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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
lts headquarters was moved to Ankara in late 1933. and at the beginning of
1934 amended its Statutes ı n conformanee with the cond ı t ı ons prevailing at that
date.
The Society changcd its name ı nto the QTurk.sh Co-operative Assocition» In
1948, and modified its Statutes ı n conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of tl-İ c Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved that in the light of ı ts 23 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 drcrwn up accordingly were reviewed an0
adopted by the General Assemly et ı ts mect ı ng on 27th June, 1965.
The Government declurer ı t as an assos ı ation serv ı ng public interest in 1946.
Tho subject with which the Association .s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operotive idecs 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 foIlowing activ ı tied •
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commiesion its members or other scholars, experts and authors to
write articles and books and prepare summar ı es of articles and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish them.
b. Prepare or cause to be prepercd standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or internmionally among alt types of public ana
private agencies, organizations, assoc'at ı ons and persons on the subiects related
to co-operative movement, legislation and opplications, and express its opinion on
these subject either clirectly or on request.
d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-ope;ative conventions.
e. Conduct lectures, courses. scminars and general knowledge competit ı ons
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
t Join as member those international organizct ı on 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 conccpt, legislation and application and composed 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 cooperative movement is w ı de'y diffused, that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that eI ı airs on the co-operative
movement are instituted in the universities, academies, schools and that InstItutes
spezializing in the co-operat ı ve movenı ent cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterpriscs of existing co-operatives
net as guide to them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving thcir management problems.
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Doç .Dr.Celal ER

Türkiyede kooperatifçilik çal ış maları, eğitim ö ğretim ve araş tırma
faaliyetleri, bugünkü anlaşı lan manası ile oldukça yenidir. Memleketimizde kooperatifçele ğin tarihine baktığı m ızda hemen bütün görüş ve
kaynakların ittifak ettiği baş langıç olarak 1863 y ı lı karşı m ıza ç ı kmaktad ır. Bilindiği gibi günümüzde anlaşı lan ve kastedilen miıntıdaki kooperatifçilik anlay ışı batı kaynakl ıd ır. Hemen bütün dünya literatüründe
kooperatif fikrinin ba şlangıcı ve uygulamaya intikal tarihi olarak 19.
yüsyll ın ortalarında İngiltere'de tüketim kooperatifleri nin kuruldu ğ u tarih kabul edilmektedir. Cemiyetimizdeki kooperatif şeklindeki ilk kuruluş lar 1863 y ı lında Tuna Valisi Mithat Paş a tarafından faaliyeti geçirilmi ş olan Memleket Sand ıklarıd ır.
Bu durum tesbit edildikten sonra tarihimizin derinliklerine dönüp
bakt ığım ızda, hemen her devirde Türklerin birbirleri ile karşı lıklı olarak yardımlaşcl ıkların ı, belli bir dayanış ma içinde oldukların ı ve hatta
bu dayanış ma ve yard ımlaş ma faaliyetlerini düzenli ve ba şarı lı bir şe-
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kilde gerçekle ştirebilmek için müesseseler kurduklar ı nı da görmekteyiz. Ancak kooperatifçilik anlay ışına benzer bir anlayış la kurulan, gelişen ve daha sonra belirli bir şekilde yayg ı nlaş arak bulundukları zaman
dilimi içinde fonsiyonlar ın ı en iyi şekilde yerine getiren bu müesseseler
tarihe mal olmuş tur.
Kooperatifçilik fikrini benimseyen ve kooperatifçilik konusunda
çalışanların devaml ı bir tarzda ifade ettikleri gibi kooperatifçiliğin geliş tirilmesi ve toplumun her kesiminde yayg ınlaş tırı lmas ı bir sevgi ve gönül
meselesi oldu ğ u kadar eğ itim ve ö ğ retim, hatta bir kültür meselesidir.
Bilindiğ i gibi Kooperatifler; ne tamamen ekonomik ve ne de tamamen
sosyal kurum olarak telaki edilebilir. Kooperatifler bu iki alan arasında
nev-i ş ahsına mühnasır bir iş letme şekli olarak ternayüz etmektedirler.
Kooperatifler, ayni neviden ihtiyaçları, müş terek gayret sarfederek temin etmek gayesi ile birle şen insanların meydana getirdiği te şekküllerdir. Bunlar belirli ve ortak bir amaca ulaş mak için fertlerin ekonomik
varlık ve güçlerini bir araya getirdikleri kuruluşlardır. Kooperatiflerde
kar birinci planda değ ildir. Kooperatifler sosyal gaye ile karı ikinci plana atm ışlardır. Bu ş ekildeki bir anlay ışla toplumumuzda kooperatiflerin
kurulu ş u ve fonksiyonlar ını yerine getirebilmeleri için yap ı lan çalış malar 1930'lu yı llardan sonra tekrar baş lamış ve giderek de geli şmi ş tir.
Herhangi bir konunun iyi bir şekilde anlaşabilmesi ve o alanda karşılaşı lan meselerin çözümü için ciddi' ve kapsaml ı araş tırmalara ihtiyaç
vard ır. Türkiyede bizatihr kooperatifçilik konusunda yap ı lm ış araş tırma
say ısı son derece az ve seviye itibariyle de tatminkar de ğildir. Araş tırma
planlı ve sistemli bir tarzda veriler toplayarak ve bunları analiz ve izah
ederek karşı laşı lan preblemlere çözüm yolların ın bulunması iş le midir.
Herhangi bir konuda yapı lan araş tırmanın amacı ise, bilinen sonuçların,
teorilerin ve kanunları n yeni deney ve gözlemlerinin ışığı alt ında yeniden gözden geçirilmesi ve bu gibi yeni veya geli ş tirilmiş bilgilerin pratiğ e uygulan ınasıdar. Yap ı lan araş tırmalar niteliklerine göre; temel araş tırmalar, uygulamalı araş tırmalar ve geliş tirme araş tırmaları olarak tasnif edilmektedir. Esas ı n tabii' ilimler ile sosyal ilimler sahalartrıda yap ı lacak araş tırmalar bakı m ı ndan son derece değişiklik arzetmektedirler.
Özellikle kooperatifçilik konusu gibi çok boyutlu sosyal alanlarda ara ş tırmalar yapmak ve yap ı lan bu araş tırmalardan uygulamada faydalanabilecek neticeleri ortaya koymak çok dikkatli olmay ı gerekmektedir.
Çünkü sosyal birimlerde olayları, zaman ve mekan ı disipline edebilmek
mümkün de ğildir. Bir diğer ifade ile sosyal bilimler konularında araş tırmalar yaparken olayları laboratuvara sokmak ve bazı değ işkenleri dikkate alarak bazı ların ı elimine etmek son derece zor hatta mümkün olamamaktad ır.
Türkiye kooperatifçilik konusu 1960% y ıllardan sonra daha da
önem kazanmaya ve geli ş meye ba ş lamış tır. Meselenin bu kadar yeni
olu ş u kooperatifçilik alan ı ndaki araş tırmaların az yap ı lm ış olması nı n
bir baş ka sebebidir Bir memlekette herhangi bir konuda araş tırma ya-
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p ı cak kurulu ş lar üniversiteler baş ta olmak üzere daha çok uygulamaya dönük kamu kesimindeki ara ş tırma enstitüleridir. Kooperatifçilik
konusundaki araş tırmalar gerek üniversitelerimizin ilgili fükülte ve yüksekokullarmda olsun gerekse kamu kesiminde olsun kalitatif olarak da
tatminkar değildir. Yap ı lan araş t ırmalar dar çerçeveli ve ekseriyeti tez
şeklinde oldu ğ u için pratik değeri fazla olmay ıp, bu araş tırmalardan elde edilen neticeleri ş ürntı llendirmek sor derece zordur.
Türk Kooperatifçilik Kurumumuz hemen her y ı l çalış ma programlarına paralel olarak baş ta kooperatifçilik konuları olmak üzere de ğ işik
mevzularda araş t ınma ilanları vermekte ve bunun için mali destekler
sağ lanmaktad ır. Fakat itiraf etmeliyiz ki bu konulara talep son derece
k ı l, hatta bazen hiç olmamaktad ır. Belki de vaad edilen mali destek yeterli görülmemekte ve sosyal ilimlerde ciddi' ve doyurucu ara ş tırmalar
yapmak için verilen sürülen kafi bulunmamaktad ır. Fakat bugüne kadar
Kurumumuza bu istikamette de herhangi bir talep olmam ış tır.
Netice olarak ş unu ifade etmek istiyoruz ki ;kooperatifçili ğin geliş tirilmesi ve yurt sath ında yaygınlaş tırı lması için kooperatifçiliği sevmek
ve benimsemek, ayr ıca kooperatifçilik e ğitim ve ö ğretimi ne kadar gerekli ise, her seviyede tesbit edilen kooperatifçilik preblemlerini de çözmek için araş tırmalar yapmak o kadar gerekli ve önemlidir. 1987 çalış ma y ı lın ın baş langıcında bütün üniversitelerimizin ilgili fakülte ve yüksekokulları ile kooperatif üst birlikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde kooperatifçiliğin iktiseid? ve sosyal kalk ı nmada önemli ve vazgeçilmez bir araç olduğ unu kabul eden herkesten kooperatifçilik araş tırmalarına gereken önemi vermeleri ve bu konuda faaliyet göstermelerini
ümit ediyor ve diliyoruz. Türk Kooperatifçilik Kurumu ve Türk Kooperatifçilik Kurumu E ğitim Vakf ı olarak amatör bir ruh ve heyacanla
bugüne kadar olduğ u gibi bundan sonra da imkanları m ız ölçüsünde biz
kooperatifçilik araş tirmalartnı desteklemeye devam edece ğiz. Diğ er
müesseselerin de ayni ş ekilde davranmasanı temenni ediyoruz.
Bu vesile ile Kooperatifçilik konular ında araş tırma yapan ve yapacak olan, araş tıncı lara ve bilim adamlarına başarı lar diliyoruz.
Kooperatifçi selamlarım ızla

TÜRK
KOOPERATIFÇILIK
KURUMU'NDAN
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ARA ŞTIRMA ILÂNI

Kurumumuzun 1986-1987 y ı l ı faaliyet program ı gereğ ince;
1— "Hayvanc ı l ığı n geli ş mesi yönünden kooperatiflerin uygulayabileceğ i tip projelerinin ara ş t ı r ı lmas ı ",
2— "Gizli i şsizli ğ in azalt ı lmas ı ve bo ş zamanlar ı n de ğ erlendirilmesi yönünden k ı rsal alanda kooperatifle ş menin önemi ve doğ uracağı
istihdam imkanlar ı n ı n ara ş t ı r ı lması ",
3— "Türkiye'de kredi kooperatiflerinin uygulama imkan ı n ı n ara ş tı r ı lmas ı "
konular ı nda üç ara ş t ı rma yapt ı rı lacakt ı r. Bu ara ş tı rmalardan
birincisi için 750.000.-TL

ikincisi için 750.000.-TL.
üçüncüsü için de 500.000.-TL ödenecektir.
Her a şart ı rma süresi 12 ay olup, konu ile ilgili ayr ı nt ı l ı bilgi,

Türk Kooperatifçilik Kurumu / Mithatpa şa Caddesi 38/A ANKARA"

adresinden temin edilecektir.
ilgilenen ş ah ı s ve kurumlar ı n en geç 30 Kas ı m 1986 tarihine kadar seçecekleri bir ara ş t ı rma konusunda ( Ş artnâme Kurumdan temin
edilebilir veya posta ile istenebilir.) yapacaklar ı ön haz ı rl ı k çal ış malar ı
ile birlikte müracaat etmeleri duyurulur.
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Doç .Dr.Dursun BİNGÖL *

Toplumlar ,bazen yava ş ve bazan hızlı bir şekilde baz ı faktörlerin etkisiyle ekonomik ve
sosyal bakımdan geliş me göstermi şlerdir. İ nsanların ülkü birliğinin, karşıbkh yardımlaşma,
sevgi ve dayanışma isteklerinin do ğurdu ğu kooperatifçilik hareketi de özellikle son bir kaç
asırdan beri bu geli şmede ve refah ın artt ınlmasında etkili ve başarılı bir rol oynam ış ve oynamaya devam etmektedir.
Bireyler kendi baş larına çözemedikleri ortak ekonomik ve sosyal meselelerini kar şılıklı
yardım ve dayanış ma esasına bağlı olarak halletmek üzere kooperatifleri bir araç olarak kullanmışlardır.
Çağımızda, milletlerin ekonomik ve sosyal problemlerini çözme hususunda yard ımcı
olan işbirliğinin yeni şekillerinin geli ştirilmiş bulunduğu gerçek bir olgudur. Bugün toplumların içten gelen, dayan ışma duygusundan doğan ve insanlan birlik, berâberlik ve dayan ışma

* Doç.Dr.Dursun B İNGÖL: Atatürk Üniversitesi-iktisadi ve İdâılI Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi.

(XI. Türk Kooperatifçilik Haftas ı 'nda Erzurum'da
verilen konferans).
7

KOOPERATİFLERİ N DENETIMI VE FINANSMAN

duygusu içerisinde ekonomik hayat ın güçlüklerine iten gerçekçi bir görü ş ten ortaya ç ıkan
bir kooperatifleş me olayı , teknolojik gelişme ile toplumsal ekonomisi içerisinde meydana gelen aksaklildan ve serbest piyasa ekonomisi içerisindeki aksak rekabet şartlarını en aza indirebilmektedir. Hatta hükümetler kooperatifleri bir sosyal politika arac ı olarak da kullanabilmektedirler.
Genel olarak belirttiğimiz bu ana amaçlar ı gerçekleş tirebilmek için üç önemli unsurun
birarada bulunması gerekir. Bunlar, fikir birli ği, emek birli ği ve sermaye birli ğidir.
Sosyal dayanışma ve ve geli şme için fikir birli ği ile emek birliği ne kadar gerekli ise, belirtilenlerle birlikte ekonomik geli şmenin ve ekonomik mâhiyetteki amaçlar ın gerçekleş tirilmesi ve kooperatiflerin iktisadtlik prensibi do ğrultusunda faaliyet gösterebilmeleri için de
sermaye birliği unsurunun varlığı da o kadar önemlidir. Bu durum ise, finansman konusunu
karşımıza ç ıkarmaktad ır.
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KOOPERATIF LERDE FINANSMAN
Finansman kavramı , "Ödeme vâsıtası sağlama fonksiyonu" olarak tan ımlanmaktad ır. Bu
tanım dar anlamda finansman fonksyinunu ifade etmektedi. Zaten dar anlamda finansman
fonksiyonu iş letmenin ihtiyaç duydu ğu fonları en uygun şartlarla sağlamak demektir.
Burada fon kavram ı her türlü ödeme vâs ıtası anlam ında kullanılmaktadır. Bu anlamda borçlar
da fon say ılır. Finansman fonksiyonun geniş anlamı ise fon tedârikine ek olarak fonların etkili bir şekilde kullan ılmalannı da kapsar. 0 halde finansman fonksiyonu i şletmenin amaçlarına ulaşması için fon akımı yöntemiyle ilgili faaliyetleri için almaktad ır.' Bu bakımdan finansman konusu, bütün i şletmeler için oldu ğu kadar, kooperatif şeklindeki kurulu şlar için
de öneme sahiptir. Kooperatiflerin ekomonik ve sosyal amaçlar ını gerçekleştirmesi, kuruluşun ihtiyac ı için gerekli fonların tedarikini plânlamalan ve bu fonlar ın etkin yerlerde ve biçimlerde kullan ılmalarını gerektirir.
Kooperatiflerin fon tedârikinde veya finansman ihtiyaçlar ının karşılanmasında, kooperatif ortaklar ının sermaye paylar ı ön sıray ı almaktadır. Ancak, ortaklann kendi imkanlar ı ölçüsünde taahhüd etmi ş oldukları veya ödemi ş bulundukları sermaye payları , kurulu şun bugün sözkonusu olan ekonomik ve sosyal şartlar çerçevesinde amaçlar ını tam mânâmyla gerçekleştirmesinde yeterli olmamaktad ır. Kooperatifın gerek borçlanma , gerekse iç finansman konusunda kendi kendine dayan ıyor olmasından dolayı , kalkınmakta olan ülkelerde
kooperatiflerin geli şmeleri sınırlı olmakta ve mâff yönden güç durumlara dü şebilmektedirler.
Gerçektende ortaklar, çe şitli nedenlerle dü şük sermaye payları ile kooperatiflere ortak olmaktalar ve baz ı durumlarda taahhüt ettikleri sermaye miktarlar ına ulaşamamaktad ırlar. Dahası bir fon tedârik kaynağı olarak başvurulan sermaye artt ı= talepleri ortaklarca karşılanmamaktad ır. Bu yüzden, kooperatifler s ınırlı finansmanla faaliyetlerini başan ile sürdürememektedirler. Öte yandan kooperatifler, kâr gözeten kurulu şlar olmadiklarından, gelir
fazlalıkları her bir üyeye, kooperatifle olan i şlemlerinin hacmi oranında dağıtılmaktad ır.
Bunun sonucu olarak da, üyeliklerini sürdürmeye yetecek miktarın d ışında bir sermayeyi
kooperatife yat ırnıa e ğilimi göstermemektedirler.
Ülkemizde 1163 say ılı Kooperatifler Kanunu uyar ınca, bir ortaklık pay ının ""azamI'miktan, bilindiği üzere 30.000Tl.d ır. Böyle bir tavan ın konulmasının nedeni kooperatiflerde ser8

DOÇ. DR' DURSUN BİNGÖL
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maye hakimiyetinin temerküz etmesidir. Bu do ğru ve yerinde bir dü şüncedir. Buna rağmen,
âzami ortaldık payının günün ekonomik şartları doğrultusunda ayarlanması , yükseltilmesi gerekir. Gerçi her ne kadar artt ırılması gerektiğini vurguluyorsak da, ço ğu kooperatiflerde üyeler, bugünkü âzami ortaklık payına dahi ulaşamamışlardır. Diğer yandan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde bir ortakl ık payının kamt haddinin 150.00 TL. olup Tarım Satış Kooperatiflerinde ise bu miktar 500.000 TL.d ır. Fakat aynı alanda faaliyet gösteren Pancar Ekicileri
İstihsalKooperatifinde kami ortakl ık payı, yukarıda belirttiğimiz ve özel kanunları bulunan
kooperatiflerin aksine 1163 Say ılı Kanun çerçevesinde âzaml 30.000 TL .d ır.
Görüldüğü gibi, faaliyet alanlar ı farklı kooperatiflerin de ğişik kanunlara tabi olmas ı, ortaklık payları konusunda ayrıcalıkların ortaya ç ıkmasma neden olmaktadır. Bu durumun ortak bir mevzuatla düzetilmesi yerinde olacakt ır. Aksi takdirde huldikun e şitlik prensibine
aykırılırk devam edecektir.
Kooperatiflerin yukar ıda belirttiğimiz iç finansman kaynakları dışında bilindiği it ı v,
yedek akçeler, da ğıtılmayan risturnler ve belirli amaçlarla kârdan ayrılan diğer fonlard ır.
Kuşkusuz, bunların finansman kaynağı olarak de ğerleri büyüktür. Ancak, özellikle öz-kaynakların büyük bir bölümünün sabit yat ırımlara yönlendirildiğini de unutmamak gerekir.
Bir kooperatifin amacı , ihtiyac ı olan finansman kaynağ mı kendi kendine yaratmakt ır.
Buna rağmen, ihtiyacın mâhiyetine göre d ış taynaklara da başvurmak zorunluluğu vard ır.
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'de geni ş halk kitlelerinin reel geliri dü şüktür. Gerek
kırsal kesimde yaşayanlarm, gerek küçük esnaf ve sanatkarlar ın, tek başı na konut sahibi olamayacakların kuracakları kooheratifler, yalnız kendi üyelerinin mali gücüne dayand ıkları
dirde, beklenen ölçüde etkili olamazlar. Bu durumda ek mâli kaynaklar harekete geçirilmeye
ç alış ılır .
Devlet Yard ımları :
Kooperatiflerin finansman ihtiyaçlar ının karş danmasında öz-kaynakları dışında en
önemli ve zorunlu kaynak. "Devlet Yard ırnları "dır. Elbette devlet yard ımlarının bir finansman kaynağı olmasından ziyade; kooperatif e ğiliminin yarat ılması kooperatifçilik e ğitim ve
öğretiminin yaygınlaş tırılması ; ortakların haklarının korunmak ve istismarlar ı önlemek üzere yasal düzenlemeler yap ılması şeklindeki devlet deste ği daha fazla önem arzetmektedir. Bu
konuda tart ış ma yapma, konumuzun sınırlarını aşmaktad ır. Belirtti ğimiz önemli destek d ışında devletin kooperatiflerin kurulu ş sermayelerine kat ı ld ığı , Hindistan, A.B.D. gibi baz ı yabanc ı ülkelerde görülmektedir. Bu ülkelerde kooperatiflerin süratle faaliyete geç melerine imkân verilmi ş bulunmaktadır.
Devletler, sermayeye kat ılmaktan başka şekilde değuşuk usâller denenmektedir. Do ğrudan doğruya bir yardım niteliğinde olmamakla beraber, en az ından belirli bir hizmetin görülmesini finanse ederler veya dolayl ı yardımlarda bulunurlar.2
Ülkemizde, kooperatifçili ğin hukuki esası ve devletin bu konudaki fonksiyonu, Anayasamızın 171. maddesinden kaynaklanmaktad ır. 171. madde, şüphesiz kooperatifçili ğimiz
için bir ışıkt ır, bir ümittir. Devletin, Anayasam ızın koruyucu şemsiyesi alt ında bulunan koo-

9

DOÇ. DR. DURSUN BINGOL

pe
cy
a

peratiflere çe şitli şekillerde yardımları bulunmaktadır. Bunlar doğrudan doğruya para yardımı şeklinde olmaz salarda, para ile ölçülebilir mâl‘iyettendirler.
Ülkemizde kooperatifçilik hareketi 1163 Say ılı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatiftifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Kanunlar ı ile düzenlenmektedir. Bu kanunlar ve baz ı
vergi kanunları çerçevesinde kooperatiflere baz ı önemli muafiyetler tammaktad ır. Örneğin
422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesi uyar ınca bazı şartlar kooperatiflerin kukumılar vergisinden muaf tutulmaları ; gümrük muafıyetleri, baz ı vergilerde indirimler veya
muafiyetler v.b.. 3 Bunlar gerçekten kooperatifler için önemli say ılabilecek yard ımlar olup, bir
finansman kolaylığı olarak kabul edilebilecek yardunlard ır. Öte yandan Devlet, sahibi bulunduğu bankalar vâsıtasıyla özellikle Tarımsal alanda faaliyet gösteren baz ı kooperatiflere
düşük faizle kredi vermektedir. Ayr ıca değişik yap ıya sahip yap ı kooperatiflerine, Toplu Konut Fonundan devletin açt ığı krediler de devlet yard ımına örnek gösterebiliriz.
Krediler :
Kooperatiflerin kredi ihtiyaçlar ı , genellikle devletin kurdu ğu veya kurulu şun iştirak
ettiği bankalar, özel bankalar ve di ğer baz ı kuruluşlar arac ılığı ile karşılanır.4 Bu kurumlar
niteliklerine göre;
- Kooperatif birliklerine veya kooperatiflerine kredi açarlar,
- Kooperatiflerin sağladığı krediyi garanti ederek, finansman kolayl ığı saklarlar.
Ülkemizde özellikle bankalardan kooperatiflere kredi ak ışı , tarımsal alanda başarılı olmuştur. Bilindiği gibi tarımsal alanda kurulan kooperatifler, kar amac ı gözetmemekte, üyelerin sosyo-ekonomik geli ş melerini hedef almaktad ırlar. Bu nedenle, bilhassa dü şük faiz
sözkonusu olmad ığı için, kooperatifler büyük zorunluklar olmad ıkça bile, kredileri geri ödemekte güçlük çekmektedirler. Bu olumsuz faktörler nedeniyle kooperatifler, günümüzde m'all
sorunlarla yüz yüze gelmektedirler.
Diğer yandan tarım kesiminde aynı konuda faaliyet gösterek ortaklarm ın tarım araç ve
gereçlerini temin amac ıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatiflerine; Ziraat Bankas ı kanalıyla,
örneğin, 1983 y ılında 101.8 milyar liral ık kredi kulland ırılırken Pancar Ekicileri İstihsal
Kooperatifleri bu imkan mahrum b ırakılmakta, kooperatifler aras ında ayrıcalıklara sebebiyet
verilmekte ve bu nedenle de kooperatif faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. K ısaca,
ülkemizde tar ımsal alanda amaçları aynı fakat faaliyet alanlar ı değişik bu kooperatifler, farklı finansman kurulu şları ile muhatap olmaktalar, farkl ı miktar ve faiz uygulamalar ıyla kredi
alabilmektedirler. Bu durum ise, ülkede tar ımsal alanda ve dolay ısıyla bu alanda kurulan
kooperatifler için tutarl ı bir politikanın bulunmadığını ortaya koymaktadır.
Tarım alanı dışında kurulan, özellikle tüketici kooperatifleri ise, herhangi bir finans
kurulu şundan mahrum bulunmaktad ırlar. Bu tür kooperatifler, kendi aralar ında bir birlik
meydana getiremedikleri ve kredi alma imkan ına sahip olamad ıkları için fonksiyonlarını ifa
edememektedirler. Halbuki, 1982 Anayasası 'nın Tüketicilerin Korunmas ıyla ilgili 172. maddesi gereğince; tüketim kooperatiflerinin hem devletçe, hem de kredi kolayl ıkları sağlanarak
ilgili kuruluşlarca desteklenmeleri zorunludur. Özellikle serbest piyasa ekonomisinin uyguland ığı ve enflasyon oranının yüksek olduğu bir ortamda tüketicilerinin kooperatifler kurmak suretiyle ihtiyaçlar ını doğrudan üreticiden sağlamaları kaç ııııılmazdır. Bunun için bu
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alanda kooperatifle şme eğilimini ve eğitimini sağlamak, bunların çeşitli kademelerde örgütlenmelerini temin etmek, bunlara teknik ve mu. yardımda bulunmak devletin Anayasal ödevidir.
Diğer yandan, toplu konut alanında kurulan kooperatifler son y ıllarda yoğunluk kazanmış ve baz ı başarılı örnekleri günümüzde görülmeye ba şlanm ıştır. Ancak, yap ı kooperatifleri, diğer tür kooperatiflere nazaran farkl ı özelliklere sahip olup, bugün ülkemizde daha ziyade orta gelirli ki şiler tarafından kurulmaktad ırlar. Bu nedenle toplu konut amac ıyla kurulan yap ı kooperatifleri, finansman ihtiyaçlar ını kendi üyelerinin katkıları yanında, kredi veren çeşitli kurulu şlara başvurmak suretiyle karşılamaya çal ışmaktad ırlar. Bugün yap ı kooperatifçiliğinde en önemli destek Toplu Konut Fonundan aç ılan kredilerdir. Ancak bugün
maalesef fiat art ış ları sonucu konut inşaat ı maliyeden hızla yükselirken kredi limiti maliyetlerin % 50'sinden daha az bir k ısmını karşılar duruma gelmiy ve faiz oranlar ı da yükselmiştir.
Genellikle memur, i şçi ve emekli kesiminin üye oldu ğu bu kooperatiflerin finans ihtiyac ınm
karşılanması, daha kolay şartlarla sağlanması ve kredi limitlerinin artt ırılması zorunludur.
Kooperatifler, ortaklar ının ekonomik ve sosyal geli şmelerini sağlamak, iktisadtliki
prensibine göre faaliyetlerini yürütmek amac ıyla ihtiyaçları olduğu fonların, yukarıda belirttiklerimiz d ışında; tahvil ç ıkarmak, tasarruf mevduat ı toplamak, ülke d ışı kaynaklardan
elde edilenler vasıtasıyla da karşılanması mümkündür. Ancak ülkemizde bu tür finansman
kaynakları çok önemsiz kalmakta ya da uygulamada sözkonusu olmamaktad ırlar.
Finansman kaynağı ne olursa olsun, temin edilen kredilerin elde edilen yard ımların nasıl kullanılacağını bilmek, bunları en etkin bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Örne ğin,
daha önce ald ığınız krediyi vadesi gelince geriye ödememiz zorunludur. E ğer ald ığınız krediden kanıt şekilde yararlanm ış iseniz, bunu geriye ödemeniz güçle şir. Bunun için ölçülü
bir finansman politikası izlemeniz gerekir. Bu konuda politika olu şturuken şu noktaları göz
önünde bulundurmak gerekir: 5
"1- Ödeme Gücü: Borç sermayesi varl ıldarca karşılanacak ölçüde olmal ıdır. Diğer yandan, çok yüksek karşılık oranından kaç ınılmalıdır. Aşırı sermayelendinne, ortaklığ a, pahal ıya mal olur.
2- Kararlılık: Sermaye, niteliği aç ısından, de ğişmez bir likidite durumu sağlamalıdır.
Süresi dolan borçları ödeyebilmek için, varl ıklar kaloyca paraya çevrilebilir nitelikte olmalıdır.
3- Finansman sürecinde. öz sermayenin oran ını sürekli olarak artt ırarak uzun ve orta süreli finansmanda kendine yeterli olmak; Kooperatifler en az ından değişmez varl ıklann finansmanın' öz-sermeyaden sa ğlamalıdırlar. Kredi ortakl ıklarında, öz sermayenin, bilanço
toplam ının % 10'undan çok olmas ı istenir. Tüm bu amaçlara ulaşmak için kooperatiflerin bir
finansman planı olmal ı ve plan ile uygulama sürekli olarak denetlenmelidir."
Diğer i ş letmelerde olduğu gibi kooperatif i şletmelerde de finansman politikas ı ve palnlaması büyük bir önem arzetmektedir. Ancak, finansla yönetimle birlikte denetimi de üzerinde durulması gereken bir konudur.
KOOPERATİFLERDE DENETIM
Denetim fonksiyonu, i şletmede di ğer fonksiyonların neyi, nasıl ve hangi ölçüde ba şar11
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d ığmı araştıran ve belirleyen bir yönetim faaliyetidir. Denetim faaliyetlerinin en önemli amacı, işletme faaliyetlerinin yürütlmesinde iktisadflik prensibinin uygulanmas ı nın sağ lanmasıdır.6
Denetim olmaksız ın herhangi bir i ş letmenin başarıya ulaşması düşünülemez. Kald ı ki,
toplumsal bir olay olan ve toplum kalk ınmasına hizmet eden kooperatiflerin daha titiz bir
denetimden geçmeleri gerekir. Denetim, sadece bir suistimalin varl ığını hat ırlatmamalıdır.
Denetim, kooperatifin gelecekte, idari', mâlii ekonomik ve e ğitim yönünden zaman ın teknik
ve bilimsel yöntemlerini takiple yeni bir plân ve proje ile kal ıcı ve sürekli bir baş arı grafiğini
çizmesine neden olur.
Denetimde ana amaç idari, mâll" ve ekonomik aç ıdan olmak üzere, kooperatiflerin çalışmalarını ıslah etmek, genellikle ticâri ve mâli bilgi ve deneyime sahip olmad ığı düşünülen
ortaklarm menfaatlerini ve özellikle kooperatifle ili şkisi bulunan üçüncü kişilerin haklarını
konımaktır. 8
Bu durumda, kooperatiflerin ülke ekonomisinde kendilerine dü şen görevleri yerine getirebilmeleri ve geliş me gösterebilmeleri için denetimin gerekli oldu ğunu kesinlikle belirtebiliriz. Denetimin ne oldu ğu, bundan ne gibi faydalar sa ğland ığı , ancak i şlerin aksaması halinde aç ık bir şekilde ortaya ç ıkar. Denetim, kooperatif şeklindeki kuruluşun varlığma denge, huzur ve istikrar getirecek şartlar ı yaratarak, modern yönetimin kurulmas ını kalaylaştıracak ve böylece de bütün ortaklar için güzel ufuklar ın aç ılmasına hizmet etmi ş olacakt ır.9
Aç ıklamalanrruz ışığı altında diyebiliriz ki; denetim, kooperatiflerin yöneticilerini ayd ınlatmak, çalış malarmı ıslah etmek, genellikle iktisa'a ve mali' bilgi ve deneyime sahip olmadıkları düşünülen ortaklarm menfaatlerini korumak yöntindedir.
Diğer yandan denetim, sadece geçmi şe tekabül etmez, fakat ayn ı zamanda gelecekle
plan ve faaliyetlere d e yönelik olmal ıdır. Bu nedenle ülkemizde de, gerek s ınırlı imkanlara sahip olan kooperatif ortaklarm ın menfaatlerini korumak, gerek kooperatiflerin ülkenin
ekonomik ve sosyal geli şmesindeki rollerini artt ırmak, gerekse kooperatiflere verilen kredilerin geriye dönüşünü sağlamak için bir fonksiyon ifa etmesi zorunludur. E ğer denetimi yapan
kurulu ş veya kişiler, bu ruha sahip de ğillerse, denetimden beklenen yarar sa ğ lanamaz. Denetim, sadece bilinçli veya bilinçsiz olarak yap ılan hatalar ı ortaya ç ıkarmaz, fakat ayn ı zamanda o, daha iyi, daha do ğruyu gösterir ve bu nedenle de e ğitici bir nitelik ta şır. Ancak,
ülkemizdeki kooperatifçilik hareketinde yöneticiler, ortaklar ve kooperatifle ili şkisi olan kurulu ş ve kişiler olarak mükemmel oldu ğumuzu söyleyemeyiz.
Ülkemizde denetleme fonksiyonu çok de ğişik kişi ve kurulu şlar taraf ından; m'alt, ekonomik ve idâri alanlarda ifa edilmektedir. Kooperatiflerin tutarl ı bir politika çerçevesinde
yönetilmeleri, hedeflerine ula ş abilmeleri, kooperatifler aras ında koordinasy onun sa ğlanabilmesi ve ortaklarm daha iyi bir şekilde menfaatlerinin korunabilmesi için farkl ı ve çok miktardaki denetleme yerine; merkezi bir örgütün üzerinde durulmal ıd ır. Aynca, denetlemeyi yapacak bütün görevlilerin, kooperatifçilik konusunda çok iyi e ğitilııı eleri ve bunlara kooperatifçilik bilincinin verilmesi zorunludur.
SONUÇ
Gelişmekte olan ülkelerde kooperatiflerin, özellikle tar ımsal alanda kurulanlar ın, fı-
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nansman sorunu, bugün ve gelecekte çözümlenmesi gereken sonuçlar ın en önemjilerinden birisidir. Ülkemizde de kooperatiflerimiz için bu sorun önem arzetmektedir. Kendi kendine yeten kooperatif say ısı pek azd ır. Kooperatifler, i şlevlerini yerine getirebilmeleri için d ış finansman kaynaklarma ba şvurmak zorunda kalmaktad ırlar. Özellikle tar ım kesiminde; amaçları aynı fakat faaliyet alanlar ı farkl ı kooperatifler, de ğişik finans kurulu şlarıyla muhatap
olmakta, farklı miktar ve faiz uygulamalar ıyla kredi almaktad ırlar. Tarım alanı d ışında kurulan özellikle tüketim kooperatifleri daha güçlü hale gelmek amac ıyla üst birlikler oluş turamadıldan gibi bir finans kuruluşundan mahrum bulunmaktadırlar. Bu durum ve kooperatifçilik mevzuat ının dağınıklığı , adil olmayan uygulamaları ortaya ç ıkarırken, devletin ve benkaların bir y ılda kooperatiflere açt ıkları kredi, bunlardan sağlanan fayda, denetim ve bu kredilerin geriye dönüşü çok dağınık ve sağlıksız olmaktad ır. Ayrıca bunlar, ülkede tutarl ı bir
kooperatifçilik politikas ının uygulanmasını engelleınekte ve zaman kaynak ce f ırsat israflarına büyük ölçüde yol açmaktad ırlar. Bu şartlar altında; kooperatiflerin ülke kalk ınmasındaki katkılarını artt ırmak için mevzuat ve örgütlendirme yönünden oldu ğu kadar, Devlet e ğitimci, yol gösterici ve denetliyici rolünü planlı ve verimli bir şekilde yaparsak, sürekli ve etkin bir kooperatifçilik politikası belirlenmelidir. Ayrıca, Amerika, Avrupa ve Asya'da bulunan birçok ülkede hiçbir zaman ba şarısızlığa uğramam ış KOOPERATİFLER BANKASININ
kurulması için devlet, maden' ve teknik yard ımda bulunmal ıdır.
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KONU: "Kar ınca Kooperatif Postas ı ",
"Kooperatifçilik" adl ı dergiler.

Türk Kooperatifçilik Kurumu (Mithatpa ş a Cad. 38/A YenişehirAnkara) taraf ı ndan yay ı mlanan a ş ağıda ad ı yaz ıl ı dergiler, 1739 say ılı
"Milli Eğitim fen ı el Kanunu"nun 55. maddesi gere ğ ince incelenmi ş , ortaöğretim ö ğ retmen ve ö ğ rencilerine duyurulmas ı eğitim ve öğretim aç ısından sak ıncal ı bulumnam ışlard ı r.
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FİNANSMAN

Dr. Mustafa DOYUK*

Finansman ,
Kooperatifçilik faaliyetlerinde finansman konusu, kooperatifçili ğ in geli ş mesini ve yayg ın [a ş ması n ı etkileyen en önemli faktördür. Bilindi ğ i gibi kooperatifler birer ekonomik i ş letrnedir. Ekonomik faaliyet yapabilmek için ilk olarak sermaye te şekkülü gereklidir. Kooperatifler kendilerinden beklenen görevleri gerekti ğ i şekilde yapabilmeleri için sa ğ lam bir mali yap ı ya sahip olmal ı d ı r. Çünkü mâll- kaynaklar ın yeterli olmad ığı durumlarda ekonomik faaliyetler ba şar ıs ı z olmaktad ı r. Bütün gerçek kooperatiflerin esa's amac ı nüfUsunun ya şama seviyesiniyükseltmek ortak çaba ile ekonomik ve di ğer aksakl ı klar ı n ortadan kald ır ı lması düş üncesidir. Bir kooperatifin mâlt temelleri ne kadar kuvvetli olursa etkisi ve faydas ı o oranda
artar. Bu kuvvetli yap ı kooperatiflerin kendi içlerinde olu şmal ı d ı r. Di ğer bir ifâdeyle kooperatif ler önce ortaklar ın ın gücüne inanmak ve ona dayanmal ıd ı r.
Finansman Kaynakları :

Kooperatiflerin iki türlü sermaye kayna ğı vard ı r. Bunlar
1- Öz Kaynak
Il- Yabanc ı Kaynak
Kooperatiflerin öz kaynaklar ı ortaklar ı n ı n finansman güçleri ile ilgilidir. Bütün koopera-
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tifçilik faaliyetlerinde kooperatiflerin finansman ı ortaklardan sa ğ lanan i ştirak paylar ı ile
meydana getirilmi ştir. Ba ş lang ı çta toplanan bu i ştirak paylar ı kooperatiflerin yegane sermaye kaynaklar ı n ı n olu şturmu ştur. Di ğer kaynaklar ise yedek akçeler, da ğı t ı lmayan risturnlar
ve diğer fonlard ı r.
Yabanc ı kaynaklar olarak kasarruf tevdiat', tavhil ihrac ı , devlet yard ı mlar ı ve kredilerin
saymak mümkündür.
Ş imdi kı saca bu kaynaklar ın mahiyetine, hangi şekilde ve hangi şartlarda sa ğ land ığı n ı
aç ı klamaya çal ışal ı m.
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1- özkaynaldar
a- Ortakl ık Paylar ı :
Ortakl ı k paylar ı kooperatiflerin öz sermaye kaynaklar ı n ı n en önemlisini te ş kil eder.
Kooperatiflerin kurulu ş u sı ras ı nda veya sonradan ortaklar ı n alm ış oldu ğ u i ştirak paylar ı d ır. Kooperatif sermayesi bu kat ı lma paylar ı n ı n toplam ı ile meydanl ı gelir.
özellikleri itibariyle s ı n ı rl ı ve olarak üye kabul eden yap ı kooperatifleri gibi baz ı kooperatifler hariç kooperatif sermayesi esas itibariyle de ğ i şebilme karakterini ta şı maktad ı r.
Yani kooperatif sermayesi yeni ortaklar ın kabrilü yahut ek ortakl ı k paylar ı n ı n al ı nmas ı ile
kendili ğ inden artar. Di ğer taraftan üyelerden bir k ısm ı n ı n ihraç yolu ile, istifa ile veya vefat ı yla azalması sonucunda kooperatif sermayesi azal ı r. Bu hususlar ortakl ı k paylar ı n ı n mâhiyetin i te ş kil etmektedir.
Kooperatiflerde ortakl ı k pay ıar ı sermaye ş irketlerindeki hisse senetlerine göre özellikler arzeder. Sermeya ş irketlerindeki hisse senedi her şeyden önce hem riziko ta şı yan hem de
şirket kar ı ndan pay bekleyen bir yat ır ı md ı r. Kooperatiflerdeki i ştirak pay ı veya ortakl ı k pay ı ise bunun tam aksine, kooperatifin kendisinden hizmetleri en iyi şekilde yapabilmesi için
ihtiyaç duyulan mali kaynaklara her orta ğı n yapm ış olduğ u bir kat ı l ı mdir.
Sermaye şirketinin hisse senedine kar şı l ı k kooperatifin i ştirak sermayesinin bu özel
rolü ş u özelliklerden dolay ı daha iyi anla şı lmaktad ı r.
a) Kooperatiflerin bir anlamda şah ıslar toplulu ğ u olması keyfiyeti ortakl ı k paylar ına
bir
özellik kazand ı rmaktad ı r. Ortakl ı k pay ı ortakl ı k s ıfat ı gibi şahsidir ve nama yaz ı k.
ayr ı
Kooperatifin müsadesi olmadan kimseye devdemez.
b) i ştirak paylar ı beklenen hizmetelere kar şı l ı k kooperatife verilmi ş bir avans mahiyetindedir. Dolay ı sı yla hisse senetleri spekülasyon vas ı tas ı yap ı lamaz. Kooperatif hisse senetleri ödenirken sat ı n al ı nan de ğerden kooperatifçiye tediyesinin sebebi budur. Hatta baz ı geri
verme olay ı nda sermeya zarara u ğ rad ı ysa hisseye tekabül eden zarar k ı sm ı kesintiye tabiîtutularak ödeme yap ı l ı r.
c) Kooperatif i ştirak sermayelerine temettü verilmez. Bunlara sadece s ı n ı rl ı ve sâbit
bir faiz verilmesi dü ş ünülebilir.
d) Her orta ğı n kooperatifin yapmas ı nı istedei ğ i masraflara uygun oranlarda kooperatif sermayesine kat ı lması uygun ve me şru kabul edilir.
b- Yedek Akçeler
Kooperatiflerin öz kaynaklar ı fasl ı ndad ı r. Yedek akçeler ilerde muhtemel zararlar ı kar-
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şı lamak ve te şebbüsün mali bünyesini kuvvetlendirmek, netice olarak üçüncü şah ıslar nezdinde kooperatifin itibar ın ı art ı rmak amac ı yla ayr ı l ı rlar. Yedek akçeler lehte fiat fark ı ndan ayr ı l ır. Kooperatiflerin y ı l sonunda gerçekle ştirilmi ş olduğ u lehte fiat farklar ı genel kurulun tasarrufu alt ı ndad ı r. Kooperatifler kanununun 39. maddesine göre gelir gider fark ı n ı n en az %
10 unun yedek akçeye ayr ı l ı r ve bu sa ğ land ı ktan sonra üst taraf ı ortaklara da ğıtalabilir.
Yedek akçelerin kime âit oldu ğ u konusunda farkl ı ülkelerde farkl ı görüş ler vard ır.
Ancak bizim kooperatifler kanununun 59. maddesinde oldu ğ u gibi ortaklar ı n hiç birinin yedek akçeler üzerinde şahsi' haklar ı olm ı yacağı ve yedek akçenin ortaklar aras ı nda pay edilemiyece ğ i görü ş ü a ğı rl ı k kazanmaktad ır.
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c- Dağıtılmayan Ristıırlar
Kooperatiflerde her faaliyet y ı lı kapand ı ktan sonra her orta ğı n hakkı olan risturnlar bir
kı sm ı , baz ın tamam ı kooperatifçe de ğı t ı lmayarak kooperatife b ı rakı lı r. Kooperatife b ı rak ı lan risturnlar ı n tamam ı "münferit yedek akçeleri" te şkil eder, Kooperatife b ı rakı lan her r i ı sturn, ortak taraf ı ndan yat ır ı lm ış bir "mevduat" veya verilmi ş bir borç para gibi dü ş ünülür.
Da ğıt ı lmayan ristunlar ya ortaklara verilen bir cüzdana i ş lenen yahut her ortak ad ına kooperatife aç ı lan bir hesaba kaydedilir. Her iki durumda da ilgili orta ğa faiz tahakkuk ettirilebilir. Ortak yedek akçelerinde ise faiz söz konusu yap ı lamaz. Risturnlar için tesbit edilen vade
olduğ u zaman ilgililere geri verilmeye ba şlan ı r. Bu arada yeni risturnlar da duruma göre kooperatifte tutulmaya devam edilir.

d- Diğer Fonlar Karşılıklar;
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Kar şı l ı klar belli olmayan bir rizikonun kar şı lanması ,için ancak s ı n ı rl ı bir oto finansman olabilir. Ancak vergisiz bir kar şı l ı k tesisinin maliyecilere aç ı klanması zor olmaktad ır. Bu
yüzden sı n ı rl ı kalmaktad ı r.
Kooperatifler kanununun 38. maddesine göre ortak d ışı i ş lemlerden elde edilen has ı la
dağıt ı lmayarak kooperatifin geli ş mesine yar ıyacak i ş lerde kullan ı lmak üzere özel tonlarda
toplan ır. Dolay ısiyle yedek akçeye de aktar ı lması sözkonusu değ ildir.
Kooperatiflerin özkaynaklar ı nı te ş kil eden ve besleyen di ğer bir yol sermaye atr ı m ıd ır.
Sermaye art ı m ı ya y ı l sonunda elde edilen olumlu sonuçlar üzerinde belli bir pay ı n sermayeye eklenmesi, ya da ek ödemeler yap ı lmas ı suretiyle olur.
Kooperatifçilik faaliyetlerinde sermayeye verilecek faiz kanunla s ı n ı rland ı r ı lm ış olduğ undan hisse senetleri orta ğa özel bir hak sa ğ lamayaca ğı ndan sermaye art ı r ı m ı orta ğa cazip
görünmez. Kooperatif ort ığı n ı n çebinden para ç ı kt ığı n ı n hissettirmemek için sermaye artt ı r ı m ı daima ortaklara verilen risturnlar üzerinden ayr ı lacak paylarla gerçekle ştirilir. Bu yüzden özellikle tüketim kooperatiflerinde sermaye artt ır ı m ı sade bir oto finansman metodu olmaktad ı r.
Kooperatiflerin oto finansman oran ı sat ış tutar ı nı n yüzde 0.70 ile % 1 i aras ı nda bulunur. Bat ı ülkelerinde tüketim kooperatifleri yat ı r ı mlar ı n ı n %90-95 ini oto finansman metoduyla gerçekle ştirmi ş lerdir. Ş urası gerçektir ki y ı l sonundaki lehte fiyat fark ı hiç değ ilse
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gerekli amortismanlar ı ç ı karacak kadar olmal ı ki oto finansman mümkün olsun. Kooperatiflerin uygulad ığı veya uygulayaca ğı aktif fiyat politikas ı (piyasa fiat ı na sat ış ) risturnu azalt ır
dolayı sı yla oto-finansman imkanlar ı n ı azalt ı r.
Amortismanlar
Kooperatiflerin finansman ı nda amortisman önemli bir yer tutar. Amortismanlar bir gider olarak dü ş ünüldüğünden da ğı t ı ma tabi kazanç içine girmezler. Ekonomik anlamda amortisman sabit de ğerlerin finansman mallar ı na kar şı lı k yeni de ğerler kazanmak için ayr ı l ı rlar.
Kooperatiflerde amortismanlar genellikle dü şük tutuldu ğ undan s ı n ı rl ı bir kaynak olma durumundad ı r.
Il. Yabanc ı Kaynaklar :
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Kooperatiflerin faaliyetleri için gerekli olan sermayeyi bulma imkanlar ı ba ş langı çta ortaklar ı n mali güçleri ile yakı ndan ilgilidir. Özellikle yeterli öz kaynaklar ı toparl ı yamadan süratli bir geli ş me e ğ ilimi gösteren kooperatiflerin büyüme, yeni tesisler, yeni ihtiyaçlar ve teknik yen ilikler için yabanc ı kaynaklara ihtiyac ı olur.
Kooperatif ortaklar ı n ı n amacı kendi te şebbüslerinin sahibi olmak dolay ı s ı yla kooperatifi
mümkün oldu ğu kadar yabanc ı paradan uzak tutmak olmal ı dı r. Bu yüzden borç para al ı rken
bu paran ı n kooperatif çal ış malar ına h ı z verip veremeyece ğ i, ihtiyaçlar ı kar şı lay ı p kar şı layamayaca ğı ve son olarak borcun geri ödenmesi imkanlar ı iyi hesaplanmal ı d ı r.

a- Tasarruf Tevdiat'
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rt kaynak arayan kooheratiflerin ba ş vurduklar ı en yak ı n kaynak bizzat kendi ortaklar ı d ır. Özellikle ortak say ıs ı kalabal ı k olan tüketim kooperatifleri gibi kooperatifler ortaklar ı na vadeli veya vadesiz olarak tasarruf tevdiat ı na te şvik ederler ve böylecede yeter kaynak temin etmi ş olurlar. Bu metod bat ı l ı ülkelerde de en çok ba ş vurulan bir metod olmakla beraber yeterli durumda olmamaktad ı r.
Kooperatif tasarrufunun geli şmesine engel te ş kil eden konular ı iki noktada toplamak
mümkündün.
1. Hemen hemen her ülkede mevcut olan enflasyon, uzun vadeli yat ı r ı mlar konusunda
tasarruf sahibinide bir güvensizlik duygusu yaratmaktad ı r.
2- Devletin özellikle para ve krediyi kontrol etmek amac ı yla mevzuat alan ı na getirmi ş
oldu ğ u bir takı m sı n ı rlay ı c ı tedbirler de tedirginlik do ğ urmaktad ı r.
Bat ı l ı ülkelerdeki kooperatifler tasarruf sahiplerinenin bu sayd ığı m ız nedenlerden dolay ı güvensizlik duygular ın ı giderebilmek için baz ı usuller kabul etmi ş lerdir. Mesela istikraz ı n
vadesine göre paran ı n dü ş ü ş değeri gözönüne al ınarak tedrIti olarak artan primli istikraz
tahvilleri ç ı karmak. Bat ı l ı ülkelerdeki kooperatifler sermaye temininde k ı sa ve uzun vadeli
olarak "kasa bonosu" ustı lünü kullanmaktad ı rlar. Bir nevi borç senedi olan kasa bonosu karşı l ığı nda sa ğ lanan paralar genellikle kooperatiflerin k ısa vadeli ve acil i ş lerinin görülmesi için
kullan ı lmaktad ı r. Al ı nan bu paralara belli bir oranda faiz uygulanmaktad ı r.

KOOPERATİFLERİ N DENETIM/ VE FINANSMAN

b- Tahvil ihrac ı :
Kooperatifler ihtiyaç duyduklar ı paray ı temin etmek amac ı yla uygulad ı klar ı usullerden
birisi de tahvil ç ı karmakt ır. Ç ı kar ı lan tahvillerin ta şı d ığı şartlar ülkelerin ekonomik yap ı ve
durumlar ı na göre değ i ş mektedir. Genellikle tahvil uygulamas ı sonunda enflasyon üzerinde
bir faiz uygulamas ı esas olmaktad ı r.
c- Devlet Yard ımları
Sermayeye Kat ılma:
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Sosyal ve ekonomik sebeplerden dolay ı kooperatiflerin denetlenmes; gerekti ğ i durumlarda devlet kooperatif kurulu ş lar ı n ı n kapitaline katkı da bulunmaktad ır. Böylece kooperatiflerin süratli faaliyette bulunmas ı imkan ı sa ğ lanmış olur. Bu tip uygulamay ı ba şta Hindistan
olmak üzere bir k ıs ı m ülkelerde görmek mümkündür.
Bu tip uygulamalarda devlet kooperatiflerin i ş lerine kar ı ,,,imayı esas almakta ve kooperatifler durumlar ı n ı kuvvetlendikleri zaman yava ş yaya ,. <'eri ödemeler vas ı tas ı yla yap ı lan
,

yard ı mı n alı nmas ı sağ lanmıştı r.
Devletin Di ğer Yard ımları

Devletler kooperatifçili ğ i desteklemek üzere sermayeye kat ı lmaktan ba şka dolayl ı ola, rakta yard ı mda bulunrular. Bunlar:
- Kooperatifçilik e ğ itimine ve kooperatifçilik çal ış malar ı na devletin kat ı lmas ı
- Kooperatiflere aç ı lan kredilere dü ş ük faiz uygulaması veya kredi faizlerinin bir k ı sm ı n ı ödemesinin devletin üstlenmesi
- Teknik yard ı m ve teknik eleman sa ğ laması d ı r.
Ülkemizde uygulamada gerek kooperatifler kanunu, gerekse Tar ı m Kooperatifleri ile
ilgili kanunlar, kooperatif lere baz ı vergi bağışı kl ı klar ı tan ı m ış lar.

Krediler
Kooperatiflerin para bulma konusunda günün ekonomik şartlar ı na göre gerekti ğ i zaman
uyum sa ğ lama ve baz ı ferakı rlara katlanmalar ı gereklidir. Kooperatiflerin gerekli paray ı sağ lama konusunda fazla borçlanmalar ı arzu edilmekle beraber borçlanma yapt ı klar ı zaman makul bir faiz ödemeleride dü şünülebilir. Ayr ı ca kooperatiflir üyelerinin tasarruflar ı n ı kooperatiflere çekmek amac ı yla i ştirak paylar ı na ödeyecekleri faiz oran ı n' çok fazla olmamak kayd ı yla makul ölçüde art ırabilirler.
Banka Kredileri
Krediler vadesine göre, dolas ı y ı la kullanı lacağı yere göre bir bak ı ma üç guruba ayr ı l ırlar, Bunlar, uzun vadeli, orta vadeli ve k ı sa vadeli kredilerdir. Uzun vadeli krediler genel ola1 rak gayri menkul ve tesis malzemesi sat ın almak için kullan ı l ı r. Orta vadeli kredilerin cevap
verdiğ i ihtiyaçlar çe şitli ve kar ışı kt ı r. K ısa vadeli krediler ise te şebbüslerin ticari i ş lemlerini
besleyen krediler durumundad ı r.
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Kooperatiflerin kredi ihtiyaçlar ı daha ziyade orta ve uzun vadeli yat ı r ı m kredileri türündedir. De ğ i ş ik ülkelerdeki kooperatifler bu gibi kredi ihtiyaçlar ı n ı bankalardan sa ğ lamakta
güçlük çektiklerinden kendilerini mahsus kredi kurumlar ı kurmu ş lard ı r.
Kooperatiflere Mahsus Kredi Kurulu ş ları :
Genel olarak kooperatiflerin kredilendirmeleri konusu önde gelen bir konudur. Kredilendirme, bilhassa tüketim kooperatifleri için ayr ı bir önem ta şı maktad ı r. Çünkü tüketim kooperatifçili ğ i devaml ı olarak yat ır ı mlar ı gerektirir. Yat ı rı mlar ı n da gereken h ı zda yap ı labilmesi
için krediye ihtiyaç duyulmaktad ı r.
Önümüzdeki y ı llarda kooperatiflerin yat ı r ı m ihtiyaçlar ı n ı n artmas ı , bilhassa tüketim
kooperatifçili ğ i alan ı nda at ı lacak ad ı mlar ı dü ş ünerek kooperatifçilik hareketinin kendine
mahsus kredi kurumunun kurulu ş haz ırl ı klar ı yapmaya gerek vard ı r.
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Genel olarak kooperatifler uzun vadeli kaynaklar ve bilhassa özkaynaklar yönünden fakirdirler. Kooperatifçilerin kaynaklar ı da kooperatiflerin sermayesine kat ı lma imkanlar ı sı n ırl ı d ı r. Esasen kooperatiflerin sermayesine büyük oranda kat ı lmaya imkan vermek. Bu nedenle kooperatif kurulu ş lar ı yat ı r ı mlar ı için bir kooperatif bankas ı na müracaat etmek durumundad ı rlar. Kooperatif bankalar kazanç sa ğ lamak amac ı yla kurulmazlar. Bu bankalar mü ş terileri olan ortaklara hizmet etmeyi ilk planda tutarlar. Yeni ortaklar ı n ı n kredi ihtiyaçlar ı n ı
en iyi şartlarda kar şı lamak amac ı n ı güderler. Bu arada ortaklar ı na fikir vermek, bilgi vermek
ve çe ş itli yat ı r ı m imkanlar ı teklif etmek şeklinde de yard ı mcı olurlar. Bu aç ı dan kooperatif
kredi kurulu ş lar ı modern üniversal bankac ı l ığı n bu türünü olu ştururlar.
Kooperatif kredi kurulu ş lar ı modern pazarlama metodlar ı na uymal ı d ı r. Yani mü şterelerinin bilgi eksikliklerini ve özel sorunlar ı n ı gözden uzak tutmamak ve onlara komple bir
hizmet pro ğram ı sunulmal ı d ı r.
Kooperatif bankalar ı kooperatifçili ğ in ileri oldu ğ u ülkelerde Avrupa ve Amerika ülkelerinde kooperatif kurulu ş lar ı taraf ı ndan kurulmu ştur. Mesela İ ngiltere, Almanya, İ sveç, İ sviçre, Avusturya ve Fransada çe ş itli kooperatif kurulu ş lar ı kendi finansman kurumlar ı n ı kendileri kurmu ş lard ı r. Baz ı ülkelerde ise kooperatifçili ğ inin geli şmesini görev olarak kabul eden
hükümetler bizzat i şe kar ış m ış ve kooperatif kurulu ş lar ı için bir kooperatif bankas ı kurmu ş lard ı r. Bu gibi örnekleri İ talya, Finlandiya, Brezilya ve Bat ı bizaryada görmek mümkündür.
Ülkemizde henüz kooperatif kredi veren ve bir kooperatif bankas ı niteli ğ inde kurulu ş bulunmamaktad ır.
Kooperatif bankas ı kurulu ş u söz konusu oldu ğ u zaman konunun ülkenin ekonomik durumu ile yak ı ndan ilgili oldu ğ u ortaya ç ı kar, özellikle s ı kı para politikas ı uygulayan, bunun
sonucu olarak kredi taleplerinin fazla oldu ğ u dolay ı siyla kredilere fazla faiz uyguland ığı ülkelerde bir kooperatif sankas ı n ı n kurulu şunda güçlükler meydana gelmektedir. Asl ı nda kooperatif bankas ı kooperatiflerin sanayiye dönük büyük projelerini finanse edecek bir yat ı r ı mlar bankas ı niteli ğ i ta şı mas ı gerekir.
Kooperatif Bankasını n Yönetimi
Bir kooperatif bankas ı n ı n kurulmas ı nda yönetimin nas ı l olacağı önemli bir konudur.

KOOPERATIF LERIN DENETlivli VE FINANSMAN

Devletin her y ı l sermaye katkı sı nda bulunduğ u kooperatif bankas ı nı n yönetimi devletinmi
yoksa kooperatiflerin mi elinde bulunmal ı d ı r?
Devletin kurulu ş unu katkı da bulundu ğ u kooperatif bankas ı n ı n yönetiminde kooperatiflerinde temsilci bulundurmas ı gereklidir. Özellikle ülkemizde kooperatif bankas ı n ı n yönetiminde devletin söz sahibi olmas ı ba ş lang ı c durumunda yararl ı d ı r.
Kaynak Sağlama:
Bu kooperatif bankas ı nı n bankalar aras ı nda mevduat toplama yar ışı na girmesi, di ğer taraftan sermayesini genellikle uzun vadeli kredilerde kullanma pratikte güçlükler meydana
getirecektir. Bu bak ı mdan kooperatif bankalar ı na devletin kaynak sa ğ laması ortaya ç ı kmaktad ı r.
Denetim

n ı n pay ı büyüktür.

cy
a

Kooperatifler amaçlar ın ı gerçekle ştirebilmeleri için faaliyet gösterdikleri konularda başar ı sa ğ lamalar ı gerekir. Bu ba şar ıy ı kanun, ana sözle ş me, yönetmelik hükümleri ve bunlara
bağ l ı olarak genel kurul ve yönetim kurulu kararlar ı çerçevesinde çal ışı p i ş görmeleriyle ulaşırlar, Kooperatifin ba şar ıs ı nda, yöneticilerin mevcut mevzuatlara uymas ı yan ı nda bizzat
ortaklar ın kendileri, kooperatifin ve üst kurulu şun, denetim organlar ı ile ilgili kurulu ş lar ı -
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Kooperatif ortaklar ı genel kurul sonunda kanatlerini reyleri ile belirleyerek denetimlerini yapm ış olurlar. Genel kurul toplant ı lar ında seçilen denetleyiciler içinde yönetim kurulu
`• toplant ı lar ın ı izlemeleri, kay ı tlar ın zaman ı nda ve do ğ ru olarak i ş lenmelerini takip ve kontrolleri gereksiz problemlerinin ortaya ç ı kmas ı n ı önler.
İ lgili kurulu ş lar ı n yapacaklar ı denetimler ise ö ğ retici eksiklikleri giderici ve hatalar ı
önleyici yap ı da olmal ı d ı r. Kooperatiflere yap ı lacak devlet katk ı lar ı n ı n kooperatife zaman ı nda ula şabilmesi için kooperatifin hesap ve i şlemlerinin ve yönetiminin mevzuata uygun biçimde yürümesinin tesbiti gereklidir. Bunun için kooperatifin kamu denetimine aç ı k ve haz ı r
olmas ı laz ı md ı r.
Kooperatiflerin denetlendirdikleri konular ı ilk olarak iki ana ba ş l ı k alt ı nda inceleyebiliriz. Bunlar,
1. idari' Denetim
2. Malt Denetimdir.
l- idari Denetim :
Kooperatif yönetim faaliyetlerinin hangi düzeyde bulundu ğ unun, yönetimin mevzuata
uygun ve amaçlar ı gerçekle ştirecek nitelikte ba şar ı l ı olup olmad ığı n ı n ara şt ı r ı lmas ı ve tesbit
edilen yönetim hatalar ı n ı n giderilmesi için al ı nacak tedbirlerin belirtilmesi amac ı yla yap ı lan
denetime idari' denetim denilmektedir.
idârt denetim için kooperatiflerin amaçlar ı n ı gerçekle ştirmesini sa ğ layacak şekilde faa1 liyetlerin tesbiti ve tamam ı n ı n yap ı l ı p yap ı lmad ığı nı , faaliyetlerin gerekti ğ i şekilde yürütülmesine imkan verecek te ş kilât ı n kurulup kurulmad ığı n ı ara şt ı rmak gereklidir. Di ğ er taraftan
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kanunlar, karanameler, tüzükler ve yönetmelikler: Kooperatifin makro ve mikro planlar ın ı n
yap ı labilmesi ve gerekti ğ i şekilde uygulanabilmesi için ne derece yeterlidir. Kooperatif bu
aç ıdan da denetlenmeli ve mevzuatta eksik kalan veya uygulama sonucu de ğ i ştirilmesi icabeden hususlar varsa; bunlar ı n gerçekle şebilmesi için gerekli tedbir ve tavsiyeler tesbit edilmeli ve yöneticiler bu konuda ikaz edilmelidir.
İyi bir organizasyon için bilimlerin herbirinin amaçlar ı n ı gerçekle ştirmeleri için belirlenen görevlerini yapabilecek nitelikte olmas ı , birimler aras ı nda görev ve yetki kar şı l ı kl ığı ğı n ı n bulunmamas ı na ve organizasyonunun ekonomik olmas ı na dikkat edilmelidir. Bu şartlar ın varl ığı n ı n tesbiti için yap ı lacak denetimde özellikle ş u konular üzerinde durulmal ı dı r.
- Organizasyonda birimlerin say ıs ı yeterli midir?
- Amaçlar ı n tamam ı n ı gerçekle ştirmek için, birimler, görevleri kar şı layacak niteliktemidir?
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- Birimler en yüksek rand ı man ı verecek şekilde organize edilmi ş midir?
- Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklar ı nı n aç ı k ve dengeli bir tarzda tesbiti birimler
oran ı ndaki do ğrudan ve dolayl ı ili şkilerin aç ı kl ı kla belirtilmesi, birimler arası ndaki koordinasyonun sa ğ lanması mümkün olmu ş mudur?
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Di ğer taraftan kooperatifin karar organ ı olan ve politikas ı n ı tesbit eden yönetim kurulu
üzerinde de durmal ı d ı r. Yönetim kurulunun te şekkül tarz ı , i ş birliğ i anlay ışı , üyelerin kooperetifçilik konusunda bilgi ve yetenekleri ile görev anlay ış lar ı al ı nan kararlar ın isabet derecesi ve dolay ı siyle kooperatifin ba şar ıs ı aç ıs ından son derece önem ta şı maktad ı r.
İ darl denetimin en önemli konusu amaçlar ı n gerçekle şmesi için yap ı lması gereken i ş leri yürüten personelin durumudur. İ dartdenetimin sonuçlar ı bakı m ı ndan personelin gelece ğ e
güven duygusunu art ır ı c ı , refah durumunu imkanlar ölçüsünde art ır ı c ı , fizik ve masal gücü ile
bilgi ve görgülerini geli ştirici faaliyetler üzerinde durulmal ı d ı r.
M a-E Denetim

Mali denetim, kooperatiflerin blanço, Gelir-gider tablolar ı ile fon ak ış tablolar ın ı n yani
malistablolar ın ı n analizi yoluyla yap ı l ır. Mali' tablolar ı n analizi i ş letmenin mali durumunun,
malî yönden geli ş mesini yeterli olup oln i ığın ı mâlî tablolarda yer alan kalemler aras ı ndaki
ili ş kilerin incelenmesinden ibarettir. Kooperatiften fayda bekleyen ortaklar kurulu ş un mart
durumu ve faaliyet sonuçlar ı hakkı ndaki esasl ı bilgileri malttablolar ı n analizi ile alabilmekte
ve bunlar ı de ğerlendirerek kooperatif yöneticileri hakk ı nda kanaata sahip olmaktad ı rlar.
tablolar ı n analizi yoluyla yap ı lan denetim sonucu elde edilen bilgiler kooperatif yönetimi
ile ilgili çe ş itli problemlerin çözülmesinde idarecilere yol gösterici olmaktad ı r. Esasen mali'
,

tablolar belli geçici dönemler için haz ı rlan ı r. Dolayas ı yla bir kooperatifin öz varl ığı ve nihai
gelir gider durumu ancak tasfiye sonucunda anla şı l ır. Kooperatifin mali tablolar ve mali analizleri, kooperatifin yönetiminden sorumlu olanlar, ortaklar, finansman kurumlar ı ve kooperatifle ticari ili ş kide bulunan di ğer i ş letmeler için büyük önem ta şır.
Mali denetimi amaçlar ı na şu şekilde tasnif yapabiliriz.
a- Kooperatifin genel ekonomik durumu ile ba şar ı derecesini tesbit ve yönetime bu mak-
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satla yön vermek üzere yap ı lan mâlr denetim.
b- Kooperatifin yat ır ı m durumunu tesbit ve takip edilecek yat ı r ı m politikalar ın ı n belirlenmesi idareye tavsiyede bulunmak amac ı yla yap ı lan mâlr denetimi
c- Kooperatifin kredi ihtiyaçlar ı ve kaynaklar ın ı n durumu ve ortaklar ı na sağ layabileceğ i
ayni ve nakdi kredi imkân ve miktar ını tesbit amac ı yla mâlt denetim.
Mit denetim kapsam ı na göre:
- Stok analizi yolu ile yap ı lan mâltdenetim.
- Dinamik analiz yolu ile yap ı lan mâltdenetim.
olmak üzere iki bölümde incelenebilir.
Statik analiz yoluyla yap ı lan denetimde belli bir tarihte düzenlenmiy mâlI tablolarda
yer alan kalemler aras ı ndaki ili ş kiler incelendi ğ i halde dinamik analiz yoluyla yap ı lan denetimde birbirini takip eden dönemlerdeki mâlt tablolar ve tablolardaki kademelerin göstermi ş olduğ u de ğ i ş ikliklerin incelenmesi ile yap ı l ır.
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Mali denetim yapan kimsenin kooperatifin idârt bünyesinde veya d ışı nda bulunması bak ı m ı ndanda
a- İş letme içi denetçiler taraf ı ndan yap ı lan mâltdenetim.
b- İş letme d ışı denetçiler taraf ı ndan yap ı lan mâlt denetim.
olarak da tasnif edilebilir.
Mâlf tâblolar analizinde kullan ı lan rnetodlar genel olarak dört grupta toplan ı rlar. Bunlar;
Kar şı la şt ırmak analiz metodu
Yüzde metodu ile analiz metodu
E ğ ilim yüzdeleri metodu
Oranlar metodu
Kar şı la şt ırmak analiz fark ı tarihlerde düzenlenm ış mâlttablolarda yer alan kalemlerde
görülen değ i ş ikliklerin incelenmesi ve bu de ğ i şikliklerin değerlendirmesi ile yap ı l ırlar. Dinamik bir analizdir.
2- Yüzde analiz metodunda mâlI tablolardaki her kalem yüzdhirli ifâde edilir. Bu yüzde
ifadesi her kalemin toplam içindeki yüzde oran ı d ı r. Yüzde analiz metodu ile tekni ğ i ayn ı endüstri kolunda çe ş itli kooperatifler aras ı ndaki kar şı la şt ırma yap ı lmas ı na ve her endüstri koluna âit ortalama nisbetlerinin hesaplanmas ı na imkan vermesi yönünden yararl ı d ı r.
3- Eğ ilim yüzdeleri metodu, belli tarih ve dönemler aras ı nda mali tablolarda yer alan kalemlerdeki art ış veya azal ış lar ı ve bu de ğ i şikliklerin baz y ı l ı na kı yasla nisbt önemlerini aç ı kça
ortaya koyarak dinamik bir analiz yap ı lmas ına meydan öermektedir. Denetçiler mâlI tablolardaki kalemlerin göstermi ş olduklar ı e ğ itimleri inceleyerek olumlu veya olumsuz geli ş meler hakk ı nda sonuçlara varmaktad ı r.
4- Orantat metodunda kooperatiflerin karl ı l ığı ve verimlili ğ ini de ğerlendirirken mâlt
tablolardaki kalemler aras ındaki oranlardan yararlan ı l ı r. Bu metodda kalemler aras ında her
kalemin diğer kalemle kar şı la şt ı r ı lmas ı aç ısı ndan çok say ı da oran ç ı karmak mümkündür.
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12341-

Ancak esas olan ve kooperatif yöneticileri bak ı m ı ndanda önemli olan, kooperatifin borç ödeme kabiliyeti, mâlt bünyesi, karl ı l ığı , sermayesini ıı ve iktisâclt varl ı l ığı nı n verimli bir şekilde
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kullan ı p kullanmad ığı konular ı n ı aç ı klayacak bir faydas ı ve mant ığı yoktur. Esas amaç oranlar ın hesaplanmas ı de ğ il, bulunan oranlar ı n de ğerlendirilmesi ve yorurnlanmas ı d ı r.

Mâlî

tablolar ı n analizinde oranlar metodunu kullan ı rken ş u esaslar ı gözden uzak tutma-

mak gereklidir.
a- Analizde anlams ı z oranlar kullanmaktan kaç ı nmal ı d ı r.
b- Oranlar ın hatal ı bir şekilde yorumlanmas ı ndan kaç ı nmal ı d ı r.
c- Oranlar de ğerlendirilirken mevsimlik konjonktür hareketlerinin etkileri dikkate al ı nmal ı d ı r.
d- Oranlar yorumlan ı rken fiyatlardaki de ğ i ş iklikler dikkate al ı nmal ı d ı r.
e- Oranlar de ğ i ş ik kaynaklardan elde edilen bilgilerin ışığı alt ı nda yorumlanmal ı d ır.
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f- Bir kooperatifin oranlar ın ı de ğerlendirirken ayn ı endüstri kolundaki benzer kooperatiflerin oranlar ı ndan yararlanmak ve o endüstri kolundaki genel e ğ ilimler gösönünde tutulmal ı d ır.
g- Kooperatif[- - aras ı nda mukayeselerde oranlar ı n kullan ı lmas ı halinde kooperatiflerin
muhasebe tetbikatlar ı n ı n ve takip ettikleri politikalar ı n ayn ı olmas ı na dikkat edilmelidir.
h- Oranlar gelece ğe âit tahminlerde kullan ı labildikleri, bir konuda yol gösterici olduklar ı
sürece faydal ı d ı r.

Mâli Denetimin Ba ş arı

Şartlar ı :

Mâlt tablolar ı n analizi yoluyla yap ı lan denetimin ba şar ı l ı olabilmesi için ş u ön şartlar ı n
bulunmas ı gerekir.
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1- Mâlt tablolar ı n s ı hhatli bir şekilde haz ırlanm ış ve analize esas al ı nan bilgilerin do ğ ru
olması gerekir.
2- Gerek i ş letme içi gerekse i ş letme d ışı denetimde denetim arac ı olarak kulian ı lacak
hesaplarla ilgili olarak yeknesak bir hesap plan ı n ı n geli ştirilmesi zorunlu oldu ğ u gibi ayn ı
şekilde muhasebe denetiminin, özellikle i ş letme içi ve i ş letmeler aras ı mukayeselerde, en
önemli denetim araçlar ı olan finansal tablolar ile ilgili olarak tip blanço ve tip gelir tablosu
modellerinin tanzim edilmesi gerekir.
3- Mâlt tablolardaki terimler tam aç ı kl ığa kavu şturulmam ış olması düzenlenen blanço ve
gelir tablolar ı n ı n bir şekil birli ğ inden yoksun olmas ı , muhasebe verilerinin i ş letme analizlerinde kullan ı labilmelerinde önemli bir engeldir.
4- Mali' tablolar ı n sı hhatli bir şekilde yorumu için denetçilerin teori ve tatbikat ı n ı iyi
bilmesi gerekir.
5- Analize tâbi tutulan kooperatifin özellikleri ve âit oldu ğ u endüstri kolunun iyi bilinmesi gerekir.
6- İ nceleme dönemindeki genel ekonomik şartlar ı ve e ğ ilimleri tesbit edilmelidir.
7- incelenen kooperatifin üretim, fiyat, finansman, kar da ğı t ı m vb. muhasebe usullerin in denetçiler taraf ından bilinmesi gerekir.
8- Denetçiler iyi bir muhakeme, yaratma ve sezi ş kabiliyetine sahip olmal ı d ı r.
9- Analiz kooperatifin bi kaç oran ve yüzdesine bakarak o kooperatifin durumu ve faaliyet sonucu hakk ı nda kesin sonuçlara var ı lmal ı d ı r.
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KOOPERATİFÇİLİ K

Doç. Dr. Rauf ARIKAN*

1. Tarımsal Üretim, Kooperatifçilik ve Pazarlama
Bu yaz ıda kooperatifçilik ile pazarlama aras ındaki ilgi tarım ürünleri aç ısından ele almacakt ır.
Tarım ürünleri, ülkemizde irili ufakl ı 3.6 milyon sayıdaki tarım işletmesi dedi ğimiz ünite* A.V. Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi Bölümü
(XI. Türk Kooperatifçilik Haftasz'nda Adapazar ı 'nda verilen Konferans)
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lerde üretilmektedir. Tar ım i şletmelerinde üretilen ürünler pazarlama aç ısından aşağıda sıralanan kıstaslara göre grupland ınlabilmektedir.
1- Bitkisel ürünler
2- Hayvansal ürünler
3- Olduğu gibi tüketilen gıda maddeleri; et, yumurta, taze meyve ve sebze gibi.
4- İşlendikten sonra tüketilebilen sanayi hammaddeleri; bu ğday, yapağı, pamuk, tütün,
şeker pancarı , çiğ süt v.b. gibi.
5- Muhafazası , depolanması ve taşmması nisbeten kolay olan ürünler; bu ğday, baklagiller, antep fıstığı pamuk, süt tozu gibi.
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6- Muhafaza, depolama ve ta şınması güç veya masrafl ı olan ürünler; taze sebze ve meyveler ile tüm hayvans ıl ürünler
7- Talep aç ısından fiyat ve gelir esneklikleri yüksek olan lüks denilebilecek tar ım ürünleri; baz ı heçmetli peynirler, etler ve sanayi hammaddeleri gibi
8- Yine talep aç ısından fiyat ve gelir esnekleri düşük olan zorunlu gıda maddeleri veya
harcı derin ürünler; tah ıl ve tah ıl ürünleri, patates, so ğan, çiğ süt, yağısız peynir, bir
kısım bakliyat v.b. gibi.
9- Üretimi veya tüketimi y ıl içerisinde dalgalanma gösteren ürünler; daha çok yaz ın üretilen ve tüketilen meyve ve sebzeler, k ışın üretimi azald ığı halde tüketimi artan içme
sütü, yaz ın çok tüketilen yoğurt ve ayran bu gruba dahildir.
10- Daha çok d ış piyasaya yönelik olan tar ım ürünleri; pamuk tütün, f ındık, kuru üzüm
gibi geleneksel ihraç ürünlerimiz ile gül çiçe ği, haşhaş kellesi gibi ürünler.
11- Daha çok iç piyasada tüketilen tar ım ürünleri; tah ıl ve tah ıl ürünleri, şeker pancar!, süt
ve süt ürünleri gibi,
12- Taban fiyatlar ı uygulanması ve Devletçe sat ın alma gibi yoğun Devlet deste ğine konu
olan ürünler ( şeker pancarı , tütün, haşhaş , ayçiçeği, soya gibi) ile dikkate değer Devlet desteği görmeyen baklagiller, hayvansal ürünler, bal ıkç ılık ürünleri.
13- Daha çok ithalata dayal ı tarım ürünleri; pirinç, kahve gibi.
Tarım ürünü olmadığı için yukarıdaki grupların dışında kalan üretim girdileri dedi ğimiz
bir mal grubu daha vard ır ki bu da tarım sektörünün şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Kimyasal gübreler, ilaçlar, makina ve ekipmanlar tar ımsal üretimde "faktör piyasas ım" oluş26
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turmaktad ır ve her bakımdan tarım işletmesini etkileyerek onlar ı yönlendirmektedir.
Yukarıdaki gibi grupland ırılabilen tarım ürünleri; insanların beslenmesi, milll sanayi ve
hammadde, ihracat yoluyla döviz sa ğlama, milyonlarca ki şiye işyeri ve hayat tarz ı temin etmek gibi görevleri yerine getirmektedir. Tar ımsal üretim ve tarım ürünleri sanayi ürünlerden
farklı oldu ğu için, tar ım ürünleri pazarlamas ı sanayideki üretim ve pazarlama faaliyetlerden
farklıdı r ve daha çok güçlüklerle (risk ve belirsizliklerle) kar şı karşıyadır. Çünkü:
—Tarımda azalan verimler câri oldu ğu için sürekli verim art ışı ve "mass production"
denilen kitle üretimi sm ırlıdır.
—Tarımda üretim, toprak ve iklim şartlarına büyük oranda bağımlıdır.
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—Gerek bitkisel, gerekse hayvansal ürünler, organik canlı maddeler olduğu için çabuk
bozulurlar, uzun sene depolanmaya veya ta şımaya elverişli değildirler.
—Genelde tar ımsal ürünler arzm ın ve talebinin gayri esnek olu şundan kaynaklanan King
Kanunu sebebiyle, bol ürün y ıllarında vuku bulan a şırı fiyat düşüşleri üreticinin gelirini çok azaltır. Buna karşılık, kıt ürün y ıllarında da fiyat art ışlarından piyasanın ve talebin özelliğinden dolay ı gerektiği şekilde yararlanamaz*.
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—Tarımsal üretim, sermaye yetersizli ği çeken küçük kapasiteli çok say ıdaki işletmede
yapıldığı ve bunlarda şirket, kooperatif veya board gibi herhangi bir te şkilat içerisinde organize olmad ıklarmdan gerek ürün an ını, gerekse piyasay ı kontrol edememekte,
bu konularda etkin olamamaktad ırlar.
—Gerek üretim faktörleri piyasas ında, gerekse ürün piyasasında çiftçilerin pazarl ık güçleri yoktur. Çünkü üretim girdileri tekel benzeri piyasalardan sa ğlanırken, kendi ürünlerini hasattan hemen sonra dü şük fiyatlarla yar ışmalı pazarlarda satmaktad ırlar.
King Kanununu ortaya koyan Gregory KING, Malthos gibi İngiliz iktisatç ısıdır ve 19481712 döneminde ya şad ığı için ona göre daha öncü durumda ir. Bu gün sebze ve meyve
bolluğunun yaratt ığı durumu o zaman Kİ NG gözlemi ştir. KİNG kanunu olarak bilinen
durum kısaca şöyledir: Talep elastikiyeti sınırlı olan tarım ürünleri üretimin de küçük
miktardaki azalma, bu ürünlerin fiyatlar ını yüksek oranlara art ırmaktad ır ki Türkiye bu
durumu 1984 döneminde yaşamıştı . Kendi zamanında King, bu ğday üretiminde % 10
bir azalmanın, buğday fiyat ını % 30 art ırdığını belirlenmi ştir. Malthos'un nüfus teorisinde olduğu gibi King kanununa göre de, tar ımsal üretim sistem aritmetik bir dizi halinde
azalışı , ürün fiyatlar ı ters yönde ve geometrik bir dizi takibetmek üzere h ızla düşmekte4 dir. Ya da üretim aritmetik artarsa, fiyatlar geometrik olarak daha h ızla düşecektir. Toplam 1985 'I5.irkiye'sinde üretici bölgelerde oldu ğu gibi, bunun sonunda tar ımsal üretim
artışı çiftçi gelirlerinin h ızla düş mesiyle sonuçlanmaktad ır.

27

DOÇ. DR. RAUF ARIKAN

Ürünler çiftçinin elinden ç ıkt ıktan sonra piyasa şartları değiş mekte ve ticaret erbabının bekledi ği gibi fiyatlar h ızla yükselmektedir.
— Bütün bu özelliklerin sonucu olarak tar ım sektöründeki ortalama gelir seviyesi di ğer
1
sektörlere göre — oranında düşük bulunmaktad ır.
3
Müteakip bölümlerde pazarlaman ın konusu ve yerine getirece ği hizmetler ayr ıntılı şekilde ortaya konulacakt ır. Ancak tarım ürünlerinin ve tanmsal üretimin özelliklerini yukar ıda
olduğu gibi geniş şekilde ele almam ız ın bir sebebi de "pazarlama" olay ının üç temel unsurdan o luş ma sıd ır :
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1. Mal (ürün bilgisi:Pazarlama konusu olacak ürünlerin bütün yönleriyle iyice bilinmesi.
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2. Müşteri (tüketici) bilgisi: G ıda maddesini, hammaddeyi veya yar ı mamül ara maddeyi
sat ın alacak olan kişi, aile, kuruluş veya firmalar ın iyi tan ınması, onların gerçek ihtiyaçlar ınm neler oldu ğunun bilinmesi, sat ın alma olay ını etkileyen faktörlerin analiz edilerek ortaya
konulması , birbirine rakip olan veya birlikte kullan ılan ürünler aras ındaki ilişkilerin anlaşılması gereği modern pazarlamada tüketici "mü şteri" konusunu sistemin odak noktas ı haline
getirmektedir. Çok pahal ı lüks gıda maddelerinin sadece zengin mü şterilere sat ılabileceği,
Türkiye'de yaz aylar ında yoğurt ve ayran tüketiminin artarak içme sütü tüketiminin azalmas ı ,
margarin ile tereya ğınm, yün ile sentetik elyafın tüketim aç ısından birbirlerine rakip olmas ı
gibi.
3. Piyasa bilgisi: Ürünlerin al ınıp sat ıld ığı , el değiş tirdiği pazarın tam rekabet, eksik rekabet veya monopol benzeri olması veya bu pazarda rol oynayan güçlerin durumu fiyatlar ın
oluşumu ve de ğiş mesi konusunda fikir verecektir. Türkiye'de şeker pancarının veya haşhaş
kellesinin kamu kurulu şlarına sat ılabilmesi, pamukta hem kamu hem de özel sektör alanlar ının etkili olması ; bakliyat, sebze ve meyveler ile hayvansal ürünlerin yar ışmalı pazar şartları nda işlem görmesi çe şitli piyasalar hakkında tipik örnekleri te şkil etmektedir.
O halde pazarlama çok yönlü bir konudur ve özellikle tar ım ürünleri pazarlaması üretim
alan ında çok say ıda küçük i şletmeleri, tüketim aç ısından da geni ş halkı kitlelerini ilgilendirdiğinden daha da karma şık bir olayd ır. Çe şitli mallarda ve farkl ı kademelerde üreticiler ve
tüketiciler arasındaki ilişkilerin, teknik ve ekonomik yönden incelenmesi pazarlama= konusunu oluşturmaktad ır. Pazarlama her ne kadar, üretimden sonra ba şlar sanılınakta ise de, pazarlama üretime de yön verici özelliktedir. Ekonomide fayday ı artıran her faaliyet üretim sayıldığından, pazarla ına da bir üretim faaliyetidir. İşletmecilik aç ısından ise pazarlama ve üretim farklı şekilde değerlendirilmektedir. Maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, ya da
her ikisini birden de ğiştirerek fayda yaratan her olay i şletmecilikte üretim say ılır.
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Pazarlamay ı üretimden ay ırmak aslında güç bir i ş tir. Çünkü pazarlaman ın her kademesinde değişik kaynaklar farkl ı şekilde kombine edilmekte ve yeni faydalar ortaya ç ıkarılmaktadır. Bu da üretimin kendisidir. Belirli bir ay ırım, marketingden beklenen amac ı dikkate ald ığımızda yapabiliriz*.
Marketingin amac ı , üretilen mallarla talep edilen mallar aras ındaki etkin ko ınbinasyonu
sağlamaktad ır. O halde mülAdele ekonomisinde marketing, üretici ile tüketici aras ındaki
KÖPRÜ'dür. Üretimden tüketime do ğru olan ekonomik faaliyetin muhtelif kadernelerini
koordine etmekle ilgili ekonomik ve davran ış sal aktiviteler y ığınıdır. O halde amaç bakımı ndan üretim ile pazarlamay ı ay ırmakta yarar vard ır. Bu ay ırım ın yap ılması , pazarlama etkinliğinin kontrolü için gerekli bulunmaktad ır.
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İktisatç ılara göre üretim faaliyetlerinden say ılan pazarlama, ürünlerin üreticiden sonra tüketiciye ulaşmasına kadar yap ılan işlemleri inceler. Bu i şlemler sayesinde mallar ın yer, zaman, şekil ve mülkiyet faydal ıkları artmaktad ır Malların el değiştirdiği ve birçok i şlemlere
uğradığı yörelere pazarlama kanallar ı ad ı verilir. Çe şitli pazarlama kanallar ında yap ılan işlemler, çeşitli masraflara yol açarlar. Bu masraflara katlanan pazarlamac ılar, karşılığında 'bir
gelir ve kâr beklerler. Söz konusu olan sektörün dengeli olarak geli ş mesi için, pazarlama sisteminin rasyonel i şlemesi gerekmektedir. Daha çok kaynak kullanarak üretim ve arz yükseltilebilir. Fakat bu arz, iyi bir pazarlama düzeni sayesinde yeter taleple kar şılaş mazsa istenen
amaca eri şilemeyecektir. Genel olarak amaç, faydan ın en üst düzeye ç ıkarılması , yani refah ın
yükselmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde, pazarlaman ın temel amaçlar ını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür :
1. Tüketicilerin istedikleri mal ve hizmetleri vermek, yani tüketici ihtiyaçlar ını karşılamak.
2. Mal ve hizmetleri, tüketicilerin istedikleri yerlerde arzetmek. Bunun için ta şımacılık
görevini yüklenerek, mallar ın yer faydalılığını art ırmak gerekmektedir. Üretim bölgelerinden
tüketim bölgelerine yap ılan taşımacılık veya malların ucuz oldu ğu bölgelerden pahal ı olduğu
yerlere yap ılan taşımac ılık, yer faydal ılığını art ırmaktadır.
3. Mal ve hizmetleri istenilen zamanda arzetmek de pazarlaman ın temel amaçları arasındadır. Dayan ıklı mallar, bol ve ucuz olduğ u dönemlerde sat ın al ınarak, kıtlığın duyulduğu
ileriki dönemlerde arzetmek, ya da dayan ıksız malları baz ı işlemlerden geçirerek dayan ıklı ve
depolanabilir hale getirdikten sonra, mal ın bulunmad ığı veya üretilmediği mevsimlerde piyasaya sunmak, malların zaman faydasını artırmak demektir.
4. Malların tüketicilerin arzu ettikleri kalitede ve şekilde arzetmek, dereceleme, standar*

İngilizceden dilimize geçmi ş olan marketing kelimesi pazarlama kelimesinin kar şılığıdır.
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dizasyon ve ambalajlama fonksiyonlar ını kapsar ve pazarla ınanın temel amaçlar ı arasında şekil fayialılığını art ırmak olarak yer al ır. Değişik kalitedeki mallara farkl ı fiyatlar uygulanacağı için, sat ış lar da bu sayede art ırı labilir.
5. Sat ın alma gücü farkl ı olan değiş ik tüketici grupları na uygun fiyatlarla mal ve hizmet
arzetmek de pazarlamanm amaçlar ı arasında bulunmaktad ır. Bunu yukarıdaki 4. madde an ılan amaçla beraber incelemek mümkündür.
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O halde pazarla ınada tüketiciler önemli bir yere sahiptir. Tüketici isteklerinin ve davranış ların ın pazarla ınac ılar tarafından iyice izlenmesi ve bu isteklerin üreticilere ula ş tırılması
icabet ınektedir. Bu bak ı mdan pazarlama, iki yönlü çal ışınay ı zorunlu kılar. Bunlardan birincisi, mevcut olan mallar ın tüketilmesi için talepleri de ğ erlendirmek; ikincisi de üretimi, muhtemel müş terilerin isteklerine uygun hale getirmek ve ayarlamakt ır. Buna göre arz ın bünyesini yansı tan üreticiler, talebi yans ıtan tüketiciler ve nihayet pazarlamada yer alan arac ılar hep
birlikte pazarlama sistemindeki de ğişkenleri olu şturmaktad ırlar. Bu siste ın içerisinde gelirler ve masraflar makul şekilde bölüş türülürse, karşılıklı bilgi ve haber akışı düzenli olursa, mal
ve hizmet akışı düzenli olacak ve pazarlama sistemi rasyonel ş ekilde çal ış acakt ır. Amaç ekonomik geliş me oldu ğu için, pazarlama sisteminin rasyonelle ş mesi ekonoınik geli ş meyi de
olumlu yönde etkileyecektir.
Yukarıda söylenen tan ımlara ilave olarak çe ş itli maçlara göre pazarlaman ın değişik tanımlar' yap ılmaktad ı r.
—Pazarlama, sürüm ve sat ışı art ı rma gayretlerini ifade etmektedir.
— Pazarlama, arz ve talebi bir araya getiren bir i ş letme fonksiyonudur.
— Pazarlama, mal ve hizmet ak ımın' yaratan ve bunun devam ını sağlayan bir dağıtım
fonksiyonudur.
Pazarlama hizmetleri sayesinde yeni faydalar ortaya ç ıkart ı lır, malları n tedariki, i ş lenmesi, depolanması ve dağıt ımı gibi işler düzenli şekilde daha az masrafla yap ıld ığı durumda toplumun refah ı artar, dolay ısıyla ekonomik geli ş meye yard ımc ı olunur. Pazarlama konusunda
halk arasında da de ğişik görüşler vard ır. Ço ğu kez, sat ış ve marketing kelimeleri birbiriyle
karış tırılır. Gerçekte, sat ış işin bir yap ıd ır ve marketingin temel amaçlar ı ndan birinin fiziksel
olarak yerine getirilmesi demektir. Pazarlama ise daha geni ş bir işletmecilik kavram ıd ır, ancak her ikisinin birlikte yürütülmesi gere ği aşikârd ır.
İ ngiliz Marketing Enstitüsü ş öyle bir tan ım ortaya koymu ştur: 1
Pazarlama öyle bir i şletmecilik fonksiyonudur ki, belirli bir ürün veya hizmet için mü ş terinin sat ın alma gücünü de ğerlendirmek, effektif talebe dönüş türmek ve firman ı n ortaya koy-

1 Anonymous: Marketing, Intertext Training Services, London, 1968, s. 1.
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duğu kâr amac ına veya diğer amaçlara ula şacak şekilde ürün veya hizmeti nihai kullan ıcıya
ulaştırmak şeklindeki faaliyetleri organize eder ve yönetir.
Pazarlama üretim veya imalât noktas ından itibaren başlar ve d ış a doğru genişler. Pazarlamanın içerdi ği konular çok çe şitlidir. Başlıcalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
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a. Pazar ın değerlendirilmesini yapmak, sat ış potansiyelini tahmin etmek
b. Pazarlama politikas ını belirlemek.
c. Hem iç hem de d ış organizasyonu plânlayarak ve i şleterek i şletmenin amaçlar ını gerçekleştirmek.
d. Satışları artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
e. Pazarlama i şlemlerinin maliyet ve bütçe hesaplar ını yapmak.
f. İşletme içi bilgileri kullanarak ve pazar özelliklerini dikkate alarak sonuçlar ı değerlendirmek.
Pazarlama Hizmetleri ve Pazarlama Fonksiyonlar ı :
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Pazarlama anlay ışı gerek uygulamada gerekse teoride h ızlı bir değiş me göstermi ş tir. Bu
bakımdan eski ve yeni pazarlama anlay ışından söz etmek mümkündür. Bu iki anlay ış arasında
pazarlaman ın hedefi, uygulama yöntemleri ve sonuçlar bak ımından farklılık vard ır.' Eskiden pazarlama konular ı , "çiftlik kap ısı ndan itibaren ele al ınır, böylece üretim noktas ından
sonra mal ve hizmetlerin akışı ile ilgili tüm ekonomik faaliyetlerin incelenmesi söz konusuydu. Diğer bir değişle, fiziksel üretimin bitti ği yerde marketing ba şlar denilmekteydi. Olayların, üretimden sonra tüketime do ğru tek yönlü hareket etti ği ve oluştuğu üzerinde durulmaktayd ı . Bu bakımdan üretim ve tüketim aras ındaki fonksiyonlar silselesi önem ta şnnaktaydı.
Her dönemde, dönemin özelli ğine veya ağırlık taşıyan konulara göre pazarlama kavram ı
değişmiş ve gelişmiştir. 1950 lerde 'Marketing mübadeledir" denilmekteydi. Daha sonra
Philips, marketingi "bilgi toplama ve haberle şme" ile sınırlamay ı ileri sünnüş tür.2
Üretim ve tüketim aras ında klasik olarak toplama, işleme, toptancılık ve perakendecilik
gibi faaliyet kademeleri bir silsile halinde yer almaktad ır. Ancak, aşağıdaki gibi sıralanabilen
bu kademeler,

1 Ç. Uraz, Temel Pazarlama Bilgileri A İ TİA Yayını No: 18, Ankara 1978. s. 4.
2. W. Purcell, Agricultural Marketing: Systems, Coordination, Cash and Future Prices, Reston Publishing Co. Inc., (USA), 1979, s. 4 vd.
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Tüketim
Perakendecilik
Toptancılık
Işleme
Toplama
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Üretim
her üründe farklı olabileceği gibi, yer ve zamana göre de değişebilir. Ekonomik gerekçeler,
teşvikler, politik kararlar dolay ısıyla zamanla bu şekildeki sistem de ğişebilir. Eski pazarlama
anlayışı nda hedef mallar ve mallarla ilgili bilgiler oldu ğu halde, yeni pazarlama anlay ışında
hedef tüketiciler ve tüketicilerin izlenmesidir.
Eski pazarlama anlay ışında sonuç, sat ışları atrımak ve kâr etmek olduğu halde, yeni anlayışta tüketiciyi tatmin ederek kâr etmektir.
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Bu tarihi gelişim içerisinde, pazarlama problemleri ara ştırmasında ve analizinde baz ı kademeler gözlenmektedir. Buna göre pazarlama konulanna yakla şım şekillerini 5 kademe içerisinde görüyoruz :
1. Ürün Yaklaşımı : Ürünler münferit olarak ele al ınır Olaylar ve ortaya ç ıkan durumlar
kritik edilir. Daha iyi sonuç alınması için yol gösterici alternatif durumlar sunulur. Bu yöntemin iyi tarafı, kolay anlaşılması ve takip edilmesinin basit olmas ıdır. Ancak, pazarlamada
önemli olan kişisel ve davranışsal boyutlardan yoksundur ve kademeler aras ı ilişki ele alınmaktadır.
2. Kurum Yaklaşımı : Pazarlamada kurumlar çok önemlidir ve pazarlama kurumlar aras ı
ilişkilere dayanmaktad ır. Kurumlar davran ış sal karar prosesinin esasm ı teşkil etmektedir. Kurumlarda kademeler arası hareketler ve kar şılıklı etkileşimler gözden uzak tutulmamal ıdır.
3. Fonksiyonel Yaklas,- : Şekil, zaman ve yer faydal ılıklarmın üretimi içi'', pazarlama
fonksiyonları zadiridir. Amaca göre uzmanla şmay ı ön gördüğü için yukarıdakilere göre daha
çağdaş bir yaklaşımdır. Toplama, işleme, taşımacılık ve perakendecilik gibi çe şitli fonksiyonlar da kazamlarak daha etkin çal ışmak mümkün olacaktır.
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4. Sistem Yaklaşımı : Burada fiziksel ve ekonomik prosesler bir bütün halinde ele al ınmakta, üretim ile talebin koordinasyonu sa ğlanmaktad ır. Bunun için matematik modellerin
kurulması , test edilmesi ve uygulanması gerekebilir. Sistem yakla şım ı için şu durumlann var
olması gerekir:
— Ekonomik faaliyetin kesiksiz yürümekte olmas ı , Marketing sisteminde mal ve bilgi
akışı da devamlıdır ve çift yönlüdür.
— Çeşitli ekonomik faaliyetleri yürütmek ve denetlemek için kontrol merkezleri vard ır.
Bu iş sistemin her kademesinde yap ılır.
— Kontrol mekanizmas ı çeşitli faaliyetleri sisteme entegre etmelidir.
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Böylece iç ve d ış ilişkiler ve etkile şimler bir bütünlük içerisinde total sistem bünyesine
dahil edilmektedir.
Amaç aynı olmakla beraber, pazarlaman ın fonksiyonları da çeşitli yazarlar tarafından
değişik şekilde snufland ınlmaktad ır. Burada yalnızca iki değişik çerçeve ele alınacaktır.
Güneş , tarımsal pazarlama kavram ı çerçevesinde toplama, i şleme ve dağıtım hizmetlerini
pazarlamanın ana fonksiyonlar ı olarak ele almakta ve yard ımcı hizmetleri de aşağıdaki gibi
sıralamaktadır :1
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Pazarlaman ın Ana Fonksiyonları :
1. Toplama
2. işleme
3. Dağıtım

Pazarlamanın yard ımcı fonksiyonları :

1. Dereceleme,
2. Paketleme ve ambalajlama,
3. Taşıma,
4. Depolama,
5. Zarar (Risk) tehlikesinin göze alınması ,
6. Fiyat ın kararlaş tırılması ,
7. Pazarlamanın mâlt işlemlerinin yap ılması,
1. T. Güne ş , Genel Tarımsal Pazarlama, A.U. Ziraat Fakültesi Yay ınları , No: 211, Ankara
1968, s. 124 v.d.
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8. Muhasebe i şlerinin yap ılması ,
9. Satış ,
10. Talep yaratma.
Converse ve arkadaşları ise mülkiyet de ğiştirme, taşıma ve yönetim şeklinde üçe ay ırdıkları ana pazarlama fonksiyonlar ını aşağıdaki şekilde aç ıldamaktadır: 1
Pazarlama fonksiyonları :
1. Mülkiyetin el değiştirmesi, sat ın alma ve sat ış hizmetleri:
İ htiyaçların belirlenmesi,
Talep yaratma ve talebi harekete geçirme,
Alıcı ve satıcı bulma,
Fiyat ve sat ış şartlan üzerinde pazarlık ve anlaşma,
Salık verme,
Standartlaş tırma,
Mülkiyetin devredilmesi,
Risk taşıma,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. Mallar ın taşınması :

Taşıma,
Depolama,
Paketleme,
Bölme,
Sınıflama,
Siparişleri toplama.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.Pazarlama Yöntemi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politikaların haz ırlanması ,
Örgütün kurulması ,
Araç ve gereçlerin temini,
Yönetim ve denetleme,
Finansman,
Risk taşıma,
Bilgi toplama ve araş tırma.

1. Converse, Huegy, Mitchell, Elements of Marketing, Prentice-Hall, 1958, s. 140.
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Pazar olayları çok karmaşık ve önceden tahmini güç oldu ğu için pazarlama çe şitli yönleri olan bir bilim ve i şletmecilik fonksiyonudur.Pgzarlama ile uğraşan firma ve ki şiler, hanği
fonksiyonunu yerine getirdiklerini bak ılmaksızın, çok sayıda faktörlerin etkisi
altında bulunduklarını kolayca farkedeceklerdir. Söz konusu etketileri iki grup alt ında incelemek mümkündür. Birinci grupta yer alan ve pazarlama i şletmesinin kontrol edemedi ği çevresel faktörler şunlardır:
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1. Ekonomik ve davranışlar bakımından pazarın yapısı .
2. Politik ve hukuki aç ıdan pazarın yap ısı.
3. Sosyal aç ıdan pazarın özellikleri.
4. Rekabet şartları bakımından pazarın yap ısı.
5. Pazarı etkileyen teknolojik durum ve faktörler.
6. Pazardaki mallarla ilgili ta şıma ve dağıtım sisteminin yap ısı.
İkinci grupta ise i şletmenin kendi isteği ve imktinlan ile de ğiş tirilebileceği faktörler yer
almaktadır. Bu faktörleri değiştirebihnek de tüketici davran ışları ile smırlandırılmıştir:
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1. Pazarlama işletmesinin kurulu ş yeri,
2. Üretimin yap ısı ,
3. Finansman imktinlan,
4. Personel durumu,
5. Araştırma ve inceleme olanakları ,
6. Firma konusunda yarat ılan itibar ve imaj, pazarlamacı tarafından önemli derecede değişikliğe u ğrat ılabilecek etkenlerdir. Bu etkenlere göre mamül çe şitleri, dağıtım şekli, fiyat seviyesi ve sat ış art ırıcı işlemler belirlenebilecektir.
2. Kooperatifçiliğin tanımı ve Amacı

Tarım sektörünün ve tarımsal üretimin yukarıda belirtilmiş olan ekonomik yap ın ve
meseleleri karşısında kooperatifçilik bir araç ve çare olarak kar şımıza ç ıkmaktadır.
Çiftçinin ve köylünün karşılaştığı başlıca meseleleri aşağıdaki gibi gruplandırmak
mümkündür:
— Üretim ve verim düşüklüğünden kaynaklanan gelir (refah) azl ığı ,
— Elde edilen ürünü etkin şekilde pazarlama güçlüğü,
— Çeşitli sebeplerle ortaya ç ıkan gizli ve aç ık iş sizlik,
— Gerekli alt-yap ı yatırımların ın tamamlanması ,
— Her konuda etkin Devlet desteği.
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Bu problemlerin halledilmesinde kooperatifçili ğin ne derece etkin bir görev yapabileceğini görebilmek için kooperatifçilik hareketini; do ğuş şekli, prensipleri ve çe şitleri
aç ısmdan kısaca incelemekte yarar vard ır.
,

2.1. Kooperatifçilik Hareketinin Do ğuşu ve Amac ı

cy
a

Kooperatifçilik hareketinin uzun bir tarihi geçmi şi vardır. Kooperatifçili ğin temelinde
karşılıklı yard ımlaşma esasına dayanan bir araya gelme ve güç birli ği yapma fikri bulundu ğu
için basitten karmaşığa doğru çeşitli örnekleri zikretrnek mümkündür. Eski devirlerdeki toplumlar tarım karakterli oldu ğu için, kooperatifçiliğin ilk örneklerinin çiftçi ve köylü kesimlerde geliştiğini söylemek mümkündür. Eski Mezopotamya'da sulama amac ıyla bir araya gelmeler, Alplerde ortak süthaneler, geçmi ş dönemlerde Anadolu köylerinde ortak mülkiyetli
üretim ve sosyal tesisler ve nihayet Atak te şkilat ının çalışma şekli kooperatif hareketin ilk
örnekleri olarak gösterilebilir.
Günümüzde, çağdaş kooperatifçiliğin 1844 y ılında Ingilterede kurulan Rochdale hareketiyle sistemleştiği kabul edilrnektedir.
Rochdale kasabasında 28 dokuma i şçisinin kurduğu tüketim kooperatifi, ortaya koyduğu prensiplerle modern kooperatifçilikte öncülük etmi şlerdir. Aynı yüzy ıl içerisinde Almanya'da kredi kooperatifçili ği, Fransa'da ise üretim kooperatifçili ği alanında önemli gelişmeler
sağlamışlar ve öncülük etmişlerdir.
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Mithat Paşa'nın 1863 y ılında kurduğu "Memleket Sand ıkları " bizdeki ilk modern kooperatifçilik hareketi olarak bilinmektedir. Bu dönemde tefecilere ödenen çok yüksek faizler
sebebiyle borç yükü içerisinde k ıvranan çiftçinin durumunu iyile ştirmek amac ı , memleket
sand ıklarının bir kredi te şkilatı olarak ortaya ç ılunasına yol açmıştır. Her çiftçinin yarım dönüm yerden elde edilen mahsülü sand ığa vermesi gelir kaynağını teşkil etmekteydi. İmce yoluyla sağlanan bu gelir yerine, daha sonra çift öküz ba şına 15 kg. buğday alınması yoluna gidilmiştir.
Çeşitli ihtiyaçlar ı karşılamak amacıyla, muhtelif kanunlar ve düzenlemeler sonucunda
bu günkü kooperatifçilik bünyemiz olu şmuştur. Cetvel 1 de halen yurdumuzda mevcut olan
kooperatif velileri, say ıları ve bunların tâbi oldukları kanunlar belirtilmi ş tir.
Cetvelde yer alan tar ım sat ış , tarım kredi ve tarım-toprak reformu kooperatiflerinin d ışında kalan kooperatiflerin tümünün 1163 say ılı kooperatifler kanunun tabi olduğu görülmektedir.
Ülkemizde 40136 say ıda kooperatifin, 5 milyon kadar orta ğım bulunduğu tahmin edil-
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mektedir. Toplam kooperatif say ısının % 32 sinin (13086 kooperatif) ve toplam ortak say ısının % 74 ünün tar ım amaçlı olduğu anlaşılmaktad ır. O halde Türk kooperatifçili ğinde zirâî
karakterin ağırlık taşıdığı ifade edilebilir.
2.2. Kooperatif Çeşitleri
Konumuz aç ısından kooperatifleri iki büyük grupta ay ırmak mümkündür.
a) Kırsal alanda faaliyet gösteren zirai amaçl ı kooperatifler; Ba şlıcalan Tarım Satış , Tarım Kredi, Köy Kalk ınma, Pancar İstihsal ve Sat ış , Toprak-Su v.b. gibi kooperatifler olup,
cetvel 3'de ilk 12 kooperatif bu gruba dahil edilmi ş tir.
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b) Diğer kooperatifler ki, bunlar da daha çok şehirlerde yay ılınışlard ır ve tarım dışı alanlarda faaliyet göstermektedirler. Yap ı kooperatifleri, küçük sanat, esnaf ve kefalet kooperatifleri ve di ğerleri örnek olarak verilebilir.
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Kooperatiflerin di ğer bir ay ırım şekli de tek ve çok amaçl ı olup olmadildarma göredir.
Her kooperatif genellikle kendi ekonomik amac ına ve çalışma alanına göre isimlendirilmekte
ise de belirli bir kanunun gösterdi ği şekilde sınırlı bir çal ışma alanı varsa bunlara tek amaçl ı
kooperatifler denilmekte, birden çok amaç ve hizmet için çok yönlü olarak çah şıyorlarsa
çok amaçlı kooperatif şeklinde adlandırılmaktadır. Sadece sat ış veya kredi ya da girdi temini, konut sahibi olma gibi belirli amaç güden kooperatifler tek amaçl ıdırlar. Ülkemizde tar ım
satış , tarım kredi ve yap ı kooperatifleri tek amaçl ı kooperatiflere örnek olarak verilebilir.
Buna karşılık kredi ve girdi temini, ürün sat ış ve değerlendirme gibi birçok hizmetleri bir
arada gören, Köy Kalk ınma Kooperatifleri, Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ya da Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri çok amaçl ı kooperatif durumundad ırlar.
2.3. Kooperatifçilik Prensipleri

Kooperatifçilik ortaklar ınm ekonomik amaçlar ına hizmet eden bir i şbirliği şeklidir. Bu
işbirliğini şirketlerden veya dernelderden ay ıran bazı özellikleri vard ır. Sadece kâr pe şinde
koşmamak, ortakların yararı için eşit şartlar altında sermaye ve hizmet bak ımından güçbirliği yapma ve ekonomik amaçl ı dayanışma burada vurgulamak istenen özelliklerdir.
Türk Ticaret Kanununda kooperatiflerin tarifi şöyledir:
"Kooperatif şirket, ortaklar ının iktisâdî menfaatleri ve hus ılsiyle meslek ve geçimlerine
âit ihtiyaçlarmı karşılıklı yardım ve kefâlet sayesinde sa ğlayıp korumak maksadiyle bir ticâ-
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Cetvel: 1. Türkiye'de Kooperatif Nevileri ve Say ıları
Tabi Oldukları Kanunlar

Kooperatif Nevi
1. Tarım Satış
Tarım Kredi
Tütün Tarım Satış
Köy Kalkınma
Pancar İstihsal ve Sat.
Orman Köyleri Kalk ınma
Toprak-Su
Hayv. ürün. Tedarik ve Paz.
Su ürünleri
Elektrik Sağlama
Çay İstihsal ve Sat ış
Top. ve Tarım Ref.*
Ara Toplam

*

Kooperatif Ba şına
Ortak Say ısı

861

674026

783

2286
12
6350
22
1749
1195
156
343
3
101
8

1350004
4780
62 5376
741342
123235
120584
17370
26500
327
64014
119

591
398
98
33697
70
101
111
77
109
634
15

13086

3697680

283

19627
385
30
4214
115
71
36
1144
648
1
3
776

471.558

608

Ara Toplam

27050

1302320

48

GENEL TOPLAM

40136

5000000

125

Yapı Kooperatifleri
Küçük Sanayi Sitesi K.
Turizm Geli ştirme K.
Tüketim Kooperatifleri
Temin ve Tevzi K.
üretim ve Pazarlama K.
Tedarik ve Kefalet K.
Motorlu Taşıyıcılar K.
Küçük Sanat K.
Sigorta Kooperatifleri
Yayım Kooperatifleri
Esnaf ve Kefalet K.

1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ortak
Sayısı
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2 834
237 KHK
1581
1196
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
1163
17 57

Kooperatif
Sayısı

197 3'de çıkartı lan bu kanunun kooperatiflerle ilgili k ısımları 197 8 de iptal edilmi ştir.

ret ünvan' alt ında kurulan değişk sermayeli bir ş irkettir". Ancak kooperatifler sermaye ve
şahıs şirketlerinden birçok yönlerden ayr ılrnaktadır.

TAR EVI ÜRÜNLERININ PAZAR LANM ASINDA KOOPERATIFÇILIK

Kıymetli bilim adamlar ımızdan Prof. Z. Fahri F ındıkoğlu da kooperatifi şöyle tanımlamaktadır. "İstihsal, kredi, tüketim ve mesken temini gibi ba şlıca ekonomik ihtiyaçlar ın tatmini maksadıyla kendi arzu ve iradeleriyle biraraya gelen, bu ihtiyaçlar ı karşılamak için kendi iktisalfi gayretleriyle bir i ş yeri işletme vüdida getiren insanlar ın birleşme teşebbüsü" dür
(F ındıkoğlu, 1967, s. 119).
Bu tan ımlar' daha iyi değerlendirebilmek ve kooperatif faaliyetinin özelliklerini ayd ınlatabilmek için, geçmişte çeşitli gayretlerin sonucunda geli ş tirilen ve temelde Rochdale öncülerinden kaynaklanan kooperatifçilik prensiplerini incelemek yararl ı olacaktır. 1966 yılında Viyana'da Milletlerarası Kooperatifler Birli ği tarafından son şekli verilen bu prensipler alt ı
tanedir;
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a. Serbest giri ş ilkesi: Kooperatifin faaliyet alan ına ve amac ına uygun olarak herkes kooperatife üye olabilir veya üyelikten ayr ılabilir. Kooperatife giri şte veya üyelikten ayr ılmada
herhangi bir mecliiiriyet konulmaz.
b. Demokratik idare ilkesi (her orta ğa bir oy hakkı ilkesi): Kooperatif yönetiminde, sermayesi ve ünvan ı ne olursa olsun her ortak bir oy sahibidir.
c. Karın belirli kısm ının Risturn olarak dağıtılması ilkesi: Sağlanan karın bir kısmı , kooperatif ortaklar ına, kooperatifle yapm ış oldukları alışveriş oranında dağıtılır.
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d. Ortak sermayesine sınırlı faiz verilmesi ilkesi: Kar ın tümünün faiz giderlerine harcanması için, ortak sermayesine piyasadaki faiz oranlar ından daha düşük faiz ödenir.
e. Kooperatifçilik e ğitimini geli ştirme ilkesi: Kooperatifçilik bir e ğitim işi olduğu için,
kooperatiflerde e ğitime özel bir önem verilmeli ve fon ayrılmalıdır.
f. Kooperatiflerle i şbirliği ilkesi: Başka kooperatiflerin deneylerinden yararlanmak amacıyla ülke içindeki ve d ışındaki kooperatiflerle her türlü i şbirliği yap ılmalıdır.
3. Kooperatiflerin Yapt ıkları Başlıca işler (Faaliyet alanları):
1. 'Alet-makina, tohumluk, gübre, ilaç gibi üretim vas ıtalann ın uygun şartlarla ve kaliteli
olarak sağlanması (Bizdeki Köy Kalkınma Kooperatifleri gibi.
2. Uygıın şartlarla kredi tedariki, Tar ım Kredi Kooperatifleri, Toprak ve Tar ım Reformu
Kooperatifleri gibi.
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3. Üretimin pazar isteklerine göre düzenlenmesi ve planlanmas ı,
4. Çeşitli ürünleri i şleyecek tesislerin kurulması ve işletilmesi. Ülkemizde çeşitli kooperatif birliklerinin (Çukobirlik, Tari ş, Fiskobirlik gibi) kurdukları işleme tesisleri böyledir.
5. işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin muhafazası , depolanması, paketlenmesi ve ta şınması gibi pazarlama hizmetlerinin yap ılması , et ve Süt Ürünleri, bakliyat, m ısır, sebze konusunda
çalışan kooperatifler için bu tür pazarlama hizmetleri çok önem ta şımaktad ır.
6. Ürün al ımı için önceden taban fiyat ı veya garanti fiyatlar belirleyerek, piyasadaki fiyat istikrarsızlığma karşı üreticilerin korunması .
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7. Üretici ve tüketim aras ında yer alan pazarlama halkalann ı kısaltarak aşırı arac ı kadarının ortadan kald ırılması ve oluşan makul karın ortaklara intikalinin sağlanması.
8. Spekülasyon amac ından uzak kalmarak, iç ve d ış piyasalarda ürün akışının devaml ı kılınması , mal ve hizmetlerin tüketicilere ucuz ve kaliteli şekilde ulaştırılması.
Tedârik kooperatifleri direkt istihsale yönelik oldu ğu halde, toplama, tasnif, dereceleme,
paketleme, depolama, taşıma, dağıtım ve satış gibi işlemler temel pazarlama görevleridir ve
bu hizmetler pazarlama kooperatiflerince kararl ı şekilde yürütülmektedir.
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Gerek pazarlama kooperatifleri, gerekse çok amaçl ı kooperatifler ürün sat ışlarında veya
girdi tedarikinde büyük kapasitelerle çal ıştıklarından, alanlarda mümkün olan asgari fiyat, satışlarda ise fiyat ı dikte ettirebilecek pazarl ık gücüne sahip olmaktad ırlar.
Pazarlama kooperatifleri pazar isteklerine uygun şekilde ürün yeti ştirilmesi, işlenmesi ve
pazara haz ırlanması konularında çiftçilere yard ımcı olmaktad ırlar. Kooperatifler bu hizmetleri yaparlarken, ürünün i şlenmesi, dağıtımı ve satışı gibi tüm pazarlama kademelerinde etkinliklerini ve denetimlerini sürdürmektedirler. Birçok ülkelerde oldu ğu gibi, Türkiye'de de sütçülük, besicilik, kümes hayvanc ılığı, al-Kılık, sebze ve meyveler, baklagiller ve köy el sanatlar ı
gibi faaliyet alanları , yoğun işgücü ve özel itina isteyen küçük aile i şletmeciliğine dayand ığı
için pazarlama kooperatifleri daha çok yaygml ık kazanması, kooperatifçilik hareketinin ruhuna da uygun düşmektedir. Tek olarak yetersiz kalan üreticilerin kendi r ızalarıyle bir araya
gelerek, güç ve amaç birli ği içerisinde etkinlik kazanmalan ancak kooperatifler yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu kooperatiflerin çok amaçl ı olarak çalışmaları sayesinde pazarlama,
satın alma ve bunlara ili şkin hizmetler arasında ürün toplama, depolama ve paketleme fonksiyonları daha çok yerel kooperatiflerce yap ılırken, işleme, büyük kapasiteli depolama ile iç
ve dış satışlar, merkezi birlikler taraf ından gerçekle ştirilmelidir.

TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZAR LANMAS1NDA KOOPERATİFÇ İLİK

Bir tek kooperatif içerisinde veya bir kooperatif birlik içerisinde baz ı işlemlerle ve hizmetlerde ihtisaslaş maya gidilmesi maliyetleri azaltarak etkinli ğin sağlanması mümkün olmaktadır. Plastik, karton veya tahta sand ık gibi ambalajlar ın bir tarım işletmesi içerisinde yer alması ekonomik olmamaktad ır. Bunlar için ayrı bir ihtisas işletmesinin bulunması gereklidir.
Bir manda kooperatifınde tuz üretimi veya teneke simali ekonomik olmayacakt ır. Yurtiçi
araş tırma gezilerinde bunlara ili şkin çok say ıda örneklerle karşılaşılmış tır.
İç ve d ış piyasa ile ilgili pazar ve fiyat durumlar ının kooperatif birliklerle i şlenmesi ve
pazar bilgilerinin ortaklara ula ştırılması da pazarlama kooperatiflerinin görevleri arasmdad ır.

pe

cy
a

Bilindiği gibi küüperatiflerin önem kazand ığı ve ilgi duyduğu diğ er bir alan da d ış ticarettir. Tarımsal ürün ihracat ı yüksek olan ülkeler için bu önem daha da artmaktad ır. Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) bu konuda ilginç bir örnek te şkil etmektedir. Bu ülkede toplam
tarımsal üretimin % 25 kadarı ihracata gitmektedir ve 1982 y ılı tarım ürünleri ihracat ı 27 milyar Dolar olmuştur. ABD de tar ım ürünleri ihracat ının % 9 kadarı kooperatiflerce yap ılmaktadır. Ancak bu ülkenin ihracat ında kooperatiflerle şirketlerin olu şturduğu ortak te şebbüsler
önem taşımaktad ır. Çünkü tüm ABD de 1981'de 6211 tar ım kooperatifi ve 5,6 milyon da
kooperatif orta ğı bulunmaktad ır. Kooperatif mevcudunun 3743'ü pazarlama kooperatifi,
2356'sı tedarik kooperatifi, geriye kalan 112'si de hizmet kooperatifidir. ABD 'de kooperatif
ortaklığı son yıllarda giderek azalma göstermi ş tir ve bunun sebebi de; aşırı büyüklükteki şirketlerin ekonomide a ğırlık kazanması (yaygınlaşması) ve teknik aç ıdan etkin işletmeciliğe ve
profesyonel yönetime rağbet edilmesi, marketing sisteminin karma şık hale gelmesi ile tüm
ekonomide küçük birimlerin birle şmeye zorlanmas ı şeklinde aç ıklanmaktad ır. ABD örneği
bize göstermektedir ki gerek iç, gerekse d ış pazarlamada kooperatiflerin ba şarılı olması için
belirli bir ürün grubunda hem pazarlama, hem de i şletme-yönetim aç ısından en üst düzeyde
ihtisaslaşma gerekmektedir.
Fransa'da da kooperatifler d ış ticarette önemli bir paya sahiptirler. Toplam tar ım ürünleri ve g ıda maddeleri ihracat ının % 25-30'nun kooperatiflerce yap ıldığı bildirilmektedir.
Danimarka, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde süt ürünlerinin üretiminde ve ihracat ında
kooperatifler hakim şekilde rol oynamaktad ırlar.
Norveç ve Avustralya'da süt üretiminde kotalar kooperatiflerce belirlenmekte ve bu
ürünlerin ihracat ının yarısından fazlası kooperatiflerce gerçekle ştirilmektedir.
Türkiye'nin tar ımsal ihracat ında özel sektörden sonra tar ım kooperatifleri ikinci sırada
yer almaktad ırlar. 1976-1980 döneminde toplam ihracat ımızın % 15,7 sinin kooperatiflerce
gerçekle ştirildiği tahmin edilmektedir. Ayn ı dönemde kooperatiflerce ihraç edilen ürün çe-
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ş id i 26 kadard ı r Güneş , 1985 s. 16-32). Özellikle pamuk, nârenciye dahil her türlü ya ş ve
kuru meyve ve sebze ihracat ı yaygın şekilde kooperatifler veya kooperatif birlikleri taraf ından yapılmaktad ır. Bunlar arasında Çukobirlik, Antbirlik, Tari ş , Fiskobirlik, Narko, Nenas
Güneydo ğu Birlik sayılabilir. Yaş sebze ve meyve ihracat ımızın yarısı kooperatiflerce gerçekle ştirilmektedir.
Dış ticaretimizde önemli yeri olan Tarım Satış Kooperatifleri pamuk, üzüm, incer, f ındı k, antepfı st ığı zeytinyağı , zeytin, yerfıstığı, bakliyat, gül, iplik ve linter ihracat ı yapmakta-
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Köy Kalkınma Kooperatifleri de kendileri ad ına veya arac ı firmalar kanal ıyla taze meyire
ve sebzeler, taze üzüm, yumrulu bitkiler, meyve konserveleri, su ürünleri, çiçek so ğan ı, hali,
yonga ve ambalaj sandık tahtası gibi ürünleri ihraç etmektedirler.
İçkobirlik, Gümesko gibi çok amaçlı üretici kooperatifleriyle M enas ve Narko gibi şirket
tarz ı kooperatifler de çe şitli tarım ürünleri ihraç etmektedirler.
4. Sonuç ve Öneriler
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Kırsal kesimde yaşayan tarım üreticilerinin gelirlerinin art ırılarak hayat seviyelerinin
yükseltilmesinde etkin bir pazarlama büyük önem ta şımaktadır. Ürünlerin toplanmas ı , işlenmesi dereceleme paketleme ve ambalajlama, depolama, finansman tedariki, yeterli fiyat ın elde edilmesi, da ğıtım ve sat ış gibi karmaşık pazarlama hizmetlerinin, küçük ve da ğınık üreticilerin kendileri taraf ından yap ılması hem güç hem de rasyonel değildir. Özellikle tar ım ürünlerinin dış pazarlamasında zaman zaman yabanc ı kuruluşlardan ve firmalardan yard ım istenmektedir. F-16 uçaklarm ın yap ımcısı firmayla öngörülen off-set anlaşması veya FAO teşkilat ından istenen destekler buna örnek te şkil etmektedir. Bu nedenledir ki çok say ıda çiftçi
tarafından küçük partiler halinde üretilen ürünlerin pazarlanmas ında kooperatiflerin ba şarılı
çalışmalar yaptıkları ortaya ç ıkmaktad ır. Pazarlama kooperatifleri ürünleri de ğeri fiyat ına satın alma ve sat ış hizmetlerini yaparlarken, ürünle ilgili çe şitli işletme, depolama ve da ğıtım
tesislerine de sahip olmakta, üretimin planlanmas ında ve üretim girdilerinin velveri şli şartlarla
tedarikinde ortaklar ına yard ımc ı olmaktad ırlar.
Tarım ürünleri pazarlamasında kooperatiflerin yurt düzeyinde daha ba ş arılı olmaları için
aşağıdaki hususların yerine getirilmesi yararl ı bulunmaktad ır.
a. Kooperatifçilik e ğitimine ülkede önemli bir yer verilmeli, kooperatiflerin amaçlar ı ve
çalışına prensipleri konusunda kamu oyu ayd ınlatılmalıdır.

TARIM ÜRÜNLERININ PAZARLANMASINDA KOOPERAT İFÇİL İK

b. Kooperatif idaresinde, i şletmeciliğinde ve denetiminde yeti şmiş profesyonel bir kadronun yer alması sağlanmalıdır.
c. Çalışma alanına giren ürünlerin üretiminde ve pazarlanmasmda uyulmas ı gereken her
türlü teknik ve ticari' hususlarda ortaklar ayd ınlatılmalı , bu işin kontrollü olarak takibi sa ğ lanmalıd ır.
d. Kooperatiflerin, sermaye şirketlerinden, dernek veya hay ır kurumlarından farklı olduğu göz önünde tutularak sağlanacak olan Devlet deste ği iyi planlanmış bir strateji içerisinde
yürütülmelidir.
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Özellikle son düzenlemeler sayesinde mali' aç ıdan güçlü hale gelen mahalli iarelerin (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) kooperatif sistem içerisinde yer almalar ı sağlanmalı mahalli idarelerin artan finansman imkanlarının yerel kooperatifler kanal ıyla kullandabilmesinin şartları
hazırlanmalıdır.
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TARIMSAL ÜRETIM VE PAZARLAMADA Z İ RAi
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İ Ş B İ RLİĞİ

1) İŞ B İ RL İĞİ N İ N FAYDASI VE ROLÜ
Sı n ırl ı kaynaklara sahip fertler aras ındaki i şbirliğ inin ortaya ç ı kard ığı ekonomik, sosyal
ve e ğ itimle ilgili avantajlar ın ortaya ç ı kard ığı ekonomik, sosyal ve e ğ itimle ilgili avantajlar ı n büyük öneme sahip oldu ğ u herkes taraf ı ndan kabul edilmektedir. Nitekim günümüzde k ı rsal geli ş menin gerekli ve zorunlu bir unsuru olarak i şbirli ğ inin önemini kabul etmeyen hiç

* F.A.O. Tarımsal Hizmetler Bölümü, Kredi ve Pazarlama Bölümü Uzman ı)
** Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ara şt ırma Görevlisi.
AC

H.Creupeland - Yusuf ALPER

bir geli ş mekte olan ülke yoktur.
i ş birli ğ inin, tar ı msal pazarlama gibi uzmanl ı k gerektiren bir alanda daha az iddial ı olması mümkündür. Fakat en az ı ndan ürünlerin toplanmas ı a şamas ı nda köylülerin do ğrudan katı lmalar ı sa ğ lanmazsa, ürünlerini daha iyi fiyatla satmalar ı n ı n ve pazarlama faaliyetlerini iyile ştirmelerinin güç olaca ğı aç ı kt ır. Biz burada, ürünün de ğerlendirilmesinde karar verme ve
hareket etme gücü olmayan, fakir köylü topluluklar ı yla ilgileniyoruz. Bu köylüler, acil olarak
finansman ihtiyaçlar ı olduğ u zaman krdei alma, sermaye ve tüketim mallar ı sat ı n al ı m ı ve
ürün fazlalar ı n ı n de ğerlendirilmesi gibi konularda genellikle küçük köy tüccar ına bağı ml ı d ırlar. Bu yüksek faizle borç para veren küçük köy tüccürlar ı sı n ı rl ı bir etkiye sahip olmalar ına
ra ğ men, ülke düzeyinde ürünlerin da ğı t ı lması ve pazarlanmas ı konular ı nda oldu ğ u kadar, ihracat ve ithalat i ş lemlerindede geleneksel tic.ârt halk ı nı n vazgeçilmez bir parças ı olu şturlar.
Daha etkin, kullan ış l ı ve güvenilir bir metodun yoklu ğ u halinde, ticaret alan ı nda küçük
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tüccar ı n ilk halka olarak faydal ı oldu ğ u kabul edilmektedir. Gerçek olan, bu tüccarlar ın mant ı k ı ve tek tarafl ı olarak yaln ı zca karl ı lakla ilgilendikleri, genellikle çok yüksek say ı labilecek
bir faiz haddiyle üreticileri borçland ı rmada büyük rol oynad ı klar ı d ı r.
Asl ı nda küçük üreticiler aras ı ndaki i şbirliğ inin amac ı , onlar ı arac ı lardan ve haks ı z ticarT
uygulamalardan korumak veya onlara daha az ba ğı ml ı hale getirmektir. Buna ilaveten,tabri
olarak ürünlerin toplanmas ı ve pazar için haz ı rlanmas ı nda, rasyonalizasyonu sa ğ lama ve ölçek ekonomisini ba şarma konular ı ile de ilgilenmekteyiz.
Özellikle pazarlama faaliyetlerinde köylülerin aktif olarak kat ı lmamalar ı sağ lanı rsa, i ş birli ğ inin gelir düzeyinde önemli yükselmeler sa ğ lamas ı beklenir. Fakat ne yaz ı k ki uygulamada her şeyi yapması beklenen devlet güdümündeki kooperatiflerin küçük tüccar ı n yerine
geçecek bizzat kendisinin bir arac ı olarak ortaya ç ı kt ığı n ı görmekteyiz.
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Bu son belirtti ğ imiz husus, kooperatiflerin faydal ı olduğ u bir diğer alan içinde geçerlidir. Nitekim kı rsal yöredeki insanlar ı n e ğ itimleri ve sosyal de ğ i ş me için, bir ortak faaliyet
çe ş idi ve arac ı olarak kooperatifler kullan ı labilmektedir. Fakat köylüler, kendi kooperatif
örgütlerinin faaliyetlerine aktif olarak kat ı lmazlarsa, bu alanda olumlu neticeler al ı nması seklenmemelidir.

2) TARIMSAL PAZARLAMADA İ Ş B İ RL İĞİ N İ N ÖNEMI VE DURUMU

Eğer biz yaln ı zca resmi" istatistiklere güvenirsek (- ki bu istatistikler üye say ıs ı ve kooperatif say ıs ı hakkı nda çok cömertçe bilgi vermekte, halbuki cirolar ı ve mali sonuçlar ı hakk ında ç ık kı s ıtl ı bilgiler vermektedirler-) birçok ülkede bu birliklerin (en az ı ndan kağı t üzerinde) geli ş mesinin bizi şa şı rtacak seviyede oldu ğ u görülür.
Geni ş kapsaml ı olarak yap ı lacak bir ara şt ı rma ile, bu örgütlerin sir ço ğ unun özel sektörle yapt ı klar ı rekabette, devletten ald ı klar ı önemli miktardaki maltdeste ğ in yan ı sı ra, kuveetli
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bir korumac ı politika veya a şı r ı miktardaki ödenmemi ş borçla ayakta kalabildikleri görülmektedir.
Gerçek olan, bu alanda elde edilen ba şar ı lar ın çok az, ba şar ısı zl ı klar ı n ise daha fazla
oldu ğ udur. Nitekim kooperatiflerin şekillerinde s ı k sı k —ve hala da— yap ı lan değ i şikler bu
ba şar ıs ı zl ı klar ı göstermek bak ı m ı ndan çok anlaml ı d ı r.
Kooperatifler taraf ından elde edilen ba şar ı lar ı n küçük olduğ unu gösteren bir ba ş ka şeyde, üreticiler taraf ından kooperatif kelimesinin daha az kullan ı lma e ğ iliminde olması , ve sonuçta biriken ho şnutsuzluklar nedeniyle ona alteni duyulmas ı d ı r.
Bizde, baz ı lar ın yapt ığı gibi, ısrarla tar ı msal pazarlama sektöründe kooperatiflerin çok
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iyi faaliyet gösterdiklerini söylersek, bunun gerçekle çok az ili ş kisi olur. Ote yandan, üreticiler arası nda i ş birliğ i eğ ilimin gittikçe azald ığı nı söyleyenler ve prensip olarak kooperatifleri
ele ştirenler, bu kompilke alanda belirsiz dü ş ünçelere sahip olanlar veya hiç bir iddias ı olmayanlard ı r. Bu alanda önemli ba şaras ı zl ı klar olduğ u bir gerçektir. Fakat, üçüncü dünyadaki
kı rsal yöre nüfusunun azgeli şmi şli ğ ini gözönüne almaks ı zı n kooperatiflerden çok fazla şey
beklenmesi sonucunda bu durumun ortaya ç ı kt ığı n ı kabul etmek gerekir.
Arac ı ,tücar, çak zaman parazit olarak tan ı mlanmaktad ı r. Fakat gerçekte, bu kimseler
sermaye ve tüketim mallar ı sat ı n al ı m ı nda kredi ve gerekli hizmetlerin temin edilmesinde, veya ürünler için avans verilmesinde küçük üreticilerle tüccarlar aras ı ndaki vazgeçilmez ğ üçlü
bir bağ lant ı y ı olu ştururlar. Bunlar faaliyetlerini yaparken bir sömürü ortaya ç ı kmakta, fakat köylüler bunu bir bakı ma do ğal kar şı layarak r ı za göstermektedirler. Bugün dahi küçük
tüccar ı n sundu ğ u çok say ı daki hizmeti yapmak için birim kooperatiflerin olu şturulması nda
bir engel olarak ortaya ç ı kmaktad ı rlar. Ş unuda kabul etmek gerekir ki, köy tüccarlar ı n ı n
i ş ide herkesin sahip olamayaca ğı baz ı vas ıflar ı gerektirir. İş aleminde gerekli olan sa ğ duyu,
önemli miktardaki sermayeyi risk alt ı na sokarak i şe ba ş lamak, ve gece gündüz her satte zor
şartlar alt ı nda çal ış maya haz ır olmak bu vas ıflardan bir kaç ın ı olu şturur.
Çok yap ı lan hatalardan birisi de, insanlar ı n, teorisyenlerin tam i ş birliğ i olarak adland ı rr ı klar ı idealle ştirilmi ş, standart bir kooperatif şeklini empoze etmeye çal ışmalar ı d ı r.
Günümüzde, azgeli ş mi ş ülkelerdeki insanlar hala, üretimi art ı racak ve ona daha fazla değer verecek ve küçük ürecilerin kat ı lmalar ı yla kar şı la şı lacak problemleri çözecek bir i şbirli ğ i
çe ş idini büyük bir heyacanla beklemektedir.
3) KAVRAM VE GEL İŞİ M İ

1) Serbest ticaret dönemi
Sömürge devresi olarak tan ı mlad ığı m ız bu dönem, "Laissez-faire" ticaret politikas ı yla
küçük tüccardan i ş toplayan, ve da ğı t ı mı n kayna ğı nı alan çok büyük ihracat-ithalat firmalar ın ı n üstünlü ğ ü ile karakterize olmaktad ı r.
Bu dönemde yap ı lan i ş birli ğ i te şebbüslerinin ço ğ u, tamamen teorik düzeyde kalm ışt ır.
"Her şey kooperatifler taraf ından yap ı l ı r" itici ilkesi esas al ı narak yaln ı zca pür i şbirliğ i olarak dü ş ünülmü ştür. Bütün bir kooperatif şebekesi nihai' üreticiye yap ı lacak sat ışı , hatta ihracatı bile kapsayacak şekilde faaliyet göstermek üzere planlanm ışt ı . Asl ı nda, piyasada belli
bir paya sehip olmad ı kça en ufak ba şar ı şans ı olmayan ve hiçbir ticari' destekleme yap ı sı na
sahip olmayan temel kooperatifler için bu dikey integrasyon sistemi bir dereceye kadar zo-
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runludur.
Klasik tüccarle ve di ğer ticari firmalarla rekabet etmek için bütünle ş mi ş kooperatif ş ebekesi olu şturma te şebbüsleri ve gayretleri çok zaman ac ı bir ba şar ıs ı zl ı kla sonuçland ı . TicarT uzmanl ı k ve uygun çal ış ma araçlar ı ndan yoksunluk gibi açmazlarda bulunan ve üstelik
üyelerine kar şı sosyal ve e ğ itimle ilgili sorumluluklar ı olan bu kooperatifler, özel sektörün
ac ı ması z rekabetine kar şı koyacak güce sahip de ğ ildi.
Il) Tar ı msal Yenile ş me Dönemi
Bu yenile ş me ilk defa Birinci Dünya Sava şı esnas ı nda olu ştu. Uluslararas ı ticaretin devaml ı l ığı n ı n sa ğ lanmas ı için devletin piyasaya müdahelesinin gerekli oldu ğ u görüldü.
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Özellikle üretim için yeni pazarlar bulmak ve fiyatlar ı ayn ı düzeyde tutmay ı sa ğ lamak
için, geleneksel al ı c ı lar ın yerine yenileri bulmak gerekmi şti. Dahas ı , birçok ülke normal ithalat girdilerini k ı smada oldu ğ u kadar, temel besin maddelerinin üretiminde de zorluklarla
kar şı la şı yordu.
Bu durum, birçok ülkede pazarlama kurumlar ı veya pazarlama ajanlar ı n ı n ortaya ç ı kmana
neden
oldu. Özellikle İ ngilizce ko ş ulan ülkelerde, üreticiler de dahil olmak üzere, bütün
sı
bir sektör üzerinde zorlay ı cı kanuni güce sahip olan pazarlama ajanlar ı n ın önemi büyüktü.
Devlet ihracat kurumlar ı , sava şı n sonunda da varl ı klar ın ı sürdürdüler. Bu kurulu ş lar,
ürülerin da ğı tı mı ndan (ihracat kontrol ofisleri), kendi i ş lemlerinin tekelci yönetimine kadar
( İhnacat Pazarlama Ofisleri) bütün i ş lemleri tam kontrollerine alacak güce sahiptirler.
Bu te ş kilatlar, daha sonra birçok ülkede, (genellikle ba ğı ms ı zl ı klar ı n ı kazand ı klar ı zaman) yabanc ı döviz giri ş iniıı ve ihracat i ş lemlerinin do ğrudan kontrolünün avantajlar ı olduğ u
nu kabul eden görü şün neticesinde yava ş yava ş kurulmaya ba ş land ı lar. Ani dalgalanmalar
ve zor piyasa şartlar ı alt ı nda pazarlaman ı n ve devlet müdahelesinin bu şekil ihracat i ş lemlerinde ortak bir cephe olu şturulmas ı n ı ve bir dereceye kadarda üretim fiyatlar ı n ı istikrarda
tutmay ı sa ğ lad ı .
Daha yo ğ un devlet müdahelesi yönündeki bu geli ş me, daha sert ihracat düzenlemeleri,
istikrarl ı banka kurma gayretleri ve ihracat monopol ofislerinin kurulmas ı yla bugünde bir
dereceye kadar devam etmektedir. Bu e ğ ilim, yaln ı zca ihracat yapan ülkedeki ekonomik, sosyal ve politik bask ı larla de ğ il, dünya ticaretinde yap ı lan yeni anla ş malar ve düzenlemelerle
de desteklen me kte d ir.
Birçok endüstrile ş mi ş ülkede oldu ğ u gibi, resmi ajanslar taraf ı ndan yap ı lan baz ı müdahaleler, eski stoklar ın ve kaynaklar ın devams ı zl ı l ığı n ı sa ğ layarak arz ve talebi dengede tutma
amacı na' yönelik olarak planlanm ıştı . Her ne kadar bu tip tah ı l ofisleri (ihracat ofislerinin
uygulamalar ı n ı n aksine) tekelci piyasada seyrek olarak müdahale yaparlarsa da, gerçekte
bunlar fiyatlarda dahil olmak üzere tah ı l ticaretinin düzenlenmesini ve yap ı daki önemli değ i ş meyi üstlenmi ş bulunmaktad ı rlar.
K ı saca söylemek gerekirse, birçok geli ş mekte olan ülkenin ba ş lı ca tar ı msal ürünlerinin
ihracat ı —kahve, kakao, f ınd ı k, pamuk vs.— ile ilgili olan ticari ö ğütleri ve kurumlar ı ş imdi
do ğrudan devlek kontrolü alt ı ndad ı r. Örnek verirsek, Afrika'da ba ş l ı ca mallar ın ihracat ın ı n
%90' ı , pazarlama şebekesini ve nihai' sat ış lar ı do ğrudan kontrol eden Devlet ihracat ı Ajanlann ı n elindedir. Ayn ı şekilde diğer kı talarda yap ı lan düzenlemelerle ve pazarlama ajanlar ı yla
müdahale gerçekle ştirilmektedir. Bütün geli ş mekte olan ülkelerin, tah ı lda oldu ğ u gibi, bu
alanda belli bir organizasyonu vard ı r. Veyahut Millî tahil bürolar ın ı veya benzer örgütleri kurAQ
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may ı plânlamaktad ı r. Bu durumda, bu ülkelerde ajans olarak kullan ı lan özel sektör ortaklar ı n ı n (özellikle ihracat ofislerinde) uzun süre memnun olarak kendi menfaatlerine çal ışmalar ı
be klene me z.
Ticari' ili ş kilerin bu yeni ortam ı nda, birçok hükümet, özellikle küçük üretici düzeyinde
toplama ajans ı olarak, devlet tah ı l ihracat ofislerini veya pazarlama ajanslar ı n ı bütünleyici
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fonsiyona sahip olacak kooperatifleri, yeniden daha pragmatik sebeplerle kurmaktad ı r.
Son zamanlarda kurulan kooperatifler için, özellikle fiyat ve pazar bulma konusundaki
riskleri ortadan kald ı ran bir ajans ı n himayesi alt ı nda çal ış ması n ı n iyi bir avantaj olaca ğı ş üphesizdir. Hükümetin üreticiler üzerinde uygulayaca ğı fiyat politikas ı için sorumlu ajans olarak kooperatifler, veya üretici birlikleri, daha uygun ve daha güvenilir arac ı kurulu ş lar olmaktad ır. Çünkü ajanslar ı n küçük üreticilerle do ğrudan ilgili olan sat ın alma şebekesini kendi
kadrolar ı ndan kurmalar ı çok güçtür. Zaten yaln ı zca belli mevsimler için yap ı lan bu i ş lemlerin maliyeti çok yüksek olacakt ı r.
Kısacas ı , tar ı msal ticaret için yeni kurumlar ı n olu şturulmas ı , üreticiler aras ı ndaki kooperatifçilik hareketinin geli ş mesinde yeni ufuklar açmaktad ı r. Öte yandan kooperatifçilik hareketini gönülden destekleyenler, bu yeni yap ı yı , devlet örgütlerinin kendi kontrolleri alt ı nda
bulundurmay ı isteyecekleri bir sahada bir engel ve korku kayna ğı olarak görmektedirler.
Baz ı hükümetler, ticaret sektöründe kuvvetli etkilerinin oldu ğ una inanarak, ürün toplantısı nda kooperatiflere, ajans ad ı na haraket eden bir temel örgüt yetkisi vermeyi arzulamaktad ı r. Fakat bu engel olarak olumsuz bir sonuçla geri teprnektedir. Çünkü kooperatiflerin
idaresindeki ve organizasyon yap ıs ı ndaki büyük eksikler a şır ı derecede bir maliyet art ışına
yol açmaktad ı r. Ayr ı ca bu kooperatifler üye olarak ald ı kları marjinal ki şilerin dinamizm eksikli ğ i ve onlara uygun gaaliyetlerin olmamas ı nedeniyle de ele ştirlmektedir.
Sonuçta, kooperatifler her şeyi, himayesi alt ı nda faaliyet gösterdikleri ajanstan beklemeye ba ş lamış lard ı r. Bir ba ş ka olumsuz noktada, üreticilerin kendilerini bu hareket içinde hissetmeleridir. Ayr ı ca baz ı üreticilerde serbestçe yüksek bir fiyattan ürünlerini satamad ı klar ı
için kooperatiflere k ı rgı ndı rlar.
III) Tar ı msal Geli ş meye Bütüncü Bir Yakla şı m
Birçok ülkede bu alanda gösterilen gayretler, tar ı msal pazarlama, sermaye üret ı mi ve
kredi sa ğ lama konular ında i ş birli ğ ini te şvik etmeye yöneliktir. Çok kere bu sektörler yetersiz ve birbirinden ba ğı ms ı z bir şekilde faaliyet gösterirler. Ş imdiye kadar u ğran ı lan ba şar ıs ı zlı klar, dolay ıs ıyla küçük üretici seviyesinde kar şı la şı lan pazarlama ve kredi problemlerini
çözmek için faaliyetlerin bir bütün halinde yap ı lmas ı yönünde, gittikçe artan bir e ğ ilim ortaya ç ı ktı .
Tar ı msal pazarlamada oldu ğ u gibi kredi alan ı nda da milltdüzeyde kurumlar kurulmakta
veya olu şturulmaktad ı r. Olu şturulan kurumlar, gübre ve tohum gibi üretim araçlar ın ı n dağı tı mı ve kurumla ş mış kredi ile ilgilenmektedirler. Bu aöanlarla üretici topluluklar ı arası ndaki ba ğ lantı n ı n güçlük yaratmadan gerçekle ş mesi beklenmemelidir. Önemli olan, devlet için
herhangi bir maliyet art ışı olmaks ı z ı n bu hizmetlerden üreticilerin faydalanmas ı n ı temin etmektir.
Bu hizmetler demeti, pazarlama alan ı nda oldu ğ u gibi üreticiler yarar ı na olarak do ğrudan
milli' ajanslar taraf ı ndan düzenlenemezler. Her kademede olmasa bile, baz ı faaliyetlerin bir-
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le ştirilmesinin yan ıs ıra, bir tak ı m arac ı lar da sa ğ lanmal ı d ı r.
Böylece, daha önce kredi da ğı tı mı ndaki hesaplar ı n kapat ı lmas ı hususunda u ğ uran ı lan
ba şar ı sı zl ı klara ra ğ men, birkez daha i ş birliğ ine gidilmesi mant ı k] olarak dü ş ünüldü.
Çok amaçl ı i ş birli ğ ini olu şturma dü ş üncesi, çok yeni bir fikir de ğ ildir. Fakat, bütüncü
yakla şı mla i ş birli ğ i dü ş üncesi oldukça yenidir. Birim kooperatif düzeyinde bir organizasyon
yerine, yeni kompleks yap ı ya sahip kredi, da ğı tı m ve pazarlama şebekesi olu şturma gayret-
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leri fazla benimsenmemektedir. Kooperatifleri çok basit bir fonksiyonu yerine getiren bütüncü bir yap ı yla s ı n ı rlama e ğ ilimleri kuvvet kazanmakta, Milltörgütler taraf ı ndan desteklenmeleri öngörülmektedir. Bu gayretler ş imdi, büyük ölçüde devlet taraf ından yönlendirilen
da ğı t ı m ve pazarlama şebekeleri içinde olu şturulmaktad ı r. Bu durumda da şartlar, küçük üreticiler aras ı ndaki i ş birli ğ inin geli ştirilmesi ve katı lmalar ı n ı n sağ lanmas ı yönünde daha olumlu
olmaktad ı r. Zaten daha önce belirtti ğ imiz gibi üreticilere daha yüksek gelir ve daha güvenilir i ş lemler garanti etmenin ba ş ka bir yolu yoktur.
Hâla', çiftçilerin tüccarlara olan kredi bonçlar ı n ı ortadan kald ı rmayan bir kredi açmaz ı
vard ı r. Çünkü hesaplar ın kapat ı lmas ı nda büyük güçlükler ve yap ı lacak ödemelerin zimmete
geçirilme tehlikesi vard ı r.
IV) Yeni Kurumlar ve K ırsal Yörelerin Bütünle şmesi
Hükümetler de ğ i ş ik metodlar uygulayarak, daima k ı rsal kesimlerde nüfusun tar ı msal geli ş meyi oldu ğ u kadar ülkenin ekonomik, sosyal ve politik hayat ı na da aktif olarak kat ı lmalar ın ı sa ğ lamaya çal ış maktad ı rlar. Özellikle sosyal ı st ülkelerde olmak üzere, kooperatifler bu
amaca yönelik olarak do ğrudan iktidardaki parti taraf ı ndan kurulmaktad ı r. Ba ş lang ı çta, üreticiler aras ı nda kar şı lı kl ı yard ı mla ş may ı sa ğ lamaya yönelik olarak olu şturulan i ş birli ğ i dü ş üncesi, sonradan k ırsal yörelerin ve tar ı mı n geli ş mesinde en iyi araç olarak kabul edilmi ştir.
Bugün bir çok ülke, kırsal yöre nüfusunun aretim, ekonomi, sosyal ve politik faaliyetlerde bütünle ş mesini sa ğ layan yeni .ir i ş birli ğ i çe ş idini geli ştirmektedir. Kooperatifler, devlet veya
devlete ba ğ l ı ticari' ve teknik kurumlar taraf ı ndan desteklenen, köy ve belediyeler için ekonomik, politik ve idârt aç ı dan lüzumlu olan temel bir örgüt veya ünite olarak kabul edilmekte dir. Kooperatifleri destekleyen devlet kurumlar ı aras ı nda, kredi of isleri, pazarlama ajanlar ı ,
Milli' dağı tı m örgütleri ve aras ı olarak faaliyet gösteren hizmet kooperatiflerinh ı baz ı türleri
yer almaktad ı r.
Yukar ı da bahsetti ğ imiz yapı , merkezi plkı lamay ı kabül eden ülkeler taraf ı ndan benimsenmi ş bulunmaktad ı r. Di ğer ülkelerde gönüllü birle ş me prensip olarak kabul edildi ğ inden,
otoriteler taraf ından desteklenen ve arzulanan bu hareket k ı rsal yörelerin yeniden düzenlenmesinde ve geli ş melerin sa ğ lanmas ı nra bir araç olarak kabul edilmekte ve yararlan ı lmaktad ır.
Bu temel yönetim ünitelerinin ticare faaliyetlerde do ğrudan veya en'az ından kendi adlar ı na
görev alamad ı klar ı hatı rlanmal ı dı r. Bununla beraber, basit-büyük hacimli arz ve talep faaliyetleri çal ış ma alanlar ı olarak dü ş ünülmelidir.
Filipinler'de, yaln ı zca bir bölgede oturanlar ın örgütleyen temel te ş kilat, Samahang Nayonslar çelti ğ i toplad ı ktan sonra tah ı l ofislerine bu ürünü topla olarak satmakla yükümlüdürler. Tah ı l ofisiyle yapı lan do ğrudan ba ğ lant ı da, toplama, i ş leme ve depolama faaliyetlerinin
yerine getirilmesi için tam .bir kooperatif şebekesi olu şturulmas ı da plânlan ır. Borçlar ı n kapat ı lmas ı nda bankalar kar şı l ı kl ı garanti veren Kredi Samahang Noyans'lar ındada durum ayn ı d ı r. Bu birim örgütler köylerin ve faaliyet gösterdikleri bölgenin sosyal ve politik hayat ı nda
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olduğ u gibi kendi üyelerinin e ğ itimlerinde de önemli rol oynarlar.
Yukar ı da belirtilenlerden dolay ı , birim örgütlere a şır ı sorumluluk yüklemeden, ülkenin
sosyal ve politik hayatı nda kı rsal yörelerdeki nufüsün geli şmesi ve bütünle şmesi amac ı na yönelik olarak yürütülen gerçek anlamda bir faaliyetle kar şı la şır ı z.
Yine de, en az ından ba ş langı ç döneminde olmak üzere, kooperatifler bütün zorunlu hizmetleri yapmakla sorumlu tutulmazIar.
4) PAZARLAMADA İŞ B İ RL İĞİ N İ N GEL İŞ MES İ N İ N GELECE Ğİ VE ROLÜ
Günümüzde, kooperatifler veya üretici birlikleri, ticaret sektöründe kar şı la şı lan problemleri çözen alternatif bir kurulu ş olarak de ğ il, piyasada arac ı olarak faaliyet gösteren Milli'
Ajanlar ı bütünleyici kurumlar olarak kabul edilmektedirler.
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Bu bakış aç ıs ı , kooperatifçilik hareketini te şvik edenler taraf ı ndan —ki bunlar ı n büyük
bir ço ğ unlu ğ u en az ından geçici ber süre için destekleme kurumlar ı olarak pazarlama ajanslar ı n ı n faydal ı oldu ğ una inanmaktad ı r— kesinlikle desteklemmemektedir. Aksi görü şte olanlar ise, kooperatiflerin ba ğı msı z faaliyetleri yerine getirmesi gerekti ğ i fikrinde ı srar etmektedirler. Fakat bu durum gerçekte üreticilerle devlet pazarlama ofisleri aras ı ndaki i şbirli ğ i için
kurulacak te ş kilatlar ı n gelecekteki geli şme problemlerini art ı r ır.
Çözüm için üç alternatif dü ş ünülebilir.
—I) Ba ğı ms ı z Kooperatif Şebekesi
Burada, üreticilerin bir pazarlama departman ı n ı n himâyesine ihtiyaç duymadan kendi
ürünlerini de ğerlendirme ve hattâ özel sektörle rekabet etme gücüne sahip olduklar ı düş üncesine kabul edilmektedir. Fakat bu yönde bir geli ş me için ortadaki emâreler pek fazla ümit
verici de ğ ildir.
Çünkü kooperatifler, bu alanda ş imdiye kadar u ğran ı lan ba şar ıs ı zl ı klarla olduğ u kadar
hükümetlerin tekel ürünlerin ihracat ı n ı kontrol alt ı nda tutan iste ğ inden vaçgeçmeme e ğ ilimiyle de mücadele etmek zorunda kalacaklard ı r.
Kooperatiflerin, ürün al ı m sat ı mı gibi konularda ba ğı msı z faaliyet göstermek istedikleri
ilk y ı llarda tah ı l ofislerinden daha yüksek fiyatlarla çal ışt ı klar ı n ı , ürünün bol oldu ğ u ve fiyatlar ın dü ş me e ğ iliminde bulundu ğ u dönemlerde de üreticinin zarara u ğraması n ı önlemek için
belirlenen fiyatlardan ürünün tamam ı n ı almayı talep eden ilk örgütler oldu ğ unu belirtmek gerekir.
Bununla beraber gözlemler, devlet kontrolünde olmayan spesifik ürünlerde (meyve ve
sebzeler, süt ürünleri, kümes hayvanlar ı , yumurta v.s.) geçmi şte oldu ğ u gibi bağı ms ız kooperatif çal ış ma şebekesinin geli ş mesi ihtimalini d ışarda tutmamaktad ı r.
—Il) Bir ajan olarak faaliyet gösteren kooperatif şebekesi
Bu, ba şlı ca tar ı m ürünlerinin pazarlanmas ı nda do ğrudan sorumlu veya monopol güce sahip olan Milli' Ajanslar taraf ından üretici birliklerine verilen ve gün geçtikçe artan önemin
mantı kı bir sonucu olarak ortaya ç ı kmaktad ı r.
Bu birlikler, basit forksiyonlar ve s ı n ı rl ı faaliyetlerden daha öte, bir departman ad ı na
faaliyet gösterebilmekte, (Fas'ta tah ı l, Şenegal'da F ındı k için olduğ u gibi) depolama, ta şı ma
ve hatta i ş leme gibi fizilafaaliyetleri yava ş yava ş üstlenebilmektedirler.
—III) Kooperatiflerle pazarlama monopolü olu şturma
Hükümetin özel sektörün rekabetine kar şı koymak için geli ştirdi ğ i himâyeci politika ve-
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ya piyasaya müdâhale yönünde al ı nan bir karar, kooperatif sektörü, genellikle devlet ajans ı
ad ı na hareket eden ve önemli ürünlerin pazarlanmas ı yla ilgilenen bir ajan olarak piyasada
• ı z ba şına b ırakabilir.
Uygulamada hükümetlerin, kooperatif ismini ta şı yan tekbir örgüt kald ığı zaman, bir
kooperatif örgüte tam bir pazarlama yetkisi vermesi çok nâdir gerçekle şir. Bu durum, menfaatlerini daha iyi korumak ve geli ştirmek için i şbirli ğ i yapan üreticilerle, ilk önce kamunun
menfaatlerini dü şünen, millt ekonomiyi ve politik istikrar ı korumak isteyen, ve şehirlerde yaşayan tüketicilerin çok etkili olan tepkilerini ve dikkate almak zorunda olan hükümetler aras ı nda önemli bir menfaat çat ış mas ı olduğ u gerekçesiyle aç ı klanabilir.
5) GENEL DE Ğ ERLENDIRME
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Küçük üretk ııer aras ı ndaki i şbirli ğ ini te şebbüsleri y ı llard ı r devam etmesine ra ğ men, insanlar hala, talep ettikleri hizmetleri etkin olarak sa ğ layan, pazarlama i ş lemlerinde entegrasyonu sa ğ layarak iyi bir organizasyon un nimetlerinden faydalanmalar ın ı temin eden bütünle ş tirici bir kooperatif for mülünün aray ışı içindedirler.
Özel sektörün üstün oldu ğ u alanlarda pür kooperatif şebekesi olu şturma te şebbüsleri
geli ş mekte olan ülkelerin bir ço ğ unda ba şar ı l ı olamam ıştı r. Genelde bu örgütler özel sektörde rekabet etme gücüne sahip olarnam ış lar, üyelerini bir araya getirmede yetersiz kalm ış lard ır.
Öte yandan, devletin yapt ığı özel korunman ı n ve mâlt deste ğ in verdi ğ i rahatl ığa al ışan
kooperatifler, söz konusu ülkelerde birden ve çok say ı da örgüt kurma yoluna gitmi ş lerdir.
Burada tekrar belirtmede yarar vard ı r ki, bu örgütlerin ya şama süreleri çok k ısad ı r ve ekonomik aç ı dan ayakta kalmalar ı n ı sa ğ lamak için garanti verilmesi gerekmektedir.
Eğer ba şar ıs ı zl ı klar ı n nedenleri kolayl ı kla belinlenebilirse, i şbirli ğ inin sa ğ lanması için
al ı nacak bütün düzenleyici tedbirlerin al ı nması da güç olmayacakt ır. Nitekim kooperatiflerin
geli ş mesi için engellere, ekseriya k ı rsal nüfusun azgeli ş mi ş oldu ğ u ülkelerde rastlanmaktad ı r ;
Di ğer ülkelere göre buralardaki geli ş meyi engelleyen faktörlerin daha çok oldu ğ u görülmektedir. Geleneklerin, aile yap ı s ı n ı n ve kabile hayatı n ı n etkileri, sı k ı cı sosyal hayat, ekonomik
kurumlar, ve tar ı mda ticari faaliyeti elde tutma gayretleri bu engellerden bir kaç ın ı olu şturur.
Kooperatif geli ş me pro ğramlar ı n ı n uygulamas ında bir çok hata yap ı ld ı ve hâlâda yap ı lmaktad ır. Çözümlenmek istenen pazarlama problemlerinin kompleks olmas ı , bu kompleks
sorunlar ı çözmek için gerekli kurumlar ın olu şturulmas ı ndaki gecikmeler, konuya yüzeysel ve
aceleci bir yöntemle yakla ş mas ı na neden oldu. Çok say ı da ve kompleks ünetiler ve şebekeler
olu şturuldu. Yüksek kademe yöneticilerin etkin olamamas ı , idârt kadron un e ğ itim eksikli ğ inden zay ıf kalması sorunlar ı artı rd ı . Bütün bu say ı lanlar üretici üyelerin kendi örgütlerine uzak
kalmalar ı na, faaliyetlerine aktif olarak kat ı lmamalar ı na ve sisteme olan güvenlerinin sars ı lmas ı n
na neden oldu.
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Gerçek olan, bir ekonomik faaliyet olarak i şbirliğ inin, yerini alacağı kurumlar kadar etkili çal ışabilece ğ ini ve hatta onlardan daha etkin olarak bu hizmetleri yerine getirebilece ğ ini ispatlamad ı kça, üretici topluluklar ın ı n bir araya getirilmesinde ba şar ı l ı olunamayacağı d ı r.
Bunu ba şarmak için doktriner tercihlerden veya hükümetin müdahalesi kararlar ı ndan daha
fazlası gerekmektedir. Bunun içinde ilk önce, üyelerin kooperatif faaliyetlerine aktif olarak
kat ı lmalar ın ı sa ğ layacak bir ortam ı yava ş yava ş ve emin ad ı mlarla olu şturuken, mevcut s ı n ırl ı kaynaklarla gerçekle ştirilebilecek hedefler, gerçekci bir bak ış aç ısı yla belirlenmelidir.
Uğran ı lan çok say ı daki ba şans ı zl ığara ğ men, yukar ı da belirttiklerimiz göz önünde tutularak, gerek üretim, gerekse pazarlama konular ı nda üretici ler aras ı nda yap ı lacak i şbirliğ inin yararl ı l ığı ndan şüphe edilmemesi gerekir. Bu sahada yap ı lan yeni i şbirli ğ i şekilleri olu şturma

edilmeleri gerekir.
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gayretleri bir bakı ma tecrübe kazan ı lması n ı sağ lamaktad ır.
Eğer amaç küçük üreticilerin durumlar ın ı düzeltmekse, özellikle üretilen mallar ın dağ ıt ı m ında olmak üzere onlar ı do ğrudan ilgilendiren hizmetlerin sa ğ lanması nda, ürünlerinin piyasada değerlendirilmesinde v.s. aktif olarak kooperatif örgütün faaliyetlerine kat ı lmaya ikna
Bu da, ancak do ğrudan veya dolayl ı olarak devlete ba ğı ml ı olan pazarlama ve da ğıt ı m
aöanslar ı gibi destekleme kurumlar ı taraf ından yap ı lan basit ve büyük hacimli faaliyetlleri
üretici düzeyinde bütün olarak planlamakla mümkün olabilir.
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Böyle bir durumda temel birliklerin, üyelerinin ürünlerinin pazarlanmas ı nda daha güvenli
bir pazar bulmaya ve s ı n ı rl ı nı,Iİ riskle basit faaliyetleri ele almaya imkan edilmesi gerekir. Bu
basitle ştirme ve normal ticari risklerden birlikleri koruma, "Her şey kooperatifler taraf ından
yap ı l ı r" ilkesini savunan doktriner görü şe sahip olanlar ı tatmin etmezse de, ticari' i şbirliğ inin
spesifik şekillerinin geli ştirilmesinde yeni umutlar ortaya atacakt ır. Ba ş lang ı çta birim kooperatiflerin ve birliklerin e ğ itim alan ı ndaki etkilerinin çok s ı n ırl ı bir düzeyde kalabilece ğ ini kabul etmek gerekir.
Kırsal geli şmenin temelini olu şturan genel e ğ itim problemini çözmenin bir yolu, hiç olmazsa ilk dönemlerde, e ğ itim ve sosyal konularda yo ğ unla şan kooperatif faaliyetleri olabilir.
Ayn ı zamanda da üyeler, millt örgütler ve devlet ajanslar ı taraf ından sağ lanan kredi, dağıt ı m
ve pazarlama hizmetlerinden minumum gayretle faydalanabilirler.
İ kinci safhada, talep edilen araç ve yönetici kadronun büyüklü ğ üne göre bölgesel düzeyde hizmet kooperatifleri kurularak, toplama, da ğıtı m, depolama ve hatta millî ajanslar ad ı na
i ş leme faaliyetlerini yürüten bir ajan veya arac ı kurulu ş olarak çal ışmak mümkündür.
Eğer zorunlu de ğ ilse, pazarlama ajanlar ın ı n ve bu örgütlerin yönetim kurullar ı nda üreticilerin ve ticaret uzmanlar ın ı n (özellikle kooperatifler için bu geçerlidir) yeterli oranda
temsil edilmesinin yarar ına bu a şamada kesinlikle kabul etmeye zorlamaktad ı r.
Tam entegre olmu ş bir kooperatif çal ışma şebekesini olu şturman ı n ihtimal dahilinde olduğ u son safhada, ekonomik ve teknik görü ş lerden ziyade, yetkililerin kooperatif terimine
vermek istedikleri anlama ve politik kararlara ba ğ l ı olarak kooperatifin yap ı sı şekillenecektir.
Bütün bunlardan sonra hükümetin kurdu ğ u bir pazarlama bürosuda milli düzeyde bir i ş birliğ i çe ş idi olarak dü şünülebilirdi. Fakat, di ğer yandan böyle bir büronun tamamen üreticilerin menfaatlerini savundu ğ unu ve onlar taraf ından desteklendi ğ ini kabul etmeye zorlamak
güç olacakt ı r.
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TüRKİYE'DE KONUT MESELESI

Hakan KOÇ *

Bilindiği gibi, içinde bulundu ğumuz yüzyıl, büyük sava şlar ve ihtilâller yüzy ılı olduğu
kadar, yeni buluşlar ve teknolojik de ğişikliklerin de gerçekleştirdiği bir yüzyıldır.
Çok büyük maddi ve mânevl' zaralar ına mukabil, II. Dünya sava şından sonra, Asya ve
Afrika milletlerinde kuvvetli bir milliyetçilik duygusu ve ak ımı ile birlikte, şiddetli hürriyet
* A.ü. Çank ırı Meslek Yüksek Okulu
(3 May ıs 1986'da Çankırı Va yap ı lan "Kooperatifçilik Günü'nde verilen konferans)
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Hakan KOÇ

mücadelelerinin do ğ masına sebep olmu ştur. Yine bu ülkeler siyasal istiklal'in sosyal ve ekonomik alandaki istiklal'e ba ğlı olduğu gerçe ğini de kavram ışlard ır. Bilhassa, toplum yap ılarında görülen "dinamizm", her toplumun zaman içinde de ği şim gerçeğine önceki toplumsal
değişim, hızlı ve etkili olmayan bir özellik ta şıyordu. Sanayile şme hareketleriyle, aktif hale
gelen bu de ğişim toplum yap ılarında; köklü, sarsı ntı'', bunal ımlı ve hatta ihtilallere sebep
olan boyutlar kazanm ıştır.
İşte günümüzün az geli şmiş ve geli şmekte olan ülkelerinin tamam ında olduğu gibi, bu değiş menin Türkiye için de önemli bir yeri vard ır. Hiç şüphesiz ki, Türk milleti ve onun kurduğu devletlerin tamamı sosyal muhteval ı "toplumsal de ği şmeye ve bunun ortaya ç ı kard ığı
meselere kar şı çok hassas yaklaşımlarla, köklü tedbirler getirmi ştir.
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Dünya'daki geli şmelere bağlı olarak, Türkiye'deki sanayile şme hareketleri 'de, sosyal değişme aç ısından ağır problemler meydana getirmi ştir. Ekonomik geli şmenin canlılık kazand ığı 1950'den sonraki 35 y ıllık dönemde, ekonomi ilminin "zar ılri ihtiyaçlar" aras ında Sayd ığı barınma yani "konut ihtiyac ı " giderek mesele haline gelmi ştir.
Konut meselesini iki dönem halinde inceleyerek ve milletimizin engin kültür yap ısını kısaca tetkik edece ğiz.
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Bilindiği gibi Türkler, çok eski devirlerden itibaren; göçebe, yar ı göçebe ve yerle şik hayata geçi ş dönemlerini ya şamışlar ve ileri bir kültür seviyesinin yan ında, sağlam bir sosyal
yapıya'da sahip olmu şlard ır. Bilhassa, idari' te şkilatç ılıkları sayesinde, büyük devletler ve imparatorluklar kurmu şlard ır. Esti Türklerde dahi devlet te şkilatı ile oymak ve boy kurulu şları
mütenasiplik sa ğlamıştı . O zamandan günümüze kadar, Türk içtimar sistemi ve iktisadi düzenin aile yap ısı , sosyal tabakalaşma, mülkiyet sistemi ve iktisadi faaliyet bak ımından getirdiği esaslı düzenlemeleri belirtmek gerekir.
Orta Asya Türk Uygarl ığı 'nda yayla ve kışlak hayat ıyla kaydedilen ilerlemeler, tarih
içinde; Selçuklu, Eyy%I, Memlak ve Osmanlı devletlerinde aynı özelliğini koruyarak devam
etmi ştir. Türk töresine göre Hakan, bütün milletin babas ı gibi selahiyet ve vazifelere haiz olarak onun hayat tarz ı, mai şeti ve iskamyla yak ından alakall bir mesuliyet yüklenmi şti. Türkler
de şehir kurmak ve şehirlerde oturmak fikri, idari' kadrolar ın öncülük etmesiyle ba şlamıştır.
Hunlar'la başlayan şehircilik IV. yüzy ıl'dan itibaren Göktürk ve Uygurlar'ca devam ettirilmiştir. IX. yüzyılda 16 Türk şehrinin bulunması ve VIII. yüzyıl başlarında kalabal ık bir nüfusun şehirlerde oturur hale gelmesi önemli bir göstergedir. Bu y ıllarda yaşanan "Moğ ol istilası ", Türk şehir hayat ına onulmaz darbeler vurmu ş tur. öyle ki, şehirlerden bir çoklar ı varlıklarını sürdüremeyip yok olurken, di ğerleri de ehemmiyetlerden çok şey kaybettiler.
Eski Türklerin şehir manasına gelmek üzere, "bal ık" ve "Kend" kavramlar ının kullandıklarını biliyoruz. Konut kavramı için de, "turug" yani "konak" ve "eb" yani "ev" deniyordu ve Uygar harfleriyle yaz ılmış olan Destan ı 'nda, "bedük ev" yani "büyük ev" deyi şi tam
manasıyla ve büyük bina ve saray olarak kullan ılmıştır. Selçuk ça ğının başlarında "evlük"
yani "evlik-evli" denince "ev kad ını " anlaşılırdı . "Evlig" sözü de, "evi olan ev sahibini ifade ederdi. İlk olarak XIV. yüzyılda kullanılan "duvar" kelimesi için, "tam" ve duvarc ı için
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de "titigçi" denilmektedir. Eski 'flirkler'delti yerle şik hayatın en geli şmi ş, iklim şartları ile
evin şekli arasındaka çok yak ın ilgiler oldu ğ u ve her bölgenin durumuna göre evlerin d ış
şeklinin de ğiştiği belirtilmektedir.
Orta Asya Türkleri "kom şu için "koym" derken, O ğuzlar bu sözü "kon şı " şeklinde kullanmışlardır. Kırgız Tiirkleri'de "gecelenen yer' manasma gelen "konu ş " kelimesini kullanmışlardır. Bugün söyledi ğimiz "konum, komşu" sözünü Eski Türkler "Konum, kon şı " şeklinde kullanmışlardır. Kısaca belirtmek gerekirse, Eski Türkler'in yerle şik hayata geçi şte ve
zamanın şartları içinde, iskan politikası uyguladıkları ve bu amaçla şehirler kurdukları seylenebilir.
Selçuklu ve Osmanlı 'lardaki politika 'nın daha müessir oldu ğunu görüyoruz. Çünkü, Anadolu'nun fethini gerçekle ştiren Türk Boylan'run göçü başıbo ş , geli şigüzel hareket, sald ırı ve
akınlar şeklinde olmamıştır. Eğer böyle olsayd ı ; bugünkü Türk vatanı Anadolu olmayabilirdi. Zira, büyük devlet ve imparatorluklar kurabilmek için, yüzy ıllann olu şturdu ğu maddi' ve
manevi' kültür birikimine ihtiyaç vard ır. Bu birikimi harekete geçiren faktör, istikrarl ı bir şekilde yeti ştirilmi ş ve sağlıklı bir bünye'ye sahip nüfus potansiyelidir. K ısaca nüfus tarihin belli başlı yapıcılarından biri olup, Selçuklu ve Osmanl ı imparatorlukları 'nın kuruluşunda da bereket ve haysiyet kayna ğı olmuştur. Her iki dönemin mficizevt geli şmeleri, nüfusun kesâfet
ve dinamizm derecesiyle, memleket içindeki da ğıhmına büyük ölçüde dayanmaktad ır. Anadolu'da güdülen ustaca bir siyasetle, göçmen kitleleri muhtelif bölgelere yerle ştirilmişlerdir.
Bizlere düşen görev, tarihimizi kendi gözümüzle yeniden süzgeçten geçirip dü şünmemiz
ve tefekkiir etmemizdir. Ecdad ımız 'm adli, içtimâı ve ahlaki' konularındaki hassasiyeti incelemeyle daha iyi anla şılacakt ır. Selçuklu döneminde başlayıp, Osmanlılarda devam ettirilen sosyal yap ının tatbikatmda, "vak ıf sistemi "nin önemli bir yeri vard ır. Toplumdaki sosyal dengenin önemli bir unsuru olarak görülen vak ıflar; dini, ahlaki', iktisadi ve siyasi hedefler
için kurulmu ş müesseselerdi. Buralarda; beslenme, giyinme ve bar ınma 'nın yanında hastalar
tedavi edilmi ş ve yetimlere sahip ç ıkılmıştır. Iskan politikasının bu köklü yapısı , "konut meselesi "ni kendi bütünlüğü içinde çözmüştür.
Osmanlı İmparatorlu ğu'nun zayıflamaya başlad ığı yıllardan itibaren toplumsal huzursuzluklar ortaya ç ıkmıştır. 1683'lü yıllaran beri, Avrupa'n ın ateşli silahları karşısındaki başarısızlığa, 1800 'den itibaren ekonomik s ıkıntılar ve batı 'daki sanayile şmenin uzant ısı olan etkiler eklenmi ş ve Imparatorlu ğun yıkılmasına sebep olmuştur.
Cumhuriyetin ilâtuna kadarki dönemde, sava şların ve istikrarsızlıklann yaşanması , ekonomik ve sosyal alandaki sıkıntıları art ırmıştır.
Türkiye, 1923'e büyük zorluklar ı yenerek geldi. Bu mücadele ıerin neticesinde elde edilen
zafer, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere, onun vatan perver silah arkadaşlarına aittir. Atatürk, büyük Türk Milletine güvenmi ş ve bu güvenden hareketle emsalsiz
başarılar elde etmi ştir. Siyasi istiklal için, ekonomik istiklalin önemini veciz bir şekilde belirterek 17 Şubat 1923'te I. Izmir İktisat Kongresi'nin toplanmasına öncülük eümi ştir. Bu
kongre ba şta olmak üzere, daha sonraki Meclis aç ış konuş malarinda da; Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemindeki meselelerin "iktisadiyet" ve "memleketi mâmur etme" oldu ğ unu
belirtmi ştir. Atatürk, memleketin mâmur edilmesi ve ülke Imann ın düzenlenmesiyle ilgili olarak, detaylı bir hedefler demetini geli ştirmi ş , "iskân siyaseti" ve "yeni kentle şme politikaları "nın uygulanmasını sağlamıştır. Kendisinin "kentle şme, sanayileşme ve tarımda modernle şme" ile ilgili görüşleri "Nutuk "larından yer almaktad ır.
Bir zamanlama uzman ı olarak Atarilitiin bundan 63 yü önce ve İzmir İktisat Konfresi
,
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ndeki tarihi kararıarna, önemle ele al ınmasını belirtikleri ve çözüm için getirdikleri köklü
tedbirlerle yala şımda bulundukları "iskan" ve buna ba ğlı olarak ::konut:: meselesi, giderek
muhtelif boyutla kazanm ış ve günümüzde devletin en önemli meselerinden biri haline gelmi ştir.
Tarihi' geli şimi, kısaca ve ana hatlar ıyla belirttikten sonra, modern anlamda konut kavramının ne oldu ğ unu, Cumhuriyet Dönemi itibariyle ve günümüze kadar kaydedilen geli şmelerin neler oldu ğunu aç ıklamaya çal ışalım.
Konut kavram ı , dilimizdeki "mekan", ev ve yuva kelimelerinin ifade etti ği manalarm bile şkesi olarak kullan ılan bir kavramd ır. Ayrıca, konup-göçmekten gelen bir mana da ifade etmektedir.
Milletimiz evini basit bir bar ınak, ya da dam altı olarak göstermemekte, sıcak bir yuva
olmanın yanında, toplumun pekçok müesseselerinin yer ald ığı ve değ erlerinin yaşand ığı anlamlı bir mekand ır. müesseselerin ya şatıldığı "ev" çe şitli fonksiyonel (kom şuluk, misafirlik,
ibâdet, dernek vb.) görevler yerine getirir. Sahipli ğin ve âidiyetin ifâdesi mekan (konut),
emniyetin ifadesi "yuva"d ır.
Kendini yerle şik ve emniyette hissetmeyen ki şilerin, kalıcı çevrelerine faydal ı olmaları
ve hatta "bağlılık" duymaları da güçtür. Bu temel gerçekler'den hareketle Cumhuriyet dönemine (1950 öncesi, 1950-1960 aras ı , 1960-1980 arası ve 1980 sonrası ) dört kısım halinde
tahlil edece ğiz.
Yukarıda belirti ğimiz gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarında çizilen temel politikalarda, kalkınmaya yönelik altyap ı yatırımları ve tedbirleriyle iskan (yerle şim)) politikasına önemle yer
verilmi ştir. Ancak, daha sonraki y ıllarda artan toplum istekleri ve k ıpırdama gösteren yat ırıma yönelik gayretler, iskan alan ında az da olsa hissedilmeye ba şlayan meseleler olu şturmaya
başlamıştır. Konut sektörüyle dolayl ı ili şkisi bulunan 8 kanun ve 1 tüzük ç ıkarılmıştır. Bugün konut sektöründe önemli bir araç olarak görülen yap ı kooperatifçili ği uygulaması nı n
ilk denemesi de 1934'de kurulan "Bahçelievler Yap ı Kooperatifi" ile gerçekle ştirilmi ştir. Diğ er geli ş meler 1580 sayılı Belediyeler Kooperatifi Kanunu, Türkiye Emlak Kredi Bankas ı Kuturulu ş Kanunu ve 4792 sayılı i şçi Sigortaları Kanunu ile mevzuat düzenlemelerinin yap ılması olarak say ılabilir.
1950- 1960 arasında konut meselesi kendisinden bahsettirir olmu ştur. Problemin ilk
etkisi kent merkezlerinde sanayile şme hareketlerinin sonucu olarak k ırsal alandan kente do ğ ru ba şlayan nüfus hareketidir. Bu dönemde, kent nüfusu %5.4 ve k ırsal nüfus %2.9 artm ıştır. Genel nüfusun da %2.8'lik bir dönem art ışıyla, başka sanayi merkezi durumundaki kentler olmak üzere, ülke genelinde "konut meselesi"ni gündeme getirmi ştir. Art ık Başına bir sektör haline gelen "konut sektörü" üzerindeki tedbir ve denetim yetersizli ği, "gecekondula şma'
hissesini ortaya ç ıkarmıştır.
ülkenin değişmeye ba şlayan sosyal ve ekonomik şartları karşısında devlet, konuyla doğ rudan ve dolayl ı ilgisi bulunan 6 kanun, 1 nizamname ve 1 talimatnâme ç ıkarmıştır. Önemli
kanunlar, "Bina Yap ımına "Te şvik Kanunu", "Imar ve Iskan Bakanl ığı Kurulu ş Kanunu" ile
"Afetler Kanunu.. olarak say ılabilir. Yap ı Kooperatatiflerinin say ısında önemli art ış olu ş ,
Ankara'da 200 ve Türkiye'de 5088'i bulmu ştur.
1960-1980 arasındaki 10 y ıllı k devrede, Türk Milleti ve devlet yap ısı nda önemli geli şme
ve de ğişimlerin olduğ unu görüyoruz. Bu devletin görevleri ço ğalmış 1961 Anayasası ile
"Sosyal devlet" kavramı ağırlık kazanmıştır. Bu anlayışlı , devlet yapaca ğı yat ırımların ve götürece ği hizmetleri'de palnlamak ihtiyac ı duymuştur. 27 Mayıs 196-, 12 Mart 1971 ve 12
Eylül 1980 tarihlerinde demokrasiyi tehdit eden sosyo-ekonomik meselerin bask ısı altındaki
devlet, ağır bunalımlarara sürüklenirken, Türk Silahl ı Kuvvetlerince müdahaleler yap ılmış ve
CS?
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etkin tedbirler almak lüzumu duyulmu ştur. Bu dönemin, 19 80'e kadarki geli şmeleri çok
yönlüdür. Zira biraz önce belirtti ğimiz sosyal devlet olma vasf ı kanunun ba şlığında "mesele"
olarak belirtmek ihtiyac ını gerekli kılmıştır. Ç ı karılan kanun say ısı , 1961 Anayasası dahil 13,
Tüzük, Yönetmelik ve Talimat say ısı 8'dir. Bu alandaki kanunlar, "Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu" ile "Bay ındırlı k Bakanl ığının Kurulu ş Kanunu" olup, konut meselesiyle do ğ rudan
ve dolaylı olarak ilgileri vard ır.
Devletin kooperatifler eliyle vatanda şları konut sahibi yapma çabalar ı , 1962'den sonra
(S.S.K.Kredileriyle) hızlanmış ve 285 bin sigortalı bu imkandan faydalanm ıştır. Planlı döneme geçi şten itibaren ekonominin birçok kesiminde kurulmas ı özenderilen kooperatifler giderek aktif bir görev tfa etmi şlerdir.
Nüfus, göç, kentle şme, sosyal güvenlik kavram ı , gelir, ailelerin küçülmesi, evlenme ve
mavcut konutlar ı yenileme isteklerinden kaynaklanan konut ihtiyac ı , bu sektörün kendi i şleyişi içinde çözülmeye çal ışılmış ; ancak üretimin belirleyici faktörleri (finansman, yap ı teknolojisi, ana te şkilatlanma vb.—'ndeki s ınırlı imkanlar sebebiyle, konut talebi sa ğ lıklı bir şekilde karşılanamam ışt ır.
19 80'den sonra geli şmeleri incelemeye ba şlamadan, bu noktadaki toplum yap ısını
belirlemek istiyoruz. Yazar Taha Akyol, 19 80 'lerde Türkiye adl ı kitab ında şu cümlelere yer
veriyor.
"Türkiye zor günler yaşıyor, buna itiraz eden yok. Ama Türkiye gerçekten de tarihinin
en zor günlerini mi ya şıyor? öyleyse bu zorlulaklar nasıl zorluk ki, Türkiye'yi Mondros Mütarekesinin en zor ve utanç verici şartlarından daha a ğır olarak pençesi alt ına olmu ş olsun"
Bu cümleler Tiirkiyenin bunal ımda geldi ği noktaya. ifade ediyor. Nihayet, yazar ın ciddiyetle ifade etti ği bunalıma devlet 12 Eylül 1980 'de dur diyor. Devlet otorite ve gücünün tesiri
ile yeni kanun haz ırlıklarılarına geçiliyor. Bu tarihten önce "24 Ocak Istikrar Tedbirleri" ve
"Millt Konut Politikası Kararnâmesi" ç ıkarılmışt ır. 12 Eylül'den sonraki devlet görü şü'de
"konut meselesinin ulaştığı tehlikeli boyutları görüyor ve ilk ciddi giri şimi 19 81'de "2487
Sayılı Toplu Konut Kanunu"nun ç ıkarılmasıyla gerçekle ştiriliyordu. Bu kanun, muhtelif sebeplerle beklenen etkinli ği sağlayamamakla beraber, önemli bir kanun, 7 Tüzük ve Yönetmeiik ile çok say ıda KHK ve Talimatların çıkarıldığı son, 5.5 yılda, reform niteli ğinde düzenlemeler yapılmıştır. Konut meselesi, 19 82 Anayasasınına girmi ş , kooperatifçilik alan ında ve
yine Anayasa hükmüyle "denetim" kavram ından bahsedilir olmu ştur. Bununla'da kal ınmamış ve devlet Anayasan ın 57. maddesiyle verilen görevi "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve
çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyac ını karşılayacak tedbirleri
alır, ayrıca toplu konut te şebbüslerini destekler." yerine getirmek üzere 2.3.1984'de kabul
edilen 2985 Say ılı "Toplu Konut Kanunu"nu ç ıkarmıştır.
Toplu konut Uygulamasıyla getirilen imkanları , sınırlı zamansız içinde belirtmek mümkünkün olamadığı için özet bilgiler verip, kanunla ilgili uygulama sonuçlar ını "mikro anket"
denemesiyle ilgili verilere temas edece ğiz. "Toplu Konut Kanununu tan ıtmadan önce, Türkiye'nin bu kanundan önceki yap ısını yansıtan baz ı verilere yer verelim.
Türkiye'de "konut meselesini belirleyen faktörlerin ba şında nüfus art ışı (yıllık %2.1),
şehirle şme (y ıllık %4.6( ve sanayile şme ile refah devleti olma çabalar ı say ılabilir.
Bilhassa, sanayi sektörünün tarım sektörünü 1977 'den sonra geride birakmas ı , sanayile şme oranı ve şehirle şmenin artt ı'ğını , buna bağ lı olarak konut talebinin yük2eldi ğini göstermektedir. Bununla da kalmay ıp, Devlet Istatistik Enstitüsünce, 19 84'de ba şlat ılan "bina sayımı " ile ilgili anket neticeleri incelenirse durum memnuniyet verici de ğildir. Buna göre ülkemizdeki 4.387.971 binan ın sadece 1.302.697 'si sa ğlam geriye kalan 3 milyon'dan fazla
bina ise sıhhi' olmayan şartlara sahiptir. Belediye te şkilat ının bulunduğu yerlerdeki binaların
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866.941 tanesinde sıhhi tesisat borusunun olmaması ve yaklaşık 700.000 tanesinde elektriğinin bulunmaması da düş ündürücüdür.
1980 'Ii yıllarda sanayile ş me bakımından "geçi ş toplumu" olarak nitelenen ve bunun izleri yaşanan Türkiye'de, alt kültür gruplar ının oluşması da, konunun di ğ er önemli bir boyutudur. Sanayile şme, geleneksel "aşiret", "kabile", "hem şehri" yap ıların' bozmakta ve bu
kimli ğ e sahip insanların gecekondulara göçmesine sebep olmaktad ır.
Weber sosyolojisi kavramlar ıyla belirtmek gerekirse, "verilmi ş statü" de ğ erleri "kazan ılmış statü" için harekete geçirilir. Köyden ş ehire gelen insan, "kazan ılmış statü"yü elde etmek için geleneksel ba ğlarını seferber eder.
"gecekondu" kültürü olarak isimlenidirilen bu durumu" bir ozan ın şu cümleleri veciz
bir şekilde dile getitiyor.
"Geçimi zorla şan köyden kopuyor
Konu komşunun elini öpüyor
Şehre gelip gecekondu yap ıyor
Güne şi göremeyen koylar ımız var"
Devletin koriut üretimini art ırıcı uygulamaları , do ğrdudan üretim veya tüketimi te şvik
edici düzenlemeler olarak dü şünülebilir. üretimi te şvik etmenin ana arac ı "Toplu Konut Kanunu'nun uygulanmas ıdır. Kanunla getirilen "fon" kavram ı bir nevi "oto finansman" niteliğ i ta şımaktad ır. Daha sonra ç ıkarılan "uygulama Yönetmeli ği"de kanuna i şlerlik kazand ırm ış t ır.
Toplu konuk Kanunu'nda Yap ı Kooperatiflerinin önemli bir yeri vard ır. Belki de, kanunun başarısını kooperatiflerin konut sektöründeki pay ı tayin edecektir. 15 Kas ım 1985 itibariyle, kanunla getirilen fon imkanlar ından faydalanan kooperatif say ıb ı 3.337 ortak say ı sı 206.852, aç ılan kredi 358.0 milyar ve fon kaynaklar ından yap ılan ödeme 175.1 milyar TL.
d ır.
Türkiye'de nisan 1986 ay ı içinde Valilik Makamının 12.3..1986/472 say ılı müsadesiyle
yap ılan "2985 Say ılı Kanunun Uygulamasıyla" ilgili anket sonuçlarının ortaya koydu ğu veriler şöyledir:
Anket Çank ırı İl merkezinde 40 ve ilçe merkezlerinde 12 olmak üzere toplam 52 kooperatife yönelik yap ılmış olup, konut yap ımıyla ilgili haz ırl ıklarını tamalayan aktif kooperatif
sayısı 45.dir. Bu kooperatiflerden 2'si yeni, 32'si 1-5 y ıl ve 18'i 5 yıldan fazla kurulu ş süresine sahiptir. Ortak say ıları 15'inde 7-20 ki şi, 25'inde 21-50 ki şi, 8'inde 51-100 ki şi ve 4'ünde 100 ki şiden fazlad ır.
Sermaye ve özvarl ık itibariyle 4 kooperatifinki 10.000 TL.'den az, 16' ında 10 bin ile 5
milyon arasında, 8'inde 5-10 milyon, 10 'nda 10-50 milyon, 8'inde 50-100 milyon TI.'lik imkanları vardır. 48 kooperatif arsa temin etmi ş , 4'ü henüz arsa almam ıştır. Arsaların 6 sı 100500 m , 8'i 501-1000 m , 34'ü ise 1000 m den büyüktür. Yine bu arslarandan 14'ü imarl ı ve
Toplu konut alan ında, 31'i imarl ı ve toplu konut alanı dışında, 3 kooperatife (Merkez 1,
Kurş unlu 1, Korgun 1) Wıt arsalar imars ızd ır. Konut in şaatı için ruhsat alan kooperatif say ısı
46'd ır.
Arsa al ımıyla ilgili problemin olup-olmad ığına 28 kooperatif cevap vermi ş ve bunlardan
6'sı "resmi daireleri", 22'sinde belediyelerin tutumunu dile getirmi ştir. Bu soruya verilen cevapların %7 8'i belediyeleri ve % 22'sinde resmi' daireleri ilgilendirmektedir.
Dain'
yetlerinin dağılım ise, 3'nde 2 milyon TL, (eski maliyet), 21'i 2-5 miyon TL.
19'u 5-7 milyon TL. ve 5'de 7-10 milyon Tl. şeklindedir.
Kurulu ş sırasındaki problemleri için, 9'u ortaklar, 12 'si il yönetimi, 12 'si Bakanl ıkla ilgili sı k ıntılarının olduğ unu belitirken, 12 'si bu konuda s ı kıntılarının olmad ığını belirtmi ştir.
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45 kooperatiften 8'i alt yap ı hroblemlerinin oldu ğunu 37 'si olmad ığını ifade etmi ştir.
29 85 Sayılı kanunun yeterli olup-olmad ığı sorusuna 30 kooperatif yeterli (%5 8'i ) ve 2 2'
si yetersiz (%42'si) cevab ım vermi ştir.
Kooperatifler, yoruma dayal ı sorular için, Toplu konut alanlar ı yetersiz, mevzuatla ilgili
hilkümler tan ımıyor, bürokratik i şlemler çok, krediler miktar olarak az, faizleri yüksek, çevre
düzenlemesi, ruhsat, altyap ı, kat sınırlaması , maliyet değişkenli ği ve k ırtasiye i şlemlerinin
çoklu ğu şeklinde cevaplar vermi şlerdir.
Çankırı 'daki kooperatifle şme eğilimi Türkiye ortalamasnun altandad ır. Buna göre 197 6
Nisan ayında Türkiye nüfusu 51.4 milyon şenih nüfusu 24.7 milyon yapı kooperatifi say ısı
26.002 (Nisan 1986) d ır. Çankırı 'da il nüfusu 267.322 ve şehir nüfusu 40.856'd ır. Türkiye
de her 1/1977, şehinde 1/9 50 ki şi kooperatif mensubu iken, Çank ırı ilinde 1/5140 ve şehir
merkizinde (40 kooperatife göre ) 1/1.020 oran ın' gödüyoruz.
Toplu Konut Kanunu uygulamas ı yönünden Çank ırı 'daki kooperatifle şme sayı olarak
artmış olmasına rağ men, Toplu Konut alanlar ı yetersizdir. Zira mevcut kooperatiflerin 14'ü
(%2 6) Toplu Konut alanında ve 38'i (% 74) d ışındad ır.
19 85 yılı itibariyle halen Çank ırı ve ilçe merkezlerinde 7 81 Gecekondu 1.442'de imar
mevzata ına aykırı yapı vard ır.
Muhtelif yönleriyle inceledi ğimiz konut meselesi için tespitlerimiz ş unlard ır.:
Yeryüzünde hiçbir mellete nasip olmayan sistematik uygulamalar ın Tiirk1erde mevcut
olduğumu görüyoruz. Bunlardan " devlet-baba gelene ğimiz" bilinen yaz ılı tarihimiz kadar
eski ve sağlam bir özellik taşımaktadır.
Eski Türkler'de, Selçuklu ve Osmanl ılar'da ciddi bir iskan politikas ı tatbik edilmi ştir.
Cumhuriyet döneminde ise, büyük Atatürk'ün önderli ğinde!. İzmir iktisat Kongrasi düzenlenmi ş, yine Atatürk taraf ından, köklü tedbirlerle"iskan siyasitei" ve "yeni şehirleşme" politikaları tatbik edilmi ştir.
19 50 öncesinde hareket kazanan, 1950-1960 aras ında devam eden ve 1960'dan sonra h ız
lanan sanayile şme ve şehirle şme gayretleri çok yönlü meseler meydana getirmi ştir. Bunların
sonucunda toplumsal dengenin bozulmas ıyla, kültür yap ısında sarsıntılar yaşanmışt ır. 1970'
lere karad tar ım toplumu olan ülkemiz, sanayile şme ve sanayi toplumu olma özleminin bocalaması içindedir.
Türkiye, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine ç ıkmak ülküsüyle, kalk ınma çabalarında
sanayile şmeye ağırlık veren bir ülkedir.
Yı llık % 2'nin üzerinde genel ve % 4.6 şehir nufus art ış hızına sahip olan Türkiye'nin
konut talebi hızla artm ış ve yıllık 300.000 birim olmu ştur. Mevcut binalar ın 3/4 muhtelif
problem ve eksiklikleri vard ır.
19 80 'e kadar getirilen yenilikler ve mevzuat düzenlemeleri yeterli olmam ış , problemler
hızla artm ıştır.
Konut meselesi; sosyo-kültürel, "norm-de ğer" niteli ği taşıyan ve alt kültür olarak isimlendirilen "Gecekondu kültürleri" 'ni ortaya ç ıkarmış ve "verilmi ş-kazanılmış statüleri
mücadelesinie zemin haz ırlamıştır.
19 82 Anayasınının "Konut Hakkı " ile ilgili hükümleri devlete önemli görevler vermi ş
ve devlet'de bu görevlerinin bir bölümünü 29 85 say ılı kanun çıkarmakla yerine getirmi ştir.
Konut meselsiyle ilgili tekliflerimiz üç ana konuda toplamaktad ır. Bunlar kültürel, yap ı
kooperatifleri ve Toplu Konut Kanunun'yla ilgilidir.
1- Kültürel Tedbirler:
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—Sosyal ve ekonomik bunal ımların eklenmesiyle olu şan kültür bo şlu ğu ve "kimlik kavramı " dikkatle ele alınmalıdır.
—Eskiden beri toplum hayat ına ve insan davranışlarına yön veren "norm" 'lar ın "anorm"
haline dönüşmesi önlenmelidir.
—Devletin güçlülüğ ü için, ki şinin kendine güven duymas ı , toplundaki güven duygusunun
yaygınlaşması ve milli şuur aktivitesi canl ı tutulmalıd ır.
—Bugünkü toplumun meseleleri için getirilecek tedbirler onun ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verici olmal ıdır.
—Gecekondulaşma ıslah edilirken, fiziki tedbirler kültürel tedbirlerle ve bir ş efkat duygusu içinde yürütülmelidir.
2—Yap ı Kooperatifleri İle İlgili Tedbirler:
—Türk Kooperatifçilik hareketinin mazisi çok eskilere dayanmakta ve toplumsal kalkinma aracı olarak görülmektedir. Yap ı kooperatifçil ğinde 1934'den beri geli ştirelmi ş ancak
bu alandaki rakama dayal ı art ış beklenen katkıyı sağlayamam ıştır. Bu konuda, ihtiyaç duyulan mevzuat çal ışmaları tamamlanmal ıdır.
—Kooperatifçilik fikriyat ı 'mn temilindeki "estetik" dengeyi muhafaza edici tedbirler
yap ı kooperatifçili ğ i için de düşünülmeli ve geli ştirilmelidir.
—Kooperatifçilik e ğitimi, yap ı kooperatifçili ği için de elzemdir.
—Kooperatifçili ğifi haksız yere y ıprat ılması önlenmeli ve bilhassa, yap ı kooperatifleri
için bu konuda hassasiyet gösterilmelidir.
—Yap ı kooperaitfleriyle ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı ile taşra teşkilatlarının, rehberlik niteli ğinde fonksiyonel görevler yapmalar ı ve " eğitim fonu" 'nda oluşan potansiyeli daha
etkin değ erlendirmeliri gerekir.
—Yine aynı Bakanlığın kooperatiflerle ilgili istatistiki çal ışmalıarı ve arşiv hizmetleri
etkinle ştirilerek, bilim adamı ve kooperatifçilerin hizmetine sunulmal ıdır.
—Yönetim ve denetim faaliyetlerinde etkin tedbirler al ınmalıdır.
3—Toplu Konut Kanunuyla İlgili Tedbirler:
—2985 sayılı kanuna istinaden getirilen "Fon' un kaynaklar ı geni şletilmelidir.
—Kooperatiflerin, kanunda yap ılmasını talep ettikleri de ğişiklikler ve yenilikler dikkate
alınmalıdır. ( Çankıddaki enkete göre kooperatiflerin % 42'si Kanunu yeterli bulmam ıştır.)
—Valiliklerce ilân edilen toplu konut alanlar ı geni şletilmeli(Çankırı 'da toplu konut
alanına dahil kooperatif say ısı 14 ve oranı % 26)'d ır.
—Diğ er yatırım alanlarında oldu ğu gibi konut sektöründe de devlet-özel sektör i şbirliği
yap ılmalı ve konut piyasası daha da canl ı hale getirilmelidir.
—Dar gelirli halk ın ihtiyaçlarını gözetecek şekilde, toplu konut üretim sistemiyle öngörülen tedbirlerin kapsam ı geni şletilmelidir.
—Vatandaşın konut meselesinin çözümünde ortaya konur_ devlet gücü, toplumun tüm
kesimine yaygınlaştırılmalı " devlet-millet i şbirliği sağlanmalı " devlet -baba gelene ği tam
olarak uygulanmalı , devlete ve millete ba ğlılık şuuru geli ştirilmelidir.
—Bütün bu gerçeklerin yan ında: Türkiye'deki konut aç ığının sağlıklı çözümü için, teşkilâtlanma, finansman ve teknolojik olarak ihtiyaç duyulan birikin "mevcut model" Geli ştirilerek karşılanmalıdır.
—Bu gerçeklirin dikkate al ınmasın hen kanun uygulamasının etkinliğini temin gitmeyecek, hem de tebli ğimizde önemli yer verdi ğimiz " Sosyal deği şme" hadisesi daha a ğır problemler meydana getirecektir.
"II. Kooperatifçilik Günü' 'nün milletimize ve kooperatifçili ğimize hayırlı ve u ğurlu
olmasın ı diler, bu mutlu günümüzde aranm ıza kat ılmakla bize şeref veren siz say ın davetlilerimize te şekkürlerimi, saygılarımı sunarım.
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