitli ve çok sayıda kooperatifler, Koop.",:ratifçiliği güçsüz ve başarısız kılmaktadır.
Başarı, amaca ulaşma, yakınlaşma derecesi ile ölçülür. Kooperatifin amac ı fertlerin sosyal ve ekonomik meselelerini dayr m şma ve karşılıklı yardım ile çözmedir. Türkiye'de Kooperatifçili ğin
amacıda Ekonomik ve sosyal gelişmede Kcoperatiflerden istifade
etmektedir. Bu aç ıdan baktığımızda kooperatif ilkeleri ve Türkiye'de Kooperatifçiliği etkileyen çevreyi kısaca ineele.rsek Tarım
Kooperatiflerinin meseleleri ortaya ç ıkacaktı'''.
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KOOPERATIF ILKELERI

a) Açık üyelik, Bu ilke esas espirisinde uygulanmamaktad ır.
Takip edilen kredilendirme politikas ı bir çiftçiyi kooperatife girmeye zorlamaktadır aksi halde pahal ı kredi bulacakdır. Sırf kredi imkanlarma kavuşmak için Kooperatife giren ortak Kooperatifi
benimsememekte mecburiyet olarak kabul etmektedir.
b) Demokratik yönetim : Sermayenin tahakkiimü önlemek
için konulan ve bir şahıs bir oy espirisine dayanan bu ilke tam
işlememektedir. Çünkü TKK, TSBK leri ve Pancar Kooperatiflerinde sermaye Devlete ait oldu ğu ciyetle yönetiminde mutlak Devlet kontrölü vard ır. Ve ortaklar Kooperatiflerine bir Kamu Kuruluşu gözüyle bakmaktad ır.
c) Sermayeye sınırlı faiz verilmmi, Bilhassa tüketim Kooperatifçiliği için ortağın Kooperatif ile ali şverişini sürdürüp kardan alacağı payı yükseltmek için düşünülmüş bu ilke Tarım Kcoperatifçiliği için geçerli değildir. Üreticinin kullanaca ğı girdiler
ve satacağı ürünü smırlıdır. Dolayısiyle belli bir alış veriş hacmi
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vardır. Kooperatifler yat ırımlara yöneldikçe öz kaynak ihtiyaci
ortairdarmın katılma payları artmaktadır. Bu şartlaı•da ise ortak
enaz katılma payını arzulamaktad ır. Bilhassa paran ın para kazand• ı içinde bulunduğumuz devrede Kooperatiflerin sermaye
birikimi ihtiyaçlarına cevap vermemektedir.
ç) Gelir Gider Fark ının işlem oranında ortaklara da ğıtımı :
Ristıırn Yıl sonunda müsbet gelir gider fark ı elde edilir ise ihtiyat fonuna, faizlere yat ırımlara ve borçlara ayrılan kısımlardan
arta kalanlar da ğıtılrnaktadır. Buda Kooperatiflerde iyi i şleyen
Muhasebe sistemleri ister.
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d) Kooperatifçilik eğitiminin geliştirilmesi : Tarım kesiminin
genel eğitim seviyesi göz önüne al ınır. Ülkemizde kooperatif eğitimi yapabilecek kuruluşların kıtlığıda düşünülürse bu ilke tam
çalıştmlınamaktadır.
e) Mahalli, Milli ve Milletler aras ı iş birliği : Bir çok Kooperatifler Merkez birliklerini dahi kuramam ışiardır. Ülkemizde altı
Bakanlık Kooperatif politikası yönlendirrnekte 4. ayrı kanun kooperatifçiliği düzenlemekck, ve 12. çeşit tarım kooperatifi olduğu
düşünülürse bu ilkenin işlediği söylenemez.
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Buraya kadar gözden geçirdi ğimiz hususlar ışığında özetle şu
sonuçları söyleyebiliriz.
1 — Ülkemizde kooperatifler, kooperatif ilkeleri do ğrultusunda çalışmamaktadırlar. Kooperatif ortakl ıklar bu ilkeler do ğrultusunda karşılıklı dayanışma ile meselelerini çözmek için kurulmanuş, Devletten gelecek nimetin üle şilmesi için top!anılmıştır.

2 — Diğer taraftan evrensel nitelikteki ilkelere toplumumuzun tam olarak uymasını beklemek ve zorlam.a.kda do ğru değildir. Bilhassa Köylürnüzün yap ısında olan hasletlere bu ilkeleri
adapte etmek gerekmektedir.
3 — Toplumumuzun değerlerine! uygun ihtiyaçlarına cevap
veren bir düzenlemeye gidilmelidir.
Ülkemizde Kooperatifçili ğin Meselelerini kooperatiflere tesir
eden çevre şartlarını değerlendirerek görebiliriz.
a — Toplumun yapısı : Köylümüz arasında yaygın bir söz
vardır köylünün aklı gözündedir diye köylümüz gördüğ üne inanmak ve inandığını tatbik etmek ister yak ınlarda kurulmuş bir
kooperatif ve bunun ba şarısı köylüyü kooperatif kurmaya gönül-
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lendirirken görülen bir baş arısızlıkta o müesseseden onu derhal
uzaklaştım. Kooperatif hareket ancak köyün ve köyltinün içindwl çıkabilecek dinamik ve yarat ıcı önderlere bağlıdır. Bu potansiyelin harekete geçmesi içinde yayg ın kooperatifçilik e ğitimine
ihtiyaç gösterir.
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Kooperatifleşmeyi kalkınma aracı olarak benirnsemiş devlet
için ise oturup köy önderlerinin harekete geçmesini beklemek
mümkün değildir. Hareketi yukarıdan başlatmak ister. Merkezi ve
o'oriteye bağlı bu hareket çeşitli bölge harekterlerini ayrı ayrı
gö•setemeyece ğinden uyrfulamada aksakl ıklar doğar. Demostrasyonlara dayalı ve çeşitli bölgelerin karakterlerine uyabilecek esnekliği sağlayan uygulamalar toplumun ilgisini çekecektir. Öte yandan mesela yüksek Enflasyonda kooperatif bir şirket gibi karmı
yükseltmek istsT böyle oluncada ortakian,ile ili şkileri zedelenir.
b — Kanuni ve siyasi geli şmeler. Kanunlarda yapılan değişiklikler veya yeni ç ıkartılan kanunlar kcoperatilleri etkiler. Kanunlar toplumlardaki geli şmelere bağlı olarak yeniden düzemlenir
veya ihtiyaca göre yeni kanunlar ç ıkar:hr.
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Bugün tarım kredi kooperatifleri kanunu buna bir örnektir.
498, 1470, 2486, 1581 Sayılı Kanunlarla bugünkü şeklini almıştır.
Öte yandan 1163 SK.da Ticaret Kanunundaki kcoperatiflerle ilgili hükümleri kaldırarak ysni bir şekle getirm: şdir.
Ülkemizde Kooperatifçilik dört ayr ı kanunun hükümlerine
bağlıdır. Ayrıca mesela 1163 SK.da katılma payının alt ve üst sıırrlarındalci miktarlar kcoperatifler için gerekli sermayeyi temin
edememektedir.
Yani yeni k.anunlarla kooperatUçili ği düzenleme politikalar ı
ise kooperatifçili ğin tabandan ve ihtiyaçları!' kendiliğinden organizesini önlemektedir.
Siyasi iktidarları tasarruflar ıda kcoperatiflere kolayl ıklar veya meseleler getirebilir, iktidarlar ın kredi politikalaı para politikaları kooperatiflerin zaman zaman bol ve ucuz krediye zaman zamanda kredi borlukları çekmesine sebep olur. Tar ım satış kooperatiflerinin çoğu zaman destekleme al ımlarında kullamlmalan
onları birer ofis durumuna sokmuşdur.
C — Uygulanan ekonomik sistem :
Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem karma ekonomidir.
Bazı piyasalar tam rekabete .aç:kd ır. Bazı piyasalarda Devletin
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tekeli vardır. Kooperatifler bu piyasalara uymak zorundad ır. Tekel
olan piyasalarda kcoperatifler pazarl ık gücü eksik, arac ı kamu
kuruluşları gibidir. Mesela Pancar kcoperatiflerinin durumu böyledir. Rekabete aç ık piyasalarda da kooperatifler finansman güçlüklerinden ve kar maksimize eden kurulu ş'ar olmad ıklarından
zaman zaman fonksiyonlar ını tam yapamazlar. Fındık, Pamuk
gibi.
d — Teknoloji :
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Teknolojik geli şmeler işletmelerin de geli şmelerini sağlarlar.
Ancak pahalı ve büyük yatırımlar gereklidir. Kocperatifler böyle
yatır:mlara girseler finansmanla -il sağlayamazlar. Girmeselcr bu
seferde pazara uymakta güçlük çekerler.
Buraya kadar kooperatiflerle ortaklar ı arasındaki meseleleri
kmperatif ilkeleri ışığmda, ülkede kooperatifçili ğin meselelerinide
kooperatiflere tesir eden d ış çevre aç ısından tesbite çal ıştık.
Buna bakarak ana başlıklar altında ve özetle koopera.tiflerin
meselelerini sıralar isek kcoperatifçili ğimizin bu günkü durumunda ortaya ç ıkarmış oluruz.
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1 — Yönetim ile ilgili meseleler,

Köy kalkınma kooperatiflerinde ya•lan bir ara ştırmada bu
kooperatiflerin yöneticilerinin % 7 15 şinin okur yazar ve ilkokul
mezunu oldukları anlaşılmıştır. Yönetim ve yönetici ba şarının
birinci amilidir. Kooperatifkrimizin pek ço ğu bilgili ve becerikli,
başarılı yöneticiler sahip de ğildir.
Bilhassa tarım kredi, tarı m sat ış ve pancar kooperatiflerinde
üst yönetim ile birim kcoperatifler aras ında bir organik bağ yokdur. Üst yönetim kendisini genel kurula sorumlu hissetmemektedir. Devlet güdümündeki bu tip kooperatiflerde üst yönetim ken-.
dini mevcut iktidara karşı sorumlu hissetmektedir. Bu durum
1 şahıs = 1 oy prensibine zıt olduğu gibi koop:ratifi devlet kurumu görüntüsünden kurtaramamaktad ır
2 — Mevzuat ile ilgili meseleler,
Ülkemizde kooperatifçilik gelişmekte olan bir hareket oldu ğu
cihetle bu hareketi düzmleyecek bir kanunun elbette olmas ı gereklidir. Fakat bugün mer'iyette dört ayr ı kanun vardır. Bu dört
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ayrı kanunun varlığı kooperatif hareketi da ğın') gaçsüzleştirdiği
gibi ayrı ayrı kooperatif tiplerin ve ayrı ayrı politikaların ortaya
çırkmasına sebep olmaktadır. Kooperatifler tesirli bir denetim
altır,d.a da değillerdir.
Devlet taraf ından kcoperatiNre götürülen hizmetlerde ayr ı
ayrı Bakanlıklar ve bunların ayrı ayrı kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Hizmetl:T da ğınık ve kopukdur.
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3 — Eğitim ve araştırma ile ilgili meseleler,
Eğitim kooperatifçilik ilkelerinden'de birisidir. Di ğer ilkelerin
anlaşılması ve toplumumuza adepte edilmesi ortaklara kooperatifçilik eğitimi her düzeyde verilmesiyle mümkün olacakt ır.
Ayrıca kooperatiflerin yönetimi ile ilgili hizmet için pro ğramlar
çok az sayıda yapılmaktad'r.
Kooperatifçili ğin meselelerine çözüm bulacak ilkerini toplumumuza adepte edecek ihtiyac ımız olan kooperatif tipini oltaya ç ıkartacak araştırmalar yapılmaktadır.
4 — Finansman ile ilgili meseleler,
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Tarım kesminin sermayye birikimin organize edilmiş olması
koop:Tatiflerinde finasman sıkıntıları ile karşılaşması netice.sini
getirmektedir.
Ortaklar düşük sermaye payları yüklenmekte çoğunlukla bu
paylarıda tam ödemektedir. Kooperatiflerin özelliklerine göre finansman ihtiyaçlar ını karşılayacak finans kurulul şarı yokdur.
Kooperatiflere kredi veren Ziraat Bankas ı bir kooperatif bankas ı
değildir. Bir çok görevler yüklenmiştir. Kooperatiflerin kulland ıkları krediler genellikle kısa vadeli ve yüksek faizlidir.
5 — Teşkilatlanma ile ilgili mes:leler,
Kooperatifler aras ı dayanışma ve iş birliğini sağlayacak olan
Birlikler, üst birlikler ve ülke çapında Merkez birliği kurulmamıştır.

5 — TARIM KOOPERATİFÇILİĞİNIN GELECEĞI

Tarım kooperatiflerinin bugünkü durumu ve kar şı karşıya
olduğu meseleler tarım kooperatifçili ğinin geleceği için bizi karamsar yapmamaktad ır. Aksine şu anda tesbit edilen meselelere
bulunacak ve esa,sıncla kolay olan çözümler tarım kooperatifçiliğini birden bire gelmek istedi ği yere sıçratabilecektir. Çünkü;
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a) Türk Çiftçisi pazara göre üretim yapma al ışkanlığ- nı kazanmıştır.
b) Türk Ç'iftçisi kooperatifle şmeyi benimsem'ştir.
çüncü sektöre ihtiyac ı ortadadır.
ç) Tarım ürünleri ihtiyaç, potansiyeli gittikçe artmaktad ır.
d) Açık Piyasa ekcnomisinde Çiftçinin güçlü kurulu ş'ara ihtiyacı vardır.
Bu potansiyeli kullanmak ve kooperatifç ılikten beklenen geli şmeleri sağlayabilmek için tekliflerimiz şunlard r.
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I — Koo»eratifçilik ilkeleri toplumumuzun yap ısma adepte edilerek kooperatif kavram uygulanabilir olmal ıdır.
2 — Kooperatifçilik hareketinde Devletin eleste ği olmalı ancak
bu destek kooperatifçili ği güdümüne alma2 ıclır.
3 — Kooperatiflerin kurulu ş ve işleyişleri birden fazla Kanun
ile üzenlendiği için dağınıklığı önlemek kaynak ısrafı ve sür" tişmelere mani olmak için Türkiyedeki bütün kcoperatiflerin Kurulup
işleyişlerini düzenleyen bir kanun ç ıkar lmalıdır

pe

4 — Çıkartılacak kanun köyde kooperat ifçilk ortam ı ve kooperatif kurma isteğini yaratacak kooperatqcili ğin yayılmasını ve gelişmesini temin edecek k()operatiflerin i şleyişlerini kolaylaştıracak
şekilde olmalıdır.
5 — Kooperatif devlet ili şkilerinin düzenlenmesi ek bir resmi
kuruluşa verlmelidir.
6 — Ortaklık katılma payları sm•rlandırılmamalı ortaklann
yüksek paylarla kat ılmaları özendirilerek temin edilmelidir.
— Kooperatiflerin Finansman ihtiyac ım karşılayan bir kccperatifler bankası kurulmalıdır.
8 Kurulacak bankanın Üst yönetimine, kooperatif üst birlikleri hakim olabilmelidir.
9 — Tarım Kredi tipi kooperatifler mevduat topluyabilmelidir.
10 — Kooperatiflerin ba şarı sına amil yöneticilerin yeti ştirilebilmesi için çeşitli seviyelerde yöneticilik e ğitimleri yaptılılmalıdır.
II — Kooperatiflerin yönetimlerini etkinli ğe kavuşturmak için
aktif bir denetim mekanizmas ı geliştirilmelidir.

66

AKIN ŞEHIRLIOĞ LU

12 — Ortaklar genel kurullarma hakim olabilmen başarısız yöneticileri de ğiştirebilmelidir.
13 — Kooperatifçiliği benimsetici, öretici bir e ğitim yapılma,
hdır.
14 — Kooperatiflerde her seviyede çal ışmalar için hizmet içi
eğitime önem verilmelidir.
15 — Kooperatiflerin işleyişlerindeki meseleleri çözümleyici
uygulayabilecekleri projeleri tesbi edici kooperatifçili ği sosyo ekonomik yapım= uydurucu araştırmalar yap ılmalıdır.
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16 — Kooperatifler tabanda az say ıda çok amaçl ı ve çok ortakh kurulabilmelidir.
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17 — Keoperatifler, Birliklerini ve üst birliklerini kurup geliştirerek kaynak ısrafını önleyici bilgi ve becerilerini akta,r ıcı işbirliğini ve güç birli ğini sağlamalıdırlar.
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KOOPERATİFÇİLİK DERGISI'NDE YAYIMLANACAK
YAZILARDA ARANAN ÖZELLIKLER
Md 1. Türk Kooperatifçilik Kurumu üç ayda bir ekonomi ve kooperatifçilik konularında bir araştırma ve inceleme dergisi yayımlar.
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Md : 2. Bu dergiye gönderilecek yaz ılar ortalama 15 daktilo sahifesini geçeınez. Daha uzun yaz ılar yaymlanmaz.
Eserler Yayı n Komisyonuna iki nüsha olarak gönderilir. Metinler daktilo ile 21x30 cm'lik standard daktilo ka ğıtlarma
ve sahifenin bir yüzüne iki sat ır aralıkla yazılmalı, sahifenin
solunda, başında ve sonunda üç em. sa ğ kenannda da 1 em.
boşluk bırakılmalıdı r. Bir daktilo sayfas ında 30 satirdan fazla bulımmaınalıdır.
Md : 3. Dergiye gönderilen yaz ılar yapıl mazsa sahibine iade edilir.
Md : 4. Gönderilen yaz ılarda yazarın unvanı ve adresi

adının sonuna konulacak bir i şaretle birinci sahifenin alt ına
dip notu olarak bildirilmelidir.
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Md 5. Tercüme yazılarda, yazının alındığı kaynak ve
yazannm adı açık bir şekilde belirtilmelidir.
Md : 6. Gönderilecek yaz ıların özeti her üç dilden birinde de ( İngilizce, Almanca, Franwzca) mutlaka verilmelidir.
Yabancı dilde özet gönderilmedi ği takdirde tercüme ücreti
telif ücretinden dü şülerek ödeme yapılır.

Md : 7. Araştırma ve İnceleme dalındaki yazılar aşağıdaki dispozisyonu uygun şekilde hazırlanır.
ÖZET, GIRtŞ, MATERYAL VE METOD, ARAŞTIRMA
SONUÇLARI VE TARTIŞMA, TEŞEKKUR, SUMMARY veya,
ZUSAMMENFASSUNG veya RESUME, LITKRATUR.
Md : 8. Yayınlanan yazıların itibari sahifesi (200 kelime)
için teliflede 275,— TL., tercümelerde 200,— TL. ücret
ödenir.
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dünya'nı
n en büyük
500
bankası arası nda
bulunmak bizim değ il
sizlerin eseridir.
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Türkiye Emlak Kredi Bankası
bugüne kadar350.000 yurtdaşımızı
ev sahibi yaptı.

TÜRKIYE
EMLAK KREDI
BANKASI
size avantaj sağlar"
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HARBIYEASTANBUL Tel

:

48 42 00
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