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

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

The Society chongod its name into the «Turkish Co-operative Assocition» 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 
rosolved that in the light of its 33 years of exprience and in accordance with 
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 
should be re-written. The new Statutes drawn up accordingly were reviewed and 
cdopted 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 conserned, is theoretical and pratical 
co-operative work. Us obiect is to propagate co-operative ideas in theorectical 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 activitied : 

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

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

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

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

e. Conduct Icctures, courses, seminars and general knowledge competit ı ons 
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives. 

f. Join as member these international organization and associations whose 
objects are similar to its own. 

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

h. Participate in the comertions of international co-operative organizations, 
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish 
co-operative movement commenly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-
operative movement is widely 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 universitles, academies, schools and that institutes 
spezializing in the co-operative movement are founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives 
ı ct as guide to them in every respect, and at the resguest of the member co-
operatives in solving their management problems. 
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BA Ş YAZ I 

Mithat Pasa Hakk ı nda ilini Toplant ı lar 

Mithat Paşa, 8 Mayıs 1884 günü Taif'te şehit edildiğ ine 
03re bu y ı l kendisinin ölümünün 100 üncli yıldönümüdür. 

Bu vesileyle Türk Kooperatifçilik Kurumunda '20 May ıs 
1984 günü bir anma toplant ısı  yapılmış tır. (1) Ayr ıca Kurum, 
19 - 21 Aral ık 1984 tarihleri aras ında cereyan edecek millet-
lerarası  mahiyetteki XI. Türk Kooperatifçilik Kongresini de 
Mithat Paşanın hatırasına adamış  bulunmaktad ır. Kongrenin 
açış  tebliğ inin de "Mithat Paşa İ le Baş layan Türk Kooperatif-
çilik Hareketinde Kaydedilen Geli şmeler" ad ını  taşı ması  uy-
gun görülmüştür. 

Öte yandan, Türk Tarih Kurumunun 8 - 10 Mayıs 1984 
tarihlerinde Eclirrıe'de "Milletleraras ı  Mithat Pa şa Semineri" 
düzenlediğ ini memnunlukla haber alıyoruz. Seminer'de yer- 

r-•  yabanc ı  17 bilim adamı nın tebliğ i Okundu& ve T. Tarih 
Kurumu Başkanı  ile Edirne Valiğinin birer konu şma yaptık-
ları  bildirilmektedir. Edirne Posta İdaresinin 8 Mayıs 1984 
günü, Mithat Paşamn fotoğ rafını  taşı yan özel bir damga ve 
zarf kabul etmesi de sevindirici bir olayd ır. (2) 

Ne var ki, seminerde önemli bir eksiklik olmu ştur. Türk 
Kooperatifçilik Kurumu, buraya bir tebli ğ le çağ rılmadığı  gibi, 
dinleyici veya misafir s ıfatıyla toplantıya katılabilmesine im-
kân vermek üzere kendisine haber bile verilmemi ş tir. 

Edirne'deki seminerin hangi dinleyici kitlesi önünde ya-
pı ldığı  ve - tebliğ  metileri elimizde olmad ığı  için - nelerin tar-
tışı ldığı nı  ve ne gibi yeniliklerin ortaya konuldu ğunu bilmiyo-
ruz. Acaba Mithat Paşa'ya saygının, sadece lâfla de ğ il, onun 
eserlerine sahip ç ıkmakta olabileceğ i dile getirildi mi? 

Anlaşı lıyor ki, Türk Tarih Kurumu bunca badireden son-
ra henüz yeterince geni ş  görüş lilliik kazanamamış tır. Herhal- 

(1) Karınca, sf. 68-69, Haziran 1984/570. 
(2) Kar ınca, ayn ı   yerde. 
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KOOPERATIFÇILIK 

de kendisinden çok, hiç olmazsa kendisi kadar Mithat Pa ş a 

üzerinde söz söylemek hakk ına ve yetkisine sahip olan Türk 
Kooperatifçilik Kurumunun varl ığı ndan haberdar değ ildir : 
Acaba Türk Tarih Kurumu yetkilileri, sayfalar ı  Mithat Paşa 

ile dolu, iki nüshası  (1944/89 90 ve 1950/174) "Mithat Pa şa 

Özel Sayısı" halinde neşredilen 50 ciltlik "Kar ınca" dergisini 

de mi görmemi ştir? (3) 

Türk Tarih Kurumu taraf ından olsun, başkaları  taraf ın-

dan olsun, bu gibi ilmi toplant ıların tertiplenmesinin olumlu 
ve faydal ı  sayı lınas ı  kabul edilmelidir. Ancak Mithat Pa şa 

hakkında konu şacaklarm, Türk Tarih Kurumu üyeleri ve Üni-
versite Öğ retim Üyeleri yan ında, Mithat Paşanm kurduğu mü-
esseselerde yoğ rulmuş  yetkili elemanlardan, O'nun ilkelerini 
uygulayıcılardan seçilmesi gerekmez miydi? 

Hele seminerde Do ğu Bloku ülkeleri tebliğcilerine yer ve-
rilmesinden ne beklendi ğ i sorulmağa değer. Bunlara doğ ru-
yu söyletmenin bir kazanç olduğu muhakkaktır. Ne var ki, 
o kiş ilerin gerçekleri anlatmalar ı  halinde kendi patronlar ının 
hoşuna gitmiyeceğ ini, ideolojik ve yanlış  görüş ler ileri sür-
meleri halinde ise tebliğ lerinin bir anlam ta şı mıyacağı nı  bil-
miyen yoktur. Bir misal vermemizi ister misiniz? Bakmaz, 
Mithat Pa şa hakk ındaki bir yaz ı sında bir Yugoslav profesör, 
objektiflikle bağdaşı p bağdaşm ıyaca ğı  tartışı labilir, kendi an-
laşı lması  güç ve çetrefil türkçesiyle ve materyalist görü şler-
de neler söylüyor : "Türkiye'nin kendi do ğal sınırlarına ta-
şı nmasının nedenleri ara ş tırılacak olursa, bu nedenleri ilk ön-
ce, ilgili toplumsal ilişkilerle ko şullandırılan yetersiz ekono-
mik gelişmelerle aramak gerekir. Bu aksakli ğı n ortadan kal-
dırı lması  yolunda harcanan çabalar, sultanlan da tahttan 
uzakla ştırma gücüne sahip olan feodal ve gerici bir tabaka-
nın var olması  yüzünden baş arı sızlığ a uğ ratılmış tır." (4) 

Mithat Paşa çok yönlü bir Devlet Adam ı dır. Petrol çıkar-
tı lmasından toprak reformuna, idari ıslahâttan Devlet gelir- 

(3) Karınca, Ba şyazı , May ı s 1984/569. 
(4) Milan Vanku, "Makedonya ve Doburcada Reformcu Mithat Pa şa". 

"Çevren" dergisi, say ı  34, sf. 29.31, Haziran 1982 - Pri ş tine. 
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MITHAT PAŞA HAKKINDA İLLNIZ TOPLANTILAR 

lerini yükselten icraata, deniz ula ş tırmac ıhğı ndan dergi ve 

gazete yaynnc ılığı na, kimsesiz çocuklara bar ınak ve meslek 
sağ lamaktan sanat adamlar ını  himayeye, Kanunu Esasi ba ş -
ta olmak üzere birçok kanuni mevzuat haz ırlamaktan e şkiya 
tenkiline kadar ve daha birçok alanlarda yarat ıcı  ve etkin 
hizmetler görmesi, O'nun bu vasf ını  ortaya koymağ a kâfi olsa 
gerektir. Fakat Mithat Paşanın günümüze kadar gelen ve 
hâlâ dimdik ayakta duran bankamhk ve kooperatifçilik ala-
nındaki eserleri, kanaat ımızea hizmetlerinin en göze çarpan-
ları  ve millet hayatında en kalıcı  olanlandır. Bilindiğ i gibi bu 
eserler şunlardır : Türkiye'ye Teşkiath zirai krediyi getir-
mesi, bu sistemi uygulamak üzere ilk 'kooperatiflerimiz olan 
Memleket Sand ıklarmı  vücude getirmesi, böylece Ziraat Ban-
kasının temelini atmış  olması  (186)3), ilk kooperatifler Kanu-
numuz demek olan "Memleket Sandıkları  Nizamnamesini" 
kaleme alıp kabul ettirmeyi, "Kooperatifler Müfetti ş liğ i" 
mesleğ ini ihdas etmesi (1867), ilk milli bankamız sayı lan İs-
tanbul Emniyet Sandığı nı  kurması  (1868), Bankac ı hkta bu-
gün kullanılan kefalet, rehin, ipotek, borç ahrdk ı , ödeme gü-
cü, tecil, teminat vb. müesseseleri uygulama alan ına koyması . 

Iş te bu konularda bir siyasi tarih doçent veya profesörü-
nün söyleyeceğ i fazla bir şey yoktur. Bunu tabii saymak lâ-
zımdır. Çünkü bunlar ihtisas konuları  olup, bankacılığı  ve ko-
operatifçiliğ i ilgilendirir. Bu konulara vak ıf olabilmek için, 
tarih, hukuk, iktisat, muhasebe, ticari hesap, tar ım vb: dal-
larda nazari bilgi sahibi olduktan sonra y ı llarca pratik olarak 
emek vermek, i ş in ruhuna inmiş  bulunmak lâzımgelir. Başka 
bir önemli husus, işin heyecanını  duymaktır. Bu ise Mithat 
Paşa ve Kooperatifçilik sevgisi ve ülküsüyle olur. Yoksa iç-
ten gelmiş  olmaz, tebliğ ler de kuru bir söz kalabali ğı ndan 
ileri gitmez. 

Şüphesiz ki, sırf nazari alanda çal ış an bilim adamlanmı -
mi da Mithat Paşa ile ilgili olarak yapacaklar ı  çok iş ler var-
dır ki, bunların esasına araştırmalar teşkil etmektedir. Bu ara-
tırmalar arasında ilk ağı zda akla gelenler şunlardır : 

1) Mithat Paşa ve müesseselerine ait bütün hicri ve 
ruml tarihlerin bugün kulland ığı = milâdi tarihe doğ ru ola-

4 	 rak aktanlmas ı  başta gelir. 
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KOOPERATIFÇILIK 

2) Memleket Sandıklarımn ilkinin Ş ehirköyü'nde 1863 
yı lında değ il de 186'2 de kurulduğu iddiası  vardır. Iddia= 
doğ ruluk derecesinin ara ş tırılmas ı  gerekir. 

3) Ş ehirköyü (Pirot) Memleket Sand ığı = Kasım ayı -
nı n bir cuma günü faaliyete geçti ğ i biliniyor; ancak tarih ola-
rak tam olarak belli değ ildir. Bunun tesbitine ihtiyaç vard ır. 

4) Memleket Sand ıkları= ve onlar ın devamı  olan Me-
nafi Sandıkları= çalış malarına ilişkin istatistik bilgileri yok 
denecek kadar azd ır. Yazarlanmız, bu Sand ıklann Ziraat Ban-
kasına dönüş tüğü 1888 - 1889 daki say ı sının üzerinde bile bir-
leşmemektedirler. Yorucu incelemeler baz ı  gerçeklerin ortaya 
ç ıkmasına yarıyabilir. 

'5) Mithat Paşanın Ahi Birlikleri esaslar ı  ile imece âdeti-
mizin nası l ve ne derecede tesiri alt ında kaldığı  ve bunlardan 
faydalandığı  baş lı  ba şı na bir tez konusu olabilir. 

6) Mithat Paşanın Avrupa gezileri sırasında nerelere git-
tiğ i, nerelerde kald ığı , kimlerle görü ş tüğü, oralarda neleri in-
celediğ i ayrıntı lı  olarak tesbit edilebilirse bundan çon sonuçlar 
çıkar. 

7) Mithat Paşanın Niş  Valiliginin Belgrat Vilâyeti ile 
kıyaslamak isteği (5) dikkate al ınarak, Paşanın başka ida-
recilerden etkilenip etkilenmedi ğ i aç ıklık kazandınlabiiir. 

8) Balkanlarda yapılan birçok reformlar ın temelinin 
Mithat Paşanın icraatına dayandığı , ora yazarlannca da ka-
bul edildiğ ine göre, (6) bunun derecesini ve s ınırlarını  tayin 
etmek güzel bir ilmi çal ış ma konusu olabilir. -  

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Uzak Bat ıdan ve 
Uzak Doğudan Türkiye'ye gelerek He,zinei Evrakta, yeni ö ğ -
rendikleri bir dil ve yaz ıda, iğne ile kuyu kazarcas ına araş tır-
ma yapan ilim aşığı  gençler gibi, bizim ilim adamlar ının da bi-
raz güç i şlere girerek yorulmalarim bekleriz. Daha k ısa bir 
süre önce, Osmanl ı  Ziraat Bankas ı  ISelânik Şubesi arş ivlerinde 
1915 yı lından beri saklanmakta olan 554 eser ile 93 - dosyanın 

(5) Ad ı  geçen makale. 
(6) Ayn ı  yerde. 
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MİTHAT PAŞA HAKKINDA İLMİ  TOPLANTILAR 

Yunanistan Cumhurba şkanın ın isteğ i üzerine Makedonya Ilim-
ler Cemiyetince incelemeye ahnd ığı  haberi ajanslarca Dünya 
kamuoyuna duyurulmu ş tu. (7) BU değerli ,arş ivden niçin biz de 

faydalanm ıyalım? 

Tarihimize ışı k tutacak böylesine göz nuru ve emek iste-
yen ara ştırmaların seyrek de olsa yapıldığı nı  memnunlukla öğ -
reniyoruz. BM Ş imş ir'in Fransız belgeleri üzerinde yapt ığı  
incelemeler buna en belirgin bir misaldir. (8) Edirne semine-
rinde verilen tebliğler arasında da bu neviden araştırmalar ı n 
mahsulisı  yeni buluş larla karşı laşmarmz mümkündür. 

Özet olarak şunu ifade etmek isteriz : Mithat Pa şa ve 
O'nun eser ve hizmetlerini anlat ırken baz ı  noktalara dikkat 
etmek laz ımdır. Olayları  alt - alta sırahyarak Siyasi Tarih aç ı -
sından bilinenleri tekrarlamak bize fazla bir şey kazandırmaz. 
Daha çok derin araştırmalara dayanan tebli ğ ler sunmak bilim 
adam:lar ı:num benimsiyece ğ i bir yol olmalıdır. Karanl ık nok-
taların aydnılatılması  bu suretle mümkün olabilir. 

Yukarıdaki açıklamalanmızdan Mithat Paşamn, O'nun fi-
kir ve hizmetlerinin ayd ınlığ a çıkarı lması  gereken daha bir 
çok yönlerinin olduğu anlaşı lmaktadır. Universitelerimizde 
"Mithat Paşa Enstitüleri" kurularak bir an önce ça:h şmağ a 
baş laması  yararl ı  olacaktır. Hatta bu enstitülerin me şgale ala-
nını  Ahi Birliklerine kadar gerilere götürmek de dü şünülebilir. 

Mithat Paşanın temelini attığı  müe,sseselerden, banka ve 
kooperatiflerden bugün de varl ığı nı  devam ettirenlere a ğı rlı k 
verilmesi gerçekçiliğ in icabı  olur. Bu konularda ise, Türk Ta-
rih Kurumu mensuplar ı  ve ilim adarnlanm ızla birlikte ve hatta 
onlardan da önce bu kurulu ş larda pişmiş  meslek adamlar ını  
konuşturrnak daha doğ ru olur. 

Son olarak, Mithat Paşa meselesinin bir heyecan, ülkü 
ve samimiyet i ş i olduğunu belirtelim. Bu samimiyetin ilk işa-
reti ise Mithat Paşanın eserlerine sahip ç ıkmaktır. 

Kooperatifçi selâmlar ımı zia,... 

KOOPERATIFÇILIK 

(7) 8 Ağ ustos 1981 gönlü "Tercürnan" gazetesi. 
(8) Bilâ1 N. Ş imşir, "Frans ız'Belgelerin Göre Mithat Pa şanın Sonu" 

Ayyı ldız Matbaas ı , Ankara -1970. 
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EDITORIAL 

Sceintiric Meerins on Mithat Pasa 

It is one hundred years that Mithat Pa şa has been killed 
at Taif on 8 May 1884. On this occasion commemoration 
meeting has been held on May 20, 1984 at the Turkish Coope-
rative Association. (1) Other than this the Association has 
dedicated the )(Ttb International Turkish Cooperative Con-
gress to be held in Ankara between 19 - 21 December 1984 to 
Mithat Paşa. It has been found appropriate to open the Con-
gress with a paper carrying the title "DEVELOPMENTS 
RECORDED IN THE TURKISH COOPERATIVE MOVE-
MENT WHICH STARTED wrıu MİTHAT PAŞA". 

We have learnt 'that the Turkish History ASsiciation 
has arranged an "INTERNATIONAL M İTHAT PAŞA SEMI-
NAR" in Edirne between May 8 - 10, 1984, As reported 17 
foreign and 1~1 scholaxs have presented papers at the se-
minar and the president of the Turkish History Association 
and the Governor of Edirne have addressed the participants. 
It is another happy occasion that Postal Administration in 
Edirne has accepted a special stamp and envelope earrying 
Mithat Paşa's photograph. (2). 

However, there is one thing which concerned us most and 
that is the Turkish Cooperative Association has not been invit-
ed to this seminar to present a paper and in addition has not 
been informed to attend the seminar even as an invitee. We 
do not know what type of audience had 'been present at the 
seminar held in Edirne and also what issues have been discuss-
ed and new issues have been brought out since we do not 'have 
the texts of the papers presented. We wonder whether or not 
due respect has been expressed not only by words but by 
carrying out the work he has started. 

As understood, after so many events the Turkish History 
Association has not gained as yet sufficient far sightedness. 

(1) KARINCA, Page 68 - 69, June 1984/570. 
(2) KARINCA, Page 68 - 69, June 1984/574. 
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SCİENTİFİC MEETİNS ON MİTHAT PAŞA 

For sure it does not have any knowledge on the Turkish Coo-
perative Association which is authorized as much as it is to 
talk about Mithat Paşa. We wonder, whether or not, the offi-
cials of the History Association have not seen the 2 issues of 
50 volumes of KARINCA which ,have been published as 
"SPECIAL ISSUE ON M İTHAT PAŞA" (1944/S0 - 90 and 
1950/174) ? (3) 

Also it is a good question to ask what has been expected 
from the invitation of persons from the Eastern Bloc countries 
who have presented papers at the subject seminar. It is for 
sure a gain to hear them telling the facts. Nevertheless it is a 
known fact that When these persons will.teli the facts their 
bosses will not be happy, in case they will state ideological and 
wrong views then the papers will have no meaning at all. 

We will give you an example for this. A Yugoslav professor 
in an article on Mithat Paşa in his hardly understood Turkish 
and with materialistic views which are negotiable whether 
they are compatible with objectivity, wrote the following : "If 
the reasons for Turkey's moving within its own natural boun- wk 
daries it is necessary to look for insufficient economic develop-
ments which are conditioned by related social relations first 
of all. Efforts exerted to elirninate this defect have not suc-
ceeded because of the existence of ia feodal and regressive class 
which had the power to dethrone even the sultans." (4) 

Mithat Pa şa is a multi - faceted statesmen. It would be 
sufficient to mention only the following few services he has 
accompliShed. He has been involved from oil drilling to land 
reform, from administrative reform to increasing the state 
revenues, from seai transportation to publishing magazines 
and newspaper, from finding places to take care of orphans 
and training them to protect artists, from preparing texts 
of including the con.stitution and many other laws and 
perforrned many creative and effective services which should 
be ,sufficient evidence to describe this statesman. 

(3) KARINCA, Editorial, May 1984/569. 
(4) Milan Vanku, "REFORMIST MİTHAT PAŞA IN MACEDONIA 

AND DOBRUCA" Çevren Dergisi, No. 34, Page 29 -31, June 1982, 
Prishtine. 
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KOOPERATTFOLİK 

The works of Mithat Paşa in the fields of banking 
and cooperative work which contiuned until present and 
stili valid are the most impressiVe ones in the life of the 
nation. As known these works are as follows : Organized 
agricultural credit, establishment of COUNTRY FUNDS 
which are the very first cooperatives to implement the above 
mentioned system, thus Iaying the corner stone of the Agri-
cultural Bank (1863), also he wrote the "REGULATION ON 
COUNTRY FUNDS" which could be considered as cooperative 
bill in Turkey an have it passed, establishment of "COOPE-
RATIVE INSPECTORS" profesSion (1867) and founded 
İSTANBUL EMNIYET SANDIĞ I which could be considered 
as our first national bank (1868). He has also put into practice 
the present day implementation of institutions such as security, 
pawning, ethics of debt, power of payment, deferment, 
guarantee, etc. 

It is only natural that a professor or an assistant pro-
fessor of political history may not have too many things to 
say on these subjects. Because these are the subjects of 

ipı  

specific fields and related to the banking and cooperatives. 
In order to gain a deep knowledge on such subjects it is 
necessary to have theoretical information on history, law, 
economy, accountantship, commercial arithmetics, agriculture, 
etc. and work for many years practically. Another important 
point is to feel the enshusiasm for the work. This could 
be gained by the interest in Mithat Pa şa and cooperative 
work and ideal. Otherwise the papers will be a mere crowd 
of words. 

Doubtless our scholars who are working ix ı  theoratical 
field have so many things to do in connection with Mithat Pa şa 
among which research is the most important one. The first 
ones on such research are the following : 

1) The conversion of Hegira calendar and gregorian 
calendar dates of the institutions established by 
Mithat Paşa into the present d ıay calendar. 

2) There is an allegation to the effect that the first 
COUNTRY FUND has been founded in Ş ehirköyü 
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SCİENTIFIC MEETİNS ON MİTHAT PAŞ A 

in 1862 and not in 1863. This should be a subject 
for research. 

3) It is known that the COUNTRY FUND in Ş ehirköyü 
(Pirot) has been activated on a Friday in November, 
However. the date is not exactly konwn. This should 
be determined. 

4) Statistical information on the Country Funds and 
The Interest Funds which were the continuation of 
the first ones is so little. The writers do not even 
agree on the dates 1888 - 18189 when these funds 
have been turned into the Agricultural Bank. Such 
research may 'help in bringing out the facts. 

5) The Ahi Units and IMECE custom of Turks could 
be the subject of a thesis to show how much such 
organizations have influenced Mithat Pa şa. 

6) Also it could be clearified whether or not Mithat 
Paşa has been influenced by other administrators 

4, 	 while he has served as Governor of Niş . (5). 

6) The trips of Mithat Pa şa to various place,s 
in Europe, places where he has stayed, people with 
whom he has taiked and met, what his interests 
were should be determined in order to obtain 
positive results. 

7) Since many reforms accomplished in the Balkans 
have been based on Mithat Pa şa's implementations 
(6) to determine its basis and limits could be a good 
scholarly 'work. 

It is possible to increase the number of such examples. 
We expect that our young people spend efforts to conduct 
such research as do the people coming from far west 
and far cast to Turkey. News agencies have recently 
reported that upon the request the Greek President 554 
works and 93 files being kept since 1915 which have been 

(5) Subject ,article. 
(6) İbid. 
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among the archives of the Ottoman Agricultural Bank Branch 
in Selanika have been sent to the Macedonian Science Asso-
ciation. (7) 'Why shouldn't we take advantage of the same 
archives? 

We are happy to learn that such tedious research work 
which will shed light to our history are being conducted. The 
research conducted by Ş imşir based on French documents 
is a good example for this. (18) It is also possible to find new 
ideas on such research among the papers presented at the 
seminar held in Edirne. 

In summary we would like to say this : It is necessary 
to be careful on certain points while explaining Mithat Pa şa 
and his works. A ehronological order in political history will 
not take us anywhere. Papers including deeper research 
should be the way to be adopted by our scholars. Only in 
this way dark points may be enlightened. 

It would be a good idea to have MITHAT PA ŞA INSTI-
TUTES established within our universities. The activities of 
such institutes may inelude Ahi units even. 

It would be also a good idea to mention the establish-
ments founded by Mithat Pa şa which are stili continuing. The 
members of History Association and scholars, academies 
and proffessionals, should be interviewed on these issues. 

We would Ilke to mention that Mithat Pa şa's deeds are 
a matter of enthusiasm and sineerity and idealism. The first 
sign of this sineerity is to own Mithat Paşa's works. 

With our cooperative regards. 

(7) The daily TERCUMAN dtd August 8, 1981, 
(8) Bilal N. Ş imşir, "Frans ız Belgelerine göre Mithat Pa ş a'n ın Sonu" 

Ayy ı ldız Mat. 
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Tar ı m ürünleri Pazarlamas ı nda KooperatiFler 

Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  

1 — GIRIŞ  

İnsan ihtiyaçlarını  doğ rudan doğ ruya ve dolayısıyle karşı lamak 
üzere kurulan iktisadi birimlere i şletme; pazar için üretim yapan ve 
kâr sağ lama gayesi güden i ş letmelere teşebbüs denir. Kooperatifler 
ise, yeterli ekonomik güce sahip olmayan kimselerin, e men-
faatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait -ihtiyaçlar ını  karşp.- 
lıklı  yardım, işbirliği ve kefalet sayesinde sa ğ lamak gayesiyle ku-
rulurlar. Bu anlamda kooperatifleri bir te şebbüs olarak saymak 
doğ ru olmayabilir. Kooperatifler, kâr amac ı  ile değ il, ortak ekonO-
milerin tedarik ve pazarlama fonksiyonlar ını  üstlenmek, onların bu 
anlamda kar şı laştıkları  güçlükleri gidermek ve tek ba şlarına sahip 
bulunmadıkları  ekonomik güce kavuşturmak üzere kuruluriar. Koo-
peratif ortakl ığ a, birbirine bağh ekonomik birimlere  hizmet eden 
bir 'kurulu ş  şekli olarak da bakılabilir. Ancak bu kuruluşun bağı m-
sız bir. işletme mi olduğu, yoksa birbirine bağ lı  ekonomik birimlerin 
ortaya koyup geliş tirdikleri karma bir işletme mi olduğu, tar-
tırma konusudur (1). Günümüzde, üyeleriyle . s ıkı  ekonomik 
bağ ları  olduğu halde, 'kooperatif ortakh ğm ayrı  bir varlık olduğu 
konusunda bir fikir birliği söz konusudur. Diğerlerinden farkl ı  bir 
yapıda da ,olsa, kooperatif ortakl ıklar kendilerine has bir teşebbüs 
şeklidir. Bir veya birden fazla i ş letmelerden oluşabilmektedirler. 
Hatta bir kooperatif ortakl ıkta, kârı  maksimize etme yerine mali-
yeti karşı lama - ilkesi temel olmakla beraber, ekonomideki geli şme-
ler karşı sında, 'kooperatif işletmelerin rasyonalizasyona gitmeleri, 
büyük ölçekli teşebbüsler kurmalar ı  mecburiyeti hasıl oınuştur. 

2 — TARIMDA PAZARLAMA KOOPERATIFLERI KURUL-
MASININ SEBEPLERI : 

Tarım alanında, kurulan kooperatifler, üretim faaliyetini yü-
rütü'rken çiftçiye yard ımcı  olmak üzere kurulmaktadırlar. Bilhassa 

(1) Franz C. Helm (Çev. Ilhan Cemaledar) Kooperatif İş letme Eko-
nomisi s.20. 
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tarımın sahip olduğu özellikler dolay ısıyla bu alanda kooperatifle-
rin kurulması  zorunluluk halini alm ış tır. Tar ımın bu özelliklerini, 
kısaca şöyle özetleyebiliriz : 

1 — Çiftçiler pazarda tek ba ş lar ına .güçsüzdür ve büyük i ş let-
melerin sağ lamış  oldukları  üstünlükleri elde etmeleri mümkün de-
ğ ildir. Birçok ülkede küçük tar ım işletmeleri hakim durumdadır. 
Nüfusun baskısı  ve veraset kanunlar ı  arazinin sürekli olarak par-
çalanmasına ve neticede tar ım iş letmelerinin giderek küçülmesine 
yol açmış tır. Asya ve Afrika ülkelerinin ço ğunda bir çiftçi ailesine 
düşen işletme büyüklüğü 10 - 20 dekard ır. Meselâ Hindistan'da 
toplam tarım işletmelerinin % 60` ının büyüklüğü 20 dekar ın altın-
dadır. Avrupa ülkelerinde i şletmeler daha büyük olmakla birlikte 
küçük işletmeler hâkim vaziyettedir. Nitekim İsviçre ve Federal 
Almanya'da toplam işletmelerin % 48; İtalya'da 68,4 ü, 50 dekardan 
küçük iş letinelerden oluşmaktadır. (2). 

Türkiye'de ise, 1980 tar ım sayımı  sonuçlarına göre 0 - 50 de-
kar büyüklük grubundaki i ş letmeler toplam iş letmelerin % 59,9 unu 
teşkil etmektedir. 100 dekardan küçük i ş letmelerin toplam işletme-
lere oran ı  ise, % 31,1 dir. Bu veriler Türkiye tar ım işletmelerinin 
dağı lımında küçük iş letme gruplar ında bir yığı lma olduğunu açıkça 
göstermektedir (3). 

Tarım iş letmelerinin çoğu büyüklük ölçüsü sebebiyle kendi ba ş -
larına pazarı  etkileyebilecek durumda de ğ ildirler. Bir iş letmenin 
pazara üretit ğ i ürünü sunması  pazar fiyat ını  etkilemez. Ayrıca 
küçük işletmeler, makinala şma, ilâçlama, tohumluk temini, gübre-
leme ve elverişli pazarlama gibi modern tar ım yöntemlerini kulla-
narak verimliliklerini art ırmayı  kendi imilanlan ile sağ layam:azlar. 

2 — Tarımda, geleceğe ait bilgilerin yetersiz oluşu, gelecekteki 
verim, fiyat ve üretim .sonuçlann ın tam anlamıyla tahmin edilme-
yiş i sebebiyle tarım faaliyeti daimi olarak risk ve belirsizli ğ e maruz 
kalmaktad ır. 

3 — Tarımda sabit masraflar ın oranı  yüksek ve ürün elde edi-
lebilmesi için belirli zamanlar ın geçmesine ihtiyaç bulunmaktad ır. 

(2) S. Aksoy, A. Erku ş , W. Winkler, Das Türkisohe Agrarrecht im Vergleich 
mit der Agrargesetzgebung einiger Europüischer Under, Carl Heymanns 
Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1980, s.89. 

(3) R. Demirci, Tar ı mın yap ısı  ve Yeniden Düzenlenmesi, Türkiye 2, Iktisat 
Kongresi, Tar ım Komisyonu Tebliğ leri, 2 - 7 Kas ım 1981, Izmir, s.865. 
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TARIM "ÜRÜNLERI PAZARLAMASINDA KOOPERATİFLER 

Sözgelimi, domates yeti ş tirilmesi için 3 - 4 ay, buğday üretiminde 

8 - 10 ay, süt, ine ğ i için 3 yıl, elma üretebihnek için ise, en az 4 - 5 
yıl veya zeytinde 13 -14 y ı l beklemek gerekir. Bu sebeple, talepte 
zirdenbire olan değ işmelere uyabilmek için tarımsal üretimde es-
neklik yoktur. 

4 — Tarım iş letmelerinde genellikle çe şitli ürün yetiştirilir. 
Bunun sebebi, tabiat ve piyasa şartlarına bağ lılık kadar çiftçinin 
kendi ihtiyacını  da temin etme arzusudur. Her ne kadar büyük ta-
rım işletmeleri daha ziyade pazar için üretimde bulunurlarsa da, 
küçük tar ım işletmeleri her şeyden önce, aile ihtiyac ını  da düş ti-
nürler. 

Tarım ürünleri üretiminin cins ve nev'ini seçmede insanlar ser-
best değ ildirler. Yani çeşitli tarım ürünlerinin rantabl bir tarzda 
yetiştiritebilmeleri için istedikleri belirli iklim ve toprak vard ır. 

5 — Diğ er taraftan pazarlama şartları  yetersizdir. Tar ımda el-
de edilen ürünlerin hasat mevsimi d ışı nda kalan y ı lın diğ er ayla-
rında tüketilebilmesi için depolanmas ı  ve muhafazası  gerekmekte-
dir. Ancak tarım ürünlerinden 'baz ılarının (çilek, sebze, süt v.b.) 
uzun süre taze olarak muhafaza edilmesine imkan yoktur. Bunla-
rın muhafazası  kurutma veya konserve yap ılarak mümkündür. 

Tarım ürünlerinin çabuk bozulabilir olmas ı , uygun depolama 
ve iş leme tesislerinin yokluğu, ürünün bir an evvel pazarlanmasm ı  
meeburi kılmaktadır. 

Tarım kesiminin ekonomiye hâkim olması , iş letmelerin kendi 
aile ihtiyaçlar ı  yerine, artan şehir nüfusuna satmak üzere ürün 
yetiş tirmek ve kalkınmanın finansman ı  amac ıyla, döviz sağ lamak 
için dış  pazarlara sunmak üzere tar ım ürünü yeti ş tirmeye yönelme 
şeklinde oluşan, tarımdaki hızlı  değ işme, kalkmmakta olan ülke-
lerde meselelerinin çözümünü daha da güçle ş tirmektedir. 

Türkiye'de gerek üreticiler ve gerekse tüketiciler kendi arala-
rında iyi bir şekilde teşkilatlanmadıklar ından, ürünlerin üreticiden 
tüketiciye ula şmasında fazla el değiştirmesine sebep olmaktad ı r. 
Bu hal pazarlama safhas ında ürünlerin fiyatlar ının yükselmesine 
ve kalitenin bozulmas ına yol açmaktadır. Yükselen pazarlama 
masrafları  dolayısıyla çok defa tüketicinin ödediği fiyatın büyük 
bir k ısmı  üreticinin eline geçmemektedir Pazarlan ıanın çeşitli saf-
halar ında yap ılan masraflar üründen ürüne farkl ı lık göstermekte-
dir. Bozulabilir ürünlerde masraflar daha fazla bulunmaktad ır. 
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Memleketimizde. değ işik üretim ve tüketim bölgelerinde bulu-
nan altı  ilde çiftçinin eline geçen fiyatlar ile perakende fiyatlar ın 
karşı laştırması  pazarlama masraflar ı  - konusunda geniş  bilgi ver-
mektedir. (Cetvel 1). Cetvele göre, tüketicinin bdedi ğ i, paranın 
ürünler itibariyle farkl ı  olmak üzere % 53,9 %94,8 i üretici eline 
geçmekte ve % 5,2.  - % 46,1 pazarlama masraf ı  olarak sarf edil-
mektedir. 1978 - 1982 y ılları  ortalamasma göre yap ılan bu hesap-
lamaya göre pirinç, patates ve yumurtaya tüketicinin ödedi ğ i pa-
ranın % 75 inden fazlası  (yumurta'da 94,8) üretici eline geçmi ş , 
% 25 inden daha az ı  ise pazarlama masraflar ına gitmiştir. Pazar- - 
lama masraf ı= en yüksek olduğu ürünler bozulabilir veya bir 
süre depo edildikten sonra sat ılan ürünlerdir. Süt, elma, portakal, 
ve limonda nitekim bu sebeple pazarlama masraflar ı  yüksek bulun-
muş tur. 

Cetvel : 1 

Bazı  Tar ı m Ürünlerinin Tüketicinin Ödediğ i Parada Pazarlama 
Masrafları  Pay ı  ve Uretici Pay ı  

Ürün 
Nev'i 

1978 - 1982 Ortalamas ı  

Bi- 
rim 

Çiftçi Eline 
Geçen Fiat 
Birim/Krş . 

Perakende 
Fiat 

Birim/Kr ş . 

Tüketicinin 
ödediğ i 

pazarlama 
masraf nispeti 

Tüketicinin 
ödediğ i 
parada 

üretici pay ı  

Nohut Kg. 3431 5516 37,8 62,2 

K. Fasulye 5728 8266 30,7 69,3 

Pirinç 6264 8144 23,1 76,9 

Patates 1631 2177 25,1 74,9 

Soğan 1674 2621 36,1 63,9 
Kavun 1627 2637 38,3 61,7 

Karpuz 1246 1956 36,3 63,7 
Yaş  üzüm 33'29 5125 35,0 65,0 
Elma 2336 4062 42,5 57,5 

Portakal 2288 4016 43,0 57,0 
Limon (Adet) 410 760 46,1 53,9 
Yumurta 644 679 5,2 94,8 

Süt 2617 4459 41,3 58,7 

Yoğurt 3268 4876 33,0 67,0 

Istanbul . Ankara - İzmir, Adana - Samsun . Erzurum Illerini kapsamaktad ı r. 
Kaynak : Türkiye Istatistik Y ı llığı  _ 1983 s.380Q87 

Yay No. : 1040 - Ankara. 
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Perakendeci fiyatlardaki istikrars ızlık dolayısıyla değ işmeler 
üretici ve pazarlay ıcılara eşit olarak dağı imaz. Perakendeci fiyat-
lardaki pazarlama pay ı  oranı , oldukça sabittir. Zira baz ı  masraf un-
surları  sabit bir karakter ,arzetinektedir. Nakliye masraflar ı , 
ambar kiraları , vergiler v.b. geni ş  bir zaman içerisinde az miktarda 
değ iş irler. Bu sebeple perakende fiyatlarda ve tüketici harcama-
larında meydana gelen değ işmeler sonucunda çiftçi eline geçen 
fiyatlarda ve dolay ısıyla üretici gelirlerinde nisbi dalgalanmalar 
hası l olmaktadır (4).. 

Tarım ürünlerin pazarlanmasmda, kooperatifler masraf unsu-
rumı  azaltıcı  olarak rol oynarlar. Kooperatifler bir özel te şebbüs iş .; 
letmesi olmakla birlikte onlara özel te şebbüs işletmelerinden ayıran 
esas fark; .kooperatifin ortak üreticilerinin menfaatine olarak bir 
pazarlama ,orgarn olarak çal ış masıdır. Diğer özel teşebbüs iş letme-
lerinde esas; yat ırılınış  olan sermayeye en yüksek kâ,n temin et-
mektir. Pazarlama kooperatifleri, özel te şebbüsler . gibi serbest re-
kabet sisteminin tamamlay ıcı  unsurudurlar. Hiçbir zaman serbest 
rekabet Sisteminden ayr ı  düşüntilemeyeceği gibi, bu sistemin yerini 
alması  da söz konusu değ ildir (5). 

Pazarlama kooperatifleri, tar ım ürünlerinin üreticiden tüketi-
ciye ula şmasında, pazarlama hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
üreticilerin bir arada ve toplu olarak hareket etmelerinden do ğ ar. 
Tarımsal pazarlama, mal ve hizmetlerin tar ım ürünleri üretimin-
den nihai tüketiciye ula şı ncaya kadar olan bütün faaliyetleri kap-
sadığı ndan, pazarlama kooperatifleri bu fonksiyonlar ı  üstlenmek 
tedir. Tar ım ürünleri üreticilerinin piyasay ı  düzenlemeleri ve fiyat 
belirlemede söz sahibi olabihneleri onlar ın teşkil'atlanmalar ı  ile 
mümkündür (6). Bu te şildlâtlanma şekli kooperatifçilik temel ilke" 
lerine göre kurulacak pazarlama kooperatifleri şeklinde olacaktır. 
Buna göre tar ım ürünleri pazarlama teşebbilsünün kooperatif bir 
kuruluş  olarak tasnif edilebilmesi için, bu organizasyonun deneti-
mi tamamen, ürünü pazarlanan üretici ortaklar elinde olmal ıdır. 

(4) E. Rehber, Tar ımsal Pazarlama Kooperatiflerinde Ekonomik Yap ı  ve 
Amaç, Kooperatifçilik, Ocak - Şubat - Mart, 1982 say ı  55 - s.26. 

(5) Z, Gökalp Mülayim, Tar ımsal Kooperatifçilik, Ziraat Fakültesi Yay ın-
ları  No : 332. Ankara 1967, s.124-125. 

(6) T. Güneş , Genel Tar ı msal Pazarlama, Ziraat Fakültesi Yay ınlar ı  Nu. 

311, Ankara, 1968. s.280. 
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Ayrıca 'kooperatife pazarlanmas ı  'amaciyle fazla miktarda ürün ve-
ren ortaklar, kooperatife daha fazla sermaye verenlerden, daha 
çok miktarda iş letme faziasmdan pay almal ıdırlar. Kooperatif ida 7 

 resinin "bir ortağ a bir oy ilkesi" ile yönetilmesi ve kooperatif ile 
ortaklar arasında bağ layıcı  sözleşmelerin bulunması  lazımdır. Yani 
başarı lı  bir kooperatif faaliyeti için, kooperatifin faaliyet konusu-
nu teşkil eden ürünlerin belirli miktar, kalite ve zamanda -belirle-
nen bir fiyattan ortaklar taraf ından kooperatife teslim edilmesi 
yükümlülüğü konulmalıdır. Sözleşmede, ortak bak ımdan belli bir 
ürünün teslimat mükellef iyetinin getirilmi ş  olması , aynı  zamanda 
kooperatife teslim edil ıne& istenen ürün sat ın alınması  ve değer-
lendirilmesi mükellefiyetini de beraberinde getirmektedir. 

Kooperatif faaliyet zemini, düzenli ve istikrarh bir mal ak ı -
mına ihtiyaç duymaktad ır. Bu bak ımdan kooperatif lerin, ortaklar-
dan piyasan ın gerektirdiği ürünler konusunda istekleri olacakt ır. 
Kooperatif, cins, miktar ve kalite aç ılarından belirli ürünlerin or-
taklar taraf ından üretilmesini isteyecektir. Bu istek kooperatif ve 
ortaklar, yani her iki taraf içinde Süreklili ğ i ve hukuki 'bağ layıcı -

, ılkğı  bulunan bir talep olup, belirli ürünlerin kooperatif i ş letmenin 
istekleri doğ rultusunda üretimini zorunlu kılmaktadır. Üretici or-
taklarla birim kooperatif aras ında bu tür bir bağ lantı  ve bağ layı -
cı lığı n kurulmas ı  özellikle istikrarlı  bir kooperatif faaliyet düzeni-
nin kurulmas ı  açısından gerekli olmaktad ır. 

4 — PAZARLAMA KOOPERAT İFLERİNİN GÖREVLERI : 

Tar ım ürünleri pazarlama kooperatiflerinin ba ş lıca üç temel 
görevi vard ır. Bunlar toplu olarak belirtilirse, ortaklardan sat ın 
alınan ürünün, 

a) Pazarlanmas ı  ve iş lenmesi, 

b) Ürün piyasasının düzenlenmesi ve 'kontrolü, 

) Ortaklarına teknik konularda yay ım hizmeti götürme ve 
eğ itmedir. Küçük ve orta tar ım işletmeleri, pahal ı  ve fakat ayn ı  
zamanda çok kârh olan pazarlama hizmetlerini yerine getirecek 
mali inikanlardan yoksundurlar. Ayr ıca pazarlama ve i ş leme, ça-
ğı mızda ihtisas ve yat ırım isteyen bir sahad ır. Bu sebeple üretici 
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1.4 

ortaklar, ellerindeki çabuk boznlabilir ürünleri bir an önce satmak 
zorundadırlar. Bu satış  sırasında üretici, genellikle kar şı sında tüc-
car' veya kornisyo.ncuian bulur. Tek tek oldukça güçsüz durumda 
olan ortak üreticilerin; bu nedenlerle piyasadaki fiyat etkileme 
güçleri oldukça zay ıf tır. Komisyoncular ve tüccarlar ise, tüketici 
fiyatlar ına fazla etkide bulunmadıklarmdan, kâr hallerini art ır-
mak için, genellikle üreticinin ürününe daha az bir fiyat ödeme yo. 7 

 luna giderler. 

Kooperatifin ürün piyasas ını  düzenleyebihnesi için bölgedeki 
ürünün en az yar ısını  toptanc ı  seviyede pazarlarrıası  gerekir. Tür-
kiye'deki uygulamada, belli ba şlı  gıda maddelerini Oluşturan tarım . 

 ürünlerinde, bir kuruluşun bir ürünü pazarlama yüzdesi oldukça 
düşÜktür. Söz gelimi Et ve Bal ık Kurumu pazarlama kooperatifi 
şeklinde organize ,edilmemiş  ve kooperatif statüsünde de ğ ilse de, 
kamu kuruluşu olarak et piyasasına girmektedir ve bu piyasadaki 
payı  ancak % 15 civar ındadır (7), süt, meyve ve sebzeye ait yeterli 
veriler elimizde olmamas ına rağmen, bu oranlarm daha düşük ol-
duğu söylenebilir. Türkiye'de üreticilerin teşkilâtlandıklan konu-
lar genellikle ihracata dönük ürünlerdir. Tar ım ürünlerinin paZar-
lamasuu yapan tar ım satış  kooperatifleri, destekleme politikas ı  hiz-
metlerinden dolayı  oldukça büyük görevler yerine getirmelerine 
rağmen, çiftçi taraf ından benimsenmemiş  ve sahip •çıkılmamış tır. 
Bu kooperatifleri bir "Devlet Kooperatifi" olarak nitelemek yanl ış  
olmaz (B). Esasen bu kooperatiflerin Kamu İktisadi Teşebbüslerin-
den farkı  yoktur. Kooperatifçilik prensiplerinden demokratik yö-
netim, işletme fazlalar ının risturn olarak da ğı tılması , kooperatif-
çilik eğitimi gibi çok önemli prensipler uygulanmamakta ve koo-
peratifier tamamen devletin kontrolünde çal ış maktad ırlar. 

Pazarlama kooperatiflerinin fonksiyonu toptanc ı  seviyesinde 
olup, perakendecilik alan ına girilmesi, kooperatifi ba şarsızlığ a gö-
türür. Memleketimizde TARKO'nun bir zamanlar açtığı  tüketim 
mağazaları  bunun. en aç ık örneğ idir. Halbuki perakendecilik ülke- 

(7) İ . -Hakkı  Inan, Tar ımsal Pazarlama Kooperatiflerinin Fonksiyonlar ı , 
Ülkemizde Görülen Ba ş lı  ve Pazarlama Sorunlar ı  ve Çözüm Önerileri, 
Kooperatifçilik, Say ı  42 (1978) s.26. 

(8) A. Fethi Aç ı l R. Demirci, Tar ım Ekonomisi Dersleri, Ziraat Fakültesi 
Yayın No : 880, Ankara, 1984, s.308. 
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tim kooperatiflerinin i şidir. Ancak pazarlama ve tüketim koopera-
tiflerinin işbirliğ inden hem, üreticiler ve hem de tüketiciler fayda 
görürler (9). 

Çiftçiler pazarlama kooperatifi kurmakla çözümü oldukça güç 
ve ihtisas isteyen, fiyat ve benzeri meseleleri kooperatife b ıraka-
rak, zamanlarını  daha kaliteli ve bol ürün yetiştirmeye sarfederler. 
Yeterli i ş  hacmine ulaşabilen kooperatiflerin piyasay ı  kontrol etme 
imkânları  da yükselir ve sattığı  ürünün kalitesini garanti ederek 
iç ve dış  piyasada tutunmas ını  Sağ lar. 

Pazarlama kooperatifleri, ortaklarm ürününü de ğerlendirme-
nin yanısıra, onlara ürün standardizasyonu, kalite kontrolu ve i ş -
letmenin modernizasyonu konular ında yard ı mc ı  olur ve gerekirse 
kredi sağ larlar. 

Nitekim tabandan gelen bir kooperatifle şme şuuru ve arzusu 
ile kurulan ve gelişen Seferhisar Narenciye Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifine (SEPhl - KO), Ortak olan çiftçilerin, kooperatife 
karşı  olan tutumlarını  ortaya koyalailmek amac ı  ile yapılan bir 
araş tırmada kooperatife duydukları  ilgiye hangi faktörlerin etkili 
olduğu sorulmuş tur (10). Bu soruya ortaklarm % 32 si koopera-
tifin verdiği fiyatın, % 56 sı , yani yarısından fazlası , kooperatifin, 
hasat, tasnif ve ambalâj i şini üzerine alarak ortaklar ına kolaylık 
sağ lamasının ve % 12 si kooperatifin, ortaklar ına sağ ladığı  üretim 
girdilerınin kooperatife duyduklar ı  ilginin esasını  teşkil ettiğ ini 
belirtmişlerdir. 1976 - 1977 üretim devresinde, kooperatif, koope-
ratife üye olmayan ve satsuma ürünlerini tüccar vas ı tası  ile pazar-
layanlara nazaran ortalama ürün sat ış  fiyatında ortaklar ına % 12 
lik bir avantaj sağ lamış tır. Araştırmada, kooperatif ortaklarm ın 
esas fiyat faktörü yan ında, kooperatifin kendileri için bir teminat 
kaynağı  olduğu ve kooperatifin orta ğı  olmaktan bunun için mutlu-
luk duydukları  ifade edilmektedir. 

(9) M. Keten, Tar ım Kredisinde ve Pazarlamada Kooperatif ler, X. Türk 
Kooperatifçilik Kongresi, Ankara, 1981, s.21. 

(10) M. Y ı lmaz Doğanca, Bat ı  Anadoluda Bir Pazarlama Kooperatif ıne Or-
tak Olan ve Olmayan Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Baz ı  Özellikleri ve 
Kooperatife olan Tutum ve Davran ış lar ı , Ege Tar ı m Ekonomisi Der-
gisi, cilt 4. Say ı  1 - 2, s.70. (s.59-77). 
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5 — PAZARLAMA KOOPERATIFLERINDE BAZI 

ORGANIZASYON PROBLEMLERI : 

Baş langıçda, komşuluk gibi belirli bir dayanış ma ve kader bir-
liği içinde olan kiş ilerin, ürettikleri ürünleri daha iyi değ erlendir-
mek ve pazarlayabilmek amac ı  ile kurulan geleneksel kooperatif-
lerin, kooperatif olmayan i ş letmelerle rekabet edebilmeleri için 
rasyonalizasyona gitme ihtiyac ım duymaları , tamamlama ve bü-
tilnleşmeye giderek ekonomik büyüklükte i şletmeler kurmalan zo-
runlu hale gelmiş tir. 

Pazarlama kooperatifi, ortak i şletmeler taraf ından üretilen 
ürünlerin pazarlanması  iş ini üstlendiğ inden, pazarlama faaliyeti 
ortak işletmelerin kooperatife ürün sevkiyat' ile ba ş lar ve satış  
piyasasında biter ( Ş ekil 1). Pazarlama kooperatifleri, ortak i ş let-
melerin sevkedecelderi ürünlerin miktar ve cinsleri hakk ında tam 
bilgiye sahip olmayabilirler; ancak bu geleneksel kooperatif i ş let-
menin niteliğ inde bir değ işiklik hasıl etmez. Esasen ortak iş letme-
lerie, kooperatif i ş letme arasında bir piyasa ili şkisi de yoktur. Bu-
nunla birlikte pazarlama kooperatifleri, ortak i ş letmelerin ürünle-
rinin piyasaya sürülmesinde, özel i ş letmeler gibi riske katlanmak 
durumundadırlar. Kooperatifte kâr amac ı  esas olmay ıp maliyeti 
karşı lama esas bulunduğuna göre; pazarlama kooperatiflerinin, 
ortak iş letmelerinin mümkün olduğu kadar yüksek satış  hasılatı  
elde etmeleri, kooperatiflerin ürünleri fiyat ının en yüksek olduğu 
yer ve zamanda satarak, kendi hizmet maliyetlerini en dü şük se-
viyede tutmalanna ba ğ lıdır. 'Çünkü pazarlama kooperatiflerinde 
ortak işletmelerin satt ığı  maldan elde ettikleri sat ış  hasılatı ; ürü-
nünün satış  fiyatı  ile kooperatifin birim satış  maliyeti aras ındaki 
farktır. Buna göre piyasada tam rekabet şartlannın hüküm sürdü-
ğü kabul edilirse, kooperatif ürünleri piyasa fiyat ından satacak, 
dolay ısıyla sattıkları  ürünlerinden mümkün oldu ğu kadar en yük-
sek satış  hasılatı  sağ lamaları  kooperatiflerin hizmet maliyetini 
asgariye indirecek bir organizasyona sahip olmas ı  ile mümkün 
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olabilecektir. Bu ise, biraz önce de ifade etti ğ imiz gibi, .pazarlama-
da tamamlamaya giderek, mümkün- oldu ğu kadar arac ı  ticarete 
başvurulmadan pazarlama ,kanahn ın kısaltılmasına bağ lıdır. Çeş itli 
ülkelerde görülen pazarlama köoperatiflerinin birlik kurarak ta-
mamlama ve bütünle şmeye gitmeleri, böylelikle büyük sermaye 
isteyen iş letmelere sahip olmaları  bu zorlama= bir sonucudur. 
Bu gelişme ise, ortak iş letmeler aras ında mevcut dayanış ma bağla-
rı= zayıflamasma yol açmaktad ır. Her ortak, kooperatifle müna-
sebette bulunurken, dayan ış ma amac ı  ile değ il, iktisadi menfaatini -
dikkate alacakt ır. Dayanışma, eğer ekonomik menfaat devaml ı  
olacaksa kooperatif geliş tikten sonra bir gaye de ğ il, iş letmeyi ya-
şatacak bir ruh olarak kalacakt ır. Yoksa serbest rekabet piyasa 
ş artları  içerisinde belirli bir amac ı  gerçekleştirmek için kurulan 
kooperatif ya varl ığı nı  koruyamayacak veya sadece toplu davra 
nış  yaratıcı  kısır bir organizasyon halini alacakt ır (11). Bu duru-
ma piyasa rekabetine dayanan ekonomik sistemi benimsemi ş  
mekte olan ülkelerde s ık rastlanmaktadır. 

Pazarlama kooperatiflerinin, özel i şletmelerle rekabet edebil,-. 
rnelerı  için büyük iş letmeler kurmalar ı  gereğ i olarak, köoperatif-
lerin, pazarlama hizmetlerini ortak iş letrnelerle sınırlı  tutmayarak, 
ortak olmayan i ş letmelere de genişletmelerine; bir yandan eski or-
takiarmı  muhafaza ederken, di ğer taraftan yeni ortaklar - kazanma 
çabası  göstererek birim hizmet maliyeti ııi düşürmeye çalış maları  
lüzumlu olmaktadır. 

iş letmelerin büyümesi, kooperatif ile ortak i ş letmelerin piya-
sada tarafm ış  gibi, bir davran ış  içine itilmelerine sebep olmaktad ır. 
Bu suretle kooperatif i ş letme iki taraflı  bir piyasa ili şkisine gir-
mektedirler. Bir taraftan de ğ işen sayıda ortak iş letmelerle olan 
ilişkiler, diğer yandan sat ıc ı  olarak piyasa ili şkileri, ( Şekil 2). 
Bu tip bir ilişki kooperatif i ş letmeye bir te ş ebbüs niteliğ i ka-
zandırmakta ve ortak işletmelerin de kendilerini kooperatif ruhu-
na bağ lı  bir kooperatif i ş letmenin ortağı  değil, kooperatif teşebbü-
sün orta ğı  olarak görerek, kooperatifle münasebetlerinde piyasada 
bir tarafmış  gibi davranınalarma yol açmaktad ır. 

(11) Cemil K ıvanç, Kooperatifçili ğ in Ekonomik Teorisi, F ındı klı oğ lu Ar-
mağ an ı , İstanbul 1977, s.333 (s.329-358). 
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Piyasa .ekonomilerinde en çok ba şarısızhğı  yaratan husus ser-
best rekabetin ortadan kalkmas ı-din Bu bakımdan serbest rekabe-
te dayanan ekonomilerde kooperatifler esas olarak ortak ekonomi-
lerin rekabet gücünü art ırıcı  ve ekonomik yapıların geliştirici bir 
fonksiyon ifa etmektedirler. 

Büyük işletme ölçeğ i yaratan özel teşebbüs piyasaya hakim 
olmakta, rekabetli kârlann ı  azamileştirme yoluna gitmektedirler. 
Buna karşı lık dağı n& ve küçük çapta üretim yapan çok say ıda iş -
letme, piyasa şartlarına tesir edememekte, bundan faydalanan özel 
teşebbüs piyasa rekabetini kendi ,kttr azamileştirmesi için kullan-
maktadır. 

Kooperatif iş letmeyi kuran, ortak i şletmeler, kooperatif kur-
ma teşebbüsünden önce -aralar ında rekabet yapan i şletmelerdir. 
Herhangi bir ürünü üreten bir i ş letme, pazarlamanm herhangi bir 
safhasında, yaptıkları  rekabet dolay ısıyla belirli bazı  pazarlama 
teş ebbiislerinin etkisi alanına girebilirler. Özel işletme olarak ifade 
edeceğ imiz bu teşebbüsler, üreticilerin (üretim birimlerinin) çok 
fazla olması  dolayısıyla, onların piyasa gücünü azaltmakta, .kârla- 

›., 	nnı  asgariye indirmekte ve kendi k'ânn ı  azamileştirmektedir. 

Böyle bir durumda üretici birimlerin piyasa rekabetini kendi 
menfaatleri yönünde değ iştirmeleri için, yukar ıdan beri izah etti-
ğ imiz şekilde "kooperatif i şletmeyi", kooperatif teşebbüs yoluyla 
gerçekleş tirmeleridir ( Şekil 3) (12). Kooperatif te şebbüste bulu-
nanlar kooperatif i ş letmenin ortaklarıdır. Piyasa ekonomilerinde 
bu tip kooperatiflerin en bariz özelli ğ i belirmektedir ki; bu da ortak 
işletmelerin ekonomik bağı msızlığı nı  siirdürmeleridir.. Kooperatif 
teşebbüste iki tür iş letme ortaya ç ıkmaktadır. Bunlardan biri, or-
takların kendi işletmeleri, diğeri ise ortak işletmelerin müştereken 
kurduklar ı  kooperatif i şletmelerdir. Bu "yard ımcı  kooperatif" türü 
olarak belirir. lier ortak burada kendi i şletme faaliyetini devam 
ettirmekte, aym zamanda • da kooperatif i şletmeden de ekonomik 
menfaati için - yararlanmaktad ır. Bu ekonomik ç ıkar, kooperatif 
iş letmenin sağ ladığı  büyük ölçek ekonomisi dolayısıyla temin edil-
miş  olmaktadır. 

(12) Cemil K ıvanç, a.g.e., s:332. 
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Kooperatif iş letme (KI) ile özel i şletme (Ot) birbirleri için iki 
rakib .kuruluştur. Özel işletme, kooperatif ortakların mallarını  be-
lirli şartlarla sat ın almaya haz ırdır. Bu duruma göre hem koope-
ratif i ş letme ve hem de özel i şletme, ortak iş letmeler için birer 
müş teridirler. Kooperatif i ş letmenin iş  hacmi ne kadar geni ş  olur-
sa, kooperatif o nisbette ba şarılı  sayı lacaktır. İş  Hacmi bir huniye 
benzetilirse bu huninin a ğzı  ne kadar geni ş  olursa (h2 > h ı ) koo-
peratif o ölçüde ba şarı lı  olacaktır. Tabii ıki bu durumda ortak sa-
yısının fazlalaşma ve ortaklarm kooperatifle Münasebetlerinin s ık-
'aşarak artmas ı  önemli bir husus olarak-,ortaya ç ıkmaktadır. 

6 — PAZARLAMA KOOPERAT İFLERİNİN ÇEŞ ITLERI : 

Pazarlama Kooperatifleri muhtelif ülkelerde, o ülkelerin eko-
nomik yapılarına ve kooperatiflerin çal ış ma konular ına göre farkl ı  
gelişme göstermi şlerdir. Bir kısmı  sadece üreticilere pazarl ık gücü 
kazandırmayı  amaçlarken, yani işlemleri her ortağı n ad ve hesa-
bına yaparken, pazarlama= hiç bir kademesinde mallar ın sahip-
liğ ini üstlenmezler. Bu tür bir uygulama baz ı  pazarlama risklerin-
den kooperatif kurtar ır. Diğer bazı  kooperatiflerde, değ işmez fiyat 
sistemi benimsenir. Bu sistemde, kooperatif ba ğı msız tüccar gibi 
davramr. Ortaktan ürünü sat ın alır ve yeniden satmcaya kadar 
Mala sahip olur, pazar riskini yüklenir. Bu sistem kooperatif or-
taklığı n bir iş letme olduğunu ortaya koyar (13). De ğ iş ik ülkelerde 
bu sistemler içerisinde gelişen pazarlama kooperatiflerini, çal ış ma 
tarzlarına göre alt ı  grup alt ında inceleyebiliriz (14). 

1 — Müzayede kooperatifleri, 

2 — Pazarl ık kooperatifleri, 

3 — Komisyon esasına göre çalış an kooperatifler„ 

4 — Özel anlaşmalarla satış  yapan kooperatifler, 

5 — Harmanlama sistemiyle çal ış an kooperatifler, 

6 — Muhafaza ve imalât kooperatifleri. 

(13) Franz C. Helm, a.g.e., s.42. 
(14) Hikmet Biçentürk, Tar ı msal Ürünlerin Pazarlamasmda Kooperatifçilik, 

DPT. Yay ını  Nu : 1406, Ankara 1975, s.28-32. 

27 

pe
cy

a



DOÇ. DR. RASİH DEMIRCI 

(1) Hollanda, İngiltere ve Amerika Birle ş ik Devletlerinde 
yaygın olan müzayede kooperatifleri, mallar ın kontrol ve ambar-
lanmas ı  ve sürümü ile, mal bedellerinin çiftçilere ödenmesi, amba-
l'aj malzemesi sağ lanması  konusunda üreticilere hizmet sunarlar. 
Karşı lığı nda ise üreticilerden belirli ( 9to 1 - 4) bir pay al ırlar. Koo-
peratif hizmetlerinin görülmesi için gerekli olan arazi, bina ve ekip-
man için, üyelerin kefaletine dayanarak dü şük faizle borç alırlar. 
Bu kooperatiflerin as ıl hedefi; al ı c ılar aras ında rekabeti sağ lıya-
rak üretici malma azbnî fiyat ı  elde etmektir. Ayn ı  zamanda kali-
tenin iyileş tirilmesine ve ürünlerin standardizasyonuna da hizmet 
ederler. Aml3alâj işleri üreticiler taraf ından yap ı lırsa da standart 
kontrolları  kooperatifler taraf ından yürütülen kooperatifin, mal-
ların toplandığı  hafi vardır. Bir veya daha fazla müzayede salonu 
vard ır. Satış  sonunda müzayede memuru sat ış  miktarını , fiyat ını  
üretici ve tüccar ı  kaydeder. Bu sistemin geçerli oldu ğu ülkelerde 
bütün meyve, sebze ve çiçekler bu yolla sat ıhr. Bazen mal, talepten 
çok fazla olursa, bir k ısmı  sat ılmayabilir. Bu yüzden üreticiler 
kooperatiflerin sat ış  masraflar ına karşı lık ödedikleri komisyon 
dışı nda ayrıca bir ücret öderler. Bunlar bir fonda toplanarak, sat ı -
lamayan ve imha edilmesi' gereken mallar ın sahiplerine bir nev'i 
sigorta olarak zarar ın bir kısmı nı  ödemek mümkün olur. Tekniği...in 
gelişmesi sonucu, soğukta muhafaza ve dondurma tesisleri kuran 
kooperatifler mallar ın daha geniş  bir zamanda pazarlanma i ınkânı  
sağ lamaktadırlar. 

(2) Üretici ortaklar ına, satış  hacimlerini art ırmak suretiyle 
fiyat ve satış  şartlarının tesbitinde al ı c ı  karşı sında pazarlık gücü 
kazand ıran 'bir diğ er pazarlama kooperatif nev`i daha vard ır. Bu 
kooperatifler mal ı  kendisine mal etmezler. Görevleri pazarl ık ma-
samda baş lar ve fiyat konusunda anla şma has ı l olunca sona erer. 
A.B.D. geli ş en bu nevi pazarlama kooperatifleri, g ıda sanayiinin 
geliş tiğ i bölgelerde, fabrikalar kar şı sında meyve ve sebze üreticile-
ri kendilerini zay ıf hissederek bir kooperatif bünyesinde birle şmiş -
lerdir. Bu kooperatiflerin ço ğu genellikle bir ürün üzerinde iş lem ya-
par. Domates, bezelye, armut ve şeftali gibi, sanayiinin en çok talep 
ettiğ i ürünlerin pazarlamas ı  üzerine ihtisaslanm ış lardır. Kooppera-
tiflerde her üyeye bir oy" ilkesi ise de, bu koopertiflerde 'koopera-
tif vasıtasıyla sattığı  ürünün hacmi nisbetinde söz sahibi olurlar. 
Bu kooperatiflerin üyeleri, ürünlerinin tamam ını  'kooperatif vas ıta- 
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sıyla satmay ı  kabul etmişlerdir. Her ne kadar kooperatifler, ortak 
malları  üzerinde bir kontrol hakluna sahip de ğ illerse de, alıcı  rrılies. 
seselerle mal ın fiyatı  teslim ve ödeme şartları  konusunda pazarlık 
yaparak sözleşme yaparlar. (3). 

Komisyon esasına göre çalış an kooperatifler, her orta ğı n 
malının satılması  için tüketici merkezlerindeki komisyonculara 
gönderirler. Burada esas, mal ın en iyi satılabileceği pazara arz-
edilmesi olduğu halde, komisyoncu herzaman ürüne en iyi fi-
yatı  temin edemez:, Bu sistemde arac ıiar azaltılmamış  ve ürü-
nün de tüketici elinde en iyi şekilde ulaşması  temin edilmemiştir. 
gelişmekte olan "meyve - sebze kooperatifleri ıı in ekserisi bu şekilde 
çalış maktadır. Yani üyelerin kendi namiann-a getirdikleri mal ı , tü-
ketim merkezlerindeki hallerde, daha önce anla ş tıkları  komisyon-
culara satt ırmakta, kooperatifler bir üye. veya memurunu 'sat ışı  
kontrol etmek üzere göndermektedirler. 

Türkiye'de bir k ısım kooperatifler de hallerde kabz ımal gibi 
çalış an satış  yerine sahiptirler. Ancak itiraf etmeliyiz ki, bu koope , 

 ritfier genellikle '80 sayı lı  Haller kanunun ,kooperatiflere sağ lanmış  
oldukları  imkânlardan istifade etmek üzere; bizzat kabz ımallar ta-
rafından kuruiabilmektedir. Sözgelimi Ankara Hali içerisinde faa-
liyet gösteren kooperatiflere ait sat ış  yeri çok azdır ve pazarlama 
da komisyoncudan' farkl ı  bir ekonomik - veidari görünüşte değildir-
ler (15). Bunlar kendi mallar ını  satmaları  gerekirken, her zaman 
üye olmayanlar ın mallarını  satmaktadırlar. 

(4) Diğ er taraftan yaş  meyve ve sebze konusunda çal ış an 
birçok kooperatif ürününü komisyoncuIara satt ırmak yerine, tüke-
ticiye en yakın arac ıya satmay ı  tercih etmektedirler. Özel anla şma-
larla perakende sat ış  yapan dükkânlara ve büyük tüketim koope-
ratiflerine sat ış  yaparlar. Eğer bu pazarlar ı  elde etmeleri mümkün 
olmazsa, toptanc ı  tüccarlara satış  yapabilitler. 'Mke çap ında uzun 
mesafedeki satış  yerlerine sat ış  yapılabilmesi, ancak çok iyi iş le 
yen telefon ve teleks bağ lantısı= bulunmasına bağ lıdır.- Koope-
ratif en iyi fiyat ı  elde etmek için muhtemel bütün pazarlarla temas 
halindedir. 

(15) Hasan Vural, Ankara Ş ehri Yas Meyve ve Sebze Toptanc ı  Halinin Eko-
nomik Analizi ve Düzenleme Tedbirleri, Ankara, 1983, (Master tezi) 
s.109. 
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('5) Satış  süresi uzun ve daha dayamkh olan turunçgil mey-
veleri ve elma gibi ürünler pazarlayan "har ınanlama" sistemiyle 
çalış an kooperatifler pazarlama kooperatiflerine bir di ğer örnektir. 
Bu kooperatifler bir tek ürün üzerinde ihtisasla şmış lardır. iş lem 
hacmi .büyük olduğu içinde ekseriya tasnif, ambalâjlama, muha-
faza tesisleri ve hatta nakli araçlar ına da sahiptirler. Bu sistemde 
her ortağı n ürünü ayrı  ayrı  tasnif edilir ve orta ğı n teslim ettiğ i 
malın derece ve miktar ı  kaydedilir: Sonra ayn ı  derecedeki mallar 
harmanlanarak 'ambalâjlan ır sonra satış  sevkedilir veya depolan ır. 
Ortakiarm teslim edeceğ i ürün miktarı  ve zaman ı  kooperatifçe pi-
yasa durumuna .göre belirlenir. Teslim tarihinin • gecikmesi dola-
yısıyla üyelerin muhtemel zararlar ını  önlemek için bir prim ödenir. 
Üretici teslim ettiği meyvenin miktar ve derecesi kar şı lığı nda, -har-
manianımş  ürünün ortalama bedelini -al ı r. Ürünler tamamen sat-
hncaya kadar fiyat belli olmayaca ğı ndan üreticiye teslim ve sınıf-
lanclırmayı  müteakip avans verilir. Bu sistemle çahşan koopera-
tifler tasnif, .ambalâjlama ve reklâm gibi ileri teknoloji ve masraf ı  
gerektiren hizmetleri ortaklar ına daha ucuza temin ederler. Koo-
peratiflerin çoğu muhafaza ve ambarlama tesisleri sayesinde y ı l 
boyunca satış  imkâmna sahip olduklar ından daha yüksek fiyat 
elde eder. Bu sistemin ba şarısı  geniş  bir idari bilgi ve tecrübeyi 
gerektirir. Ayn ı  zamanda tesis yat ırımları, .ortakiara baş langıçta 
ödenecek ,av:anslar,- muhafaza ve benzeri masraflar büyük bir ser-
mayeyi gerektirmektedir. Ülkemizde bu sistemin. uygulanmas ını  
kolaylaş tıracak tesislere sahip kooperatif say ısı  azdır; 

(6) A.B.D. Avustralya, İngiltere, Fransa, K ıbrıs ve Yunan-
istan'da örneklerini gördü ğümüz bir diğer pazarlama kooperatifi 
türü de muhafaza ve imalfd kooperatifleridir. Bu !koöperatifler or-
takiarımn ürünlerini kurutarak konserve, reçel, saka, şarap, mey-
ve suyu veya sirkeyi işleyerek değerlendirmektedhler. Bu şekilde 
iş lenen ürünlerin uzun süre muhafazas ı  mümkün olduğundan ürün-
ler daha iyi 'bir fiyatla de ğ erlendirilmiş  olmaktadırlar. 

Gelişen' teknolojik imkanlar sayesinde sebze ve meyvenin 
farklı  bir ş ekilde talebi yarat ılmakta, soğuk depo tekniğ i ile bir kı-
sım bozulabilen ürünler bol zamanda piyasadan çekilerek muha-
faza edilebilmektedir. I şleme ve imalâtın kooperatiflerce yap ılması  
ortakiara yeti ştirdiğ i ürünün piyasasının geniş  ölçüde kontrolü ve 
ürünlerinin satışı  için ise daha geni ş  pazarlar temin edecektir. 
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Türkiye'de kooperatifler elinde 'bir tak ım muhafaza, kurutma 
ve iş leme tesisleri vardır. Bunların çoğu Tarım Satış  Koopemtifle-
rinin elindedir. Ayr ıca 1163 say ılı  Kooperatifler Kanun ıma göre 
kurulmuş , Tarım Orman ve Köy İş leri BakaJil ığ nun hibe, kredi, ve 
teknik yardımından yararlanan bu tür kooperatifler de vard ır ve 
sayıları  artmaktad ır. 

7 — PAZARLAMA KOOPERAT İFLERİNIN DIŞ  
TİCARETTEKİ  ÖNEMI : 

Pazarlama kooperatifleri, pazar talebinden fazla olan ürünleri 
depolayarak veya d ış  pazarlara sürecek üretim - tüketim dengesini 
sağ lamaya çalışı rlar. Kooperatifler, çe şitli ürünlerin ve bilhassa 
tarım ürünlerinin ve gıda maddelerinin üretim, işleme ve dağı tı -
mında yer almaya başlamış lardır. Bugün kooperatifler milletlerin 
sadece iç !bünyelerinde değil, üretim işleme ve 'dağı tım hizmetlerini 
milletleraras ı  ticarette önemli rol 'oynamaya ba şlannşlardır. -  Ger-
çekten dünyanın pek çok ülkesinde satış , veya pazarlama koope-
ratifleri .organizasyonlar ında bir araya gelen üreticiler, bu organi-
zasyonlar vasıtası   ile pazar stratejilerini -geli ştirebilınekte iç ve 
dış  piyasalarda meydana gelen de ğ işmeleri sürekli olarak takip et-
mektedirler. Devlet yard ım ve işbirliği ile kurulan kooperatifler, 
ihracat konusunda çok ba şarı lı  olmuş lar ve bu başarıları  ilgili üre-
tim kollarının daha iyi geli şmesi için zemin -hazırlamıştır. Nitekim, 
Fransa'da toplam tar ım ürünleri ve g ıda maddeleri ihracat ının 
% .25 - 30 u, A.B.D.'de toplam ihracat ın % 9, 'hububat ve çay'm 
% 30'u kooperatiflerce yap ılmaktadır. Norveç'te meyve ve sebze 
ihracatının % 40,1' süt ürünlerinin tamam ı  kooperatiflerce yap ıl-
maktad ır. Belçika ve Danimarka'da meyve ve sebzelerin % 40 - 60, 
AvuSturya'da peynir üretiminin % 50' si, s ığı r üretiminin % 40 ı  
kooperatifler yoluyla dış  ülkelerde pazarlanınaktadır. Türkiye'de 
ise, ihracat ı  yapılan ..26 çeş it ürüne göre ihracat değ erinde koope-
ratiflerin pay ı  1971- 1975 döneminde % 38, 1976 - 1980 döneminde 
ise % 31,3 olarak gerçekleg ıniştir (16). Bu oranlar bat ı  ürünler 
itibariyle daha yüksektir. Söz gelimi, 1976 - 1980 y ılları  ortalama- 

(16) T. Güneş , Kooperatiflerin D ış  Ticaret Aç ı s ından Milli Ekonomiye Kat-
kılar ı , Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ın Nu : 49, Ankara 1983, 
s.256. 
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sma göre kaza ihrac ı= % 98,7 si, zeytin yağnun % 60'S i, fasul-
yenin <70 51,0, pamuğun % 47'2 si, fındığı n % 43,3, Antep fıstığı -
nın % 37;2 si, k ırmızı  biberin % 33,7 si, Gülya ğı  ve ıkankretinin 
% 30,9 u kobpeartifler vas ıtasıyla ihraç edilmek suretiyle pazar-
lanmış lardır (17). 

Pazarlama kooperatiflerinin yayg ınlaşması  ve gelişmesi ile 
tarımsal ihraç ürünleri daha kaliteli ve milletleraras ı  standartlara 
uygun olarak üretilmeye çalışı lacak, modern pazarlama yöntem-
leri uygulanarak rekabet gücü art ırılacak ve neticeye tar ım ürün-
leri ihraç değerinin daha fazla yükseltmesi imik'ân ı  doğ acaktır. Diğer 
taraftan uygulad ığı  pazarlama yöntemleri ile içerdeki ve d ış arda-
ki !arac ılara giden kazanc ın üreticilerin eline geçmesi sa ğ lanacaktır. 
Pazarlama kooperatifleri bir taraftan üretici orta ğa gelir artışı  
sağ larken, diğer taraftan da ihracat yoluyla ülkeye döviz giri şini 
hızlandıracakt ır. ülkemizde yetişen ürünlerin dış  pazarlara sat ıla-
rak değerlendirilmesi, herşeyden önce ta şı ma imk&nları  ile alt yap ı  
tesislerinin gelişmesine bağ lıdır. Bu bak ımdan pazarlama koopera-
tifleri ayrı  bir önem taşı maktad ır. 

8 — KOOPERATIFOLIGIN GELİŞ MESİNDE ALIN-

MASI GEREKLI TEDBIRLER : 

Kooperatif çiliğ imizden ve Özellikle Pazarlama Kooperatifleri-
mizden Beklenen Gelişmeler; 

1) Kooperatiflerin, ülke kalk ınmasında etkili alabilmeleri uy-
gulanan plan ve programlar çerçevesinde katk ıları= artırı labil-
mesi için mevcut uygulamalar değ erlendirilmek suretiyle Türk Koo-
peratifçilik hareketine yeni bir istikamet verilmek gerekmektedir. 
Kooperatifle şme konusunda daha fazla emek, kaynak ve zaman 
israf edilmeksizin, ülke gerçekleri dikkate al ınarak, Türk toplum 
yap ısına uygun bir geli şme şekli benimsenerek, bunu titizlikle uy-
gulama ihtiyac ı  ortadad ır. 

2) Gelişmekte olan diğ er ülkelerde de olduğu gibi, ülkenin 
sosyo - ekonomik ş artları  ile kültürel seviyesi kooperatifçili ğin ta-
bandan gelen bir hareketle geli şmesine henüz müsait olmad ığı ndan 

(17) a.g.e., s.148. 
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devletin desteğinde ancak müdahalesi olmaks ızın, beynelrnilel koo-
peratifçilik ilkeleri zedelenmeden uygulanabilecek bir geli şme yönü 
esas alınmalıdır. 

3) Kooperatiflerin kuruluş  ve iş leyiş inin çok sayıda kanun-
larla düzenlenmesi, kooperatiflere hizmet götüren bakanl ıkların 
birden fazla olması , kaynak israfına ve yetki sürtü şmelerine, dağı -
n ıklıklara sebep olduğundan bütün kooperatifleri ve dolay ısıyla ta-
rım kooperatiflerinin çalışma esaslarım ortaya koyan tek bir "koo-
peratifler kanunu" ç ıkartılınalıdır. Bütün kooperatifler bu kanun 
kapsamına alınmalı, fakat kooperatiflerin özellikleri dolay ısıyla or-
taya çıkacak farklılıklar ana sözleşmelerde dikkate al ınarak düzen-
lenmelidir. Kooperatifi:er kanununun yürütülmesi ile sorumluluk 
bir bakanlığ a verilmelidir. 

4) Geçirmiş  olduğumuz tecrübeleri de dikkate alarak Koope-
ratifçüiğ in 	sağ lamlaştırıcı  ve ideolojik saplantılara yönel- 
meyi önleyici tarzda geli şmesini temin edici, ülkenin sosyal ve eko-
nomik bünyesine uygun güçlü ve dinamik yap ıya kavuş turulması  
için gereklidir. 

5) .Kooperatiflerin ülke ekonomisinde güçlü bir yere sahip 
olabilmeleri piyasa kurallar ı  içerisinde rekabet edebilmeleri ve 
temsil ettikleri kitlelerin menfaatlerini koruyabilmeleri için, birle-
şerek etki alanlar ını  genişletmeleri ve üst kurulu ş larını  taınamla-
maları  gerekir. Birim kooperatiflerin birle şmesi ile ortaya ç ıkacak 
"büyük ölçeğin" masraf üstünlüğü ve sağ layacağı  faydalar koope-
ratif ortaklarm ilgili piyasa basama ğı ndaki üretim pazarlık ve re-
kabet gücüne yansır. Kooparetiflerin yatay bütlinle şmesi, aynı  
faaliyet alan ını  seçmiş  dağı nık ve kiiçÜk ölçekli birim kooperatif-
lerin, büyük ölçekli bütünleş tirilmiş  kooperatif faaliyete geçmi ş  
demektir. Kooperatiflerin dikey bütilnleşmesi ise, bir birim koope-
ratifin bulunduğu faaliyet safhas ında, bir ileri veya gerideki faa-
liyet safhas ında çalış an. kooperatiflerle tamamlanmas ı  demektir. 
Yatay ve dikey büttinle şme ile birim kooperatiflerin toparlan ın.a 
ve tamamlanması  sonucu rasyonalizasYon imk'auları  doğar, gerekli 
yatırımlar yapılarak etkin bir organizasyon kurulabilir. Koopera-
tiflerde dikey bütünle şmenin sağ lam temellere oturabilrnesi için 
önce yatay bütünle şmenin organize edilmesi daha uygundur. Çün-
kü birim kooperatiflerin iş  hacmi, finansman, teknik bilgi ve teş - 
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kilât yönünden bütünleşmeyi kendi başlarına harekete geçirmeleri 
Mümkün değildir. Onun için devletçe, say ıları  az, ortak say ıları  ve 
sermayeleri fazla, güçlü kooperatiflerin kurulm,alar ı  teşvik edil-
melidir 

6) Pazarlama kooperatifleri üreticinin her türlü ihtiyac ım 
karşı layarak, onlara teknik imkânlar sa ğ layabilecek, özel te ş ebbüs 
ile rekabet edebilecek bir ekonomik güce ve yönetime sahip olma-
lı dır. 

Pazarlama kooperatifleri, belirlenen ürün -  toplama merkezle-
rinde iş  hacmine uygun ambarlar temin edilmelidir. Ayr ıca merkez 
ambarlar kurarak düzenli bir şekilde ürün akışı  sağ lanmalı  ve bura-
larda :ayıklama i  temizleme, sını flandırma, standartlara uygun pa-
ketleme ve ambar:1mm, iş lerini gerçekleştirmelidir. 

7) Tutarlı  bir fiyat politikas ı  uygulanarak; ürünlerin kalite 
ve özelliklerine göre fiyat tespit etmeli; üretici daha iyi kaliteli 
ürün üretimine yönlendirilmeli. 

8) Pazarlama kooperatifleri, modern üretim yöntemlerinin 
tarım alet ve maldnalarınm kullanılması , hastalık ve zararhlarla 
korunması  -ile ilgili yöntemler konusunda üretici eğ itmeli ve onlara 
teknik bilgi ulaştırmalıdır. 

9) Tarım - sanayi bütünleimesinde gerçekle ş tirilecek koo-
peratif projelerde, ortak paylar ının artırılması  esas olmalıdır. Böy-
lelikle uygulanan projeler, ortaklar için ,kârlı  bir faaliyet alan ı  
sağ layacağı  gibi, kırsal kesimde mülkiyetin ve dolay ısıyla refahın 
yaygınlaşması  mümkün olacakt ır. Yeni ek istihdam imkânlar ı  ya-
ratılarak, ülke çap ında sağ lıklı  bir gelişmeye kooperatifler vas ıta-
sıyla , katkıda bulunulmasıda söz konusudur. Hiç şüphesiz koope-
ratiflerde ihracata dönük projelerin desteklenmesine öncelik ve-
rilmesi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum aç ısından kaç ı -
nılmaz bir tedbir olacakt ır. 

10) Kooperatiflerin arzulanan istikamette geli şmelerini sağ -
lamak ve halihaZ ırda kooperatiflerin içinde bulunduklar ı  sabit ve 
döner sermaye ihtiyaçlar ını  karşı lamak için, güçlü bir "bankan ın" 
kuruluşuna öncülük edilmelidir. Ancak bu gerçekle ş inceye kadar 
mevcut finansman kuruluş larının kooperatifleri daha etkin bir şe-
kilde desteklemeleri sa ğ lanmalıdır. 
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11) Kooperatiflerin etkili bir şekilde denetimi yap ılarnackğm-
dan, kooperatiflerin te şkilâtlanmalarun tamamlayarak üst birlik-
ler bünyesinde kuraca,klan "denetim organlar ı" yoluyla denetimle-
rinin sağ lanması  gerekmektedir. Bu konuda, kooperatifierin finans-
man bankalar dışı nda kendilerinin kurup ortak olacaklar ı  bir ku-
ruluş  tarafından yapılması  veya "denetleme kooperatiflerinin" ku-
rulması  düşünülebilir. Bunun için gerekli kanuni düzenlemeler ge-
tirilmelidir. 

12) Kooperatiflerin ba şarısı  için şüphesiz yönetim meselesi-
nin çözümlenmesi en başta gelen bir hususdur. Bu bak ımdan yöne-
ticilikle ilgili yüksek seviyede orta ve alt kademelerde e ğ itim yapan 
kuruluş lar aş imalı  veya mevcutlar • geliş tirilinelidir. Mevcut yöne-
ticilerin bilgileri tazelenmeli, kendi konular ında eğitme, üst kade-, 

 melere hazıriama husuSlannda onlara yard ımcı  olunmalıdır. 

13) Kooperatiflerin milli ,bünyemize uygun şekillerini ortaya 
koymak ve değ işen sosyo - ekonomik şartlara uygun hale getir-
mek için yapılacak araştırmalar desteklenmelidir, Ayr ıca köope-
ratif kuruluş  ve iş leyiş lerinde karşı laşı lan, güçlükler ara ştırılarak, 
yayınlanmak araş tırma sonuçları  ilgililere ulaştınlınandır. 
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«Menraarier Üçgeni» Üzerinde Tartisina 

Doç. Dr. Cemil KIVANÇ (*) 

1982 yılında yayımlanan kitabımızın en önemli bölümlerinden 
biri olan menfaatler üçgeni konusu Türk Kooperatifçilik Kurumu 
değ erli Başkanı  ve üstad .kooperatifçilerimizden Say ın Nurettin 
Hazar Bey taraf ı ndan Kooperatifçilik dergisinin ilk ve son 1983 
sayılarında tartışma mevzuu haline getirilmiştir (Sayı  59 ve 62). 
İ lkine verdiğ imiz cevaptan sonra sonuncusuna burada yine kar ş i . 

 görüş lerimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak önce bir önemli sayd ı -
ğı mız noktaya dikkati çeçkmek arzusunday ı z. 

Tenkitlere cevap vermeyi biz bir vazif e kabül ederken ileri 
sürdüğümüz görüşlerin Kurum ve değerli Başkanı  tarafından cid-
diye sunması  bizim için gerçekten, yandım§ dahi olsak, çok sevin-
dirici bir husustur. Bu bak ımdan kendilerine minnettarl ığı mız şah-
sımız ve kooperatifçilik saham ız adına sonsuzdur. Fakat ne yaz ık 
ki geçen bir yıl içinde başka lehte veya aleyhte tart ış maya katılan 
olmamış tır. Gönül isterdi ki diğer .kooperatifçilerl ıniz bu 'sahifeler-
de bizlere ,katılsm.lar. ve  görüş lerini açıklasınlar. Böylelikle özel bir 
iş letme tarzı  olan kooperatiflerin ülkemizde ba şarılı  çalış maları  've 
eksiklikierini düzeltmeleri bak ımından beraberce katk ılarda bulun-
mamız mümkün olurdu. 

Sayın Nurettin Hazar Bey'in ikinci tenkit yaz ısı  kısa fakat 
muhteva bakımından çok manand ır. Esas itibariyle görü şleri iki 
noktada toplamak mümkündür san ıyoruz. 

a. Devlet himayesinde buhman kooperatiflere müdür tayini 
sadece en .yüksek seviyede devlete aittir. Di ğer birim kooperatif-
lerde böyle bir müdahale yoktur. Di ğer bir ifadeyle menfaatler 
üçgerirnin bir kö şesi (devlet) mevcut de ğ ildir veya mevcudiyeti 
çok az hissedilir: Sat ış  kooperatiflerinin destekleme .al ımian dola-
yısiyle birer kamu kurulu şu haline gelmeleri (bu durum kabül 
edilse bile) yöneticinin devletçe tayini sebebiyle de ğ ildir. Iktisadi 

(x) F. Almanya - Münster Üniversitesi ve Münster Meslek Y. Okulu Ögr. 
Görevlisi. 
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"MENFAATLER ÜÇGENI" ÜZERINDE TARTIŞMA 

devlet teşekkülii'ne benzer bir olu şumu söz konusu teori aç ıkla,ya7 
maz. 

b. Tarım kredi kooperatiflerinde iddiamn aksine düzenli bir 
gelişme vardır. Kooperatif ve ortak say ısının artışı  buna delildir. 
Dolay ısiyle menfaatler üçgeni'nin aç ıklayabileceğ i bir gerileme söz 
konusu değildir. 

Önce ilk görü şü; devletin tayinini ele al ınak burada bir yan-
lış  anlama bulunduğuna işaret etmek isteriz. Bizim için önemli olan 
devletin şu veya bu seviyede müdür tayini değ il, doğ rudan müda-
halesi önemlidir. Kaldı  ki birim kooperatiflerde müdürler koopera-
tiflerin.kendilerine seçilmektedir deniyor. Ancak bu ki ş ileri kim 
tavsiye veya teklif etmektedir? Arkada devletin Ziraat Bankas ı  
olmasa bu yöneticiler nereden bulunacak ve ücretleri nas ı l ödene-
cektir? Ayrıca kooperatiflerin para kayna ğı nın aslında yine devlet 
olduğu unutulmamalıdır. Kaynak yaratma gayreti içinde olmadan 
devletin uygun gördüğü miktarları  belli şartlara göre ortaklara 
dağı tan kredi kooperatifleri bünyesinde devlet - yönetim menfaat-
leri özdeş leşmiştir. Ortaklar bu iki üçgen köşesi karşısında denge 
sağlama, zorundad ırlar. Aksi halde kredi alamayabilir veya borçla-
tinın vadesi uzat ılmayabilir. fç bünyede işletme içi meseleler üç 
menfaat arasında dengeli, uyumlu biçimde çözülebiliyorsa zaten 
gelişmeyi önleyici bir durum yoktur demektir. Teorinin aç ıklamak 
istediği de budur. Acaba kredi kooperatiflerinde söz konusu denge 
gerçekten devamlı  sağ lanmakta mıdır ki ileri sürülen müspet geli ş -
me ortaya ç ıkmış tır. Bu husus aslında açık kalmaktad ır. 

Kooperatiflerde menfaatler üçgen' aras ında denge sağ lanmas ı  
düşüncemizin esas ı  daha doğ rusu bir kooperatif i şletmesinin başa-
rısı  için ileri sürdüğümüz şartı  olmakla beraber, kooperatifler üst 
kuruluşunda devlet müdahalesini veya veMyetini tam manasiyle 
reddediyor değiliz. Hazine kaynaklar ından para tahsis etti ğ i koo-
peratiflerin en üst kurulu şuna devlet yönetim yoluyla kat ılabilir, 
gakat bu katılma tüm 'kooperatiflerin uygulama politikas ına mü-
dahale şeklinde olmamalıdır. Sağ lanan kaynaklarm denetimi ama-
ciyle devlet - kooperatif i şbirliğ i hatta faydal ıdır, gereklidir. Tür-
kiye'de iktidar partilerinin her zaman olumlu kabül edilemeyecek 
müdahaleleri daima yönetim vasıtasiyle olmuş , çoğu kere ortak 
menfaatleri ba şarısızlık hallerinde zedelenince devlet de ğil bizzat 
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kooperatif çiliğ in kendisi bunda suçlu -görülmüStür. Bizim üzerinde 
durduğumuz nokta, yöneticinin tayin şekli değ il, bu yolla sebep 
olunan müdahale ve politik menfaatlerin daima ortaklar lehine ola-
mayacağı dır. 

Günümüzde KIT'leri yöneticilerinin hatalar ı  veya ilımalleri 
sebebiyle hazineye katlan ılması  _neredeyse imkansız zararlar yÜk-
lemektedirler. Özel sektörde böyle bir .  ortam düşünülemez. Zira 
hesab ı  sorulur, sorumluluğu aranır. Eğer kooperatifler sadece or-
taklar elinde olsa onlar için de aym durum geçerlidir. En fazla bir 
dönem kalabilen yönetici zarar veya ortak menfaatleri aleyhine 
oluşan bir durumda bu akibeti bilecektir. Ama devletçe yahut dev-
letin teklifi ile seçilen yöneticilerin kooperatiflerde ortaklar kar şı -
sında böyle bir [korkulan var m ıdır? 

b. Kredi kooperatiflerinin Türkiye'de k ısmen en. iyi yeni karl ı  
iş letmeler olduğunu hatta çok amaçl ı  him:etlerle ortaklar ına ihmal 
edilemeyecek önemli menfaatler sa ğladığı nı  kitabımızda ifade etti-
ğ irnizden, Sayın Hazar' ın olumlu gelişme fikrine prensipte katı lı-
yoruz. Fakat bizzat kendilerinin verdiği yıllara göre seriler incele-
nirse sonuçlar aslında, menfaatler üçgeninde denge - kooperatif 
başarısı  bağlantısını  çürütmek değ il, doğrulamaktadı r. 

1974 - 1982 arası  genel bir gelişme görülmektedir. Fakat bu 
gelişme ne kooperatif ne de ortak say ısı  bakımından istikrarl ıchr. 
1980 - 1981 arası  ortak sayısındaki artış  çok yüksek olmakla bera-
ber 1982'de bu artış  oranı  birden düşmüştür. Aym artış  - düşüş -
lere diğer yıllarda da rastlanmaktad ır. 1979 - 1980 arası  ortak sa-
yısı  artarken, kooperatif adedi de çoğalımstır. Dolayısiyle ortak 
sayısındaki artış lar daima kooperatiflerin iç yapilanndaki denge-
den değ ildir. !Sıhhatli bir sonuca varabilınek için aslında ortaklan:n 
azaldığı  yı llarda bunun sebeplerini incelemek gerekir. İş letme içi -
menfaatlerin dağı lımı  uyumlu ve dengeli ise acaba ortaklar yine de 
kooperatifi neden terk etmektedirler? Hemen ifade edelim ki bu 
söz konusu istikrars ızlıkda, mutlaka tek sebep, menfaatler aras ı  
uyumsuzluk veya dengesizlik değ ildir. Dış  ekonomik ve sosyal hat-
ta siyasi sebepler iç organizasyon dengesinin yan ında önemli rol . 

 oynamaktadırlar. Menfaatler üçgeni ise sadece i ş letme organizas-
yonundaki ı lış kileri kooperatifin di ş  etkenleri aç ısından değil, iç 
organik yapısı  bakımından incelemekteclir. 
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Türk Kooperaiikilik Harekerinde 

Teskilâtlanma Sorunlar ı  

Orhan ERÇELİK (*) 

1811 yı lında 28 işçinin ekonomik menfaatlerini korumak ama-
cıyla .:kurmu ş  oldukları  ilk ,kooperatiften günümüze kadar koope-
ratifçilik anlayışı na değ iş ik yorumlar getirihni ştir. Bu ilk koope-
ratif kurulu ş  o zamana • kadar yap ılan ortak giri ş imlerde görülme-
yen yenilikleri getirmiş  ve' ilk kooperatif ilkelerini ortaya koymuş -
tur. Öyle ilkeler ki, lbilâhem bu ilkelerden ilk dördüne uymayan Dün-
ya Kooperatif ler Birliği'nin üyeliğ ine dahi kabul edilmerni ş lerdir. 
O günkü ilkelerle, bugünkü ilkeler aras ında hemen hemen hiçbir 
büyük fark görülmemektedir. 

Bu günün şartlar ına göre oluşturulan ilkeler şunlardır : 

1) Serbest giriş  ilkesi, 

2) Demokratik Yönetim Ilkesi, 

3) Sermayeye s ınırlı  • faiz verilmesi ilkesi, 

4) Risturun ilkesi, • 

5) Kooperatif eğitiminin geliş tirilmesi ilkesi, • 

6) Kooperatiflerie işbirliğ i ilkesi. 

O günkü şartlarda : Peş in, işlem ve politikada ve dinde taraf-
sızlık hususlar' da benimsenmi ş  ilkelerdendi. 

Konuya girişte dünya kooperatifçili ğ ini ele 'al ışı mızın nedeni, 
Türk Kooperatifçilik hareketinin gelişmesini ve bu gelişme içinde 
ortaya çıkan teşkilâtlanma sorunlar ın ı  yıllarm ve yönetimlerin et-
kisini daha iyi görebilınektir. Gözlendiğinde ve sonuçlarına bak ıl-
dığı nda Türkiye'deki kooperatifçilik hareketinin bu ilkeleri uygu-
layabilniesi bak ımından pek ba şarı lı  bir grafik çizdiğ ini - söyliyeme-
yiz. O halde öncelikle şu hususu kabul etmekle i şe .başhyalım : Ko-
operatifler tek ba şlarına kald ıkiannda ve iyi yönetilemediklerinde 

(x) TES - I Ş  Sendikas ı  Genel Başkan ı  olan müellifin 25 Nisan 1984'de Ku-
rumumuzda verdiğ i konferans metni. 
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gelişmeleri ya çok sınırlı  kalır, ya da hiçbir gelişme kaydedemeden 
yok olup giderler. Bunun için ülkemizde kooperatifçiliğe ne derece 
önem verildiğ ini bilmek amac ıyla da geçmişine ve gelişmesine bir 
göz atmak gerekir. 

Ulkemizde kooperatif çiliğ in sınırlı  da olsa ilk adımını  Mithat 
Paşa atmış tır. Mithat Pa şa'nın 1863 yılında kurduğu 1867y ılında 
da "Memleket Sand ı kları" adını  alan girişimi Türkiye'de koopera-
tifçiliğ in baş langıcı  sayılmış tır. 

Cumhuriyet dönemindeki kooperatifçilik ise ulu önder Ata-
türk'ün kooperatifçili ğ i içtenlikle benimsemesi ve desteklemesi ile 

-yurt sath ına yayılma çabası  için girmiştir. Atatürk, kooperatifçi-
liğe olan inanç ve ilgisini konuşmaları , yazıları  ve davranış larıyla 
Cumhuriyet Türkiye'sinde ,kooperatifçiliğin de önderi olmuş tur. 

Türkiye Cumhuriyetinde tabandan gelerek kurulan ilk koope-
ratiflerin kurulu ş  yer ve şekillerine bakt ığı mızda bunların bölge-
lerimizin ihtiyacına binaen tarımsal amaçhların Ege bölgesinde, 
esnaf ve zanaatkâx kökenli kooperatiflerin Istanbul'da ve tüketim 
ve konut kooperatiflerinin ise, öncelikle Ankara'da kurulmu ş  olduk-
lar ını  görüyoruz. 

Yabanc ıları  da defalarca söylediğ i gibi yer yüzünde sözü ile 
icraatı  birbirine uyan, birbirini tamamlayan .çok nadir lider yeti ş -
miştir. Bunların başı nda ise büyük devlet adam ı  ve lider Atatürk 
gelir. Bu eşsiz liderin kooperatifçilik 'alan ında da sözü ile icraat ı  
birbirine tamamen uymu ştur. Kurulan ilk tar ımsal kooperatifin 
üyesidir. Bu kooperatife, bilâhare Tekir Çiftliğ i olarak bilinen çift-
liğ ini hibe etmiştir. Yine. Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifinin 
bizzat kuruluşunda bulunmuştur. Atatürk'ün yazd ığı  ileri sürülen 
"Kooperatif Ş irketler" ad ındaki •kitapçıhkta konunun ikal ıcı lığı nı  
sağ lamış tır. 

Kooperatif çiliğ i düzenleyen ilk yasalar 19. 35 yılında Atatürk' 
ün giriş imi ile ve onun döneminde ç ıkmış tır. 2834 sayılı  "Tarım 
Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri Yasas ı" ile 2836 sayılı  "Tarım 
Kredi Kooperatifleri Yasas ı" aynı  yılı  içinde yürürlüğe •girmiş tir. 

Atatürk'ün verdiğ i önemi belirterek değ indiğ imiz tarihçesi ve 
geçmişi özetle bu olan kooperatifçilik hareketimizde ne kadar ba-
şarı lı  olabildiğ imizi ve teşkilâtianma sorunlar ının ne • derece ,aşabil- 
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TÜRK KOOPERATİFÇİLİK H,AREKET1NDE TEŞ KİLATLANMA 
SORUNLARI 

diğ imizi bilebilmek için mevcut örgütlenme durumuna ve mevcut 
kooperatif kuruluş lardan baz ılarına da bir göz atmak gereklidir. 

Mevcut duruma göre, ülkemizde daha çok devlet öncülü ğünde 
ve -bir ölçüde güdümündeki kooperatif kurulu ş ların yaşabildikleri-
ni ve üst örgütlerini .kurmada ba şarı lı  olduklarını  görmekteyiz. Bu 
hususu :anlayabilmek ve görü şümüzü geçerli kliabilmek için koope-
ratif türleri ile 'haz ırhyabildiğ imiz baz ı  kooperatiflerimize şöyle bir 
bakma ınız gereklidir. 

ITikemizde : 

I — Devlet öncülüğü ve güdümünde kooperatifler vard ır. 
Bunlar daha çok tar ımsal veya tar ıma dayalı  kredi kooperatifler-
dir. 

Örneğ in, TARKO teşkilâtlanmasın ı  birlik düzeyinde . tamamla-
mış , bir kooperatif kurulu ş tur. Yine teşkiatlanmas ını  - birlik düze-
yinde tamamlamış  ürettiğ i ve iş lediğ i ürün türünü sat ış a arzeden 
diğ er kooperatif kurulu ş lardan hemen aklımıza gelenler şunlardır. 

a) Fındık üreticileri : F ınd ık Tarım Satış  Kooperatifleri : 
üst Örgütü : FİSKOBİRLİK, 

b) Pamük üreticileri : Pamuk Tar ım Satış  Kooperatifleri 
üst örgütleri : ÇUKOBIRLIK, ANTBIRLIK, 

e) Zeytin üreticileri : Zeytin Tar ım Satış  Kooperatifleri üst 
örgütü : MARMARABIRLIK, 

d) Ayçiçeğ i üreticileri : Yağ lı  Tohumlar Tar ım Satış  Koope-
ratifleri üst örgütleri : TRAKYABIRLIK, KARADEN İZ-
BİRLİK, 

e) Bakliyat üreticileri : Bakliyat Tar ım Satış  Kooperatifleri 
üst örgütü : GUNEYDOĞUBIRLIK. 

f) Incir, üzüm, zeytin üreticileri : Tar ım Satış  Kooperatifleri 
• üst örgütü : TARIŞ . 

Bu bahsi geçen yukar ıdaki ve benzeri kooperatiflerdeki ortak-
larm büyük bir bölümü aynı  zamanda, birbirlerinin ve Tar ım Kredi 
Kooperatiflerinin orta ğı  durumundadır. 

II — Devlet güdümündeki kooperatiflerin d ışı nda hür, de-
mokratik ve gönüllü olarak niteliyebileceğ imiz kooperatif kurulu ş - 
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lar vardır. Bunlar tar ımsal alanda ve kentsel alanda faaliyet gös-
teren kooperatif kurulu ş lardır. Bunlardan aklımıza gelenler de a şa-
ğı daki ş ekilde te şkilâtlanabilmi ş lerdir : 

1. Tarımsal alanda : 

a) Pancar Kooperatifleri ve Birli ğ i, 

b) Köy Kalkınma Kooperatifleri ve Birlikleri, 

e) Orman Köyleri Kalk ındı rma Kooperatifleri, 

2. Kentsel alanda : 

a) Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Birlikleri ve Merkez Birli ğ i, 

b) Tüketim 'Kooperatifleri ve Birlikleri, 
Örnek : Yol - Koop ve Tüko - Birlik, 

c) Yapı  Kooperatifleri ve Birlikleri (Konut için), 

Örnek : Ankara'd : Kent - Koop, 

İstanbulda : Konut Birlik, 

İzmir'de : Ege - Koop. 

d) Yap ı  Kooperatifleri (I şyeri ve küçük sanayi için) 

Örnek : Ankara'da : OST İM. 

3. Nakliyeciler Kooperatifleri, 

Bu ilk alanda hat ırlayarak belirttiğ imiz yukarıda 2,. madde-
deki kentsel alanda mevcut gönüllü kooperatiflerden (a) şı kkın-
daki Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin Merkez Birli ğ i vardır. (b) şı k-
kındaki Tüketim Kooperatifleri ise Birlik düzeyindedir. (c) şı kkı n-
daki Yap ı  Kooperatifleri ise Birim kooperatiflerdir. 3. maddedeki 
Nakliyeciler Kooperatiflerine gelince, bunlar Birlik düzeyinde te ş -
kilâtlanm ıslardır. 

Görüldüğü gibi Devlet güdümündeki kooperatiflerin d ışı nda 
kalan kooperatiflerde üst örgütlenme, ya do ğ ru dürüst tamamlana-
mamış  ya da çok sınırlı  kalmış tır. Sınırlı  kalanlar da bir elin par-
maklar' kadard ır, cliyebiliriz. 

Özellikle tüketim ve yap ı  kooperatiflerinde,ki bu te şkilâtlanma 
zayıflığı mn nedenlerini ara ş tırmak ve engelleri bularak ortadan 
kald ırmak gereklidir. 

Bilindiğ i gibi hür, demokratik ve gönüllük olarak kurulan koo-
peratiflerin amac ı  tüketicilerin özellikleri arac ıya ve sonra da üre- 
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SORUNLARI 

ticiye kar şı  korunması  ve ezdirilmemesidir. Tüketicinin üreticiye 
karşı  kalite bak ımından, arac ıya karşı  ise ekonomik bak ımdan ko-
runmas ı  için teşekkül eden tüketim kooperatifleri öncelikle tüke-
ticiye kaliteli malın nasıl seçileceğini, sonra da bu mal ın ucuz ve 
sağ lık koşullarına uygun olarak nerelerden sat ın alınabileceğini 
öğ retmesi lâz ımdır. Diğer bir deyi ş le, tüketim kooperatifi bunu 
bizzat yapabilece ğ ini en iyi şekilde anlatabilmeli, tüketiciyi, yani 
müstakbel, orta ğı nı  ikna etmelidir. Şu halde, teşkilâtlanmas ını  ge-
liş tirebilmek için tüketim kooperatifi orta ğı nı , yani tüketiciyi dış  
piyasaya kar şı  devamlı  olarak aydmlatarak, tüketim ihtiyaçlar ını  
en iyi şartlarda karşı hyan bir kurulu ş  olduğu gerçeğ ini kabul et-
tirmek durumundadı r. 

Ancak, tüketim kooperatifleri bu amaçlar ına ilkeleri doğ rultu-
sunda ulaş abilmek için, mali gücünü çok iyi tartmalıchr. Kâğı t üstü 
bir kuruluş  olarak kalmamak ve amacma ulaşabilmek için bu şart-
tır. Bunun için de tüketicilerin, yani ortaklarm, daha kurulu şta 
yüksek ortakl ık pay ı  ile kooperatiflere ortak olmalar ını  sağ lamak 
gereklidir. Yine, ortak say ısını  kuruluşta mümkün olduğu kadar 

"1,  yüksek olarak tutmak parasal kaynak sa ğ lamak aç ısından önem 
arz etmektedir. Bir tüketim kooperatifinin verimli ve faydal ı  bir 
çalış ma yapabilecek şekilde kuruluşu için yeterli say ıda ortak bu-
lamadığı nda veya ortakl ık payları  yüksek tutulmadığı nda koopera-
tifin başarısızlığ a uğramas ı  kaç ınılmaz olur. Bu konuda yap ılan 
araştırmalarda ortaya ç ıkan sonuç şudur; az sayıda ortakla kuru-
lacak kooperatif yerine, ortakl ığı  çok kuvvetli büyük bir koopera-
tife ortak olunarak mevcut kooperatifi daha da kuvvetlendirmek 
ve az sayıda ortağı n bulunduğu mahallerde yeni sat ış  mağ azalar ı  
açmak çok daha raritabl olmaktad ır. 

Pek tabi bu bulgular ın uygulanabilir olmas ı  ortakların konu 
üzerinde ayd ınlatılması  mali olanaklar ın sağ lanması  ile de bitmi-
yor. Zira kooperatifin yönetiminde bulunanlar ın yeterli eğitimden 
geçmiş  olmaları  ve bir kooperatifi yönetmenin bütün inceliklerine 
vakıf olmaları  kooperatifin ba şarıya ulaşmas ındaki en önemli fak- • 
törlerin başı nda gelmektedir. Esasen ba şarısız olan kooperatiflerin 
başansızliklarmın çoğunlukla amatör temelli bilinçsiz veya az bi-
linçli yönetim kadrolanndan kaynakland ığı  da bir hakikattir. Yani 
başarısızlığı  yaln ız ve yalnız parasal nedenlere dayamak ve buna 
göre tedbir almak, başarı  sağ lamak için yeterli de ğildir. Isim ver- 
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meden, parasal bak ımdan destek görmü ş  ve fakat yönetim yanl ış -
hkları  yüzünden kapanmaya mahlrfun baz ı  kooperatif kurulu ş ları n 
Ankara'da mevcut oldu ğunu bildiğ imizi söyliyebiliriz. 

Ş imdi, hem devlet güdümündeki ve hem de gönüllük olarak 
kurulmuş  olan kooperatifleri ele alarak geneldeki rahats ızlıklara 
bir göz attığı mızda kar şı mıza ç ıkan tablonun ne durum arzetti ğ ine 
bakalım; 

Tarımsal kesimde kurulu kooperatiflerin büyük ço ğunluğunun 
tarım kredi, tarım satış , köy kalkınma, pancar üreticileri ve bunun 
gibi kooperatifler şeklinde birim seviyede te şkilatlanmalar ını  ta-
mamlamış  oldukların ı  görüyoruz. Bunlar aras ında yukarıda bah-
settiğ imiz ihmallerden ve hatalardan dolay ı  sağ lıks ız olarak kurul-
muş  olanlar, zaman içerisinde ya tasfiye edilmek durumunda kal-
mış lar, ya da varl ıklarını  ancak kağı t üzerinde sürdürme noktas ı -
na gelmiş lerdir. Asl ında birbirlerinin fonksiyonlar ını  tamamlama-
ları  beklenilen bu kooperatifler aç ısından en önemli te şkilâtlanma 
sorunu, koordinasyon ve iç i ş leyişlerinin belirli ilkelere dayand ırı l-
mamış  olmasıdır. Özellikle ürün çe ş itlerine göre kurulmu ş  olan ta-
rım satış  kooperatifleri ile kredilendirme amac ıyla kurulmu ş  bulu-
nan tarım kredi kooperatifleri aras ında, birim düzeyde görülen 
kopukluklar ve birbirlerinin fonksiyonlar ını  tamamlama yerine 
aksine benzer alanlarda birbirleri ile rekabete yönelmeleri, koope-
ratif hareketimiz içinde tepeden tabana kadar maalesef, sisteme 
dayalı  bir koordinasyonun teessüs ettirilemedi ğinin en belirgin ka-
nıtıdır. 

Daha yukarılarda da belirttiğimiz gibi, tar ım diş i kooperatif-
lerin te şIdlâtlanma sorunlar ı , tarımsal kesimdeki kooperatiflerden 
daha ağı r bir biçimde varl ığı nı  hissettirmektedir. Esnaf kefalet 
kooperatifleri d ışı nda, bilhassa tüketim ve yap ı  kooperatifleri te ş -
kilâtlanma sorununun yoğun biçimde tartışı ldığı  ve halen çözüm 
arandığı  kooperatiflerin ba şı nda gelmektedir. 

Teşkilâtlanma sorununun birim düzeyde karşı mıza ç ıkan en 
belirgin özelliğ i, üst örgütlenmenin henüz yap ılamamış , ya da ya-
pılmış  olsa dahi birim kooperatifler üzerinde yeterli bir etkinlik 
kuramamış  olmalarından kaynaklanmaktad ır. Aslında tüketim 
kooperatifleri genellikle birim düzeyde i şyerlerinde ve ancak i şyeri 
bazında kurulmuş lardır. İş yerleri dışı na ç ıkabilmi ş  pek az birim 
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tüketim kooperatifi vard ır. Hemen hemen ba şka hiçbir ülkede 
rastlanı lmayan bu olgu, tüketim kooperatiflerimizin bir "sistem" 
veya "model" sorunu ile eşanlamh bir yönelimin sonucudur. Tüke-
tim kooperatifleri i şyerleri dışı na çıkarnadıkları  sürece de, maale-
sef ne ekonomik etkinliklerine kavu şabilirler, ne de toplumun ge-
niş  tüketici kesiminin kooperatifle şmekten beklentilerine cevap 
verebilirler. Günümüzde i şyeri tüketim kooperatifçiliğinin artık 
terkedilmesi gerektiğ i zaman zaman ileri sürülmektedir. Ancak bu 
istek veya yönelimin kısa bir süre içerisinde gerçekle şebileceğ ini 
sanmıyoruz. Belki, gerçekçi bir planlama ve i şyerleri kooperatif-
leri bak ımından özellikle işçi sendikalarının öncülüğünde yap ı lacak 
çalışmalar ile bir yandan üst örgütlenmeler sa ğ lanırken, 'öte yan-
dan da birim kooperatiflerin kuruluş  yeri seçimi baş ta olmak üze:- 
re, iç örgütlenmelerine a ğı rlık verilerek zaman içerisinde tüketim 
kooperatiflerinin halka dönük konumuna kavu şturulması  sağ lana-
bilir Bu amaçla yap ılacak çalış malarda, geni ş  çapta eğ itim ve ya-
yin faaliyetleri ile devletin ve özellikle Türk Kooperatifçilik Kuru-
mu gibi ihtisas kurulu şlarının desteğ i sağ lanmalıdır. 

Yapı  kooperatiflerinin birim düzeyde te şkilâtlanma sorunlar ı , 
tüketim kooperatiflerinde oldu ğu gibi üst kuruluşların devreye gi-
rememesinden kaynaklanmaktadır. Ancak sorun, konut sorunu gibi 
aile bütçesi aç ısından çok daha önemli ve daha kapsaml ı  bir temel 
sorun ile yakından ilişkili bulunduğu için, hükümetlerin ana politi-
kaları  ile de sıkı  sıkıya ilişkili bulunmaktadır. Birim düzeyde konut 
ve işyeri yapı  kooperatiflerinin başarısı  hükümetlerin arsa, altyap ı , 
ucuz faizli yüksek kredi ve bunun gibi temel sorunlara çözüm ge-
tirmelerine bağ lıdır. Repimizin bildiğ i gibi, Türkiye'de bu sorun 
yıllardır varlığı nı  Sürekli olarak ve bilhassa dar gelirli kesim üze-
rinde hissettirmiş tir. Işçilerin 1970 lerde kendi aralar ında ve sen-
dikalar ın öncülüğünde kurdukları  konut kooperatifleri vas ı tasiyle 
bir çok konut yap ı lmış  ve konut aç ığı = daha da büyümesinin 
önüne geçilmi ştir. Ancak, 1970 li yılların sonlarına doğru inşaat 
maliyetlerinin enflasyon oran ının üzerinde artmas ı  bir çok konut 
kooperatifinin yarım kalmasına, ortaklarm mağdur duruma düş -
mesine ve geni ş  bir kitlenin bu tür kooperatiflere olan itimatlar ını  
sarsmasına yol açmış tır. Finans zorluklar ı , arsa fiyatlar ının yük-
sek oluşu, konut kredisinin yetersizli ğ i, kuruluştaki formalite zor-
luk ve kalabalikhğı  konut kooperatiflerinin kurulu şunu baştan en- 
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ğ ellediğ i gibi, kurulanların da zor durumda kalmas ına, hatta ç ık-
maza girmesine neden olmu ştur. Halbuki özellikle -Türk - da-
nış manlık hizmetleri vererek yola ç ıktığı  konut kooperatiflerinin 
tamamlananlarm ın bünyesinde bir de tüketim kooperatifi kurmak 
suretiyle çift yönlü ve geni ş  kapsamlı  bir sosyal hizmet verilmi ş  
olunmaktad ır. Aynı  zamanda tüketim maddelerinin şehir merke-
zine uzak olan bu yerle ş im bölgelerinde a şı rı  fiyatlarla satışı  da ön-
lenmektedir. 

Kooperatif Birlikler aç ısından, tarımsal kesimde kooperatif 
üst kuruluşları  ibünyesel baz ı  rahatsızlıkları  ve yukarıdaki açıkla-
malarımızda değindiğ irniz•  gibi birim düzeydeki koordinasyon eksik-
liği nedenleri ile üretim - ürün i ş leme/değerlendirme - pazarla-
ma - kredileme fonksiyonlarını  tam anlamı  ile yerine getirememek-
tedir. Bugün ülkemizde TARIMSAL Kooperatifler KOORDINAS-
YON KURULU gibi bir organa ihtiyaç duyulmaktad ır. Devlet des-
teğ inin zaman zaman ekonomik de ğ il, politik yaklaşı mlara göre de 
devreye girdiğ i inkar edilemez. Bu bakımdan, sağ lıklı  bir devlet - 
kooperatif ili şkisi sisteminin, yeniden gündeme getirilmesi ve ta-
runsal kooperatifierin üst kuruluş larının çağdaş  işletmecilik kural-
larına göre işleyen ekonomik kurulu ş lar olarak değ erlendirilTnele-
rinin kaçınılmaz olduğunu belirtmek isteriz. Bu kurulu ş ların dış  
satım konusunda daha etkili olabilmeleri .bak ımindan, demokratik 
ve hür :koOperatifçili ğ in gereğ i bazı  yasal düzenlemelere kavu ş tu-
rulmalarm ı  takiben, dış  ülkelerdeki kooperatif kurulu şlarla ilişki-
lendirilmeleri ayrı  bir önem ta şı maktadır. 

Tarım dışı  kooperatif kurulu ş ların üst örgütlenmeleri henüz 
tamaınlanmamış tır. Tüketim ve yap ı  kooperatifleri, bölgesel baz ı  
birlikler dışı nda merkezi birliklerinden yoksun biçimde faaliyetle-
rini sürdürmeye galış maktadirlar.• Esnaf Kefalet Kooperatifleri ise 
hem bölgesel ve hem de merkezi birli ğ ini tarnaimlam ış tır.. 

Tüketim kooperatiflerinin 1975 yılında Türk - İş  öncülüğünde 
baş latılan eğ itim ve örgütlendirme çalış maları  sonucu; yakla şı k 
15 bölgede bölgesel birlikler kurulmu ş tur. Bu birliklerin, finansman 
başta olmak -üzere, temel sorunlar ına kısa vadede ve gerçekçi çö-
zümler bulunamam ış  ohnası  nedeni ile beklenilen geli şmeyi göste-
remedikleri •söylenebilir. Birini kooperatifler düzeyinde ba ş layan 
sorunlar, tüketim kooperatifleri birliklerine de aynen •ans ımakta- 
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dır. Tüketim kooperatifleri birlikleri, sendikalar ın mali desteğini 
alabiklikleri ölçüde varlıklar' koruyabilmekte ve geli şme imkânı  
bulabilmektedirler. Bu nedenle, sendikal yap ı  ile kooperatif yap ıyı  
sarsmadan ve iç müdahaleleri önliyerek, her iki kurulu şun da de-
mokratik karakterine sayg ılı  bir ilişki modeli geliş tirerek, sendi-
ka/kooperatif işbirliğ i örneğ i ortaya konulmandır. Kooperatifler, 
sendika üyelerinin birer ekonomik kurulu şu olarak mütalâa edil-
meli ve bu yaklaşı m ile desteklenmelidir. 

Sonuç : 

Kooperatifçilik ha eketinde te şkilâtlanma sorununu çözümle-
lebilmek için özetle 

a) Oncelikle, 1163 sayı lı  kooperatifler yasas ında değ iş iklik 
yapılarak, te ş ldlâtlandırmayı  güçleştiren ve kooperatiflerin mali 
yapılarında aksaklığ a yol açan unsurlar ın ortadan kald ırılması  
gereklidir. 

b) Tüketim kooperatiflerini geli ş tirmek bak ımmdan tüketi-
ciyi korumak amac ıyla adil 'bir fiyat politikas ı  izlemek, kalite poli-
tikası  uygulamak ve hizmet politikas ı  gütmek gereklidir. 

e) Devlet - kooperatif ili şkilerinin, devlet güdümündeki koo-
peratifler/demokratik, hür ve , gönüllü kooperatifler şeklindeki ayr 
rımmı  ortadan kald ıracak biçimde yeniden düzenlenmesi ve tar ım 
içi ve tarım dışı  kooperatiflerin bir arada desteklenmesi gereklidir. 

d) Kooperatif birliklerin tar ımsal alanda ürün 'baz ında ve 
kredi/destekleme alanlar ında ihtisaslaşmaları , tarım dışı  alanda da 
tüketim ve yap ı  kooperatiflerinin bünyesel sorunlar ından arındırıl-
malar ı  yeni bir kooperatif te şkilâtlanma modeli geli ştirmek gerek-
lidir. Bu modelin iş leyyişinde karşı laşı labilecek sorunların çözümü 
ise yeniden düzenlenecek örnek ana sözle şmelerde ele alınması  ge-
reklidir. 

e) Etkin bir eğ itim ve yay ın faaliyeti, te şkilatlanına sorunu-
nun çözümü için ön şartlardan biridir. Bu amaçla, kooperatif 'bir-
likleri, sendikalar ve Türk - I ş 'in yapmakta olduğu eğ itimlerin be-
lirli bir koordinasyona dayand ırı lması  ve devletin bas ın ve yay ı n 
araçlarından da yararlanarak halk ın eğ itimilmesine ağı rlık veril-
mesi gereklidir. Kooperatifçilik meslek okullar= aç ılması , Türk 
Kooperatifçilik Kurumu gibi sahasında tecrübe sahibi kurulu ş lar-
dan da en geniş  ölçüde yararlan ı lması  gereklidir. 
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Tar ı m KfloperatiElerinin Deneiimi ve 

Ziraat Bankas ı  KooperanHer Tehis Ilegeri 

Nurettin HAZAR 

ÖZET 

Türkiye'de Cumhuriyetten sonra tar ım kooperatifleri ve Zi-
raat Bankası  ile ilgili olarak ç ıkan bütün kanunlarda kooperatifle-
rin denetimi Ziraat Bankas ına verilmiş tir. 1929 dan itibaren tar ım 
kredi kooperatifleri ve 1936 dan ba ş lıyarak tarım satış  koopera-
tifleri kurulup geli şmiş  ve bunların say ı ları  yıldan yıla artmış tır. 
Buna paralel olarak Ziraat Bankas ının adı  geçen kooperatiflere aç-
tığı  kredilerin hacmi de çoğaldığı ndan, Bankanın denetleme fonk-
siyonu daha çok önem kazanmış tır. 

Ziraat Bankas ı ; kendisine verilen denetim görevini kanunla-
rın tanıdığı  yetkiye dayanarak, şubeleri ve Banka Müfetti ş leri 
eliyle yaparken, bunları  yeterli bulmıyarak 1934 yılı  sonlarında 
ayrı  bir "Kooperatif Kontrol Teşkilatı" vücude geitrmiştir. Bu teş -
kilâtta çalış tırılan Kontrolörlerin adedi 1938 y ı lında 40 yükselmiş -
tir. 

Ne var ki, Banka idaresi, kooperatiflerin daha etkin ve verim-
li denetimi için, Banka Tefti ş  Heyetine paralel olarak 1953 den iti-
baren sınavla, yüksek öğrenim yapm ış , modern bilgilerle donat ı l-
mış  gençlerden müteşekkil ayrı  bir "Kooperatifler Tefti ş  Heyeti" 
kurma yoluna gitmeğ i uygun bulmuş tur. Bu yeni Heyetin nüVesini 
teşkil etmek üzere ilk Kooperatifler Müfetti ş leri 1953 y ıhnda açı -
lan seçme s ınavıyla alınmış tır. 1961 yılına değ in Bankan ın Koope-
ratifler Müdürlü ğüne bağ lı  olarak görev yapan Kooperatifler Mü-
fettiş leri, bu tarihte ihdas edilen "T. C. Ziraat Bankas ı  Kooperatif-
ler Teftiş  Heyeti" bünyesinde toplanmış tır. Heyetin üye sayısı  1973 
de 115 e yükselmi ş  iken 1980 sonunda 85 e dü şmüş tür. 

Öte yandan, artık fonksiyonu kalm ıyan Kooperatif Kontrol 
Teşkilatı  yavaş  yavaş  küçülerek 1967 y ı lında tamamı  ortadan kalk-
mış tır. 
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TARIM KOOPERATİFLERİNIN DENETIMI VE ZIRAAT BANKASI 
KOOPERATIFLER TEFTİŞ  kIEYWri 

Türkiye'de Kooperatif Müfetti ş liğ inin temeli, Mithat Pa şa'nın 
1863 yı lında baş lattığı , Tarım Kredi Kooperatiflerinden ba şka bir 
şey olmayan, Memleket Sand ıldarmın denetimi için ihdas ettirdi ğ i 
Sandık Müfettiş liğ ine dayanmaktad ır (1867). Bu hesaba göre Koo-
peratifler Müfetti ş liğ inin 117 yı ll ık bir geçmiş i vardır demektir. 

İş te Ziraat Bankas ın ın vücude getirdiğ i Kooperatifler Teftiş  
Heyeti, 1888 de Memleket Sand ıklar= Ziraat Bankas ı na dönüş -
mesiyle kesintiye u ğ rıyan Kooperatif Müfetti ş liğ inin yeniden can-
landırılması  anlamına geliyordu. 

Ziraat Bankası  Kooneratifler Tefti ş  Heyeti, bankac ı l ık ve koo-
peratifçilik alan ında yeri doldurulmaz ve vazgeçilmez bir "okul" 
olmuş tur. Buradan yeti şen değerli elemanlar, Ziraat Bankamyla 
diğer bankalarda, Kooperatiflerin üst kurulu ş larında, Bakanl ık-
larda, Büyük Ş irketlerde yüksek seviyedeki görevlerde bulunmu ş -
lar ve başarıh hizmetler vermi ş lerdir. 

Bu heyetin arkas ını  genç elemanlarla beslemek ve devamhh-
ğı m sağ lamak, Türk Kooperatifçilik Hareketinin ve Tefti ş  Miles-
sesesinin varlığı  bakımından gereklidir. 

Etkin denetimin kooperatiflerin ,başarısındaki rolünün şuuru-
na sahip olan Ziraat Bankas ı , akla ve ilme dayanan olumlu 'denet-
lemeleri ile bu alandaki çalış malara Türkiye'de örnek olmu ş  ve ön-
cülük etmiş tir. 

Ziraat .Bankas ı  ve zirai kooperatiflerle ilgili 1914 y ılından beri 
çıkan bütün kanun ve tüzüklerde, ancak Bankan ın denetimini ka-
bul eden '.kooperatiflere ikrazatta bulunabilece ğ i veya. Bankan ın 
kredi verdiği kooperatifleri denetleyebilece ğ i hükmü vardır. 1924 
den sonraki banka ve kooperatifler mevzuat ında ise, denetleme 
iş inin, Bankaya bir görev olarak verildiğ i görülmektedir. 

Nitekim, 21 Nisan 1924 gün ve 498,  sayı lı  "İ tibari Zirai Birlik-
leri Kanunu" nun 8 inci maddesinde " İtibari Zirai Birliklerinin her 
türlü •muamelât ı  ve kay ıt ve hesabat ı  Ziraat Bankas ının daimi tef-
tiş  ve murakabesi alt ındadır" denilmektedir. 

5 Haziran 1929 gün ve 1470' sayı lı  "Zirai Kredi Kooperatifleri 
Kanunu", "Zirai kredi kooperatifleri Ziraat Bankas ının tefti ş  ve 
murakabesi altındadır" hükmü ile aynı  esası  koymuştur. 
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21 Ekim 1935 gün ve 2834 sayılı  "Tarım Satış  Kooperatifleri 
ve Birlikleri Kanunu" denetleme yetkisini Ekonomi (Ticaret) Ba-
kanhğı  ile birlikte Ziraat Bankas ına vermiş tir (Md. 12). Tar ım Sa-
tış  Kooperatifleri ile Tar ım Satış  Kooperatifleri Birliğ i Anamuka-
velenameleri de bunu 61 ve 57 inci maddeleriyle teyit etmi ş tir. 

21 Ekim 1935 gün ve 2836 sayılı  "Tarım Kredi Kooperatifleri 
Kanunu" nun denetlemeye ili şkin 23 üncü maddesinde, "Koopera-
tifler Ziraat Bankas ının kontrolu alt ına konulmuş tur" ibaresi yer 
almış tır. Bu kooperatiflerin Anamukavelenamesinde ise kanun hük-
mü tekrarland ıktan sonra, "Kooperatif • yönetim kurulu, ayda bir 
defa Ziraat Bankasının saptayacağı  bir günde bütün kay ıtlarını , 
defterlerini ve gerekli bilgilerini Bankaya göndererek onaylatmak 
mecburiyetindedir" demek suretiyle Bankam yap ılacak "ayhk 
kontrol" usulünü getirmi ş tir (Md. 62). 

1937/3202 say ı lı  "T. C. Ziraat Bankas ı  Kanunu", "Bankan ın 
İdare ve Murakabesi Alt ında Bulunan Teşekküller" adını  taşı yan 
VI. Faslında, "2834 ve 2836 numaral ı  kanunların hükümlerine göre 
kurulmuş  ve kurulacak Tar ım Kredi ve Tarım Satış  Kooperatifle-
riyie Birlikleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ının kontrol ve 
murakabesi alt ındadır" (Md. 24) hükmünü koymakla, yukar ıda 
adları  geçen kooperatifler kanunlar ı  ile paralellik göstermiştir. 

- Bu hükmü teyit eden 1245 tarihli Banka Tüzüğü, her iki koo-
peratifin denetimine dair kanundaki ilkeyi tekrarlarl ıktan sonra, 
teftiş le birlikte inceleme ve soru şturma usulüne de aç ıklık kazan-

. dırmış tır. "Tarım Kredi ve Satış  Kooperatiflerine aç ılmış  olan kre-
dilerin takibi ve bu kooperatifler i ş lemlerinin denetlenmesi ile koo-
peratif mevzuat ına ve her iki çe ş it kooperatif i ş lerinin selâmetine 
aykırı  hareketler görüldil ğünde kanuni ve idari tedbirlere ba şvu-
rulmak ve Satış  Kooperatifleri için de Ticaret Bakanl ığı na, Ban-
kaca raporlar göndermek suretiyle kooperatif i şlerinin emniyet 
verici bir şekilde yürümesini sağ lamak için gereken tedbirleri al ır" 
(Md. 95). 

Tüzüğün bu hükmüne göre Ziraat Bankas ı , her iki kooperatifi 
teftiş  edebilecek inceleme ve soru ş turma yapabilecek ve fakat bu 
çalış malar sonunda düzenlenecek raporlarm sat ış  kooperatiflerine 
ait ;olanların' Ticaret Bakanlığı na göndermekle yetinecektir. Uy-
gulamada Satış  Kooperatiflerinde inceleme ve soru ş turma için 
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Bakanlığı n izni !ahnmakta.d ır. Dolay ısıyla tedbir konusunda da yet-
kili merci Bakanlık olmaktadır. Tarım .Kredi Kooperatiflerinde ise, 
teftiş  gibi inceleme ve soruş turma yaptırmak ve bunlar ın sonucuna 
göre gerekli tedbiri almak tamamen Bankan ın yetkisinde bulun-
maktad ır. 

Tarım kredi kooperatiflerinin sevk ve idaresini Ziraat Banka-
sından- alarak kurulan Merkez Birli ği bünyesinde birleştiren 
1972/1581 sayı lı  "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu" 
ise Bankamn denetim yetkilisi şöyle tesbit etmi ştir. "T. C. Ziraat 
Bankası , verdiğ i kredilerin aç ılış  gayesine uygun olarak kullan ılıp 
kullanılmadığı /ıl kontrol edebilir" (M. 11). 

Genel hülıürnlere veya 1969/1163 say ılı  Kooperatifler Kanunu-
na göre teşekkül etmiş  kooperatiflerin denetimi ise, kredi •sözle ş -
mesine konulacak bir madde ile sağ lanabilir. 

1 — Şubeler Eliyle Denetleme : 

Ziraat Bankas ı  ,denetlemelerini, ba ş langıçta esas itibariyle şu.- 
beleri eliyle yerine getirmi ştir. Bu denetlemeler devaml ılık arzet-

b, 	mektedir. Bunun yanında, şubelerde teftiş  yapan Banka müfetti ş - 
teri, programlarının uygulanması  sırasında kooperatif ait i ş -
lemlere bakmış lar ve bağ lı  kooperatifleri de tefti ş  etmiş lerdir. 

Kooperatif kredileri şubeler eliyle kullan ıldığı  için, kredilerin 
gerçek çiftçilere ve kooperatif ortaklar ına gitmesinin, kredilerden 
bunları  hakedenlerin yararlanma.sm ın ve kredilerin maksad ına 
harcanmasnun, ilka ğı zda Banka teşkilâtmca kontrol edilmesi uy-
gun görülmüş  ve hatta bu, onlar ın tabii görevi say ılmış tır. Koope-
ratifler, i,şlemlerine ait ,defterierle kredi cetvellerini ay sonlar ında, 
bağ lı  bulundukları  şube ve ajanslara getirerek !kontrol ettirme ğe 
mecbur tutulmu ş lardır. Böylece Banka teşkilâtı  "aylık ınurakabe" . 

 denilen sistemle kooperatiflerin işlemlerini kontrol etmekte idiler. 
Esasen Tarım Kredi Kooperatifleri Anamukavelenamesinin 62 nci 
maddesi de bunu âmirdi. 1972/1581 say ılı  kanunun uygulanmas ıyla 
1977'.11aziranından itibaren şubelerce yapılan kontroller kalkmış-tır. 

2 	Kooperatif Kontrol Teşkilkti : 

Kooperatiflerin sağ lıklı  ve sürekli kontrolu için merkezi !bir 
denetleme mekanizmasu ıa ihtiyaç olduğu açıktır. Ziraat Bankası  
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bu görevi 1934 yılına değ in Banka Müfetti ş leri eliyle yerine getir-
meğe çalış mış tır. Ancak Banka Müfetti ş -t:erinin esas vazifesi şube 
ve ajansların teftişi olduğundan ve Teftiş  Heyeti kadrosu da ona 
göre düzenlendi ğ inden, Müfettiş lerin köylere - kadar giderek koo-
peratifleri gerekli şekilde kontrol etmeleri mümkün olamamak-
ta,ydı . B:u bak ımdan Ziraat Bankas ına kanuntann verdiği denetle-
me görevini en iyi şekilde yürütmek ve kooperatifleri sürekli ve 
düzenli bir denetleme organ ına kavu şturmak amac ıyla özel bir teş -
kilat vücude getirilmesi .kararla ştınimış tır. 

Bu kararın uygulanmasına, "Kooperatif Servisi" ne ba ğlı  ola-
rak 1934 yılı  sonlarında kurulan "Kooperatif Kontrol Te şkilâtı " 
ile .baş lanılmış tır. İlk olarak sekiz Kontrolör ve dört Kontrolör Mu-
avini :al ınmış tır. 

Türkiye sekiz bölgeye ayr ılarak kontroller bölgelere da ğı tı l-
mış tır. Fakat 1935 y ılında 671 olan zirai kredi kooperatiflerinin., 
12 'kiş ilik kontrolör kadrosu ile denetlenemiyece ğ inin anlaşı lması  
üzerine ve daha sonraki y ı llarda da bu kooperatiflerin say ısının 
h ızla :artması  dolayısıyla kontrolör Te şkilâtı  geniş letilmiştir. 

1936 da 13 e ve 1938 ba şı nda 40 a yükselen kontrolör say ısı , 
1953 de :K:o-operatifler Müfetti ş liğ inin ihdasından sonra, gittikçe 
azaltı lmış tır. 1953 de 32 olan kontrolör adedi 1961 de 6 ya, ve 1963 
de 4 e inıniş tir. 1967 yılında hiç kontrolör kalmam ış tır. 

Kontrolörlerin çoğu Bankan ın eski ve yeni :memurlar ı  arasın-
dan seçilmiş tir. Bazı  tecrübeli banka mensuplar ından da -k•ontrolör-
lüğe tayin edilenler olmuş tur. Bu :arada 6 eski Banka Müfetti ş i 
(Yusuf Bedri Atılgan, Sadretti ıı  Arel, Izzet Tekin Oktay, Sadettin. 
Uğursal, Osman Nuri Torumtay ve Medeni Berk) bir süre kon-
trollükte :butun ınuşlardir, • 

Kontrolörlerden 2 si (Rasim Onikinci ve Kemal Pekkan) seç-
me sınavını  kazanarak Banka Müfetti ş i ve ikisi de (Suat Taydaş  
ve Sadık Çoban) gene aynı  yolla Banka Kooperatifler Müfetti ş i ol-
muş lardır. 

Baş langıçtan itibaren kontrolörlükte hizmet verenlerin topla-
mı  105 dir. 

Kontrotörierin görev ve yetkileri, 1947 y ı lında çıkartılan "T. C. 
Ziraat Bankası  Kontrol Te şkilâtı  Yönetmeliğ i" ile belirli esaslar 
bağlanmış tır. 
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Kontrolörlük Te şkilatının kurularak kontrolötlerin fiilen gö-
reve baş lamasından 14 yır sonra, Banka İdare Meolisinin 17 Ekim 
1947 gönlü toplantısında kabul edilen yönetınelik "Türkiye Cum-
huriyeti Ziraat  Bankası  Kooperatif Kontrolörlerinin. Teskilât, Gö-
rev ve Yetkileri Hakk ındaki Yönetmelik" ad ını  ta şı maktadır. Yö-
netmelik üç bölümde 49 madde ile bir "Muvakkat madde" den iba-
rettir. Birinci Bölümde "Teşkilat, Tayin Şartları , Kontrollerin S ı-
nıfları" :anlatılmış tır. 

Yönetmeliğ in 1 inei maddesinde, "T. C. Ziraat Bankas ı  Koope-
ratif Kontrolörleri Kurulu" nun, .2834 say ı lı  Kanunun 12 nei, 2836 
sayılı  Kanunun 23 öncü ve 3202 sayd ı  Kanunun 24 öncü nıaddele-
riyle Tüzüğün 95 'nci maddesi gereğince T. C. Ziraat Bankas ının 
denetlemesi altında bulunan Tarım 'Satış  ve Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin dentleme i ş lerini görmek . üzere kurulmu ş  olduğu kay ı t-
lıdır. 

Genel Müdürlük Kooperatifler Müdürlü ğüne bağ lı  olan Koope-
ratif Kontrolörler Kurulunun kadrosunda Ba şkontrolörler, Kon-
trolörler ve Kontrol Muavinleri bulunmaktad ır. 

Kurula girmek için aç ılan sınavı  kazanmak şartı  getirilmiştir. 
Banka mensubu isteklilerin en a şağı  lise mezunu ve 40 yaşı nı  geç-
memiş  olmaları  yeterli iken, d ış arıdan sınava gireeeklerin yüksek 
okul mezunu ve 35 yaşı nı  geçmemiş  bulunmanıaları  gerekmekte-
dir. 

S ınavları  yürütmek üzere, Genel Müdür Muavinlerinden biri-
nin başkanlığı nda, Teftiş  Heyeti Başkanı , Zat İş leri ve Koopera-
tifler Müdürlerinden müte şekkil dört kişilik bir sınav 'heyeti mey-
dana getirilir. 

Ticari Hesap, Genel iktisat ile Genel' Kooperatif Bilgisi ve hu-
kuk derslerinden yaz ılı  ve sözlü smavlar yap ılmas ı  esası  konulmuş -
tur. 

Şu kadar ki, Orta veya Yüksek Ziraat Okullar ından mezun 
olanların bazı  şartlarla s ınavsız kantrolörlüklere ,ahnabilecekleri 
yolunda bir istisna hükmü getirilmiş tir (Md. 11), 

Kıdem ve ehliyet yönünden yeterli görülenlerle, en az üç y ı l 
Müfettiş lik, Şube Müdürlüğü veyahut Kooperatifler Müdür Mua-
vinliğ i yapmış  olanlar Ba şkontrolörlüğe tayin edilebilirler. 
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Yönetmeliğ in "Görev ve yetki" !ba ş lığı n taşı yan 13 - 34 mad-
deler arasındaki ikinci bölümünde, Kontrolörlerin kontrol ve soru ş -
turma konularındaki görev ve yetkileri aç ıklanmış tır. 'Satış  !koo-
peratiflerinde soru şturma yapmak gerekirse, Genel Müdürlü ğün 
Ticaret Bakanlığı ndan buna göre yetki almas ı  lüzumuna işaret edil-
miştir. 

Kontrol ve Soruş turmanın !ayrıntıları  ve bunlara ait raporla-
rın nasıl düzenleneceği, ayrıca hazırlanacak "Kontrol Rehberi" nde 
gösterilecektir. 

Yönetmelik, kontrollarm yeti ştirici ve öğ retici olması  esasuu 
koymuş tur. Tarım Kredi Kooperatiflerinde görülen eksikliklerden 
düzeltilmesi mümkün olanlar ın derhal ve yerinde ıslah ve ikmal 
edilmekle birlikte, bilhassa Kooperatif Yönetim Kurulu Ba şkan ve 
Üyeleri ile Müdür ve Muhasibin !ayd ınlatılması  gerektiği açıklan• 
mış tır. 

"Genel Müdürlük" ba ş lığı  altındaki Üçüncü Bölümde, kontro-
lörlerin; Genel Müdürlükle münas!ebet ve haberle şmeleri, !demirbaş  
ve dosya işleri, istihkakian izah edilmekte ve sak ınmaları  Yazan-
gelen davran ış lar sayılmaktadır. 

Bu surette yap ılan kontrollerin, Şubelerce Anamukavelenin 
62 nci maddesine göre yerine getirilmesi mecburiyeti bulunan ay-
lık !kontrollerin yerine geçmiyece ği Yönetmelikte belirtilmi ştir 
(Md. 49). Bu hükmün konulma,snun sebebi aç ıktır. Gerçekten, en 
çok yılda bir kere yap ılacak kontrokir denetimi beklenmeclen, hu-
sule gelen aksaklıkların en geç 'bir ay içinde düzeltilmesi ve Banka 
kredilerinin yerinde 'kullanılmasının sağ lanması  amacı  güdüldüğü 
anlaşı lmaktadır. 

Bu dönemde kooperatiflerin tefti ş ine, lüzum görüldükçe Ban-
ka Müfetti şleri eliyle de devam edilmi ştir. 

Kooperatiflerin ilk tefti şine başhyan kontrolörler_ ise, kurulu ş -
larından itibaren kooperatiflerin bütün i şlemlerinin kontrolünü 
yapmış lardır. Kontrolörler, tefti ş  görevinden başka kooperatif ku-
ruluşlarında 'görev almış lar, genel kurulları  hazırlanmasında ve 
yönetim kurulları  ile !kooperatif !denetçilerinin faaliyetlerinde yol 
gösterici ve öğretici hizmetlerde bulunmu şlardır. 
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TÜrkiye'de ilk kooperatif denetleme organ ı  olan Ziraat Ban-
kası  Kooperatif Kontrol Teşkilatı , köylere kadar uzanan elemanla-
rının fedakar ve feragatl ı  çalış maları  ile değ erli hizmetler vermi ş = 
ler ve memleketimizde Kooperatifler Müfetti şlerinin öncüleri ol-
muş lardır. Böylece kendilerine, Türk Kooperatifçilik Hareketi tari-
hinde seçkin bir yer ayr ılmasına mil olmu ş lardır; 

3 — T. C. ZİRAAT BANKASI KOOPERATIII 	LER 

TEFTİŞ  HEYETI : 

Ziraat Bankas ı ,. teşkilatının iş lemlerini teftiş  etmek için kur-
duğu Banka Tefti ş  Heyetin'den başka, denetimine tabi .zirai koo-
peratifleri kontrol etmek maksad ıyla bir de Kooperatifler Teftiş  
Heyeti vilcude getirmiş tir. Bu davran ışı yla Banka, kooperatifçiliğ e 
olduğu kadar memleketimizdeki tefti ş  kariyerine verdi ğ i önemi 
göstermiştir. 

Kooperatifleri Teftiş  Heyetinin ba ş langıcı  da, Banka Tefti ş  
p-s< Heyeti gibi, 1867 yı lına dayanmaktad ır. Gerçekten, ilk tarım kredi 

kooperatiflerimiz olan ve Dünya Raiffeisen sistemi aras ında gös-
terilen Memleket Sand ıklarmın faaliyete geçmesinden dört y ıl son-
ra, bu sand ıklarım teftiş  etmek maksad ıyla, Sandı k 
(Kooperatif) Müfettiş liğ i ihdas edildiği görühnektedir. 

. Bu konudaki tarihi geli şmeği burada kısaca tekrarlamak ye:- 
rinde olacaktır. 

İ lki Niş  Vilâyetinin Şehirköyü (Pirot) kaza merkezinde 1863 
yı lının Kasım ayında kurulan Memleket Sandıklarımn, kısa süre 
içerisinde alanm ın geniş lemesi ve iş leırılerinin artması  sebebiyle bu 
Sandıklarm denetlenmesi için ayr ı  bir teşkilâta ihtiyaç duyulmu ş -
tur. Sandıkların bânisi Mithat Paşa'nın bu husustaki teklifini uy-
gun bulan Hükümet: bir Heyeti Vükele ArizAs ı  (Bakanlar Kurulu 
Kararı ) kabul ederek Padişahın tastikine sunmuştur. Mithat Paşa' • 
n ın kaleminden çıkan bu Heyeti Vükele Arizasmida, 'Sand ıklarm 
senede bir - iki defa muamelesini görüp hesaplar ına bakmak ve 
daimi olarak dolaşmak tahsis. •olunacak ücreti Sand ıklarca karşı la, 
mak kaydıyla "Müfetti ş" unvamyla 'birer memur tayin edilmesinin 
uygun olacağı  belirtilmekte idi. 
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Mithat Paşa'dan gelen ve Hükümetçe benimsenen teklif, Pa-
dişahça da 28 Ş aban 1284 (1867) tarihli iradei. seniye ile kabul 
edilmiş  ve iradenin uygulamasına geçilmiş tir. 

Esasen beş  ay önce çıkartılan 17 RebiyüleVvel 1284 (1867) ta-
rihli Memleket Sand ıkları  Nizarrınamesinde Müfettiş lik Müessese-
sine yer verilmiş  bulunuyordu. Nizamnamenin 28 inci maddesinde, 
Sandık kayıtlarının doğ ru ve eksiksiz tutulmaması . ilgili olarak 
bahanelerle ileri sürülerek yap ılacak itirazlar ın tefti ş  sıras ında ka-
bul olunmıyacağı  açıklanmış tır. 

Nizamnamenin 29 uncu maddesi de, ikraz esas defterlerinin, 
Müfettişler taraf ından sorulacaklara cevap verecek tarzda ,dikkat-
lice tutulması  lüzumu hatırlarılimştır. 

Böylece; iradei seniyenin (Padi şah buyruğunun) • yanısıra, ilk 
kooperatifler kanunumuz dernek olan Memleket Sand ıkları  Nizam- 
namesinde de Müfettiş lik mesleğ i sağ lam ve kanuni esaslara bağ -
lanmış  oluyordu. 

-• Nizamname, Memleket .Sand ıklarının devamı  olan Menafi San-
dıkları/un Ziraat Bankas ına dönüştüğü 1888: e değ in yürürlükte 
kaldığı na göre, bu uygulaman ın anılan tarihe kadar yani 21 y ı l 
sürdüğüne şüphe yoktur. Bu duruma göre Ziraat Bankas ı  ve Mem-
leket Sandıkları  (Kooperatifler) Tefti ş  Heyetlerinin 110 y ılı  aşkin 
bir geçmi ş i olduğunu kabul etmek lâzamgelir. 

Bugünkü Türkiye topraklar ında uygulama alanı  bulamarnakla 
birlikte Memleket Sandıkları= gelişmiş , bir şekli olarak kabul edi-
len "Ziraat Sandıklan" nda denetleme i şlerinin nasıl düzenlendiğ i-
ne temas etmeden geçmek do ğru olmaz. 

Bu Sandıklar için çıkartılan ve Memleket Sand ıkları  Nizam-
namesine göre ileri bir mevzuat say ılan 4 Rebiyiilahir 1299• (1882) 
tarihli k ısaca "Ziraat Sand ıkları  Kanunu." denilen "Rıı mellyi Şarki 
Elı li Ziira.rna Mahsus Olan Ziraat Sand ıkları  Mu ıunelâtının Sureti 
Tesviyesi ve Idaresi Hakk ında Kanunu Vililyetr, Milfetti şlerden 
bahsetınemiş  ve fakat Sandıkların teftiş inin yapılması  . mecburiye-
tini koymuştur. Kanunun 51 inci maddesinde, Sancak Komisyon-
larının istedikleri zaman Ziraat Sand ıkları  rnuamelelerini tefti ş . ve  
hesaplarını  tetkik edecekleri, maamafih Komisyondan tayin olu- 
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nacak bir aza eliyle yılda en az iki defa Sand ıklarm teftiş  olunacağı  
kayıtlı  bulunmaktadır. 

Zirai Kredi Kooperatif çili ğ imiz 1888 - 1929 yılları  aras ında 
kesintiye uğradığ mdan, kooperatiflerin denetimi ile ilgili - olarak 
yeni bir teşkilâtiannıaya gidilmesi Cumhuriyet 'dönemine nasip ol-
muştur. 

Bu maksatla Kooperatif Kontrol Teşkilatı  Ziraat Bankas ınca 
1934 yılında meydana getirildiğinden, günümüzdeki kooperatifler 
Teftiş  mekanizmasının kuruluşunu bu tarihe bağlamak yanlış  ol-
masa gerektir. 

1934 den 1947 yılına kadar Genel Müdürlük emirleriyle ve bu 
tarihten itibaren de ayr ı  bir yönetmelikte yürütülen kontrol Te şki-
lat 19 ya şım idrak ettiğ i sırada bu Teşkilat yerine, Banka Tefti ş  
Heyeti gibi özel bir Kooperatifler Tefti ş  •Kıiruiu vücude getirilme-
sinin ilk adımı  atılmış  bulunmaktadır. Gerçekten Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin adedinin gittikçe artarak 1500 ün üstüne ç ıkması  ve 
iş lemlerinin genişlemesi ve .öte yandan Tar ım Satış  Kooperatifleri 
ve Birliklerinin daha düzenli denetlenmesinin ba ş lanması ; kontrol 
mekanizmasının kalifiye elemanlarla teçhiz ve takviyesini kaç ınıl-
maz bir iihtiyaç haline .getirmi ştir. • 

Bu -  ihtiyaca cevap vermenin yolunun; mevcut kontrol Te şkila-
tının yeniden düZenlemesi (reorganizasyonu) - şeklinde ,düşünülemi-
yeceğ i, tam tersine modern ilimlerle donat ılmış  ,yeni zihniyetli yeni 
elemanlardan kurulu, p ırıl - pırıl geniş  bir kadronun oluşturacağı  
bir "Kooperatifler Tefti ş  Heyeti" olabileceğ i görüşü ağı rlık kazan-
mış tır. Bu amaçla Yeni Heyetin nüvesini te şkil etmek üzere, 1953 
yılında, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Iktisat Fakülteleriyle Iktisadi 
ve Ticari Ilimler Akademileri mezunları  arasından seçme sınavı  ile 
dokuz "Kooperatifler Müfetti ş  Muavini" alınmış tır. 1955. Ocak' ın-
da ehliyet sınavı  vererek Müfetti ş  ınıvaınnı  'alan Heyetin ilk üye-
leri, "L Cevat Akyol, Şadi Akman, Sad ık .Cobanoğ lu, İbrahim Süzer, 
Izzet Soncul, Suat Taydaş , Tablt Urkaya, Süleyman Gökeer ve Sa-
lih Ş ensoy" dur, 

Bundan sonra da muntazam aral ıklarla sınavla Kooperatifler 
Müfettiş  Muavini alınmasına devam edilmiş tir. Böylece bir yandan 
kooperatifler Müfetti şlerinin sayısı  - çoğalıthrken, Kooperatif Kon- 
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trollerinin adedi de yavaş  - yavaş  azalt ılmış tır. - 1953 yılında 9 Mü-

fettiş  Muavinine karşı lık 32 Kontrolör vard ı . 1959. un Ocak ay ı  
sonunda Müfettiş  ve Müfetti ş  Muavinlerinin miktarı  49 . ,a, yükselir-
ken Kontrolör sayısı  12 ye düşmüştür. 1963 sonunda, bu miktarlar, 
sırasıyla, 80 ve 4 idi. Hiç Kontrolör kalmad ığı  1967 yılında Heyet 
kadrosunda 109 Müfetti ş  ve Müfettiş  Muavini bulunmakta idi. 
1973 sonunda 9 u Başmüfettiş , 93 ü Müfetti ş  ve 13,  ü Müfetti ş  Mu-
avini olmak üzere Heyetin üye say ısı  115 idi. 1980 sonu itibarıyla 
bunların toplam sayısı  85 dir. 

Kooperatifler Müfetti ş ieri uzman kooperatifçiler oldu ğu kadar 
Bankanın gerek Merkez ve gerekse şubeler Teşkilâtında görev ya-
pabiledek yetişkin birer bankac ı  olmuş lard ır. 'Bunların bankac ılık 
iş lemlerini de .öğ renebilmelleri için 1988 yı lından itibaren, Müfetti ş  
Muavinliği stajları  sırasında Banka Müfetti şleri refakatinde de 
çalışmaları  sağ lanmış tır. Müfetti ş  ,olanlarm ın ise, şubelerde tefti ş  
yapan Banka Müfetti şlerinin iştirakinde Banka tefti ş lerinde gö-
revlendirilmeleri yoluna gidilmi ş tir. 

Baş langıçtan itibaren Bankan ın Kooperatifler Müdürlüğünde 
faaliyet gösteren Kooperatifler Müfetti ş leri, 7 Kasım 1961 gün ve ıl 

1214 sayılı  geçici Müdürler Kurulu ( İdare. Meclisi) kararı  ile bu 
tarihten itibaren "Kooperatifler Tefti ş  Kurulu" bünyesinde top-
lanmış lardır. Kooperatifler Müdürü, ayn ı  zamanda, Kurulun da 
Başkanı  olmuş tur. Kooperatifler Tefti ş  Kurulu 27 Nisan 1966 ta-
rihinde adı  geçen Müdürlükten ayr ı larak, dOğrudan doğ ruya Genel 
Müdüre bağ lanmıştır. 31 Mayıs 1968 tarihinde Kurulun adı  "Koo-
peratifler Tefti ş  Heyeti" olmuş tur. 

1961 - 1980 y ılları  arasında Kooperatifler Tefti ş  Kuruluna 
(Heyetine), s ırasıyla Nurettin. Hazar (7 Kas ım .1961 - 26 Nisan 
1966), I. Cevat Akyol (27 Nisan 1966 -- 16 Ocak 1967), Vedat Onur 
(17 Ocak 1967 11 Temmuz 1973), Suat Erniete (12 Ten ımuz 1973 - 
22 Mayıs 1977) ve Eınin Kaya (18 Ağustos - - ) Başkanlık etmiş -
lerdir. 

1953 den itibaren Kooperatifler Milfetti şlerinin çalış malar ı ; 
Banka Teftiş  Heyeti kural ve usulleri örnek tutularak, ç ıkarılan 
Genel Müdürlük .emirleri, çerçevesinde yürütülmü ştür. Elde edilen 
tecrübelerden de yararlanmak suretiyle, sekiz y ılı  sonra, bu müf et-
tişleri çatısı  altında toplayan "Kurul" un kurulmas ını  da öngören, 
ilk yönetmelik yürürlüğe konulmuş tur. 
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Banka Geçici Müdürler Kurulunun 7 Kas ım 1961 gün ve 1214 
sayı lı  kararı  ile onaylanan "T. C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Tef-
tiş  Kurulu Yönetmeliğ i" hükümleri, 1 Aralık 196'1 tarihinden itiba-
ren uygulanm'ağa baştlanmış tir.' 

Kooperatifler Müfetti ş leri Teftiş  Kurulunun bu ilk yönetmeliğ i 
yedi bölüm ve 55 maddeden ibarettir. 

Birinci Bölüm "Kurulu ş  Göreve Alma ve Yükseltme" ba ş lı -
ğı n ta şı yor. 

1 inci maddede, Kurulun; "2834 ve 2836 say ılı  kanunlar gere-
ğ ince T. C. Ziraat Bankas ının denetimi altında bulunan Tarım Kre-
di ve Tarım Satış  Kooperatifleri ile bunlar ın birliklerini ve Genel 
Müdürlükten alacakları  ,talimat dairesinde öteki kurum ve tesek-
külleri tefti ş  etmek ve özel mevzuat' gere ğince kooperatif yönetim 
ve kontrol kurulu üyeleri ile memur ve ihizmetlileri hakk ında soruş -
turma yapmak görev ve yetkisini ta şı mak üzere" kurulduğu kay ı t-
lı:din 

Görüldüğü gibi, Kooperatifler Tefti ş  Kurulu, Kontrol Teşkil'a-
tindan farklı  olarak, öteki kurum ve te şekküllerin de tefti şini yap-
mak yetkisini haizdirler. 

• Maddeye göre, Kurulun Ba şkan ı  Kooperatifler Müdürüdür. 

En az altı  yıl Müfettiş lik yapan eski müfettiş lerle Kurul Ba ş -
kanlarına "Kooperatifier Fahri Müfetti şi" Unvam, İdare Meclisi 
kararlanyla, verilebilir 

Kurula girebilmek için Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgiler Fa- • 
külteleri ile Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi Ve bunlar ın ya-
banc ı  memleketlerdeki muadilierinden birisini ,bitirmi ş ler aras ında 
yapılacak seçme sınavını  kazanmak gerekmektedir. Yaz ılı  ve sözlü 
sınavları  kazananlar "Müfetti ş  Muavini" ,unvamyla göreve atan ır-
lar. 

Sınav, Genel Müdür Muavinlerinden birinin başkanlığı nda te-
şekkül eden ve Umumi Kkip, Banka Tefti ş  Heyeti Ba şkan' Koo-
peratifler Müdürü ile Banka ve Kooperatifler Müfetti şleri, Genel -
Müdürlük Müdürleri ve Milşavirler arasından seçilecek bir kurul 
yapar. 

Sınavlar, Iktisat, Ticari Hesap ve Mali Cebir, Hukuk, Muha-
sebe, Coğ rafya ve Yabanc ı  Dil ders guruplarından. yap ılır. 
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Müfettiş  Muavinleri, mesleki bilgilerini artırmak ve tefti ş  iş -
lerinde yetiştirilmek maksadıyla, üç yıl süreyle staja tabi tutulur-
lar. Stajlar ; Banka ve Kooperatifler Müfetti şlerinin refakat ında ve 
gerekirse banka kurulu ş larında, kooperatiflerde ve birliklerde gör-
dürülür. 

Üç yıl stajdan sonra Müfettişlik yapabilecekleri onananlar 
yeterlik sınacına çağrıhr. Yazılı  ve sözlü olarak yapılan bu sınav-
larda, ders guruplar ı , Banka ve Kooperatifler Mevzuat", Hukuk, 
Muhasebe ve Tefti ş  inceleme ve soruş turma şeklinde düzenlenmi ş -
tir. 

Sınavda başarılı  sayılanlar "Kooperatifler Müfetti şi" olurlar. 

Yönetmeliğ in 12 - 26. maddelerden olu şan İkinci Bölümü "Gö-
rev, yetki - Sorumluluk" adını  taşı yor. 

Bu bölümde, Kooperatif ler Tefti ş  Kurulu Başkanhğı  sıfatıyla 
Kooperatifler Müdürlüğünün ve Müfetti ş ierin görev, yetki ve so-: 
rumluluklan :aç ıklanmaktadır. 

Bölümün maddelerinde, Müfetti şlerin Tarım Kredi ve Sat ış 	S,1 

Kooperatifleri ile Birliklerinde yapacaklar ı  tefti ş , inceleme ve so-
ruşturma iş leriyle ilgili .:ayrıntılar ayrı  - ayrı  anlatıhnaktad ır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfe:tti ş lerin ; mevzuat ın ida-
reciler vasıtasıyla uygulanmasını  sağ layacakları , mevzuata ayk ırı  
görülen işlerden tefti ş  sırasında düzeltilmesi mümkün olanlar ın 
derhal yerine getirihnesine çahsacaklar ı  ve idarecilerin ayd ınlatıl-
masına ve yetiş tirilmesine gayret gösterecekleri belirtilmektedir. 

25 inci maddede gurup çalış malar ın ın nas ıl yilrütüleceğ i gös-
terilmiş tir. 

Bölümün son maddesinde, sebepsiz yere eksikiz b ırakı lan ra - 
porlann tamamlanmasını  sağ lamak üzere "'Af etti şlerin ta şı t üc-
reti verilmeden görev yerine gönderilebileeeklerine i şaret edilmek-
tedir. 

-Üçüncü Bölüm, 27 - 35 inci maddeleri ihtiva edip "Raporlar" 
baş lığı n]. taşı maktadır. 

Bölümün ilk maddesinde, raporlann düzenlenmesinde gözönün-
de tutulacak ana kural verilmektedir. Buna göre raporlar kısa ve 
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açık olacak ve temiz dille yaz ılacak ve Genel Müdürlüğe hitap ede-
cektir. Müfetti ş ler görüş  ve düşüncelerini hiçbir tesire kap ılmadan, 
gerçeklere Uygun ve gerçekçi bir şekilde belirteceklerdir. Maddi 
zarar varsa sorumluları  gösterilecektir. 

Teftiş lerden ve raporlardan beklenen objektiviteyi, raporlar ın 
öz, kısa. ve  aynı  zamanda anla şı lır şekilde düzenlenmesi ve yaşayan 
Türkçe ile yazılması ; bütün tefti ş  ve kontroller ile inceleme ,so-
ruş turmalar için ka ıbul edilmesi Mzımgelen baş ta gelen bir ilkedir. 
Bu ilkenin en iyi şekilde ifade edilmesinin, yönetmeliğe ayrı  bir 
değer kattığı  muhakkaktır. 

Daha sonra, cevapl ı  teftiş  raporlan ile basit raporlar ın ve in-- 
 celeme ve soruşturma, raporlann ın kaleme ahnmasmda. dikkat edi-

lecek esasları  ,anlatilm  aktadm 

- 42 maddeler, Dördüncü " İnceleme ve Soruş turma İş leri" 
Bölümünü teşkil etmektedir. 

Bu bölümde Tarım kredi kooperatiflerinde de yap ılacak inceleme 
ve soruş turma iş leri izah edilmekte ve bu arada Türk Ceza Kanu-
nunu ilgilendiren olaylar karşı sında nasıl hareket 'edileceğ i göste-
rilmektedir. 

Tarım Satış  Kooperatifleri ile Birliklerinin tefti şi sırasında so-
ruş turma yapmayı . gerektiren bir konuya raslanmas ı  halinde ise, 
keyfiyetin Genel Müdürlüğe bildirilerek oradan alınacak talimata 
göre soru ş turmaya baş lamiacağı  kaydedilmektedir. 

Bölümünün son maddesinde, Banka te şkilâtmın kooperatiflere 
ilişkin iş lemlerinde soruş turmay ı  gerektiren durumlara raslanırsa, 
olayın Genel Müdürlüğe bildirilmesiyie: yetinilmesi lüzumuna işaret 
edilmektedir. Bunun sebebi, Kooperatifler Milfetti ş ierinin - Banka 
şubelerini tefti şe yetkili olinamalandır. 

Beşinci bölümde yaln ız bir madde (43. madde) bulunmakta 
olup, "Işten El Çektirme" i şleminin nasıl yürütüleceği anlatılmak-
ta;dır. 

Ticaret Bakanlığı nın iznine: tabi olduğu için Tarım Satış  Koo-
peratifleri ve Birliklerinde i şten el çektirme iş lemini Müfetti ş ler 
kendiliklerinden yapamamak ve Genel Müdürlükten talimat iste-
mek ,clurumundadırlar. Bölümde bu hususa dair kay ıt bulunmak-
tadır. 
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"Teftiş  Edilen Yerlere Düşen Ödevler", 44 - 47 nci maddeler-
den meydana gelen Altıncı  Bölümde izah :edil ın:ektedir. 

Yukarıda adları  geçen bölümlerin konusunu girmeyen çe ş itli 
hususlar, "Genel Hükümler" ad ındaki yedinci ve :s:on bölümde ay-
dınliğa k:avu şturulmaktad ır. 

Müfettiş lerin istihkaklarım nasıl alacaklar ı , müfettiş lik müh-
rü, hüviyet ve kredi cüzdan ı , çek karnesi ile ilgili hükümler bu bö-
lümde yer almaktad şr. Bundan başka, müfetti ş lere yasak olan i ş -
ler burada gösterilmektedir. 

T. C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifleri 'Tefti ş  Kurulu Yönetmeli-
ğinin, böyle bir Heyet için gerekli bütün .noktalarm dikkate al ın-
ması  ve bunların başarıyla ve iyi bir şekilde ortaya konulmas ı  ba-
kımından tatmin edici ve ihtiyaca yeterli bir eser oldu ğunu kaydet-
mek yerinde olur. 

Yönetmeliğin 2 nci maddesi Banka Yönetim Kurulunun 15 Ni-
san 1966 gün ve 729 say ılı  kararı  ile :değ iş tirilmiş tir. Buna göre, 
Kooperatifler Tefti ş  Kurulu Başkanlığı  Kooperatif ler Müdürlüğün-
den ayrılarak doğrudan doğ ruya Genel Müdürlüğe bağ lanmış tır. 
Anılan tarihten itibaren, sözü edilen Yönetim Kurulu Karar ı  uygu-
lanmaya baş landığı ndan, o günden 'beri T. C. Ziraat Bankas ı  Koo-
peratifler Tefti ş  Kurulu bağı msız bir seksiyon halinde fonksiyo-
nunu sürdürmektedir. 

Altıbaçuk y ıl sonra Kurulun ilk yönetmeli ğ i :değ iştirilmiş tir. 

31 Mayıs 1968 gönlü Banka Yönetim Kurulu Karar ı  ile kabul 
edilen yeni yönetmelik "T. C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifleri Tefti ş  
Heyeti Yönetmeliğ i" adını  taşı maktadı r. Bu yönetmelikte: "Kurul" 
adı  da "Heyet" e dönü ştürülmüş tür. 

Anılan tarihten itibaren yürürlü ğe konulan yönetmelik yedi 
bölümde '66 maddeden ve 1 Ek ve 1 Geçici' maddeden ibarettir. Yö-
netmeliğin bazı  maddeleri, Yönetim Kurulunun 1 Nisan 1977, 
9 şubat 1979 gün ve. 1133., '5:74 say ılı  kararlar ı  ile iki defa değ iş ik-
liğe uğramış tır. 

Yönetmeliğ in getirdiğ i en önemli yenilik, kooperatifler Müfet-
tişlerine, "Banka Şubelerinin kooperatif kuruluş larla ilgili iş lemle- 
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rinin" de tefti ş  edilmesi görev ve yetkisinin verilMesidir (Mad. 
8/1 - G) . 

Bu hükümden anlaşı lması  gereken "Banka şubelerinin koope-
ratiflerle ilgili bütün işlemleri" dir. (Md. 16/c). Böylece, Koopera-
tif Müfettişlerinin çalış maları  kooperatiflere inhisar ettiril ıneyip, 
kooperatiflerle servislerde olsa da, şubelere de teşmil edilmiş  
oluyordu. Genel Müdüre bağ lı  ve yetkisini ondan alan bir kadroya 
böyle bir görev verilmesini tabii karşı lamak .lâz ımgelir. Bu duru-
mun Kooperatifler Müfetti ş lerinin itibar ve etkinliğini artıran 
olumlu bir gelişme olduğuna şüphe yoktUr. 

"T. C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Tefti ş  Heyeti Yönetmeli-
ğ i" nin bundan önceki 1961 tarihli yönetmelikle ana hatlar ı  itiba-
riyle, başkaca esash bir fark ı  bulunmamaktadır. Daha çok aradan 
geçen zaman içinde meydana gelen geli şmelere uygun olarak gere-
ken • aç ıklamalar yap ılması  ve tereddütleri giderecek • ifadelere yer 
verilmesi ile yetinilmiştir. Bunların hemen hiçbirinin esasa ilişkin 
olduğu söylenemez. 

Heyetin bir Başkanından başka, yeteri kadar Ba şkan, Yardım-
cısı  olması  öngöriihnüştiir. (Md. 1 ve .4). 

Ortaya yeni ç ıkan duruma uygun olarak Tar ım Kredi ve Ta-
rım Satış  Kooperatifierinden ba şka, Tütün Tar ım Satış , Su Mab-
Sulleri, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri ile 1969/.1163 sa-
yılı  Kooperatifler Kanununun 91 inci maddesi hükmün dayamla-
rak - Ticaret Bakanhğmca memur edilmeleri halinde öteki koopera-
tiflerin, ,bunların üst kuruluş lannm ve Türkiye Milli Kooperatifler 
Birliğinin de kooperatifler Müfettiş lerinin teftiş  edebilecekleri be 
lirtilmiştir (Md. 8/1). 

Seçme. ve yeterlik s ınavlarına ait hükümler yönetmelikten • ç ı -
kan:Imiş  ve sınav işleri 14 Ekim 1969 tarihini taşı yan bir "T. C. 
Ziraat Bankası  Kooperatifler Tefti ş  Heyeti Sinav Yönetmeliğ i" ne 
bağ ianmış tır. 

•. Seçme sınavına kimlerin ahnacağma yani Müfetti ş  olacakla-
rın niteliklerine yönetmelikte yer verilmemiştir. Eğer bu hususlar ın 
sınav yönetmeliğinde .açıklanacağı  düşünülmüşse doğ ru olmamış -
tır. Çünkü Sınav, bir usul meselesidir. Müfetti şlerde aranacak ni, 
telikler ise esasa ili şkin bir mesele olduğundan, Teftiş  Heyeti Yö- 
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netmeliğ inde ,anlatılmah idi. Nitekim 1961 tarihli eski yönetmelikte 
de böyleydi. Banka Tefti ş  Heyeti Yönetmeliği aynı  ilkeyi kabul 
etmiştir. 

Eski , yönetmelikte Teftiş  Heyeti Başkanlığı  yapmış  olanlara 
da "Kooperatifler Fahri Müfetti şi" unvanı  verilmesi öngörülmü ş -
ken, yenisinde bu inıkân tannımamış tır. Eski Heyet Başkanları -
nın bu haktan yoksun b ırakılmasının sebebini anlamak güçtür. 
Buna karşı lık, Fahri Müfetti ş liğin ancak altı  yıl Müfettiş lik yap-
mış  olanlara verilebileceğ i hakkındaki yeni hükmün (Md. M) isa-
beti tartış tlamaz. 

Yönetmeliğin olumlu yaniarnıdan biri de, Müfettişierin staj 
için yabanc ı  memleketlere gönderileceklerine dair olan-,14 üncü 
maddesidir. Madde şöyledir, "Müfetiş  unvamm kazananlar, mes-
leki bilgilerini art ırmak ve bankac ılık 'konusunda incelemelerde bu-
lunmak üzere, bir y ıl süreyle yabancı  memleketlere gönderilirler". 

İş te bugün de yürürlükte olan, ana hatlar ı  'yukarıda açıklanan 
bu 1968 yönetmeliğ idir. 

1935/2836,  sayılı  Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununun ye-
rini alan 24 Nisan 1972 gün ve 1581 say ıh kanunun 11 inci madde-
sinde "T. C. Ziraat Bankas ı , verdiğ i kredilerin açılış  gayesine uy-
gun olarak !kullan ılıp kullanıhnadığı m kontrol edebilir" gibi dar 
bir anlama çekilebilecek bir ifade yer ,aldığ mdan, Tarım Kredi Koo-
peratifleri 'Merkez Birliğ inin faaliyete geçti ği 17 Mayıs 1977 den 
sonra Banka müfetti şlerinin bu kooperatifleri artık eskisi gibi sü-
rekli bir programla tefti ş  edip edemiyecelderi hakkında tereddüt-
ler uyanmış tır. Bunun sonucunda has ı l olan denetleme boş luğuna 
çare bulmak gayesiyie, Merkez Birliğ inin, Kooperatifler Müfetti ş -
lerinin teftiş lerine eskisi gibi devam etmeleri yolundaki ba şvurusu 
da gözönünde tutularak, Ticaret Bakanl ığ nıca teftiş  işinin Banka 
Kooperatifleri Müfettişlerince yerine getirilmesinin -uygun olacağı  
Banka Genel Müdürlüğüne gönderilen 24 Ekim 1977, 6 Şubat 1980 
gün ve 18193, 2227 sayılı  .emirlerinde belirtilmi ştir. Bu bakımdan, 
Banka Kooperatifier Müfetti şlerinin Tarım Kredi , kooperatifleri 
ile Bölge ve Merkez Birliklerinde tefti ş  fonksiyonlarını  sürdürme-
leri gerekmektedir. 

Öte yandan, yukar ıda da işaret edildiğ i gibi, seçme ve ye ıter-
lik 

	• 
sınavları  ile yabancı  memleketlere staj'a gönderilecek Müfetti ş - 
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lerin yabancı  dil sınavlarının nasıl yap ılıp değerlendirileceği, 14 
Ekim 1969 gün ve 1376 say ılı  Banka Yönetim Kurulu karar ıyla ka-. 
bul edilen 49 maddelik "T. C. Ziraat Bankası  Kooperatifler Tefti ş  
Heyeti Sınav Yönetmeliğ i" nde açıklanmış tır. Yönetmelik, daha 
sonra iki defa -değişiklik görmüştür. Yönetmeliğin sekiz maddesi 
7 Eylül 1971 ve bir ma,:desi 4 Eylül 1981 tarihinde 1166 ve 1947 
sayılı  kararlanyla yeniden düzenlenmi ştir. 

Sınaviarla ilgili teferruat ın Teftiş - Heyeti Yönetmeliğ i yerine 
ayrı  bir sınav yönetmeliğinde gösterilmesi yerinde olmu ştur. 

Heyet. üyesi olabilmek için açı lan • Müfettiş  Muavinliği seçme 
sınavının ıkazanılması  şartı  kabul edilen yönetmelikte; s ınava • gire-
ceklerde aranılacak vasıflar sayfinu ştır. Daha önce de temas -edil-
diğ i gibi, esasa :ilişkin olduğu dikkate alınarak, bu hususun asıl. 
Teftiş  Heyeti Yönetmeliğ inde ele alınması  daha doğru olurdu. -  

' . T. C. Ziraat Bankası  Kooperatifler Tefti ş  Heyeti, bankac ı lık 
ve kooperatifçilik alanmda yeri dold ıarulmaz ve vazgeçilmez bir 
"okul" olmuş tur. Buradan yetişen değerli bankacı  ve kooperatif-
çiler, Ziraat Bankas ının çeşitli kademelerinde görev alm ış lar, Şube 
ve Seksiyon Müdürlüklerine ve hatta Genel Müdür Yardımcılığı na 
kadar yilksehnişlerclir. Bundan başka K:ooperatifler Müfetti şleri; 
diğer bankalarda, çe şitli Bakanlıklarda, kooperatif üst kurulu şla-
rında, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüklerinde, Birlik-
lerde, Merkez Birliklerinde : ve büyük ş irketlerde Müdürlük, Genel 
Müdür Yardımcıliğı , Genel Müdürlük Teftiş  Kurulu Başkanhğı  
gibi -yüksek .seviyede görevlerde bulunmu şlar ve başarılı  hizmetler 
vermişlerdir. 

Heyet üyelerinden Hasan Tuna, İlhan Enülkümen, Nejat 
Zırhhoğ lu, Celfıl İzhan, Ali Rıza San, Reşat Sözmez, Uğur Doğan 
Bozaner, Naci Türker, Tekin Batur, Ali Müfit Y ıldırım ve Soner 
Özen daha sonra, ikinci bir sınavla Banka müfetti şi olmuş lardır. 

Cumhuriyet dönemihde 30 yıllık ve Türkiye Tarihinde 117 y ıl-
lık şerefli bir geçmişi olan bu heyet, ihmal edümez bir te şküât ol-
muş tur. Bu Heyetin arkas ını  genç elemanlarla beslemek ve devam-
lılığı m sağ lamak, Türk Kooperatifçilik Hareketi ve Tefti ş  Müesse-
sesinin varlığı  bakımından gereklidir. 
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SUMMARY 

Inspection oF Agricultural Cooperatives 

and 

Agr ı cultural Bank Board oF Inspechon 

For Cooperatives 

Nurettin HAZAR 

Following the proclamation of Republic in Turkey, all the 
laws passed in connection with the agricultural cooperatives and 
the Agricultural Bank have assigned the duty of inspection of 
cooperatives to the Agricultural Bank. As of 1929 the Agricultural 
Credit Cooperatives and as of 1936 the agricultural sales coopera-
tives have been founded and developed and their numbers have 
increased as years passed. Parallel to this, the volume of credit 
opened by the Agricultural Bank to these cooperatives, have 
increased which doubled the impartance of the inspected function 
of the Bank. 

The Agricultural Bank, while performing its inspection function 
based on the authority bestowed on it by the subject laws, has 
established a separate "Cooperative Control Organization" at the 
end of 1934 because it has not found the insnection function 
performed by its branch offices and inspectors, satisfactory. The 
number of Controllers in this organization has increased to 40 in 
1938. 

In addition the Bank has found it appropriate to establish a 
Board of for Cooperatives Inspection including young men who 
have completed their university education, and have been equipped 
with modern information and have been selected by an examination 
giyen since 1953 which has been parallel to the Inspection Board 
of the Bank. The first Inspectors of Cooperatives have been 
employed as a result of the examination giyen in 1953. The Coope-
ratives Inspectors who have performed their duties attached to 
the Cooperatives Directorate of the Bank until 1961, have been 
gathered within the Agricultural Bank Inspection Board for Coo- 
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peratives which has been established at that time. The number of 
members of the Board has been inereased to 115 in 1973 which 
has gone down to 85 by the and of 1980. 

On the other hamd, the Cooperative Control Organization 
which has lost its function, gradually became smaller and by 1967 
it has been elosed down. 

The foundation of the Cooperative Inspectors in T ıı rkey has 
been based on the Funds Inspectors (1867) established for the 
control of the Country Funds which is nothing else bun Agricultural 
Credit Cooperatives founded by Mithat Pa şa in 1863. Accordingly 
the Cooperatives Inspectors have a 117 year old history. 

The Board of Inspectors for cooperatives founded by the 
Agricultural Bank meant the revival of the Cooperative Inspectors 
which has been a part of the Country Funds back in 1888 converted 
into the Agricultural Bank. 

The Agricultural Bank Cooperatives Inspection Board has 
beeome an ımavoidable "school" in the fields of banking and eoo-
perative work. The personnel, who have gained experienee in the 
above mentioned organization have served sueeessfully both at the 
Agricultural Bank, other banks, upper levels of cooperatives, 
Ministries, at top levels of large firms. 

To feed the Board with young personnel and provide its con-
tinuation is a requirement from the points of Turkish Cooperative 
Movement and the existence of the Inspection institution. 

67 

pe
cy

a



NURET7IN HAZAR 

BİBUYOĞrRAFYA 

1) Yusuf Saim Atasagun, "T. C. Ziraat Bankas ı  1888 - 1939" Mevzuat 

nâvesi, sf, 1-13, Kenan Bas ı mevi, İ stanbul - 1939; 

2) Yusuf Saim Atasagun, "Türkiye'de Zirai Kredi Kooperatifleri, sf. 
89-82, 107 ve 109.192, Kenan Matbaas ı , İstanbul - 1943; 

3) Nurettin Hazar, "K ı rkbeş  Y ı l önce Dünyada Raiffeisen Kooperatif-

leri Hangileriydi ?", Kar ınca, sf. 3-5, Ağustos 1982/548; 

4) T. C. Ziraat Bankas ı  "Cumhuriyetimizin 50. Y ı l ında T. C. Ziraat 

Bankas ı", 1923 - 1973", sf. 123-124, Bilmen Bas ımevi, İ stanbul - 1973; 

5) T. C. Ziraat Bankas ı , "T. C. Ziraat Bankas ı  Tefti ş  Heyeti Albümü 

1888 - 1963", sf. 31-115. Ankara . 1964; 

6) T. C. Ziraat Bankas ı , "Yüz Y ı llık Teşkilâtl ı  Zirai Kredi", "Tarihi Ve-

sikalar", sf. 9-12, Güzel Sanatlar Matbaas ı , İ stanbul - 1964; 

7) T. C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Müdürlüğü, "Kooperatifler Mü-
dürlüğü ve Kooperatifler Tefti ş  Kurulu Albümü", Ankara - 1964; 

8) T. C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Müdürlü ğü, "100. Y ılda T. C. Zi-
raat Bankas ı  Kooperatifçilik Çal ış malar ı  1863 - 1963`" sf. 49-52, Apa Ofset 
İ stanbul - 1964. 

68 

pe
cy

a



A. B. D. Tar ı m ı n ı n İ mUnlar ı , Soyuer Tar ı m ı n ı n 

Meseleleri ve Sovyetlerin A. B. D. Tar ı m ı na karl ı  

Artan Ba ğ unliliklari 

Yazan : Lester R. Brown 

Türkçesi : İsmail Orhan TÜRKÖZ 

Kaynak : Chanlenge, Ocak, Şubat 1983 

Tarım alanında karşı laştıkları  başansı zlıklar, Sovyetler Birli-
ğ ini, A. B. D. den yapılan gıda ithalâtuıa aşı rı  derecede : bağı mlı  
bir hale getirmiş tir. Böyle bir ticaret her iki ülkenin de yarar ına 
olmaktan başka dünya _sulhü için de yeni imkânlar yaratniaktad ır. 

Her gün 20.000 tonluk iki yük gemisi tah ıl dolu olarak A. B. D. 
nden Sovyetler Birliğine hareket etmektedir. Birbirine has ını  olan 

ore, bu iki önemli devlet - aras ındaki tahıl ticareti her iki taraf ın da ön-
ceden plânlamadığı  bir vakıadır. Bu ilişkinin oluşmasını  Sovyetler 
Birliğindeki gıda maddeleri açığı nın boyutu, A. B. D. nin bu açığı  
karşılama kapasitesi ve Sovyetler Birliğinin ödeme gücü gibi eko-
-nomik etkenler. büyük ölçüde ıkolaylaştırmaktadır. Ne var ıki bu 
ilişkinin siyasi yönü daha da ilgi çekici olmaktad ır. Iki büyük güç, 
sadece birbirleriyle rekabet etmekle kahnamakta. ayr ıca,. birisi üre-
tici, diğeri de pazar olarak birbirlerine büyük ölçüde ba ğı mlı  hale 
gelmektedir. Bu bağ-mılihkta büyük imkâniar kadar büyük tehli-
keler de mevcut bulunmaktad ır. 

Sovyetler Birliği ile A. B. D. arasındaki güç dengesi üzerinde 
duranlar dikkatlerini; esas itibariyle; taraflar ın sahib olduğu tank, 

• uçak, nükleer savaş  ba ş lığı  ile stratejik dengenin • sağ lanmasında 
rolü olan diğer malzeme ve araçlar; yani, onlar ın nisbi askeri güç- 
leri üzerinde toplamaktad ırlar. Ne var ki bir ülkenin genel güç ve 
müessiriyeti tayin eden başka faktörler de mevcuttur. Bunlar ın en 
önemli olanlarından bir tanesi, her ülkenin kendi halk ını  besleme 
imkânlarıdır. Bu bakımdan Sovyetler Birliğ inin büyük bir sıkıntı  
içinde olduğu anlaşı lmaktad ır. 
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Son yıllarda yapılan harcamalarla askeri gücü artm ış  olan 
Sovyetler Birliğ i tarım yönünden daha da zay ıf bir hale gelmiştir. 
şu anda, askeri bak ımdan, iki süper güç, kabaca e şit gözükmekte 
ise de, tarım konuSunda üstünlük, büyük ölçüde A. B. D. taraf ına 
kaymıştır. A. B. D. nin sahib olduğu, ihraç edilebilir gıda madde-
leri fazlası  giderek çoğalırken, Sovyetler Birli ğinin ithal mali gıda 
maddelerine olan bağı mlılık-1 da devamlı  olarak artmaktad ır. 

1981 - 19812 yılında Sovyetler Birliği 46,  milyon ton tah ıl ithal 
etmiştir. Tarihte hiç bir ülke bu ölçüde bir ithalâtta bulunmamış -
tır. Bu ülkenin halkını  ve hayvanlarını  beslediğ i tahılın hemen he-
men dörtte biri dış  ülkelerden sat ın alumıaktadir: Ülke - ithalatının 
yandan fazlası  dünyanın bir çeş it ekmek teknesi olan Kuzey Aıne-
rika'dan, bunun büyük bir bölümü de A. B. D. nden kaynaklanmak-
tadır. 

Her ne kadar Sovyet ekonomisi plan'h bir ekonomi ise de bu, 
tabiatıyla, Planlanmış  bir durum değ ildir. -  Ülkenin 1982 yılı  için 
öngördüğü 238 milyon tonluk üretim hedefi ile, 180 milyon tonluk 
fiili hasat arasındaki 58 milyon tonluk !a.ç ığı n kapatılması - gerek-
mektedir. Sovyetler Birliği, geçmiş te, idrak ettiğ i düşük hasad ı  
ülkede hüküm süren kötü hava şartlarına bağ lamış sa .da art ık bu 
açıklama itibarını  yitirmeye baş lamış tır. Son yıllarda Sovyet lider-
lik kademeleri tarım sisteminin kendi bünyesinde mevcut 'aksak-
Ulan kabul 'etmiye ba şlamış lardır. 

• Mevcut deliller, Sovyetler Birliğ inin, 1960' lı  yılların sonuyla 
1970 li yılların başı  uygıdadığı , kötü hasat 'idrak edilen yıllar-
da tahıl ithal etme, diğer yıllarda kendi ürünüyle yetinme, şeklin-
de tecelli eden, saha= hareketinin ötesine geçerek devaml ı  olarak 
büyük miktarlarda tah ıl ithal etmiye başladığı nı  göstermektedir. 
Birbirini takip eden dördüncü y ılda, yani 1982 yılında da düşük 
bir hasat idrak edilmesi Sovyet tarımmda çok şiimullü bir bozul-
manın mevcudiyetine işaret emektedir. Bu durumun gelecekte de 
gıda maddeleri aç ığı  yarataca ğı  anlaşı lmaktadır. 

Sovyetler Birliğ i ile Al. B. D. 'arasında, tarım alan ındaki güç 
dengesinde görülen köklü değ işiklik, çok uzun yıllardan beri -olu-
şagelınekteydi.. Ancak, bu ülkelerden .birinde gıda maddeleri faz-
lası  teşekkül ederken .diğerinde gittikçe büyüyen bir aç ığı n ortaya 
çıkması  sadece son on yılda oldukça belirgin bir durum arz etmiye 
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baş lamış tır. Daha 1970 y ılında; A. B. D. 3.8 milyon, Sovyetler Bir-
liğ i 8 milyon ton olmak üzere, bu ülkelerin her ikisi de tah ıl ihraç 
etmekteydi. Ancak, 1981 yılına kadar Al. B. D. nin tah ıl ihracat ı  
115 milyon tona ç ıkmış , buna karşı lık Sovyetler Birliğ i 46 milyon 
ton tahıl ithal eden bir duruma gelmiş tir. 

Sovyet taram ındaki bu bozulma devam ettikçe ithal mal ı  gıda 
maddelerine duyulan ihtiyaç daha da büyüyecektir. Halen A. B. D. 
den Sovyeler Birliğ ine sevkedilen tah ıl miktarı , herhangi bir ülke 
arasındaki sevkiyat miktar ını  geride b ırakacak bir noktaya gel-
miş ; A. B. D. nden Japonya'ya sevkedilen miktar hemen hemen 
geride .kalmıştır. A. B. D. ndeki çiftlikleri Sovyetler Birli ğindeki 
sofralara bağ lıyan uzun gemi dizileri, sonunda, iki ülke [aras ındaki 
siyasi münasebetleri de değiştirecek olan, yeni bir ekonomik mü-
nasebet şekli teşkil etmektedir. 

Sovyet Tarımı  Niçin Gerilemektedir?. 

Sovyet tarumndaki gerileme sadece tah ıl üretimine münhasır 
olmayıp diğer ürünleri ve hayvanc ılık" da içine almaktad ır. • Son 
yıllarda; patates, şeker pancar", yağ lı  tohumlar, meyve ve sebze-
ler, hayvanı  ürünler gibi bütün temel g ıda maddelerinde - üretim, 
azami hudutlara ula şmış  olup gerileıneye başlamış  bulunmaktadır. 
Pek çok ürün izin azami üretim noktas ına 1978 yılında eriş ilmiş  
tir. (1 No. lu Tabloya bakmaz.) - 

Sovyet tarımının bütün sektörlerinde üretimin gerilemesine 
paralel olarak her çeşit tarım•girdisinde tarım yönetimin bütün .ka-
demelerinde de ,aksakhklar mü şahade edilınektedir. 

Tarım üretimindeki gerilemeleri izah etmek için ara ştırmac ı -
lar, her şeyden önce, yatırımların yeterli ohıp olmadığı na bakmak-
tadırlar. Bu yaklaşı m Sovyet yönetiminin başlangıç döneminde el-
bette bir anlam ifade etmekteydi. Zira, Sovyet bayra ğmda orak ve 
çekice eşit ölçüde önem verilmiş  olmasına rağmen, ağı r endüstriye 
ilk önceliğ in verildiği, Stalin Döneminde Orak ihmale uğ ramış tır. 

• Ne var ki durum ;art ık böyle değildir. 1950 li yıllarında Khrus-
hchev, Sovyet öncelikler listesinde tarımın yerini yukar ılara -çıkar-
mış tır.-  Brezhnev de; 1964 y ı lında iktidara geçtikten sonra, tar ım 
sektörüne en önde ve merkezi bir yer vermi ştir. 
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Tablo - 1. Sovyetler Birliğ inde Temel Tarım Ürünleri 

Üretimi 1960 - 82 (1) 

Y ı llar Tah ı llar 

Milyon Ton 

Et 	Süt Patates Sebzeler Mey. ler Şeker 

1960 123 8,7 61,7 84,4 16,6 4,9 5,7 

1965 114 10,0 72,6 88,7 17,6 8,1 9,2 

1970 179 12,3 83,0 96,8 21,2 11,7 8,8 

1971 174 13,3 83,2 92,7 20,8 12,4 9,0 

1972 161 13,6 83,2 78,3 19,9 9,6 8,0 

1973 214 13,5 88,3 108,2 25,9 13,4 8,1 

1974 186 14,6 91,8 81,0 24,8 12,4 9,6 

1975 134 15,0 90,8 88,7 23,4 14,2 7,7 

1976 214 13,6 89,7 85,1 25,0 15,3 7,7 

1977 188 14,7 94,9 83,6 24,1 15,3 7,4 

1978 229 15,5 94,7 86,1 27,9 14,4 8,8 

1979 174 15,3 93,3 91,0 27,2 16,3 9,3 

1980 182 15,0 90,6 67,0 25,4 14,6 7,8 

1981 (2) 160 15,2 88,5 72,0 25,6 14,5 7,2 

1982 (3) 180 14,6 83,3 82,0 24,8 14,2 6,4 

Kaynak : A. B. D. Tar ım Bakanl ığı  (USDA) Ekonomik Ara ş t ı rmalar Servisi, 

(1) Her ürünün azami miktarlar ın ın alt ı  çizilmiş tir. 

(2) Ontahmin. 

(3) On bilgilere dayanarak Worldwatch Institute taraf ından yap ı lan tah-
minler. 

1966 - 1980 y ılların ı  ikapsıyan son üç beş  yıllık plân dönemin-
de olduğ u kadar halen yürürlükte olan ve 1981 - 1985 y ıllarını  içine 
alan beş  yıllık plânda da, tarım sektörüne, her bak ımdan, büyük 
bir ağı rlık verilmiştir. 1966 yılından bu yana Sovyetler Birli ğ inin 
tarım sektörüne yaptığı  yatırım A. B. D. nin .ayni sektöre yapt ığı  
yatırımları  geride bırakmış tır. Son yıllarda tar ım sektörüne. yapı -
lan yatırımların toplam Sovyet yat ırımları  içindeki payı , % 27 gibi, 
büyük bir nisbete ula şmış tır. İster gelişmiş , ister. gelişmekte olsun, 
ancak çok az say ıda bir ülkeler gurubu tar ım sektörüne, toplam 
yatırımlar içinde böylesine yüksek bir pay .ay ırabilmiştir. 
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Öyle ise Sovyet tamil pek çok cephede niçin böylesine ciddi 
bir gerileme içinde bulunmaktad ır? Üretim eğitimleri niçin tam 
anlamıyla tersine dönmüştür? Bu gerileme niçin şu anda ortaya 
çıkmaktad ır.? 

Sovyet taraımı  hakkında ister Sovyet yetkilileri arasında, ister 
Sovyet basınında, ister Bat ılı  müşahitler nezdinde yürütülen tar-
tış maların belirli eksiklik ve kusurlar üzerinde yo ğunlaşinakta ol 
duğu göriilmekte ise de bütün bu eksiklik ve kusurlarm ,sadece, 
daha köklü bir kusurun, yani Sovyet tar ımının bünyesindeki te-
mel hatan ın, 'araziarmdan ba şka bir şey olmadığı  da bilinmektedir. 
Şu anda deliller, dikkatlerimizi, merkezden plânlanan ve kontrol 
edilen bir tarımla modern ve büyük ölçüde verimli bir tan ının te-
kâmillü arasında görülen köklü bir ihtilâfa ,çekmektedir. Merkezi-
leştirilmiş  bir tarımla Sovyet plânlannda tesbit edilen hedeflerin 
kabül telif olmadığı  anlaşı lmaktadır. Sovyetler Birliği, tarımını  
modernleştirmeye çahştıkça bünyede mevcut bu çeli şki daha da 
belirgin bir durum arzedecektir. 

Zira •ananevi tarım, kendi çeki gücünü, tohumunu ve genel- 
likle çiftlik gübresinden ibaret olan gübresini kendi temin ederek 
kendi kendine yeterli olmakta ve merkezi plandan pek etkilenme- 
mektedir. Fakat tar ım sektörü, modenıleş tikçe karma şı k bir yapı  
kazanma,kta, çiftlik dışı ndan temin edilmesi gereken çok say ıda 
girdiye; yerinde ve ani olarak verilmesi gereken kararlara duyu- 
lan ihtiyaç da gittikçe ,artmaktadır. Çiftlikte sürekli olarak değ iş - 
mekte olan şartlara uygun olarak, gerekli miktarda girdinin en uy- 
gun zamanda temin edilmesi merkezi bir sistem içinde hemen im- 
kânsız olmaktadır. Bu durumdan, sistemin başarısızlığ a uğ ramas ı - 
na bağ lı  olarak, üretim de zarar görmektedir. Nisbeten dü şük fa- 
kat kararl ı  bir verimliğe sahip olan ananevi tar ımın, tarımla ilgili 
araştırmalara olan ihtiyac ı  da sınırlı  kalmaktad ır. Fakat tar ım 
modernleş ip verim yükseldikçe, erişilen üretim seviyesinin koruna- 
bilmesi ıçrn, tarım araş tırmalarmdan sağ lanmasa gereken deste ğ in 

na artıp hassasiyet kazanması  gerekmektedir. Mesela'. A. B. D. 
nde, yeni ortaya ç ıkan pas çeş itleri veya diğer bitki zararhlar ı , 
dört yıl gibi kısa bir süre içinde, mevcut buğday çeşitlerini verim 
siz hale sokmakta veya bu çe şitler, aynı  süre içinde, yeni ve daha 
verimli çeşitlerin bulumnasıyla önemini yitirmektedir. Araştırma 
hizmetlerinin desteğ i olmaksızın yüksek verimli bir tar ım giderek 
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gerilemekte ve zamanla an'anevi tar ı m ın verim seviyesine düşmek-
tedir. 

Çiftlik Yönetimi : 

A. B. D. ve. Sovyetler Birli ği tanınlarmın yap ıları  karşı laşt ı -
rildığı  zaman, bu iki ülkede, tarım yönetimi konusunda geliş tirilen 
yaklaşı mların ne kadar zıt olduğu açıkça görülmektedir. Sovyetler 
Birliğ inde 500 milyon acre (1 acre = 4 dönüm = -0,4 hektar) l ık 
ekim, alanı  20.800 devlet çiftliği ve 26.000 kollektif çiftlik arasmda, 
hemen hemen e ş it olarak, bölünmüştür. Ortalama büyüklük Dev-

- let çiftliklerinde 13.000 acre' ın biraz üzerinde, Kollektif çiftlikler-
de ise 9.000 acre civar ında olmaktad ır. 

2,4 milyon çiftçinin 350 milyon acre'lik bir ekim alan ını  iş le-
mekte olduğu A. B. D. nde bir çiftlikteki ekim alan ı , ortalama ola-
rak, 144 acre'dir. Mera, ve orman alanlar ı  da dahil edildiğ i zaman 
bu ülkedeki tipik bir çiftliğ in büyüklüğü 400 aere'a ula şmaktadır. 
Ne var ki bu ortalamalar çiftlik büyüklüklerindeki önemli farkl ı-
lıkları  görnıemize engel olmaktad ır. 

1974 sayımma göre A. B. D. nde 50 acre'dan küçük topra ğa 
sahip çiftçilerin say ısı  225.000 olarak belirlenmi ştir. Yelpazenin 
diğer ucunda bulunan ve 1000 acre veya daha fazla ekim alan ına 
sahip bulunan çiftliklerin say ısı  da 150.000 olarak tesbit 'edilmiş tir. 
Buna karşı lık, ülkede mevcut. çiftliklerin 2.000.000 a kadar ula şan 
çok büyük bir ekseriyeti 50 - 1000 ,acre'lik bir ekim alanına sahip 
bulunmaktadır. 

Sovyetler Birliğ inde çiftliklerde çalış anların sayısı  26,1 mil-
yondur. Bu miktar ın 46,800 ünü devlet çiftlikleriyie kollektif çift-
liklerin yöneticileri te şkil etmektedir. - Bu rakama çok say ıdaki yö-
netici yardımcılarıııı  ve nezaretçi personeli eklesek bile çiftliklerde 
çahşan '26 milyon insan ın ezici bir çoğunluğunun, 46,800 yönetici 
taraf ından idare edilen, tar ım işçisi olduğu, bu Yöneticilerin ken- 

. dilerinin de Moskova'dan idare edildiği anlaş ilacaktır. 

Tam aksine A. B. D. nde tanmdaki i şgücü, Sovyetler Birliğin-
dieikinin çok küçük bir kesri olan 3,7 milyon ki şiden ibarettir. Bu 
miktarın yaklaşı k 2,4 milyonu sahipleri taraf ından işletilen aile 
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çiftliklerinin yöneticilerinden ibarettir. Ba şkasının işinde çalış an 
ücretli tarım işçilerinin say ısı  1,3, milyondan daha azd ır. 

Büyük ölçüde serbest rekabete dayanan A. B. D. ekonomi sis-
temi içinde ayakta kalabilmek için çiftlik yöneticilerinin kendile-
rini geliş tirmeleri zorunlu olmaktad ır. Zayıf yöneticileri devre d ışı  
bırakma konusunda pazar sistemi insafs ız bir mekanizmaya sahip-
tir. Her ne kadar önemli tar ım ürünlerinin taban fiatlan, baz ı  des-
tek unsurlanyla birlikte Washington'da tayin edilmekte ise de, ge-
nellikle, çiftçiler kendi başlarına buyrukturlar. Bu çiftçiler karar 
vermek için, büyük ölçüde, komşularının ve kendilerinin tecrübe-
lerine dayamnaktad ırlar. Teknik meseielerle pazara ait bilgiler 
konusunda ise Land Grant Universiteleri (A, B. D. ne has bir çe şit 
üniversite sistemidir. Bu üniversiteler eyaletlerin bu amaç için tah-
sis ettiğ i topraklarda kurulınu,şlarchr.) Tarımla ilgili devlet dene-
me istasyonları , A. B. D. Tarım Bakanlığı na, tarıma dayalı  sanayi 
ile meşgul firmalar ve ayr ıca çok çeş itli dergi, gazete, haber bül-
teni ve radyo neşriyatına dayanmaktad ırlar. Tarımla ilgi çevreler 
ve basın, pazar ve hava durumuyla ilgili haberler için özellikle 
faydalı  olmaktadır. A. B. D. Çiftçisi ne ekeceğ i konusunda vere-
ceğ i karar ı , hava durumuna bakarak fiilen ekim - dikim yapaca ğı  
güne kadar ,erteleyebilir.Keza, çiftlik yöneticileri dünya pazarla-
nndaki değ işikliklere ayak uydurarak ürün ve kar ını  azami dü-
zeye çıkarabilmek için, alet ve makina park ı  elverdiğ i ölçüde, fik-
rini değ iştirerek bir ürün yerine diğerini ekmeye karar verebil-
mektedir. Zira onun uzun vadeli bir plana ba ğ lı  olmak gibi bir mü-
kellefiyeti mevcut bulunmamaktad ır. 

Pazardan .alınan işaretlere, hava şartlar ına ve ürünlerinin du- . 
rumuna göre günlük karar verebilme imkan ına sahip bulunan ba-
ğı msız çiftçiler, ne kadar iyi planlanm ış  ve ehliyetli kişilerle takvi-
ye edilmiş  olursa olsun, merkezi bürokrasininkini çok a şan bir 
kollektif zeka ve istihbarat sistemine sahip bulunmaktad ırlar. Me-
sela gübre kullan ımı  gibi basit <bir meseleyi ele alalım. A. B. D. nden 
herhangi bir çiftçi, alelade bir i ş  olarak, her tarlada topra ğı  mua-
yene ettikten sonra, mevcut g ıda maddelerinin durumuna ve ye-
tiştirilecek bitkinin çeşidine göre bir gübre tatbik plan ı  geliştirir. 
Toprağı n tipine ve ekilecek bitkiye göre gübreyi sürümden önce 
veya sonra toprağa verebilir. Gübrenin bu kısmını  önceden kulla-
nıp bir kısmını  büyüme mevsimi sırasında takviye amac ıyla tatbik 
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edebileceğ i gibi bazı  durumlarda yaprak gübresi de kullan ı labilir. 
Daha önemlisi mevsimin gidi şatına göre bu özel karaxlarda gerekli 
değişiklikler de yapılabilir. Mesela, soğuk ve yağış lı  geçen bir ilk-
bahardan dolayı  sebzeler için gerekli fosforun miktar ı  azaldığı  için, 
fosfor ihtiva eden ilave bir gübre- uygulamas ına ihtiyaç duyulabilir. 
Mısır yetiştirilen bölgelerde mevsim al ışı lmış  olandan daha kurak 
geçerse, bitkilerin, kura ğı n yaz sonlarında ortaya ç ıkacak olan et-
kilerine karşı  korunabilmesi amacıyla çiftçiler mahsule ilave nit-
rojenli gübre verebilirler. 

Beş  yıllık planlara dayanan merkezi bir tar ım sisteminin, 
münferit bir çiftçinin etraf ında gelişen bir düzenin 'esneklik ve has-
sasiyetine ayak uydurmas ı  beklenemez. 1981 - 1985 dönemini kap-
sıyan beş  yıllık planda belirtildiğ i için, Sovyet çiftçileri, 1984 y ı -
lında ne kadar azotlu gübre ,kullamiacağı nı  daha şimdiden bilmek-
tedirler. Buna karşı lık bir Amerikan_ çiftçisinin, ayn ı  yılın ilkba-
harıncla toprağı  muayene etmeden ve hangi bitkiyi ekece ğine ka-
rar vermeden önce 1984 y ılında ne kadar azothı  gübre kullanaca-
ğı nı  bilmesine imkan yoktur. Hangi bitkiyi ekece ğ ine karar verip 
toprağı  muayene ettikten sonra bile, mevsimin gidi şine göre, ve-
receğ i gübre miktar ve çeş idinde düzeitmeler yapması  da mümkün 
dür. Diğer yandan gübre üreticilerinin çiftçinin talebini kar şı layıp 
karşı layamayacağı  konusunda da bir endi şe mevcut değildir. As-
lında, gübre üreten firmalar ın başarısı  da buna dayanmaktad ır. 
Her halükârda ne çeş it gilbreden ne miktar kullamlaca ğı na karar 
veren ve gübre üreticileri ne de Washington'daki planlama dairesi 
olmayıp çiftçinin kendisidir. 

Uzun dönemli planlama ve merkezi sistem, Sovyet çiftlik yö: 
netimlerini çeşitli yönlerden sıkıntıya sokmakta-d ır. Modern bir 
çiftlik sisteminde ekipman ihtiyac ı  çeşitlidir ve karma şı k bir ya-
pıya sahiptir. Moskova'daki Traktör ve Ziraat Makinalar ı  Üretim 
Bakanlığı  gibi merkezi bir birimin, Sovyetler Birliği gibi uçsuz bu-
caksız bir ülkede, değ işik şartlar alt ında yürütülen modern bir ta-
rımın ihtiyaçlarını  karşı layabilecek olan çiftlik ekipmanlar ıyla 

- bilgilere sahip olannyacağı  ortadadır. Mesela bu Bakanlığı n 
çiftlik ekipmanlar ı  üretim birimlerinden birisi, erozyonla mücadele 
için, 11 değ işik araç geliş tirmekten sorumlu tutulmasına karşı lık 
sadece iki çe şit araç geliş tirebilmiş tir. 1981 yılında Ekonomiches-
kaya Gazeta'n ın bildirdiğ ine göre, özel Parsellerde meyve yeti şti- 
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rilmesinde kullan ılmak amac ıyla 330 tip 'küçük aletin geli ştirilmesi 
gerekirken sadece 140 tip alet geli ş tirilebilmiştir. Kimyevi gübre-
nin uygun bir şekilde verilmesini sağhyan özel ekipmanların yok-
luğu, bu girdinin müessiriyetini azaltrnaktad ır. Bazı  bölgelerden 
gelen raporlara göre Sovyetler Birli ğ inde, bu &sildikten dolay ı  
fosforlu ve azotlu glibrelerin ancak yandan daha az bir k ısmı , bit-
kilerin fiilen kullanımına müsait bir şekilde toprağa verilebilmiştir. 

Ekipman, Zararl ılarla Mücadele ve Erozyon : 

Tarım dışı  sektörlerden Sovyet tanm ına sağ lanan destek ge-
nellikle yetersiz olmaktad ır. 1966 - 80 yıllarını  içine alan son üç 
plâu döneminde çiftlik ekipmanlan imaat sektörüne yap ılan yatı -
rımların giderek art ırılmasma karşı lık Sovyet tanım kusurlu ekip-
man ve bunlarla ilgili yetersiz bak ım hizmetlerinden dolay ı  gene 
de sıkıntı  içindedir. Bu durum, Sovyet bas ınında sık sık görülen ve 
ekipman yetersizliğ inden dolayı  ekim ve hasat gecikmelerinden 
bahseden raporlar ı  daha iyi anlamarn ıza yardımcı  olmaktadır. 
Ekipman kusurlarma bir çare olarak, Sovyet çiftçileri, bir alet ve 
makinayı  kullanır halde tutabilmek için bir ba şkasından yedek 
parça aktarmakta uzmanla.şmış lardır. Tabiatıyla bu durum, so-
nuçta devlet çiftliklerinde görülen kullan ılması  imkânsız alet ve 
makina yığ mlarının teşekkülüne sebep olmaktad ır. Sovyet istatis-
tik yıllıklarında rastlanan bu insan ı  en' çok şaşı rtan rakamlar, 1981 
yılı  sonunda kullan ılabilir durumda olan traktör say ısının, 
1976 - 1981 yılları  arasında çiftliklere verilen traktörlerin say ısın-
dan sadece bir miktar fazla oldu ğunu gösteren rakamlar olmakta-
dır. Bu durum, bunlar ın faydalı  ömürlerinin ne kadar k ısa olduğu-
nu ortaya koymaktad ır. 

Bu tesbit, traktörlerin, 20 y ıllık bir süreden sonra bile kulla-
nılabilir sağ lamlıkta bulunduğu A. B. D. ndeki durumla tam bir 
tezat teşkil etmektedir. A. B. D. nde bir çiftçi herhangi bir bayi-
den bir traktör aldığı  vakit, bakım hizmetlerini de ihtiva eden, 
bir hizmet paketini de birlikte sat ın almaktadır. Bu sat ın alma iş -
leminde bayi, zımnen, vasıfh bir bak ım hizmetiyle, gerekli yedek 
parça stokunu el alt ında tutmayı  da taahhüt etmekte, aksi tak-
dirde, belirli bir süre traktörün güvenli 'kullan ımını  garanti etmek-
tedir. Bu husu,slarda ihmal göstermesi halinde, bayiin, ayn ı  içft-
çiye başka bir çiftlik ekipmam satmas ı  mümkün olanuyacaktır. 
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Sovyetler Birliğ inde görülen, ekipmanla ilgili durumun bir 
benzerine de mücadele ilaçlar ı  dalında rastlanmaktad ır. Uygun za-
manda, uygun bir mücadele ilac ının temin edilebilmesi, zararl ı  bö-
cek, hastalık ve ot salgınları= kontrol alt ında tutulmasında kilit 
rol .oynamaktad ır. Ne varki' Voprosky Ekonomiki (Ekonominin 
Meseleleri) dergisinde 1981 yazmda ne şredilen bir raporda, Siov« 
-yet Kimya Sanayi Sektörünün, Tarım Bakanlığı  taraf ından tavsiye 
edilen, 144 kimyevi bitki koruma ilac ından, sadece, .60' ım üretebil-
diğ i !bildirilmiş tir. 

Sovyet Sanayii, sadece, gerekli bütün mücadele ilaçlar ını  te-
min konusunda başarısız olmakla kalmamakta, ayr ıca, Sovyet plan-
cıları , bu sektörün, yak ın bir gelecekte kendinden beklenileni ver-
mesini de beklememektedirler. Bundan daha önemlisi, böceklerin 
kimyevi mücadele ilaçlama kar şı  süratle direnç kazannialar ı  ger-
çeğ i karşı sında, başarılı  bir kimyevi mücadele ilaçlar ı  üretim prog-
ramının, zaman zaman, eski mücadele ilaçlar ını  terkedip yenileri-
nin geliştirilmesini • gerektirmekte olu şudur. Nitekim )böceklerin 
ilâçlara karşı  direnç kazarımaları  hadisesi, beş  yıllık plânlara koy-
ma konusunda herhangi bir itina ile ihtimama ihtiyaç duymamak-
tadır. Zirai Mücadele ilaçları  imal eden firmalara, devamlı :olarak 
mamüllerini değ iş tirme şansı  bahşeden, esnek ve hassas bir zirai 
kimya sanayii ve kuvvetli- bir uygulamalı  araştırma programı  sağ -
larımadığı  takdirde, çiftçilerin, böcek ve hastal ık salgınları/la karşı  
mücadele vermekte sık sık çaresiz kalmalar ı  kaç ınılmaz olacaktır. 

Son yıllarda -Sovyetlerin tar ım sektöründe görülen üretim dü-
şüşlerinin bazılarım, yıllardanberi devam etmekte olan toprak eroz-
yonlarının ,kümülâtif etkisine hamletmek mümkündür. Devlet Çif t-
liklerlyle kollektif çiftliklerde çal ış anlar aras ında kuvvetli bir me-
suliyet duygusunun yokluğu ş iddetli bir erozyon problerninin or-
taya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Moskova Üniversitesi Top-
rak Erozyonu Laboratuvar ınca neşredilen raporlarda bu problemin 
boyutları  -ortaya konmaktad ır. Ekim alanlarında görülen a şı rı  bo-
zulmaların toprakla te,şQkkül eden büyük oyuntulara bakarak de-
ğ erlendirilmesi şartıyla, laboratuvar, ülkenin merkez - güney böl-
gesinde yer alan topraklar ın, sadece % 2. sinin aşı rı  oyuhnalara 
maruz kaldığı m bildirmektedir. Ne varki, tar ım topraklarını  daha 
yoğun bir şekilde kullanma gayretlerinin stirdürillinesi halinde, bu 
toprakların- % 50 ye varan bir bölümünde a şı rı  oyulmala.rın görül- 
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mesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer araştırma raporlara Ülkenin diğer 

bölgelerinde de benzer tehlikelerin mevend oldu ğuna işaret etmek-
tedir. Rand Corporation mensuplar ından Sovyetler ,Birliğ i irliğli Uzmanı  
Thane Gustofson'un müşahedelerine göre; "50 yıllık ihmalin mirası  
olarak geriye aşı rı  derecede tahrib edilmiş  bir toprak kalmış tır." 
Kâr motifi kadar üretim kotalar ının da toprağı  tahrib ettiğ i anla-
şı lnuştır. 

Sovyetler Birliğ inde erozyon problemi; büyük ve ağı r ekip-
manların kullanılması ; çak büyük paxsellerin hâkim oluşundan do-
layı  rüzgâr ve su erozyonunu bir ölçüde s ımrhyan tarla hudutlar ı -
nın yokluğu sebebiyle biraz daha kuvvet kazanmaktad ır. 1980 li 
yılların başlarında resmi Sovyet bas ınında, toprak ihniyle meşgul 
bilim adamlarının, üst toprak tabakalar ının kaybını  durdurmak 
amacıyla, tar ım kesimindeki bürokratlara milracaatlarm ı  ihtiva 
eden pek çok neşriyata yer verilmi ştir. Bu ülkede her sene rüzgâr 
etkisiyle, bir daha tar ım yapılamıyacak ölçüde, erozyona u ğ rayan 
500.00 ilâ, 1.500.000 hektar büyüklüğünde bir tarım alanının terk-
edildiğ i bilinmektedir. 

Sovyet Sulama Şebekelerinde de büyük problemlerle yüzyüze 
gelinmektedir. Bu problemlerin bir bölümü yanlış  projelendirme ve 
inşaattan kaynaklanmaktad ır. Her ne pahasına olursa olsun plân 
hedeflerini gerçekleştirme konusunda acele eden in şaat timleri, 
bazan drenaj siStemlerini devreden ç ıkarmakta; bu durum da 
süratle, taban suyunun yükselmesine ve tuzlanmaya yol açmakta-
dır. 1960 h yılların başlarında Orta Asya'da, taban snyunun yük-
selmesi ve tuzlanmadan dolay ı , terkedilen arazilerin miktar ı  anla-
maya açılan yeni alanların miktarına eş it olmuştur. 1971 - 75 y ı l-
larına doğ ru sulama şebekeleriyle lgi ıl durumda büyük bir geli şme 
kaydedilmiş ; ülkenin bütiinünde sulamaya açılan alanların miktarı , 
terkedilen sulu alanlar ın dört katına çıkarılmış tır. 

Pazarlama ve Teşvik Tedbirleri : 

Toplumun Sanayileşmesine paralel olarak toprakla me şgul 
olanların sayısı  azalmakta.; sonuçta, çiftlik ürünlerinin daha büyük 
bir bölümün lireticiden daha da uzak mesafelerdeki tüketiciye ta 
şı nması  zarureti ortaya ç ıkmakta, dolayısıyla, pazarlama siste-
minin daha da hassasiyet kazanması  gerekmektedir. Tar ım ürün- 
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lerinin iş lenmesi, ;ambalâjlanmas ı , çiftlik dışı ndaki tesislerde de- 
polanması  ve nakledilmesi gibi hususlar büyük bir önem kazan-
maktadır. Bu 'sa,fh•alardan herhangi birinde görülen; ambalâj mal-
zemesinin yokluğu, depolama tesislerinin yetersizli ğ i, çiftlikleri 
pazara bağhyan yolların yıl boyunca ulaşı ma aç ık tutulaınaması  
gibi, bir aksaklık büyük kayıplara yol açabilmektedir. 

Hal böyle iken, Sovyet yetkilileri dikkatlerini, sadece, g ıda 
maddeleri üretimini ,artırma konusuna teksif ederek; depolama, 
arabalâjlama ve ulaştırma faaliyetlerini ihmal etmi şlerdir. Sovyet 
basım; bu durumdan dolay ı  ortaya ç ıkan ve hasad edilen tah ılı  
depolayacak yerin bulunmars ından, tarlalar •olgunla şan domates, 

 lerden dolayı  kıpkırmızı  bir görünüm kazand ığı  halde bunları  pa-
zara ta şımak için gerekli kasalarm yoklUğundan, çiftlikleri pazara 
bağhyan yolların geçit vermeyişinden dolayı  patateslerin çürüme-
ye terkedilişinden bahseden yalunmaiarla doludur. -Sovyetler Birli-
ği konusunda uzmanlaşan Marshall Goldman, müşalıadelerini 
"Pazarlama imkânlarm ın yetersizliği; pazarlamacılığı  verimsiz, 
hatta parazitçe bir faaliyet türü olarak kabul eden Marksist ideplo- • 
jipin tabii bir yans ımasıdır." diye ifade etmektedir. 

Tarımda merkeZi plânlamanm yetersizliğinden başka, Sovyet 
tarım sistemi,. toprakla me şgul olanlar için çok az bir te şvik unsu-
ru ihtiva etmektedir. - A. B. D. ve Sovyet uzmanlar ının mukabil 
ülkeyi ziyaret etmelerine ve orada çal ış malarına imkân tanıyan -
karşı lıklı  değ işim pröğramından .  yararlanan Anıerikah bir genç 
çiftçi gurubu, Sovyet i şçilerinin, yapılan iş in özelliğine aldım et-
meksizinğ  saat beş  .olunca traktörlerini terkettiklerini; ekimi - di-
kim programının •öngörülenden bir hafta gecikmiş  olmasının veya 
yaklaşan fırtınan ın hamd' tehlikeye ,sokmakta •oluşunun onları  et-
kiiemediğ ini görünce hayretler içinde kalmi şlardır. Bu Sovyet çift-
çilerinin mentaliteleri, çiftçilerinkinden daha çok, vakti gelince 
vardiyalarını  terkeden fabrika i şçilerininkine benzemektedir. Iowa 
veya Kansas çiftçileri aras ında böyle bir durumla karşı laşmak 
mümkün değ ildir. Bu çiftçileri; m ısır, soya faSulyesi veya bu ğday-
ların]: •ekebihnek için, gerekirse, gün boyu çal ış makta hkaçmmamak-
tadırlar. Karı , koca, ekiprnan kullanmaya gücü yeten çocuklar, 
kısaca herkes kendi sıraları  gelince işe :snlınaktad ırlar. 

Diğer yandan Sovyet tar ım' ciddi bir insan gücü •meselesiyle 
de karşı  karşı yadır. Kırlık yörelerin oldukça sıkıntılı  hayatım dik- 
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kate alan en kabiliyetli ve h ırslı  Sovyet gençleri, sanayi işçisi sıkın-

tısı  çekilen ve daha parlak ışı klarla donatılımş  olan, şehirlere göç 
etmeyi yeğ lemektedir. Sovyet Ekonomisti B. N. Khomelyansky, 
kırlık yörelerden ş ehirlere göçü konu alan bir çalış masında, 1970 li 
yıllarda 15 milyon işçinin devlet çiftliklerini ve kollektif çiftlikleri 
terkederek şehirlere gittiğ ini ortaya koymuş tur. Bunların kahir bir 
ekseriyeti ortalamamn üstünde bir hünere sahip bulunan ve en ve-
rimli çağ larına yaklaşmakta olan gençlerden müte şekkiklir. Böyle-
sine bir kaç ış  sonunda kırlık yörelerde mevcut i ş  gücü sadece azal-
makla kalmamakta, ayr ıca, yaşlanmaktadır. Geride kalan ya şlı  
nüfusun, verimliliğ i daha da artırmak için gerekli enerji ve heye-
candan mahrum olduğu herkesçe bilinen basit bir gerçektir. 

Sovyet Birliğ inin artan g ıda maddeleri ithalatı  : 

20. asrm baş larında Sovyetler Birliğ i Avrupa'n ın belli ba şlı  bir 
buğday kaynağı  idi. Daha 1930 hı  yılların sonuna kadar Sovyetler 
Birliğ i ve Doğu Avrupa, A. B. D. ihracat ına eşit miktarda, yani 
yılda beş  milyon ton tahıl ihraç etmekteydi. K ısa bir inkitadan 
sonra ikinci Cihan Harbinden sonraki y ıllarda, Sovyetler Birliğ i 
yeniden ihtiyacm ı  aşan miktarda üretim yapmaya ba ş lamış tır. An-
cak 1963 yılından sonradır ki bu ülke, tah ı l temini için dış  ülkelere 
yönelmiş  ve zaman zaman ithalat yapan bir ülke durumuna gel-
miş tir. 1972 yılından sonra ise bu ithalat devaml ılık arzetmlye baş -
lamış tır. 

Son yıllarda Sovyetler Birli ğ i, hemen kendisinden sonra gelen 
Japonya'nın yaptığı  ıithalât ın aşağı  yukarı  iki katına ulaşan bir 
miktarla, dünyanın önde gelen tah ıl ithalâtçısı  haline gelmiş tir. 
Sovyet tah ıl ithalatı , musun yağmurlarmın iki sene üst üste elve-
rişsiz bir şekilde düşmesinden sonra, 1966 - 1967 y ılında azamiye 
ulaşan Hindistan' ın o yılki azami tahıl ithalat= dört kat ına ulaş -
mış tır. Plan hedefleri artarken üretimin dü şmesi sonucu, 1979 yı -
lından itibaren, Sovyetlerin üretim aç ıklan, nisbi olarak, rekor te ş -
kil edecek bir düzeye ulaşmış tır. Son dört yıl boyunca bu ülkenin 
tarımdaki üretim açığı  sırayla : 48 milyon, 46 milyon, 76 milyon 
ve 58 milyon ton olmuş tur. 

Her dalda üretimin düşmesi; et, tereyağ , nebati yağ , şeker, ve 
soya fasulyesi de dahil olmak üzere bütün ana g ıda maddelerinde 
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ithalâta başvurmak mecburiyetini do ğurmaktadır. (Tablo - 2. ye 
bakınız.). 

Sovyetler Birliğ inin giderek artmakta olan tar ım ürünleri it-
halâtı , kaç ınılmaz olarak, ülkenin döviz inıltânIarım daraltacaktır. 
Bu ülke, meselâ geçen sene, Okyanus ta şı ması  da dahil olmak üze-
re, tonu 120 A. B. D. dolar ınd.an  satın alınan 25 milyon tonluk yem 
tahı lı  için toplam 3 milyar dolar ödeniiştir. Nakliye dahil, tonu 
200 dolardan 20 milyon tonluk buğday ithalâtı  için de ayrıca 4 mil-
yar dolar ödemek zarureti has ıl olmuştur. 1982, yılında, sadece bu 
iki kalem için ödenmesi gereken döviz miktar ı  7,1 milyar dolara 
yükselmiş tir. Üstelik bu hadise, Sovyetler Birli ğ inin, ihracat sevi-
yesini koruyarak döviz geliri sa ğ lamak amac ıyla Doğu Avrupa dı -
şı ndaki ülkelere dü şük fiyatla petrol ve alt ın satmak durumunda 
kaldığı  bir dönemde cereyan etmiş  bulunmaktadır. 

Tablo - 2. 

1970 - 1982 Yılları  Arasında Sovyetler Birliğ inin Belli Baş lı  
Tarım Ürünleri ithalât ı  (1.4300 ton) 

Ticaret 
Y ı lı  

Toplam 	Yağ lı  
Tah ı l 	Tohum Et 

Yemeklik 
Nebati 

Ş eker 	Yağ  

1970 1.283 	43 165 3.006 	34 

1971 755 	45 225 1.539 	34 

1972 7.783 	482 131 1.906 	30 

1973 21.776 	768 129 2.822 	23 

1974 10.989 	70 515 1.874 	19 

1975 5.230 	424 515 3.240 	27 

1976 25.650 	1.827 362 3.726 	98 

1977 10.300 	1.455 617 4.745 	84 

1978 18.362 	966 184 3.993 	108 

1979 15.063 	1.814 611 4.060 	199 
1980 30.525 	1.155 821 4.895 	357 

1981 34.000 	1.459 980 5.126 	604 

1982 (1) 46.000 	2.100 1.100 6.000 	800 

Kaynak : A. B. D. Tar ım Bakanl ığı  (USDA) Yabanc ı  Tar ım Hjlzmetleri 
Servisi ve Worldvratch Institute tahminleri, 

(1) Ön tahmin. 
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Böylesine büyük' miktarlara ula şan bir ithalât, politik yönden 
itibar kırıcı  olduğu kadar, ekonomik aç ıdan da ülke kaynaklarını  
eritip bitiren bir durumun ortaya ç ıkmasına yol almaktadır. Ne-
varki 2ovyet yöneticileri ba şka bir seçim iml 'İ ..nına da sahip de-
ğ illerdh... Son üç yıl zarfında Sovyetler Birli ğ inde çok sayıda çalış -
mayı  durdurma olay ı  ve tüketici protestolaruun cereyan etti ği bil-
dirilmektedir. 1981 - 1982 yıllarında Polonya'da cereyan eden i şçi 
gösterilerinde et kıtlığunn büyük bir rol oynad ığı nın herkesee bi-
linmekte oluşunu gözönünde tutan Sovyet liderlik kademeleri için 
işçi çevrelerindeki huzursuzluk büyük bir endi şe kaynağıdır. Mii-
teveffa Sovyet Devlet Ba şkanı  Brezhnev'in 1981 y ılı  Kasım ayında 
toplanan Komünist Partisi Merkez Komitesinde yapt ığı  bir konuş -
mada ülkede karşı laşı lan gıda meselesini hem ekonomik, hem de 
siyasi bir mesele olarak vasıflandırmasım, hissettiğ i sosyal rahat-
sızlık korkusuyla izah etmek mümkün olabilecektir. Brezhnev'in 
bu konuya karşı  gösterdiği ilgi, tahıl lutlığı nın gelecek yıllara da 
sirayet etmesinin muhtemel oldu ğunu; ülkenin üretim aç ığı nı  ka-
patmak için ithalâta, dayanmak mecburiyetinde kalaca ğı nı  göster-
mektedir. 

Daha eski yıllarda Sovyet liderlik kademeleri g ıda ithalâtma 
gitmek için kendilerini böylesine ağı r 'bir baskı  altında hissetme-
mekteydiler. Fakat, halka daha az bask ının yapıldığı  Stalin sonrası  
dönemde, liderlik kademeleri, me şruiyetlerinin temelini, k ısmen de 
olsa, Sovyet halk ının daha iyi bir hayat özlemini tatmin konusunda 
gösterdikleri ba şarıyla dayandırmaktadırlar. Daha iyi hayat şartı ; 
daha fazla et tüketimiyle sembolize edilen, daha iyi bir beslenme 
imkânım da, tabiatıyia, içine almaktadır. Çözümlenemediği tak-
dirde tarım sektöründe görülen bu kriz liderlik kademelerinin ken-
di ihtiyarlanyla kabul ettikleri kritere göre, me şruiyetlerinin te-
mellerini tehlikeye' sokacakt ır. 

Nitekim, Sovyet liderlik kademeleri, 1981 y ılında idrak edilen 
çok kötü hasattan önce de tar ım ürünlerinde görülen üretim aç ığı  
karşısında harekete geçmek ihtiyac ım hissetmişlerdir. 1980 yılı  
Ekim ayında, Onbirinci Beş  Yıllık Plân' ın uygulamaya kol-anasın-
dan sadece biraz önce, Brezhnev, ilk defa, entegre edilmi ş  bir ta-
rım - sanayi kompleksi içinde; üretimin, çiftlikten depolama tesis-
lerine kadar olan da ğı tım hizmetleriyle birlikte ele al ınacağı  bir 
"gıda programının" uygulamaya konmak üzere oldu ğunu ima et- 
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Komünist Partisi Merkez Komitesinin 21 May ıs 1982; günü 
yaptığı  toplantıda Brezhnev, hem yeni müesseselerin kurulaca ğı nı  
hem de gerekli ek sermayenin tahsis edilece ğ ini vaad ederek bu 
plânın ayrıntılarını  ortaya koymuştur. O, tarım üretimini, tarım 
hizmetleri ve tarım ürünlerini iş liyen sanayi dalı  ile irtibatlandırıp 
bütünleştirmek üzere; ilçe düzeyinde, tar ım birliklerinin kurulma-
sını  tasarlamaktayd ı . Ne varki bu alternatif müesseseler hem Mos-
kova'daki bakanl ıklarm hem de mahalli parti te şkilâtınm an'anevi 
otoritesini sarsma istidad ı  göstermekteydiler. Bu tasarruf, ayrıca, 
yeni müesseselerle eskileri aras ında yetki karışı klığı na yol açarak 
yeni bürokratik kademelerin olu şmasına da yol açabilecekti. Bu 
plân, gıda maddeleri aç ığı nı  azaltmak amac ıyla köklü reformlara 
girişmek için hazırlanmak yerine, otlara tutunmaya çal ış an bir 
mantaliteye sahip bir lider kademesinin ınevcudiyetini ortaya koy-
maktad ır. 

Sovyet tarimmda gerekli düzeltmeleri yapma te şebbüsleri başa-
rısızlıkla sonuçlandıkça liderlik kademeleri, kendilerini gerekli 
köklü değişikliklere girişme konusunda daha büyük bir bask ı  al-
tında hissedeceklerdir. Böylesine köklü bir reform için muhtemel 
bir model, tarımmdaki merkeziyetçiliği giderme ve böylece bu sek-
töre hayatiyet kazand ırma konusunda büyük merhaleler kateden 
Macaristan'da bulunabilecektir. 

A. B. D. -ile Sovyetler Birliğ i Arasındaki Gıda Maddeleri İ lişkisi : 

Sovyetler Birliği'nin, çok büyük miktarda g ıda maddesi ithal 
etme mecburiyetinden dolay ı  karşı sına, tabii bir kaynak olarak, is-
ter istemez, A. B. D. çıkmaktadır. Aslında, hiç bir ülke dünya tah ıl 
ticaretini bugün A. B. D. nin gerçekle ştirdiğ i ölçüde bir hakimiyet 
altına almamış tır. Bu ülkenin, 1981 yılında dünya tah ıl ihracatın-
daki % '55 ilk pay ı , Suudi Arasibastan'ın dünya petrol ihracat ın-
daki ,32 Ilk- payını  gerilerde bırakmaktadır. Diğer -yandan, mil-
letlerarası  petrol ticaret hacminin 1979 y ılandanberi düşmekte ol-
masına karşı lık, tahıl .sevklyatınclaki artış lar devam 'edip gitmek-
tedir. 1980 li yılların baş larına doğru A. B. D. nin tah ıl ihracatı ; 
Kanada, Avıustralya, Arjantin, Fransa, gibi di ğer belli baş lı  ülke-
lerin toplam ihracat ın]. .geride bırakmıştır. Bu ülkelerin her birinin 
yı llık tahı l ihracatı  11 ilâ 24 milyon .ton arasında • değ iştiğ i halde 
A. B. D. nin ihracatı  110 milyon tonun üzerine :ç ıkmaktadır. Bu 
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dört ülke müştereken yılda 75 milyon ton tah ıl ihraç edebilmekte-
dir. 

1972 den 1980 yılına kadar A. B. D., ortalama olarak, Sovyet 
tahıl ithalatının % 61 ini karşı lamış tır. Sovyetler Birliğ inin Afga-
nistan' ı  işgal etmesini takibeden günlerde A. B. D. nin bu ülkeye 
uyguladığı  kısmi tahıl ambargosundan sonra bu aran % 24 e ka-
dar düşmüştür. Bu uygulamadan dolayı  Sovyetler Birliğ inin başka 
yerlerden tah ıl aramak mecburiyetinde kalmas ı  sonucu 1980 yılın-
da Arjantin Sovyetlere tah ıl temin eden başlıca ülke olarak orta-
ya ç ıkmış tır. 1981 yı lı  Nisan ayında ambargonun kald ırılmasından 
sonra, Sovyetler Birliğ i'nin A. B. D. nden ithalat ı  yeniden artmaya 
baş lamış  ve lusmi ambargo uyguland ığı  zaman müsaade edilen 
miktar olan, 8 milyon tonun, yakla şı k olarak, iki katına ç ıkmış tır. 
(Tablo- 3 bakımz) Sovyetler Birliği'nin bu ölçüde bir ithalat ı  sür-
dürmesi ve A. B. D. nin bu ithalâttaki, payını  ambargo öncesi sevi-
yesine doğ ru, yilkseltmiye devam etmesi halinde, bu iki ülke ara-
sındaki tahıl sevkiyat', k ısa bir zaman sonra, herhangi iki ülke 
arasında tarihte kaydedilen en büyük sevkiyat olacakt ır. 

Sovyetler Birliği, ambargo sonucu, A. B. D. ile kar şı laştırı l-
dığı nda hepsi de küçük kalan, di ğer ülkelere yönelince, tah ıl tica-
retinin taraflar ında büyük değişiklikler görülmüştür. Nitekim Sov-
yetler Birliğ inin Arjantin gibi ülkelerin ihraç edilebilir tah ıllarm-
dan aslan payını  almaya çalış ması  üzerine, Japonya gibi diğer it-
halâtçı  ülkeler, eskiye nazaran, daha çok A. B. D. tah ılma dayan-
mıya zorlammş tır. Özet olarak, A. B. D. nin Sovyetlere yaptığı  
buğday ,sevkiyatına sınırlamalar getirmesi, sadece bu ülkenin bu ğ -
day temin ettiğ i kaynakları  değ işmekle kalmamış , ayrıca, bütün 
dünya tah ıl ticaret paterninde de büyük de ğ işiklikler cereyan et-
miştir. Uygulanan bu kıst ambargo, Sovyetler Birli ğ inin ithalat 
miktarını  önemli ölçüde azaltınamış sa da bu ithalatı  biraz daha 
güç ve pahalı  hale getirmiştir. Ayrıca, Sovyetlere g ıda maddeleri-
nin bir dış  politika arac ı  olarak kullanılabileceği de gösterilmiştir. 
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Tablo - 3. 

Kaynaklara Göre 19'75/76- 1982/83 Y ılları  Arasında 

Sovyet Tahıl ithalâtı  (Milyon Ton) 

İhracatç ı  
Ülkeler 	1975/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 (1) 

A. B. D. 13.9 7,4 12,5 11,2 15,2 8,0 15,3 

Kanada 4,5 1,4 1,9 2,1 3,4 6,8 8,7 
Avustralya 1,4 0,3 2,7 1,4 5,1 11,2 13,2 

Avrupa Topluluğu 0,5 0,2 0,2 0,2 0,9 1,5 2,5 

Diğ erleri 3,0 0,3 0,8 0,1 1,8 3,6 2,7 

Toplam (2) 25,7 10,3 18,4 15,1 30,4 34,0 45,0 

Kaynak : A. B. D. Tar ım Bakanlığı  (USDA) 

(1) Toplam miktara yakla şı k 1 milyon tonluk pirinç dahil değ ildir. 

(2) Her kolondaki toplam, rakamlar yuvarland ığı  için tutmayabilir. 

Tahıl Anlaşması  : 

Halen, A. B. D. nden Sovyetler Birli ğ ine yapılmakta olan tah ı l 
sevkiyatı , 1975 yılı  Ekim ayında bu iki ülke aras ında imzalanan 
tahı l anlaşması  hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu anla şma, 
baş langıçta 1976 yılı  ekiminden 1981 yı lına kadar olan beş  yıllık 
bir süre için imzalanm ış , fakat, 1981 yılı  Ağustosunda, bir yıl daha 
uzatı lmış tır. Daha sonra, Sovyetler Birliğinin Polonya olaylarında, 
oynadığı  rol dolay ısıyla, A. B. D., yeni bir uzun vadeli tah ıl anlaş - 
ması  için, 1982 yılı  baş larında başlatılması  gereken müzakereleri 
ertelemi ş tir. 1982 yılı  Temmuz ayının sonlarında ise, A. B. D. Po-
lonya'da ilân edilen Örfi İdareye karşı  duyduğu hoşnutsuzluğu 
ifade için, yeni bir anla şma imzalamaktansa mevcut anla şmayı  bir 
yıl daha uzatmayı  yeğ lemiştir. Sovyetler Birli ği, baş langıçta bu 
uzatmayı  gönülsüz kar şı lamış  ve bir kaç hafta karar ım izhar etme-
mişse de, sonuçta, uzun vadeli bir anlaşmanın sağ ladığı  güveni 
tercih etmesine rağmen, bu teklifi kabul etmeye karar vermi ştir. 

Bu anlaşmaya göre Sovyetler Birliğ inin A. B. D. nden, kabaca 
eş it miktarlardan oiu şmak üzere, yılda en az altı  milyon ton buğ -
day ve mısır satın alması  gerekmektedir. Sovyetler Birliğ inin iste- 
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mesi halinde, bu miktar, sekiz milyon tona ç ıkarılabilecektir. Bu 
miktarın üzerindeki talebi karşı lamak için iki ülkenin meseleyi 
müzakere etmesi ve A. B. D. Hükümetinden özel izin almmas ı  
icabetmektedir. Anlaşma hükümlerine göre, A. B. D. Tar ım Bakan-
hğunn, yılnk üretimle o y ıla intikal eden stoklarm toplamının 225 
milyon tondan aşağı ya düşebileceğ ini tahmin ettiğ i yıllarda A. B. D., 
Sovyetler Birliğ ine sevkedilebilecek olan tah ıl miktarm ı , sözü edi-
len altı  milyon tonun altına dlişürebilecektir. 

Bu anlaşma Sovyetler Birliğ inin, gıda maddeleri üretimi konu-
sunda geleceğe bakışı nın, bugünküne nazaran, daha iyimser oldu-
ğu bir dönemde yapılmış tır. Bunun tabii bir sonucu olarak sat ın 
alman miktarlar, anla şma hükümlerine göre otomatik olarak mü-
saade edilmesi gereken miktar ı  fazlasıyla aşmış  ve 1976 yılından 
sonra bu konuda say ısız müzakerelerin yapılması  zarureti has ıl 
olmuştur. 

Her şeye rağmen bu anlaşma, dünya tah ıl pazarlaruun istikrar 
kazanmasına yardımc ı  olmuş tur. 

1980 ambargosundan önceki almilardan da anla şı lacağı  veç-
hile Sovyetler Birliği, tabii olarak, temel mal ahmlarm ı  A. B. D. 
pazarlanndan yapmayı  tercih etmektedir. Her şeyden önce, A.B.D. 
Kanada'nın aksine, bütün yıl boyu ılık kalan limanlara sahip bu-
lunmakta ve bu limanlarda 100.0'00 tonluk yük gemilerinin yük-
lenmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca - A. B. D., Avustralya ve 
Arjantin'e nazaran, Sovyet limanlanna daha yak ın bulunmakta ve 
tabiatıyla bu durum ta şıma maliyetini düşürmektedir. Sovyetler 
Birliğ inin liman kapasitesini smırlandıran böylesine büyük bir ta-
hıl ithalatı  dikkate alındığı nda, bu ithalâtm, muntazam bir seyir 
içinde cereyan etmesi büyük bir önem kazanmakta ve tabiat ıyla, 
bu intizamm korunması , ithalitm, bir çok ülke yerine, ihtiyac ın 
büyük bir kısmını  karşı layabilecek bir ülkeden yapılması  halinde 
daha kolay olmaktad ır. 

Nihayet, Sovyetler Birli ğ inin gıda maddeleri ithalatında kar- 
şı laşacağı  güçlükler bu ülkenin döviz bulundurma kabiliyetini de 

yebilmekteclir. Şu anda Sovyetler Birliğ i döviz gelirlerini, pet- 
rol, tabii gaz ve alt ın ihraeından sağ lamaktadır. Belirli bir müd- 
det sonra, ülkenin, kendi ihtiyac ının üstündeki ihraç edilebilir pet- 
rol ve altın kaynakları  ve tabiatıyla buna bağ lı  olarak döviz geliri 

87 

pe
cy

a



İ SMAİL ORHAN 'TÜRKÖZ 

elde etme imkânları  azal ıp kaybolacaktır. Sovyetler Birliğ inin, re-
kabete açık bir sanayi kapasitesi yaratamaması  halinde, döviz kıt-
lığı ; er veya geç, ülkenin g ıda maddeleri ithalât ını  sınırlayıcı  bir 
faktör olarak ortaya ç ıkacaktır. Nevarki bugüne kadar rekabete 
açık bir sanayi kapasitesinin teşkili hususunda anlamlı  hiç bir te-
şe'bbüste de bulunulamamış tır. 

Sovyetler Birliğ inin gıda maddeleri ithaat ım, A. B. D. nin, bu 
ülkeden gelen talebi kar şı lamada müşkülâta uğramasından daha çok, 
Moskova'n ın döviz gelirlerini ,artırma konusundaki yetersiz im-
kânlarmın snurlayacağı  anlaşı lmaktadır. Her ne kadar IL Dünya 
Savaşından hemen sonraki y ıllara nazaran biraz daha yava şlamış  
isede, A. B. D. nin, gıda maddeleri üretimini artırmaa hususunda en 
büyük dayanağı  olan verim 'artırıcı  teknolöjilerdeki ilerlemeler de-
vam etmektedir. Ayrıca, yılda çift mahalli alma konusunda büyük 
bir potansiyel mevcut bul ımmakta. ve  halen çiftçiler bu potansiyel-
den büyük ölçüde yararlanmaktadfflar. A. B. D. nin g ıda madde-
leri ihracatında karşı laştığı  uzun dönemli smırlayacağı  faktörlerin 
en önemlisi, muhtemelen, toprak erozyonudur. 

A. • B. D. nin uzun dönemde tar ım ürünleri art ışı nı  sunrlayabi-
lecek bir diğer faktör de sulama suyu k ıtlığı  olabilecektir. Tarım-
dalti verimliliğ i tehdit eden bu tehlikelere rağmen, önümüzdeki yı l-
larda, verimlilik - artış larma ve çift mahsul uygulamas ına paralel 
olarak, bu ülkenin ihraç imkânlar ırım artması  beklemmektedir. Yö-
netimin, yaygın toprak erozyonu tehlikesine kar şı  harekete geç-
memesi halinde, Kongrenin, insiyatifi ele alması  •muhtemeldir. 
Ayrıca, tarımdaki yakıt sarfiyatım azaltmak amac ıyla tasarlanmış  
alan "asgari sürün" uygulamas ının giderek yaygmlık kazanması -
nın da, beklenmedik bir şekilde, toprak erozyonunu azaltt ığı  görül-
mektedir. 

Bu iki süper güç arasında, ticari alanda, gelişen ilişkilerde 
karşı lıklı  fakat simetrik 'Olırnyan bir bağı mlılık mevcuttur, Sov-* 
yetler Birliğ inin, doğrudan doğ ruya veya delaylı  olarak, A. B. D. 
ürünlerine olan bağındı lığı ; A. B. D. nin Sovyet pazarlar ına olan 
bağı midığı ndan daha büyüktür. Sovyetler Birliğ i A. B. D. nden 
yaptığı  ithalâtı  ister doğrudan doğruya ister dolaylı  yollardan ger- 
çekleştirsin bunun imkân • dahiline sokulmas ı , ancak, A. B. D. nin 	( 
sahib olduğu ihracat potansiyeli ile sağ lanabilmektedir. Sovyetler 
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Birliğ ine uygulanan tah ıl ambargosu, A. B. D. nin bu ülkeye doğ -
rudan doğ ruya _ yaptığı  sevkiyatı  durdurabilecekse de toplam ih-
racat üzerinde önemli bir değ işiklik yapıruyacaktır. Kanada ve 
Avustralya'nın da, acil ve önemli hallerde beklendi ğ i şekilde, 
ambargoya kat ılması  halinde Sovyet ithalâtı  azalabilecek ve dola-
yısıyla A. B. D. nden yapılan sevkiyat da yavaşhyabilecektir. Böy-
le bir. durumda A. B. D. Hükümeti, destekleme politikalar ına baş -
vurarak tar ım alanlarının bir kısmını  ekim dışı na çıkarabilecektir. 
II. Dünya Savaşı ndan bu yana geniş  ölçüde -  başvurulan bu uygula-
maya 1982 yı lında, .sinirli bir ölçü içinde yeniden dönül ıniiştür. 

Tansiyonun Düşürülmesi : 

Tarundaki kuvvet dengesinin A. B. D. lehine değ işmesi, bu ül-
keye, Sovyetler Birliğ i ile Olan ilişkilerini yeniden düzenleme ko-
nusunda bir fırsat bah şetmektedir. Zira, bu iki güç arasındaki 
denge eşit bir biçimde kurulduğu zaman, bunlardan herhangi biri-
nin büyük bir giriş imde buhınması  mümkün olamamaktadır. Ha-
len, stratejik yönden önemli olan g ıda sektöründe dengenin, kesin 
bir şekilde, A. B. D. lehine değ işmiş  olması  dolayısıyla, bu ülkenin, 
sahib olduğu üstünlüğe dayanarak harekete geçmesi mümkün ola-
bilecektir. 

Sovyetler Birliğ i için bir talihsizlik olan tarım sektöründeki 
gerileme,- Washington ,ve Mosköva aras ındaki gerilimi azaltma ko-
nusunda, tam zaman ında ortaya çtkmış , bir fırsat teşkil etmekte-
dir. Silâhlanma yarışı nın yavaşlatılması, Reagan yönetimi için, bu 
konuda güzel bir 'baş langıç olacaktır. A. B. D. kamu -oyunda Sov-
yetler Birliğ ine karşı  sert bir politika uygulamakla tan ınan Baş -
kan Reagan, Sovyetler Birliğ i ile hem nükleer hem de klâsik Silah-
ların azaltılması  amac ıyla, müzakerelere baş layabilmek için -mü-
sait bir pozisyona sahip. bulunmaktad ır. Sertlikten yana bir poli-
tikayı  benimsemiş  olan Başkan Richard Nixon'un, Çin'in kap ısını  
aralamaya muvaffak olarak, tarihte kendisine bir yer sa ğ laması  
gibi, Başkan Ronald Reagan da A. B. D. - Sovyetler Birli ğ i müna-
sebetlerinde yeni bir devir açabilir. D ış  politikada, önemli bir ko-
nuda, insiyatifi ele alıp harekete geçmemesi halinde Reagan yöne-
timi, tarih Idtaplarında, ancak, bugüne kadar emsali görülmemi ş  
bir bütçe •aç ığı nı  gerçekleş tirmiş  olması  dolayısıyla yer alabilecek-
tir. 
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Sovyetler Birliğ inde hüküm sürmekte olan şartlar da, bu ül-
kenin, dikkatlerini dahikle yap ılacak reformlara teksif edebilmesi 
için, milletlerarası  tansiyonu düşürebilecek bir A. B. D. insiyatifine 
olumlu cevap vermesini gerektirecek bir mahiyet arzetmektedir. 
Başkan Brezhnev, 1982 y ılının başlarında, füze say ısını  dondurma 
konusunda yaptığı  konuşmada; "Bu amaçla, mutlaka gerekli ola-
nin dışı nda, tek bir ruble harcamad ık ve bundan sonra da harra-
rruyacağı z" demiş tir. 1Vlarshall Goldman' ın belirtiğ i gibi, bu ko-
nuşma, askeri meseleler söz konusu oldu ğu zaman maliyet miii:- 
hazalarmı  bir kenara iten, Sovyetler liderlerinin geçmi ş  bayanların-
dan büyük bir farklılık göstermekte ve ayrıca Sovyetlerin, önce-
liklerini yeniden belirleme konusuna gösterdikleri ilgiyi de yans ıt-
maktad ır. 

A. B. D. yönünden, as ıl mesele, iki ülke arasındaki gerginliğ i 
azaltmak için bu yeni listünlüğün nasıl kullamlabileceğine karar 
verebihnektir. A. B. D. Sovyet ili şkilerinde gıda maddelerinin bir 
manivelâ olarak kullamlabilmesi bu arac ın bünyesindeki sınırla-
maların iyice anlaşı lmasım gerekli kılmaktad ır. Her ne kadar; 
A. B. D., Kanada ve 'Avustralya'n ın müştereken uyguladığı  bu ta-• 
1111 ambargosu, Sovyetlerin askeri alanda giri şebilecekleri köklü 
bir hareketi kontrol altmda tutabilecekse de, A. B. D. nin ihraç 
edilebilir tahıllarmdan yararlanabilme imkan ını, Avrupa'daki tank-
lar ve nükleer sava ş  başlıklarıyla birlikte, silahları  azaltmak için 
müzakerelerin yürütüldü ğü masaya koyabilrnesi pek öyle san ıldığı  
kadar kolay olamıyacaktır. Sovyetler Birli ğ i açısından, bu ülkenin; 
bir kaç yıl üst üste devam eden bir kurakhkla kar şı laşan Hindis-
tan' ın, bu kurakhktan hemen sonra ithal etti ğ i - tahıhn dört katma 
eşit 'bir tahıl ithal etme durumunda kalmas ı, oldukça itibar kırıcı  
bir hadise olmaktad ır. Öte yandan doğrudan doğruya silahların 
azaltılması  meselesine bağlamak. suretiyle bu eksikli ğ i teşhir etmek 
de Sovyetler 'Birli ğinin milli gururuna yöneltilmiş  aşırı  bir hareket 
teşkil edecektir. 

Sovyetler Birliğ i, daha şimdiden, A. B. D. nin gıda maddelerin' 
politik amaçlara alet etmesine kar şı  koyacağı m belirtmiştir. 1982 
yılının '24 May ıs günü, yeni "gıda 'proğramı " nın esaslar ına aç ıkla-
yan bir konuşmasında, Başkan Brezhnev; "Baz ı  ülkelerin liderleri, 
tahıl satışı  gibi alernde ticari muameleleri ülkemiz üzerinde uygu-
lanacak bir baskı  arac ı  olarak kullanmaya gayret sarfediyorlar" 
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demiştir. A. B. D. nin kısmen zikredilmediği bu belâgath sözler, 
Sovyetlerin, karşı laş tığı  clilemmanın tamamen fark ında olduklarını , 
fakat, baskıya da pek öyle kolayca boyun e ğmiyeceklerini göster-
mektedir. 

Sovyetler Birli ğ ine büyük miktarda gıda maddeleri sevkiyat ı  
önemli bir ticari muamele olmakla beraber sadece ekonomik yarar 
sağ lamakla kalma/nokta, ayr ıca Sovyet nükleer taarruzlarma kar şı  
bir nevi sigorta da oluşturmaktadır. Her ne kadar, belli ba ş lı  gıda 
maddeleri kaynaklarını  tahrip etme ihtimali, tek ba şına, Sovyet 
nükleer taarruzun ıı  önlemiye yetmiyecekse de şüphesiz ki önemli 
bir sınırlayıcı  faktör olacakt ır. İki ülke arasındaki gerilimin azal-
tılması , Moskova açısmdan cazip olmakla beraber, Washington'a 
da önemli yararlar sağ lıyabilecek bir hadisedir. Zira A. B. D. nin 
askeri harcamalar ı  artırması, bütçe aç ıklannın emsal görülmemiş  
bir seviyeye ulaşmasına sebep olmaktad ır. 

Bu iki süper güç arasındaki gıda maddeleri ilişkisinin, otoma-
tik olarak, Doğu ile Batı  arasında yeni bir barış  ve işbirliğ i döne-
mi açması  beklennıemelidir. Fakat, ak ıllıca kullanılması  halinde, 
bu ilişki, üzerine daha iyi münasebetlerin bina edilebileceği sağ lam 
bir temel teşkil edebilecektir. Bu iki ülke aras ındaki gıda madde-
leri bağ lantısı , uzun dönemde, diğer alanlarda da önemli değ işik-
likler vaad etmektedir. Bu konuda s ık sık cereyan etmekte olan mü-
zakereler, diğer konularda da, ayni yola ba şvurulmasma ve yeni 
müzakerelerin cereyamr ıa yol açabilecektir. Halen, iki ülkenin, ara-
larında mevcut ve büyük miktarlara -baliğ  olan gıda maddeleri ti-
caretini karşı lıklı  menfaatlerine uygun mütalâa etmeleri gibi, ta-
rım dışı nda kalan alanlardaki ticarette,, ilmi ara ştırmalarda ve 
hatta fezan ın keşfinde işbirliği yapmayı  da kendi yararlarına uy-
gun bulmaları  muhtemel görülmektedir. 

Tarım konusundaki kuvvet dengesinin de ğ işmesinin asıl öne-
mi, gıda maddelerinin, siyasi bir ınanivelâ olarak kullan ılmasından 
ziyade, ticari bağ lantıların iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler üze-
rinde yaratacağı  psikolojik tesirlerde. 'araıı mandır. Uzun kuyruk-
lar oluşturan ve A. B. D. ndeki çiftçileri Sovyetler Birli ğ indeki tü-
keticilerle irtibatland ıran tah ıl yüklü gemiler, uzun dönemde iki 
ülke arasındaki siyasi münasebetleri de de ğ işikliğe uğ ratacak olan, 
yeni ve önemli bir ekonomik bağ lantıyı  temsil etmektedir. 
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Türk Kooperatikilik E ğ itim Vakh 

Genel Kurulu 

Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı 'nın Olağan Genel' Kurul 
Toplantısı  5 Mayıs 1984 tarihinde Kurumumuz salonunda yap ıldı . 
Tiirk Kooperatifçilik Kurumu Ba şkanı  Nurettin Hazar' ın Başkan-
lığı nda Enver Tuncalp, Irfan Unver Nasrattmo ğ iu ve Bülent Ak-
baş 'tan oluşan Divan Yönetiminde yap ılan toplantıda Vak ıf Yöne-
tim Kurulu tarafmdan haz ırlanan Çalışma Raporu ve yeni dönem 
Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildi. Vak ıf Başkanı  Hik-
met Biçentürk yaptığı  konuşmada Kooperatör Bankalar ın da Va- 
kıfta yer almalarını  istedi. 

XI. TÜRK KOOPERATIFÇILIK KONGRESI 
	

1 
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 

Kurumumuz taraf ından düzenlenen XI. Türk Kooperatifçilik 
Kongresi'nin haz ırlık çalış maları  yoğun bir biçimde sürüyor. Doç. 
Dr. Rasih Demirci Başkanhğı nda, Dr. Şenol Erdoğan, M. Nedim 
Yılmaz, Nail Tan, Dr. Taner K ıral ve Irfan Unver Nasrattmo ğlu' 
ndan oluşan Tertip Komitesince gerçekle ştirilen faaliyetler şun-
lardır : 

— Kongreye 20'den fazla ülkeden Kooperatifçi bilim adam ı  
ve uzmanlar davet edilinişlerdir; 

Kongreden önce bütün bildiriler kitap haline getirilece ğ in-

den Komiteye intikal eden bildiriler yabanc ı  dile - veya Türkçeye -

tercüme ettirilmektedir. Zira bildiriler Türkçe veya bir yabanc ı  
dilde ( İngilizce, Fransızca, Almanca) bast ırılacaktır; 

— Kongre çalış maları  Milli Kütüphane salonunda yapılacak-

tır ; 
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Kongre salonunda 18 - 21 Aralik 1984 tarihlerinde bir PTT 
Şubesi açılacak; muhtemelen Kongrenin ba ş ladığı  gün bir "İlk Gün 
Damgası " tatbik edilecektir; 

— Milli Piyango'nun 19 Aralık çekikş iyle ilgili biletlerin üze-
rinde "Türk Kooperatifçilik Kongresi" amble ıni bulunacaktır. 

— Tekel Genel Müdürlüğünce Kongreyle ilgili bir özel siga-
ranın üretilmesi beklenmektedir; 

— Yabancı  Kooperatif uzmanla.nmn, ülkemizin çe şitli tarihi 
ve turistik yerlerini gezmelerin ı  temin için ayrı  bir çalış ma yapıl-
maktadır. 

IX. TÜRK KOOPERATIFÇILIK HAFTASI KUTLANDI 

IX. Türk Kooperatifçilik Haftas ı  29 Haziran - 5 Temmuz 1984 
tarihleri aras ında Ankara ve Silifke'de kutlandı . 

29 Haziranda Atatürk'ün An ıt Kabrine gidilerek sayg ı  duru-
şunda bulunulmuş  ve Mozoleye çiçek konulmu ştur. Aynı  gün T. C. 
Ziraat Bankası  Genel Müdürlüğü önündeki Mithat Paşa Anıtına 
çelenk konulmuş  ve saygı  duruşunda bulunulmuştur. Daha. sonra 
Kurumumuz salonunda Yönetim Kurulu Ba şkanımız Nurettin Ha-
zar taraf ından bir basın toplant ısı  yapılmış tır. 

Kurumumuz salonunda düzenlenen Edirne yöresi El Sanat-
ları  Sergisi de 29 Haziranda törenle aç ılmış tır. 

Silifke'deki törenler 5 Haziranda Atatürk An ıtı  önünde saygı  
duruşu ile baş lamış tır. Halk Eğ itimi Merkezi salonundaki toplan-
tıda Doç. Dr. Rasih Demirci, Ak ın Şehirlioğ lu, Hilisnü Poyraz, Meh-
met Gönen birer konuşma yapmış lar, toplantıya Ayhan İnal, Bü-
lent Akbaş , Aslan Türe yönetmiş ierdir. Silifke'ye giden Türk Koo-
peratifçilik Kurumu Heyeti. yöredeki kooperatifçilikle ilgili tesis-
leri gezmişlerdir. 

CIRIE0 TOPLANTISINA KURUMUMUZ DA İŞ TİRAK ETTI 

SRIEC (Milletlerarası  Toplum Sosyal ve Kooperatif Ekono-
misi Araştırma ve Danış ma Merkezi)'nin İtalya'da yap ılan XV. nci 
Kongresi'ne ilk defa Kurumumuz da i ştirak etti. Yönetim Kurulu 
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Üyeleri Dr. Şenol Erdoğan, Özdemir Ünsal ve I. Ak ın Şehirlioğ lu'- 
nun Kurumumuz ad ına iştirak ettikleri Kongre 15 - 18 Nisan 1984 
tarihlerinde Floransa Şehrinde topland ı . 

KARINCA DERGİMİZ 50 YAŞ INDA 

Birinci sayısı  1934 yı lının Haziran ay ında yayımlanan KARIN-
CA Derginıiz, aralıksız 50 yıl süreyle neşredilmıiş  ve 50. Şeref Y ı -
lını  geçtiğ imiz Haziran ay ında idrak etmiştir. Özel sayı  olarak ne ş -
redilen 50. (570. Sayı ) Şeref Sayısının muhtevasa ve hacmi de 
geniş letürniştir. 
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Bugün 
arkadaşı nız A 

nikah ı  var... 

Biriniz paralar ı  
toplas ın... Biriniz koşsun 

İş  Bankas ı 'na.. Als ın 
bir "Mavi Armağ an". 

Sunun Aysel'e. Arkadaşça... 
en iyi dileklerle. 

O, beğ endiğ i gibi değ er- 
lendirsin "Mavi Armağ an" ı n ı ... 

İster balay ında... İster 
döndükten sonra. 

Aysel'in bugün 
en mutlu günü. 

Paylaşı n bu mutluluğu. 

- 	•  

\Î "Mavi Annagan", seçkin, 
saygn bir para 
armagan etme 

iş  Bankas ı 'nda hesab ı  
olsun olmas ı n, herkes 
"Mavi Amıağan"dan 
vararlanahilir. 

Armağ an edeceğ i paray ı  Mavi Armağan 
olarak sunmak isteyen, bir İş  Bankas ı 'na 
uğ rar... Sunacağı  kimsenin ad ı n ı , soyadını  
özel "ödeme çeki"ne yazd ı nr... Armağan 
etmeyi düşündüğü parayı  yat ırır... özel zarfı  
içinde Mavi Armağ an ı  al ı r. 

Sunulan kimse, Mavi Ar ınağan' ın ödeme 
çekini dilediğ i iş  Bankas ı 'na getirir... 

Paras ı n ı  gönlünce cleğerlendirir. 

TÜRKIYE BANKASI 
"Paramın, istikbalinizin emniyeti." 
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1984 
İYİ  BİRYIL OIA 

UREIİMİMİZ İÇIN... 
Türkiye Emlak Kredi Bankas ı  yüksek üretim düzeyinin 
ülkenin ekonomik geli ş mesindeki ya ş amsal önemini ve 
banka kredilerinin yüksek üretimini sa ğ lamak için 
ne kadar gerekli olduğunu bilen bankad ır. 

Ne de olsa, 
özel kanunla kurulmu ş  bir devlet bankas ıdı r. 

iipar • 910 w 	  

la 	' 	1  TÜRKIYE 
Emlak Kredi 	1101t .  s\> 	 EMLAK 

1984 iyi bir yı l olacak"diyor. 	

KREDI 
" 	

1111111V9IL_ Neeı , Tel e IgiLek] 	 KASII 
Emlak Kredi'ye geleceklere 

111111•11 .  AMIE 	ı 	'Güçlü Devlet Bankas ı" 
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KOOPERATIFÇILIK 

Founded in 1931 

Kooperatifçilik is the publication of the Turkich Co-operative Association, it is 
published four times a year. The subscrition price to the review is $ 4 a year, 

air mail included, Correspondance relating to the review should be sent to «Türk 
Kopperatifçilik Kurumu, Mithatpa ş o Caddesi 38/A, Ankara - Turkey.» 
The Turkish Co-operative Association assumes no responsibility for the views 
expressed by authors whose articles appear in Kooperatifçilik. 

Proprietor on behalt or 

The Turkish Co-operat ıve Association 

Nurettin HAZAR 

Editor - in - chief 

Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  

Editorial Board 

Kaz ı m SEÇER 

Doç. Dr. Rasih DEMIRCI — İ .Ü. NASRATTINOĞ LU 

Bülent AKBAŞ  — Alaaddin KORKMAZ 

Each issue of the review will contain some articles, research notes, communiuu- 
k, tions book review, announcement and news notes on Co-operatives in English or 

French language. But the review is mainly issued for the Turkish readers. For 
that reason the contens will be mainly Turkish. 

Managing Board 	  

Nurettin HAZAR 	 : President 

Niyazi YÜKSEL 	 : Vice President 
Kaz ı m SEOER 	 : Treasurer 

Bülent AKBAŞ 	 : Member 
Rkmet B İ ÇENTÜRK 
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Dr. Ş enol ERDOĞ AN 
Mehmet GÖNEN 
Ayd ı n IMAMOĞ LU 
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Özdemir ÜNSAL 
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Turan TEKELI 	 : Member 
Ömer Nafi GÜVENLI 

pe
cy

a



pe
cy

a


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100

