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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the neme of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of
1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing at that
date.
The Society changcd its neme ı nto the «Turkis.h.,Co-operative Assocition ı in
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved that in the light of its 23 years of exprience and in accordance with
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association
should be re-writton. The new Statutes ctnzrwn up accordingly were reviewed an0
adopted by the General Assemly ct its meet ı ng on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Associatipn ,s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theorectical and
practical fields, ta promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In order to achieve the object ı ves outlined in its Stotutes, the Association
ongages in the following activitied :
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish them.
b. Prepare or cause to be prepered standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or interna:ionally among all types of public ana
private agencies, organizations, associations and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on
these subject either directly or on request.
d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festiVals and
general co-opwative conventions.
e. Conduct lectures, courses. scminars and general knowledge competit ıons
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those international organizction 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 comoıosed of books, periodicals and brouchures in Turk ı sh and foreing languages.
h. Participate in the con ı ertions of international co-operative organizations,
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish
co-operative movement commenly known.
1. Make endeavours to ensure that the concept and applicetion of the cooperativo moverecnt is w:de:y diffused, that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on:lhe co-operative
movement are instituted in the universitics, academies, schools and that Institutes
spezializing in the co-operat ı ve movement cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterpriscs of existing co-operatives
ı ct as guide ta them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving their management problems.
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Başyazı

B İ R ÇALİŞMA YİLİNİ DAHA GERİDE B İRAKİRKEN"
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Prof. Dr. Celâ1 ER

Büyük Atatürk'ün direktifleri ile kurulan ve ömrü yar ım asrı geçen, mazisi büyük
başarılarlarla dolu Türk Kooperatifçilik kurumumuzun yay ın organları ve bu arada
elinizdeki üç ayl ık ilmi "Kooperatifçilik" dergisi bu say ısı ile birlikte bir çalış ma y ı lını daha geride bırakmaktadır. Bilindiğ i gibi Türk Kooperatifçilik Kurumumuzun
kooperatifçilik konusundaki faaliyetleri aras ında yay ın çalış malarının çok müstesna
bir yeri vardır. Kurumun yay ı n faaliyetlerini iki bölüm halinde toplamak mümkündür.
Bunlardan birincisi peryodik veya süreli yay ınlar, diğeri de kitap yay ı nlar-ulu-. Bildiğiniz gibi süreli yay ınlarım ız ın başında yay ı n hayatına hiç ara vermeden 54 y ıld ır devam eden ve Ekim 1988 tarihinde 622.say ısın ı ç ıkaracağı m ız "Karınca" kooperatif
postası dergimiz gelmektedir. Di ğeri ise bu say ı ile 81. say ısını idrak eden ve her üç
ayda bir yay ı nlanan elinizdeki Kooperatifçilik dergisidir.Bu dergide daha ziyade ba ş ta kooperatifçilik konular ı olmak üzere genç bilim adamlar ı m ızin ilmi araş tırma ve
incelemeleri yay ınlanmaktadır. Bir diğer yay ın orgamm ız, hem Türkiye'deki kooperatifçilik hareketini ve hem de ülkemizin tarihi ve turistik güzelliklerini, k ıymet ve değerlerini dış dünyaya tanı tmak için alt ı ayda birYay ınladığ nn ız "Cooperation in Turkey" dergimizdir. Bu dergi ba ş ta ingilizce ve Almanca olmak üzere Frans ızca ve Arapça dillerinde çıkarı lmaktad ır.
Hiç Ş üphesizki bu her üç yay ın organun ız ı n da hitabettiğ i ve okundu ğ u kesimler
farkl ıd ır ve her biri de ayrı ayrı fonksiyonlar ı yerine getirmektedir. Fakat bunları n
arası nda da elinizdeki "Kooperatifçilik" dergisinin ayr ı bir mana ve önemi vard ır.
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Türk Kooperatifçilik Kurumumuz imkanlar ı ölçüsünde ve şartları n elverdiğ i nisbette kitap yay ı nlamaya da gayret göstermektedir. Yay ı nlanan kitaplar ya kongre,•
konferans, sempozyum ve seminer not ve tebli ğ leri veya kurumumuz taraf ından finanse edilerek yapt ırılm ış araş tırmalardır. Yay ınlanan bu eserler hemen hemen maliyet fiyat ına hem kurumumuzda sat ı lmakta hem de öden ı eli olarak isteyenlere gönderilmektedir. Bu şekilde Türk Kooperatifçilik Kurumu özellikle e ğitim ve ö ğretim konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmeye büyük çaba sarfetrnektedir.
Burada iftiharla belirtmek istediğimiz bir ba şka konu daha varki, o da önümüzdeki günlerde yay ı nlayacağuntz ve daha ziyade ilk ve ortaokul ö ğrencilerine Iı itabedecelt olan "Karinca Kardeş "•dergimizdir. Karınca Kardeş 'in yay ınlanması için bütün
haz ırlıklar ikmal edilmiş tir. Karınca Kardeş birinci hamur kağıda renkli bask ı yap ı larak yay ınlanacaktır Atalarım ız ı n söylediği gibi, ağaç yaşken e ğilir. Bizim kar ı nca kardeş le yapmak istedi ğimiz de daha küçük ya ş larda iken çocuklarım ız ve gençlerimize
kooperatif sevgisini a şılamak, onları bu alanda eğitmek, k ısa ve özlü bilgiler vererek
etkili bir öğretimde bulunmak t ır. Karınca dergimize ilave olarak verece ğimiz karnca
kardeş , öyle inanıyoruz ki, di ğer yay ın organları m ız gibi mutlaka ba şarılı olacak ve
çocukları m ız tarafı ndan severek okunacakt ır.
Hem diğer yay ın organlarım ız ve hem de 81. say ısın ı idrak ettiğimiz "Kooperatifçilik" dergimiz çok ba şarılı bir çalış mg y ılı n ı geride bırakmaktadir. Baş ta siz okuyucuları m ızdan ve Türk Kooperatifçilik Kurumu üyelerinden ald ığı m ız ve bundan
sonra da alacağı m ız ı kuvuetle ümit etti ğimiz ve inand ığı m ız desteklerinizle önümüzdeki yay ın döneminde de en az bu geçti ğimiz y ıl kadar başarılı olacağına güvenimiz
tamd ır. Çünkü Türk Kooperatifçilik Kurumu ve O'nun yay ın organları ile ilgilenenler
son derece idealist ve gerçekten kooperatifçili ğe gönül vermi ş insanlardır.
Elinizdeki bu dergi bugüne kadar, baş ta kooperatifçilik ve ekonomik konular olmak üzere pek çok konuda bir çok yeni yeti ş mehte olan genç bilim adam ı n ın kaynak
olarak baş vurduğ u bir seviyede ç ıkarılm ış tır. Bundan böyle de ayn ı seviyeden hiç bir
şekilde taviz verilmeyece ği gibi daha ileri ve yüksek seviyelere ula şmak ve dergilerimizi ulaş tırmak en büyük arzumuzdur.
Dergimizin bu say ısı be ş önemli konuyu ihtiva etmektedir. Bunlardan birincisi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Ö ğretim Üyesi Doç.Dr.
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Orhan ARSLAN' ın "Canl ıların Menşei Konusunda Evolüsyon ve Yarat ılış Teorileri '"
konusunda yapm ış olduğu araş tırmasıdır. İkinci konu ise, de ğerli kooperatifçilik uzman ı, Te şkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü ğü Destekleme Dairesi Ba şkan ı
Esen FIGEN 'in 1163 say ılı Kooperatifçilik kanunu ile yeni ç ıkarılacak kooperatifçilik kanun tasarısın ı n karşılaş tırdması ile ilgili incelemesidir. Esen FİGEN bu yaz ısında
1163 say ı lı Kanunun aksayan yönleri ve yetersizli ği ve yeni çtkar ılacak kanun tasarısı n ın getireceği yenilikleri aç ıklamaktad ır.
Diğer üç konudan biri Avrupa Ekonomik Toplulu ğ u ve Türkiye hakk ında olup,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Turan GÜNE Ş ,
tarafı ndan yaz ı lm ış inceleme makaledir. Avrupa Toplulu ğ unun ve Türkiye'nin Ekonomik durumların ı ortaya koyup Türkiye'nin Toplulukla entegrasyonu için almas ı laz ı m gelen tedbirler üzerinde durması= gerekli olduğ unu ortaya koymaktad ır.
Diğer Konulardan birisi, Gazi Üniversitesi İ. İ.B.F. Ara ş tırma Görevlisi Dr. Abdullah ERSOY 'un "Üretim Yönetiminde İşin Yeniden Tasar ı m ı " araş tırması ; sonuncusu
da, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö ğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal GÜR ile ayn ı
Fakültede Ara ş t ırma Görevlisi Uğ ur Ozyetkin taraf ından "Toprak Verimlili ğini Art ırn ı ada Çöp Kompostu Gübresinin Yeri ve önemi" üzerinde yap ı lan "Araş tırma" dır.
Ilo ş çakalin .!.

Kooperatifçilik
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AVRUPA EKONONIIK TOPLULU Ğ U VE TÜRKIYE
Prof. Dr. Turan GÜNE Ş
A.O. Ziraat Fakültesi,
Tarım Ekonomisi Bölümü Ba şkan ı
ÖZET
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' 25 Mart 1957 de alt ı Avrupa Ülkesinin Roma Antla ş ması ile kurduklar ı Avrupa Ekonomik Toplulu ğ u Dünya'da büyük yank ılar uyand ırm ış . 25 y ılda 12 üyelik Toplulu ğa dönüş müş ve bugün büyük bir ekonomik ve siyasi güç haline gelmi ştir. Modernle ş meyi, bat ılaşma
ve bir Avrupa ülkesi olma kabul etmi ş bulunan Türkiye, Cumuhuriyetten sonra yüzünü Batı ya çevirerek, Avrupa ile kültürel, siyasi ve ekonomik yönden büyük bir yak ınlı k içine,
girmi ş tir. Bunun tabii bir sonucu olarak Türkiye, Toplulu ğun kurulmasından kısa bir süre
sonra katılma için miiracatta bulunmu ş ve 12 Eylül 1963 de Ankara Antlaşmasını imzalam ış tır. Anlaşma; haz ırlı k, geçi ş ve son dönem aşamaları ile Türkiye'nin tam üyeli ğ ini önermektedir. Türkiye Nisan 1987'de Toplulu ğa tam üyelik için başvuruda bulunmu ştur.
Avrupa Ekonomik Toplulu ğu ve Türkiye'nin ekonomisi ve tar ımı farklı yapıda bulunmakla beraber, birçok yönlerden biri birini tamamlay ıcı özellik göstermektedir. Bütünle şme
hareketinde çe şitli mesafeler al ı nmış tır. Türkiye Topluluk Ekonomisine uyum haz ırl ıkları
yapmaktad ır.
Türkiye'nin Avrupa Toplulu ğunun tam üyesi olması , Batı medeniyetine yönelik Atatürk inkilâplar ı nı n bir halkas ı nı daha tamalayacakt ır. Toplulu ğa yap ılan tam üyelik başvurusunun, yak ın bir zamanda olumlu sonuçlanmas ı beklenmektedir. Türkiye'nin, Topluluğ un tam üyesi olması , Toplulu ğun siyasi ve ekonomik bütünlü ğünün daha tam olarak sa ğmasına ve dünya'da istikrar ve bar ışın daha kolay elde edilmesine önemli ölçüde yard ımcı
olacaktır.
1. AET'N İ N DOĞ U Ş U-GELİŞİMİ VE ULA ŞTİĞİ HEDEFLER

İ kinci Cihan Sava şı ndan sonra y ı kılan Avrupayı siyasi ve ekonomik yönde birle ş tirme
çabalar ını n bir sonucu olarak Belçika, Fransa, Bat ı Almanya, İ talya, Lüksemburg ve Hollanda'dan olu ş an altı Avrupa Devleti, 25 Mart 1957 de imzalad ı kları Roma Antlaş ması ile Avrupa Ekonomik Toplulu ğ unun temelini atm ışlard ır. 1 Ocak 1958 de yürülü ğe giren bu Ekonomik İş birli ğ i Antlaş ması Dünya'da büyük yank ılar uyandırmıştır.
Ekonomik bir birlik sağ lamak kadar, Avrupan ın Birli ğ i gibi siyasi amaçlar da ta şıyan
bu hareket, Toplulukla s ı k ı ticari ili ş kileri olan ülkelerin yan ında, siyasi yönden ili ş kileri
olan ülkeleri de harekete geçirmi ş tir. 1973'de İ ngiltere, Danimarka ve Irlanda'n ın 1981 de
Yunanistan' ı n ve 1986 da İ spanya ve Portekiz'in de Toplulu ğ a tam üye olarak kat ı lmaları
ile üye say ısı 12'ye yüzölçümü 2.255.700 km 2 ye ç ı kmış ve 322 milyon nüfusu ile Topluluk, hem ABD den hem de SSCB den daha fazla nüfuslu bir bölge haline gelmi ş tir. Devaml ı
ekonomik büyüme içinde bulunan Toplulu ğ un 1986 da gayri safi yurt içi üretim de ğ eri, bir
önceki y ı la göre % 2,5 nisbetinde artm ış t ı r. (1)
Onikili Topluluk 2.448 milyar dolar toplam geliri ile, sanayile ş mi ş Bat ı lı piyasa ekonomilerinin toplam gelirinin % 28 pay ı na sahip bulunmaktad ı r. Onikili toplulu ğ un GSYill s ı
AI3D'ninkinin Japonya'n ı nkinin 1.8 kat ı na ula ş m ış tı r.
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Toplulukta sanayi sektörünün ekonomiye katma de ğeri yükselmektedir. Bu de ğer Irlanda'da % 32, Danimarka ve Yunanistan'da %22 ye kadar ç ı kmış tır. On ikili Toplulukta
d ış al ım ve d ış satım GSY1H'nin % 30'u üzerinde bir pay kazanm ış tır. Toplulu ğ un d ış ticareti, dünya ticaretinin üçte birini olu ş turmaktad ır. Bu ticaretin yandan fazlas ı topluluk ülkeleri aras ında gerçekle şmektedir. Toplulukta enflasyon, ülkelere göre farkl ı olmakla beraber, genelde dü ş mektedir. 1985 de Toplulu ğ un enflasyon ortalamas ı % 5,6 düzeyine inmi ş tir.
Topluluk, petrol tüketiminde tasarruf önlemleri alarak ve ticaret hadlerinde lehte geli ş meler yaparak, petrol Ş ok'u tesirlerini gidermekte ve ticaret dengesindeki aç ı kları azaltmaktad ır. 1961 den itibaren azalan ticaret aç ığı 1985 de 16 milyar dolars dü ş müş tür.
Gerçekle ş tirilen gümrük birli ğ ine ra ğ men, Toplulukta tek bir piyasa henüz olu ş turulamamam ış tır. Ülkelerde katma de ğer vergileri oran ı uyumlaş tı rı lamam ış tır. Ürün, sa ğ lı k, güvenlik standardları farkl ıl ı kları devam etmektedir. Mallar ı n ve sermayelerin hareketinde de
tam bir serbesti henüz sa ğlanmam ış tır. Bunla beraber, temel amac ı üye ülkeler aras ında malları n, ki şilerin, hizmet edimlerinin ve sermayenin serbest dola şımı ile gümrük birli ğ i kurulması , tar ı m, d ış ticaret, taşımacılı k, ve rekabet gibi alanlarda ortak politikalar konulmas ı ,
uluslararası mevzuatın ve sosyal politikaların uyumlaş tınlması olan Avrupa Toplulu ğunu
kuran Roma Antlaşması , otuz y ılını doldurdu ğu günümüzde bunların ço ğunda önemli ilerlemeler kaydetmi ş ve bazıları nı da gerçekle ş tirmi ş tir.
Topluluk bir yandan henüz yapamad ıklarını gerçekle ştirme, di ğer yandan karşılaş tığı
çe şitli sorunları çözme çabası , esnekli ğ i ve dinamizmine sahiptir. Bunun en son örne ği, üye
devletlerce 1986 da imzalan ıp ertesi y ıl yürürlü ğe konulan Tek Avrupa Birli ği kurulması nihai amacının bir kez daha vurguland ığı bu antlaşma, Topluluk organlarında oy birli ği ile karar al ınması yada hukuk normları saptanmas ı yerine, bir çok alanda "oyçoklu ğu" kuralını
getirmektedir. Bu senedi; 31 Aral ı k 1992 ye kadar tek bir iç piyasa kurulmas ı hükmünü
getirerek, önemli bir hedefi belirlemi ştir. Antlaşma, ayrıca sahip oldu ğu ekonomik ve parasal i ş birli ğ ine, sosyal politikaya, bilimsel ara ş tırma ve teknolojik geli şmeye, çevre sorunlar ına ve Toplulu ğun tüm yönleri ile siyasi ve ekonomik birli ğe yönlendinnektedir. (6). Bütün
nunlar i ıe Topluluk konulan hedef re yakla ş maktadır.
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2. AET ILE TüRK/YE'NIN ILI Ş KILERINDEKI GELI Ş MELER
Cumhuriyetin kurulu şunda Türkiye, modernle şmeyi; Batılılaşma, Avrupa ülkesi olma

olarak kabul etmi ş , yüzünü bat ıya çevirerek, Avrupa ile kültürel, siyasi ve ekonomik yönden
büyük bir yak ı nlı k içine girmi ş , iliş kilerini sürekli olarak geli ş tirmiş tir. Atlantik Ittifak ı ,
OECD, Avrupa Konseyi ve NATO gibi Bat ı organlar ında öneMli yer alan Türkiye, Avrupa
Ekonomik gibi Batı organlarında önemli yer alan Türkiye, Avrupa Ekonomik Toplulu ğu
gibi Avrupa ülkelerini bir araya getiren bir birle şmehareketine, kay ıtsız ve ilgisiz kalamazd ı
ve kalmam ıştır.
Roma Antlaşması nın imzalandığı 1957 y ı lı nda, Türkiye ile Avrupa ülkeleri iliş kileri
çok sı kı bir düzeye ulaşm ış tı . Bu dönemde Türkiye, d ış alimin % 34,7 sini bu ülkelerden yap ıyordu. D ış satı mın ise %35,0 i de bu ülkelere yönelmi ş ti (2). Türkiye Avrupa ile mevcut
olan kültürel ve siyasi ba ğlarını , ekonomide geli ştirilecek ili ş kilerle kuvvetlendirmede hiç
tereddüt etmemi ş , Toplulu ğ un bir üyesi olma hareketlerine girmi ş ve 31 Temmuz 1959 da,
Toplulu ğ a katı lmak için resmen müracat etmi ş ve bunun sonucu olarak 12 Eylül 1963 de
Toplulukla, Ankara Antla ş ması nı imzalam ış tır. Böylece, Avrupa Toplulu ğ u Türkiye ili ş kileri hemen hemen Avrupa Toplulu ğunun kurulu şu kadar eski tarihlere kadar gitmektedir.
1 Aral ı k 1964 de yürülü ğe giren Ankara Anla ş ması ile Türkiye, Avrupa Toplulu ğu nezdinde ortak iiyelik statüsü kazanm ış tı r. Anlaş manın kısa dönemde amac ı , Türk Ekonomisi
il Topluluk üyesi devletler aras ı ndaki büyük geli ş me farklar ı nı azaltmak ve Türkiye'nin tam
üye olmas ı n, sa ğ lamakt ı r. Gerçekten, anla ş man ı n 28.inci maddesinde yer alan, "anla ş man ı n i ş leyi ş i, Toplulu ğ u kuran Antla şı nadan do ğan yükümlülüklerin tümünün Tiirkiye tara6
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fı ndan üstlenebilece ğ ini gösterdi ğ inde, Akit taraflar, Türkiye'nin Toplulu ğa katılması olay ın ı inceler" hükmünü ta şı maktad ır. Bu hüküm Türkiye'nin Toplulu ğa tam üyelik amac ını ortaya koymaktad ı r.
Ankara Antla şması belirtilen hedeflere; haz ırl ı k, geçi ş ve son dönem olmak üzere üç
aşamada, gümrük birli ğ i kurulması ve ekonomi politikalar ının zaman içinde yakla ştırı lması
yolu ile kavu şulmasını öngörmüş tür. Topluluk ile Türkiye aras ı nda gümrük birli ğ inin, geçi ş
döneminden sonra kurulmas ı planlaşm ış tır. Haz ırl ı k döneminde Türkiye, Toplulu ğun sağla-a
dığı ticari kolayl ı klar yard ım ı ile ekonomisini güçlendirmi ştir. Haz ırlık dönemi, 23 Kasım
1973 de son bulmu ştur. Bu tarihten sonra Geçi ş Dönemi başlamıştır.
Geçi ş döneminde Türkiye, 22 y ı llı k bir süreye yay ılan yükümlülükleri üstlenmi ş , Topluluk yönünden derhal uygulanabilir tavizler alm ış tır. Geçi ş döneminin ba şı ndan itibaren
Topluluk, Katma Protokol uyarınca, Türkiye ç ı kışlı sanayi ürünlerinde gümrükleri kald ırmış
pamuk ipli ği, di ğer pamuklu dokumalar, baz ı halı lar ve petrol ürünlerinde ise, gümrüklerin
12 y ılda kaldırılması öngörülmüş tür. Türkiye ise, topluluk ç ı kış lı sanayi ürünlerinde, gümrükleri kademeli olarak 12 ya da 22 y ı lda kald ırmay ı üstlenmi ş tir. Türkiye ayrıca, bu süre
boyunca, kademeli olarak Toplulu ğun Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya ba şlamayı ve
miktar kısıtlamalarını kald ırmayı kabul etmi ş tir. Türk tarım politikas ının, 22 y ılda ortak tarım politikasına uydurulması da öngörülmü ş tür. Buna göre süre sonunda tar ım ürünleri Türkiye ile Topluluk aras ında serbest dola şıma kavu şacaklardır. (6)
Geçi ş döneminde Topluluk, Türk tar ım ürünlerine uygulad ığı tavizleri geni şletmi ş ve
gümrük vergilerini 1 Ocak 1981 den 10 Ocak 1987 ye kadar dört a şamada indirmi ştir. Bu
dönemde Türkiye, Topluliı k ç ıkışlı mallarda gümrük vergilerini bir kez % 10 oran ında indirmiş fakat meydana gelen ekonomik bunal ım sonucu 1987 den itibaren Türkiye'nin ihracat ını artırma çabalar ı Toplulukla olan ticareti yeniden canland ırmıştır.
Türkiye ile Topluluk arasında serbest i ş çi dolaşımı , Katma Protokolunun 36. maddesi
ile Ankara Anlaşmasının yürülü ğe giri şinden 12-22 y ıl sonra kademeli olarak uygulanması
hükmünü de getirmi ştir. Ancak bu madde uygulamasında henüz bir geli şme olmamış tır.
Topluluk ile Türkiye aras ında serbest i ş çi dolaşımı dışında, geli ştirilen ekonomik ili ş kilerin daha ileri götürülmesi konusundaki çal ışmalar, 1980 den sonra daha da h ızlanmıştır.
özellikle Toplulu ğun onlu ve orıikili üye devletler haline ula şarak genişlemesi ve Türkiye'ye
verilen tavizlerin önemini kaybetmesi ve Türk ekonomisinin d ış a aç ılma gayretlerinin artması , Ankara Anlaşmasının 28 inci maddesi hükmüne göre Türkiye'nin Toplulu ğa Tam
Üyelik için başvurusunu gündeme getirmi ş ve katılma giri şimlerini hızlandırmıştır.
Topluluk ile ili şkilerini geli ştiren Türkiye, bu ko şullarda 1987 Nisan ay ında, Roma
Antlaş masını n 237 inci maddesine dayanarak Topluluk Konseyine tam üyelik için ba şvuruda bulunmu ş tur. Madde; konseyin, Komisyonun görü şünü ald ı ktan sonra oybirli ğ i ile karar
al ınacağı nı öngörmektedir. Ilgili Topluluk üyesi ülkelerin, Türkiye'nin Dünya'da; Avrupa ve
Asya arası nda bir köprü olarak ta şıdığı stratejik mevkiini, Bat ı medeniyetine yönelik karakterini, siyasi ve ekonomik yap ısı nı dikkate alarak yak ın bir gelecekte, olumlu karar alacakları ümit edilmekte ve beklenmektedir. Türkiye ile Topluluk aras ında bu yöndeki sı k ı temaslar devam etmektedir.
3. AET VE TÜRKIYE'NIN EKONOMİ K YAPILARI VE BUNA BA Ğ LI
OLARAK KAR Ş ILIKLI EKONOMİK ILİŞ KI 11-ITİ YAGLARI

AET ve Türkiye'nin ekonomik yap ı ları nda farkl ı lı klar bulunmaktad ır. Onikili Toplulukta nüfusun % 33,8 i sanayide % 57,6 s ı hizmet sektöründe vede % 8,2 si tar ımda çal ışırken, Türkiye'de nüfusun % 12,7 si sanayide % 27,4'ü hizmet sektöründe ve % 59.9 u tar ı mda çal ış maktad ı r. Topluluk ekonomisinde sanayi karakteri, Türkiye'de tar ı msal karakter ha:
kimdir. 1984 de onikili Toplulukta gayri safi üretim de ğ erinin % 3,8 i, Türkiye'de %17,7 si
tar ı ma aittir. Toplulukta 1985 de toplam ihracat içinde tar ı m ve gı da maddeleri ithalat ı nın
pay ı 3 21,8 toplam ihracat ı nda tar ı m ürünleri ihracat ı n ı n pay ı % 9,1 dir. (1). Türkiye'de
7

1985'de toplam ithalat içinde tar ım ve gı da maddeleri ithalat ın ı n pay ı AET kimden az olmak üzere % 2,68 dir. Toplam ihracat içinde tar ı m ve tarıma dolayl ı maddelerin ihracat ı ise
AET den oldukça fazla olmak üzere % 26.92 dir. (4)
Onikili Toplulu ğ un 225.586.000 hektar toplam arazisinin % 58,90 ı tarı mda kullan ı lmaktad ı r. Ormanlar toplam arazisinin % 23,45 i, di ğer araziler % 16,08 i ve iç sular % 1,56
sı d ı r. Türkiye'nin 77.945.000 hektar yüzölçümünün % 34,15 i meralar, hariç, i şlenen arazidir. Ormanlar toplam arazinin % 25,91 i dir. İ ç sular % 0,013 ü, di ğer araziler (Çay ır, mera,
elveri şsiz araziler dahil) % 39,93 nisbetindedir.
Topluluk Tarım arazisinin % 51,0 i i şlenmekte, % 39,9'u devaml ı çay ır olarak kullanı lmakta, % 8,8 inde devaml ı bitkiler yeti ş tirilmekte ve % 0,3 ünde bahçe bitkileri yeti ş tiricili ği yapı lmaktad ır. Türkiye'de tar ım arazisinin % 48,6 sı iş lenmekte, % 44,1 i mera ve çay ır
arazisi olarak kullan ılmakta, % 7,3 ü bahçe bitkileri yeti ş tiricili ğinde ayrılmaktad ır.
Toplulukta 9,815.000 tar ım işletmesi olup, her bir i ş letmeye ortalama 12 hektar arazi
düş mektedir.Türkiye'de bu say ını n üçte biri tarım i şletmesi vard ır ve beher tarım i şletmesi,
Toplulu ğ unkinden daha az olmak üzere ortalama 5,5 hektar araziye sahiptir.
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Tarımsal üretimin ana gruplar haline bile ş imi Topluluk ve Türkiye'de büyük farklar göstermektedir. Türkiye'de tar ımsal üretimin % 75,4 ü bitkisel üretim ve % 54,7 hayvansal üretim oldu ğu halde Toplulukta % 45,3 bitkisel üretim, % 54,7 hayvansal üretimdir. Bu yap ı
bu yönden, Türkiye ile Toplulu ğun birbirini tamamlayan özelli ğ ini gösterirken di ğer yönden, Türkiye hayvanc ılığının ve hayvansal ürünler sanayinin geli ştirilmesi Toplulukla geni ş
iş birli ği ihtiyacını açı klamaktad ır.
Toplulukta "modern" terimi ile ifade edilen, üretimi yönlendiren ve ileri teknoloji kullanan bir tarı m geli ş imidir. Buna kar şı lı k Türkiye Tarımında verimliliğin artırılması na ve ileri teknolojinin yaygmla ştınlmasına büyük ihtiyaç vard ır. Bu nedenle Türkiye'de sulama yatırımlarına büyük önem verilmektedir. Be şinci Be ş Yıllı k Planda 800.000 hektar alan ın sulanması hedeflenmi ştir. Gübreleme oran ının % 65 den % 79 ç ı karılması planlanm ış tır.Yüksek verimli tohumluk kullanımının artırı lmasına, yurt içinden karşılanamayan üstün vas ıflı
tohum, çe ş itlerin ithaline ve yerli tohumluk üretici firmalar ın yabancı firmalar ile i ş birli ğ ine geni ş imkanlar verilmi ş tir. Türkiye ile Toplulu ğun bu konularda birbirini tamamlay ıcı ve
geni ş ölçüde i ş birli ğ i yapma alanlar ı bulunmaktad ır.
Toplulukta sanayi geli şmi ş tir. Sanayi geli şme halinde bulunan Türkiye'de daha çok iç
piyasa için üretim yap ılmaktad ır. Bu durum, iç piyasan ın kürlılığından, sanayicinin, uluslararası piyasalara oranla iç piyasalar ı daha iyi bilmesinden ve d ış pazarı riskli görmesinden
kaynaklanmaktad ır. Türkiye'de i ş gücünün nisbi ucuzlu ğu, üretim için bir üstünlük sa ğlamaktad ır.
Ancak, i ş gücünün göreli ucuzlu ğuna ra ğmen sanayinin, ileri teknolojisinden do ğan ve üretim
araçları ve hammedde sa ğlanması ndaki kolayl ı ktan yararlanan uluslararas ı pazarlara girebilmesi için, tümü ile iç pazara dönük s ı nai üretim yap ısını etkin ölçekli üretime yöneltecek

tedbirler almas ı ve optimum üretim kapasiteli fabrikalar kurmas ı gerekmektedir. Bunun için
Türk Özel Kamu Kesimi Sanayi i şletmelerinin d ışa aç ı lması ve özellikle, Toplulukla ili ş kilerini geli ş tirilmesi önem ta şı maktadı r.
Türkiye sanayini geli ştirmek için standardizasyona kalite kontrolüne ve ambalaj'a da
ayrı ca önem verme durumundad ır. Bugün Türkiye'de ambalajlama teknolojisinin önemi
gözönünde tutularak yabanc ı sermaye ile i ş birli ğ inin yararları anlaşı lmış tır. Türkiye'nin
AET'ye ortakl ığı , bu konuda kar şılı klı menfaatleri elde etmeyi sa ğ layacakt ır.
Türkiye'de sanayi firmalar ı üretim araçlar ı nın ve ana girdilerin bir ço ğ u ithalat ile karşı lanmaktad ır. Temel üretim araçlar ı nda baz ı baş arıl ı çalışmalara ra ğmen Türkiye'de yerli
üretime geçilmedi ğ inden, ithal ikamesi ile birlikte gelen teknolojik d ış a ba ğı mlılı k devam
etmektedir. Ocak 1973 tarihli Katma Protokol, sanayi mamullerinde gümrük birli ğ ine dayan ı larak AET ile Türkiye aras ı nda sanayi mallar ı n ı n serbest dola şı m ını öngörmektedir. Gümrük Birli ğ inin gerçekle ş mesi için Türk gümrük tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük tarifesine
uyumunun sa ğ lanması ve di ğer ülkelerden yap ı lacak ithalatda bu tarifenin uygulanmas ı gerekmektedir. (5)
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Türkiye Toplulzla yapt ığı anlaşmalara göre kabul etti ğ i yükümlülükleri 1976 y ılı na kadar tam olarak yerine getirmi ş , ancak daha sonra çe ş itli ekonomik güçlükler, özellikle ödemeler dengesi güçlükleri ile baz ı yükülülükleri ertelemek zorunda kalm ıştır. Türkiye tam
üyeli ğe müracat ı ndan sonra yükümlülükleri taşı maya özen göstermektedir.
Türkiye'nin tar ı ma dayal ı sanayi, hammaddenin çe şitliliğ i ve bollu ğ u, i şgücünün ucuzlu ğ u ile, yüksek bir potansiyel halinde durmaktad ı r. Bu alan ın geliş tirilmesinde AET ile ortakl ı k yarar sa ğ layacak ve Toplulu ğ un bir k ısmı ihtiyaçalar ı karşı lanabilecektir.
Türkiye sanayinin enerji, haberle şme, yükleme, bo ş altma ve ta şı ma yolları ve araçları
gibi alt yap ı konuları nda önemli mesafeler alm ış olmasına rağmen, halen, noksanl ı klara sahip bulunmaktad ır. Türkiye bunları tamamlayacak, zengin tabii kaynaklara ve i ş gücü varl ığı na sahiptir. Alt yap ı noksanlar ın ın tamamlanmas ı Toplulukla entegrasyonda önemli i ş birliği ve çal ışmayanları olarak görülmektedir.
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Türkiye'de sermaye yetersizli ği, ekonominin geli ş me hedeflerine ula şmada d ış kaynak
ihtiyac ını artı rmaktad ı r. Yabanc ı sermayenin d ış kaynak aktarması ile birlikte teknoloji
transferine arac ı olması sebebiyle önemi büyüktür. Türkiye bu gün için yap ımı büyük sermaye, ileri teknoloji ve yönetim gerektiren ve yerli müte ş bbislerin gerçekle ş tirmesi güç olan
büyük kompleks ve ihracata yönelik projelere ve turizm yat ınmları nda yabanc ı sermayeye
ihtiyaç duymaktad ır. Topluluk ülkeleri ile Türkiye'nin bu konuda geni ş iş birli ği olanakları
vard ır.
Türkiye'de ürünlerin pazarlanrnas ı nda da alt yap ı noksanlıkları ve uluslararas ı pazarlama iş lemlerinde bilgi yetersizikleri bulunmaktad ır. Türkiye'nin uluslararas ı pazarlama i şlerini ve e ğ itimini ilerletinesi, ekonomik güçleri geli ş tirmek için ihracat ı sermaye şirketlerine
önem vermesi ve daha ileri a ş amada geni ş ölçüde ekonomik gücün merkezle ş tirilmesi konularını çözmesi gerekmektedir. Bu konularda Türkiye'nin Topluluk ile geni ş iş ve çalışma
alan ve imkanlar ı mevcuttur.
4. TÜRK TARLMININ AET TARIMINA UYUMU
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Türkiye ile topluluk arası nda ortakl ığı yaratan Ankara Anla şmasını n 11. maddesi "ortakl ı k rejimi, Toplulu ğ un ortak tar ım politikası nı gözönünde bulunduran özel usullere göre
tarım ve tar ım ürünleri al ışveri ş ini de kapsar"hükmünü içermektedir.Bu hükmün en belirgin
özelli ği, Anlaşmanı n, Roma Antla şması nda, sanayi ürünleri bak ı mı ndan tesis edilmesi öngörülen gümrük birli ği ilkesinin, Tarım ürünleri aç ısından da serbest bir dola şımla sağ lanacağı
yönündeki temel prensibi aynen korumas ıd ır. Ankara Anla ş ması ve Katma Protokol ile gerek madde baz ında ve gerek bu alandaki yasal düzenlemeler aç ısı ndan, Türk tar ım' ile Topluluk tar ımi arasındaki uyum sa ğ lanacağı vurgıdanmaktad ı r. Tiirkiye tar ım politikas ın ın, ortak tarı m politikası na uyumu, Topluluk tarı msal üretiminin bütününe yak ın bölümü için uygulanacak ortak piyasa düzeninin öngördü ğ ü bütün yan politika ve mekanizmalar ı n iistlenmesidir.
Türiye bu politikalara uyum için tar ı msal yap ı de ğ iş imlerini yapma ve i ş letmeleri optimal şeklinde düzenleme ihtiyac ı ndad ır. Entansiteyi art ırıcı tedbirleri almaya ve tar ımdaki
fazla nüfusu di ğ er sektörlere çekmeye çal ışacaktı r. Toplulukla uyum için Türkiye ürün baz ı nda, Toplulu ğ un ihtiyaç alanlar ı na daha çok yönelecektir. Bununla ilgili olarak Türkiye.
ser buğ day, çeltik, limon, çay, f ı nd ı k, tütün, antepf ıstığı , pamuk, turfanda üzüm, zeytin
ya ğı , bazı sebzeler, koyun eti ve tiftik gibi, Topluluk ihtiyac ı nı tamamlayacak üretim faaliyetlerini ve standard ürün haz ı rlama çal ış maların ı geli ş tirecektir.
Türkiye tar ı m ürünleri fiyatlar ı n ı , Toplulu ğun taban fiyatlar ı ile tavan fiyat ı na uydurarak ve ortak pazara yönelik tar ı msal ürünler d ış satı mı nda, serbest dola şı m ı sa ğ layacaktı r.
Ayrı ca destekleme al ı mlarıııı , ortak Tarı m Politikası na uyduracakt ı r. (3)
Topluluk iç ticaretinde belirli ticaret kurallar ı n konulmu ş olması ve bunun .titizlikle
uygulanmas ı Türkiye taraf ı ndan dikkatle göz önünde tutularak, bunlara uyum sa ğ lanacaktı r. Tiirk ihracat ve ithalatc ı lar ı , ürün standard ı ndan, mal bedelinin ödenmesine kadar geni ş
bir alanda, disiplinle bereket edeceklerdir. Türkiye ayr ı ca ortak pazara uyum için, gümrük
birli ğ ini tüm yönleri ile tamamlamaya çal ış acakt ı r. Türkiye, Toplulu ğ un üçüncü ülkeler ç ı k ış l ı ithalat ı na miktar k ı s ı tlamas ı gibi 'ilkelere uygulanan ticaret politikas ı na uyum tedbirle9
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ri alacaktır. Ayr ıca Türkiye, Toplulu ğa katılma ile birlikte, toplulu ğun gümrük korumas ı
alan ı ndaki tüm sistemlerini de aynen kabul etmek ve rekabet kurallar ı n ı aynen uygulamak
yükümlülüğünü de üstlenecektir. Türkiye tar ımının AET ye uyumunda belirtilen bütün konularda Türkiye, şimdiden Toplulukla, bu uyumun rahat bir şekilde yap ılması tedbirlerini
ele almakta ve e ğ ilmektedir.
Türkiye normal olarak 22 y ıll ı k normal geçi ş dönemi sonuna kadar FEOGA'dan yard ım alamamaktad ır. Türkiye'nin bu tarihe kadar, ortak piyasa düzenlerine ve bu düzenlerin
öngördü ğü fiyat politikas ına uyumun gerektirdi ğ i destekleme giderlerini, üretici yard ımları nı kendisi kar şılaması gerekmektedir. Buna göre Türkiye, tar ım ını süratle geli ş tirecek parasal yükümlülüklerinin hesaplanmas ını yapmak ve harcama plan ını kurma durumunda bulunmaktad ır.
ürünlerin toplanmasından pazara haz ırlanmasına ve tüm pazarlama hizmetleri ile de ğerlendirilmesine Topluluk bünyesinde büyük önem verilmektedir. Pazarlaman ın Topluluk
standardlar ına göre teknik,ko ş ulları tam sa ğlantrad ı kça uyum hareketi yerine getirilememektedir. Bunun için Türkiye, ham ve i ş lenmi ş ürünlerin standardlar ı , depolanmalar ı , paketlenmeleri, kalite kontrolleri ve etiketlenmeleri hizmetlerini tamam ıyla ve teknik ve yasal
esaslara göre yerine getirici tedbirleri olacakt ır.
Türkiye'nin AET ile yapt ığı Ortaklı k Anlaş ması Katma Protokol ve ekleri, AET'ye karşı yükümlülüklerini içermektedir. Türkiye Avrupa Toplulu ğunun tam üyesi olurken, ekonomik hayatını , hukuki yönden de düzenleyecektir. Nitekim AET anla şması ; rekabet, vergileme ekonomi politikalar ının yaklaştırılması ilkeleri ile uyum sa ğlanması aç ısından Türkiye'
nin Hukukunu geli ş tirmesini de öngörmektedir. Türkiye tüm ekonomisi için gerekli olan ve
tarım ekonomisi ile de ilgili bulunan kambiyo, maliye para politikalar ı , rekabet ve farkl ı işlem yasağı konularındaki hukuki düzenlemeleri yapacakt ır. (3)
Türkiye Avrupa Ekonomik Toplulu ğunun tam üyesi oldu ğu zaman, Toplulu ğu oluşturan anlaşmaları n hükümlerini, Topluluk organlar ının bugüne kadar alm ış oldu ğu kararları ,
tüzükleri ve bütün il Topluluk Mevzuat ını, ayrıca Toplulu ğun taraf oldu ğu ticaret anla şmalarını aynen kabul edecek ve uygulayacakt ır. Bu nedenle Türkiye bu konularda uyum çal ışmalarına şimdiden girmektedir.
Türkiye bu türden haz ırl ıkları ile, Toplulu ğun tam üyesi olurken, ekonomik yönden oldu ğu kadar siyasi yönden de Avrupa ile bütünle şmeye yönelmektedir. Tam üyelik ile tamamlanacak bütünle şme hareketlerinden Türkiye kadar, Avrupa Ekonomik Toplul ıiğu da
yararlanacakt ır.

Türkiye Toplulu ğu tanı üyelik için ba şvururken ta şıyaca ğı yükümlülükleri, Topluluktan sa ğ layaca ğı yararlar ı , Toplulu ğa verebileceklerinin ve bunlardan,Türkiye Topluluk için
adil bir dengenin yarat ılaca ğın ı b ı lmekted ır.
Demokrasi ve özgürlük içinde ya ş amak ve kalk ınmak isteyen Türkiye için Topluluk
üyeli ği, milli bir dava haline gelmi ştir. Avrupan ın ayrılmaz bir parças ı olan Türkiye'nin
Topluluk üyeli ği Atatürk'ün Türk ulusuna hedef olarak gösterdi ğ i ça ğ daş uygarl ı k düzeyine
bir an önce ulaşmanın bir bir vası tası kabul edilmektedir. Türkiye'nin Avrupa Toplulu ğuna
Tam üyesi olmas ı Bat ı Medeniyetine yönelik Atatürk ink ılapları nın bir halkas ını daha tamamlayacakt ır. Türkiye bu yolla Topluluk içinde ça ğda ş uygarl ı k düzeyine ula şırken, Toplulu ğun siyasal ve ekonomik bütünlü ğünü daha tam olarak sa ğlanması na dünya da istikrar ve
barışı n daha kolay elde edilmesine de önemli ölçüde katk ı da bulunmu ş olacaktır.
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SUMMARY

The European Economic Community wihich is established by the Treaty of Rome in
March 25th 1957 had been greatly echoed in the world. It had been coverd by 12 countries
in twenty five years and had been come out an economic and political power. Turkey
which considers modernisation as "westering" and as beeing a Europen Contry, turned her
face to Western Countries after the Foundation of Republic and went in a very close Connection on cultural, political and economic fields with the Europe. As a natural result of
this connection, Turkey applied to go in to EEC after a sl ı ort time of the establishing of it.
Ankara Agreement is signed between Turkey and the Community at September 12, 1963.
This agreement sets tl ıree stages for the full membership of Turkey. They are preperation.
transition and the last stages. Turkey have been applied to the full membership on April
1987.
Eventhough the economies and agricultures of EEC and Turkey show different structure, they have complementary each other in many respects. Turkey shoved some progress

in the harmonisation of her economy with the Community, in many fields.
ip of Turkey in the European Community will add another ring to
The full
the Atatürk Revolution which is toward the Western Civilisation. It is hoped to get a positive results from the application of full membership to the Community in the near future.
Turkey's [un membership of the Comm ıııı ity tuill also contribute to reach more the econo-

mich and political entegration in it. This event also will greatly help to catch the stabilisation and the peace in the world.
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Son yıllarda geli ş miş ülkelerdeki i şletmelerde i şlerin zenginle ş tirilmesi ve geni şletilmesi
yoluyla üretim yönetiminde yeniden i ş tasarımı yaygınlık kazanmıştır. Batı ülkelerinde yayınlanan, i şletmecilikle ilgili yay ınlarda son yirmi y ıldır. sözkonusu kavramlar üzerinde s ı kça durulmakta ve bu konuda yap ılan uygulamalara geni ş yer verilmektedir. Ayr ıca bu uygulamalardan elde edilen sonuçlarda literatiirde tart ışı lmakta ve bu uygulamalardan üretim
yönteminde i ş in yeniden tasarımına ili ş kin baz ı genellemelerle var ılmaya çal ışılmaktad ır.
İşletmecilik literatüründeki bir di ğer ara ş tırma konusuda, i ş tasar ı mı yöntemlerindeki bir
de ğ iş iklik mi yoksa iş letmecilik felsefesindeki bir de ğ i ş iklik mi belirleyici olmu ş tur sorusudur.
Üretim yönetiminde i şin yeniden tasarlanmas ı ndaki yöntemlerin kayna ğı ne olursa olsun, bu geli ş meler günümüz toplumlar ı nda çal ış an büyük bir kitleyi yak ı ndan ilgilendirmektedir. A.B.D.'de yay ınlanan ve bu ülkedeki çal ış ma hayatını inceleyen Work in America adl ı
çalış ma işe iliş kin ş u de ğerlendirme ile son bulmaktad ı r:
"İş in olmadığı bir hayat çürümü ş bir hayat demektir. Fakat yap ılan iş ruhtan yoks ,_,,rı
olursa hayat bo ğulur ve ölür. 'A.B.D.' deki çal ış ma hayatı üzerine olan bu çal ış mamız da albert Camus'nun vard ığı bu sonucun ayn ısına ulaş m ış tır. Çalışmak, birçok Amarikal ı nın hayatlar ında merkezi bir öge oldu ğ u için, i şin olmay ışı veya anlams ız i şlerde çal ışma giderek
dayanı lmaz bir durum yaratmaktad ır." (1)
Çal ışma modern hayatta insan ı n ayrı lmaz bir parçası durumuna gelmi ş tir. Çal ışma, bir
iş in başarı labilmesi için güç ve enerji harcamas ı olarak tan ı mlanabilir. Insano ğlu tarih boyunca yapması gereken i ş leri ba ş arabilmek için çe ş itli yöntemler geli ş tirmi ş tir. Böylece
iş in tasar ımı n ı n tarihi insan ı n çalış maya baş laması yla ortaya ç ı kmış tı r.
I ş ler basitten karma şığa do ğru geli ştikçe ve i şlerin yap ılması nda birden fazla ki ş i çalış maya ba ş lay ı nca insanlar aras ı nda bir çe şit i ş bölümü de ortaya ç ı kar. Böylece çal ış ma bir
sosyal faaliyet şeklini alır. Bu durumda bir ki ş inin yaptığı i ş , di ğer ki ş ilerin yapt ığı işlerle
yakı ndan ilgili olmakta ve bunları etkilernektedir. Sanayinin geli ş mesi ve ülke ekonomilerinde temel faaliyet alan ı durumuna gelmesiyle birlikte, i ş tasar ı m ı önem kazanm ış ve bir i ş in
yap ı labilece ğ i çe ş itli yollardan en uygun olanlar ı ara ş t ı rı lmaya ba ş lanm ış t ı r.
(1) "Job Redesign on the Assernbly Line: Farewell to Blue-Collar Blues?" Editor, Orpanizational Ilyna ı nies, içinde Motivation and Work Beheavior-Riehard Streers ııe Lyman W.
Porter,
Book Company, New York, 1975, s. 400.
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Modern sanayinin ortaya ç ı kmasından bu yana i şler mümkün oldu ğu kadar en küçük
parçalara ayr ılmaya çal ışı lmakta ve i ş in yapı lmas ı nda en yüksek uzmanl ı k seviyesine ulaşılmaya çaba harcamaktad ı r. Adam Smith i ş bölümünün faydaları üzerinde durmu ş ve daha
sonra Charles Babbage bu kurallar ı n iş letmelerdeki uygulamas ını incelemi ştir. Sanayi devriminin baş larında ortaya konulan bu kurallar, i ş tasar ım ın ı n temel mant ığı n' olu ş turmu ştur.
Sonuçta ortaya, yüksek seviyede programla ş m ış ve planlanm ış ve devaml ı olarak birbirini
tekrarlayan i ş lerden olu şan ve çok az yarat ı cı l ı k gerektiren bir çal ış ma şekli ç ı kmış tır.( 2)
I ş in tasar ım ında sağ lanan geli ş melerin daha iyi bir şekilde ortaya konulabilmesi için tarih boyunca yönetim dü şüncesinde ve buna ba ğlı olarak motivasyon teorilerinde ortaya ç ı kan yeni yaklaşımları ve bunların i ş tasar ım ı üzerindeki etkilerinin incelenmesi gerekmektedir.
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2. MOT İ VASYON TEORILERI VE I Ş TASARIMI ILE ILI Ş KISI
Taylor ve Gilbreth gibi Bilimsel Yönetim Okulu savunucular ı bir i şin hareket ve zaman
etütü kullanarak analiz edebilece ğ ini ve bunun sonucunda i ş in bütünün parça i şlere ayr ılabilece ğini ortaya koymu şlard ır. Böylece i şlerin en iyi yap ılma biçiminin bunları parçalara
ay ırma sonucunda ortaya ç ı kaca ğını ve i şgörenlerin bu uzmanl ı k gerektiren ve devaml ı olarak tekrarlanan i şleri yapmalarıyla, en iyi i ş tasar ımı nın elde edilebilece ğini savunmu şlard ır.
Bilimsel Yönetim dü şüncesinin savunucular ı ayrıca, işi planlama ve i ş i yapmanın farkl ı kişiler tarafından yerine getirilmesi gerekti ğini belirtmi şlerdir. Yönetim anlay ışı olarak bu görü şü savunanlar, insan ın bir "ekonomik insan" oldu ğundan hareketle, çal ışanların esas olarak para ve maddi kazançlarla motive edilebileceklerini söylemi şlerdir.
Bilimsel Yönetim Okulunu kuranlar, i ş tasarımı içinde ilk sistamatik çal ışmayı gerçekle ştirmi şlerdir. Böylece 20. yüzy ılın baş lar ı nda kitlesel üretim ve montaj hatt ı geli ştirilmi ş
ve i ş in tasar ımında ve örgütlenmesinde yeni bir dönem ba ş lamıştır. Ayn ı yıllarda Taylor "i ş
ölçümü" üzerine ara şt ırmalar yapm ış ve kendisinden sonra gelen Frank ve Billian Gilbreth,
i şe yönelik ve işgücünün parçalanmas ına önem veren, verimlili ğ i arttırıcı tekniklerin ve "hareket ve zaman etütleri"nin geli ş tirilmesine ve böylece i şgücü standardlar ının, iş de ğerlendirme sistemlerinin, parçaba şı üretim ve kitlesel üretimin ortaya ç ı kmasını sağlamışlard ır.
Tüm ara ş tırmalar ve analizler ile i ş i geli ş tirme çabaları , o i şi yapan ki ş inin sosyal ve ki şisel
ihtiyaçları yerine, i şe yönelik olmu ştur. (3)
Ayrıca yönetime ili ş kin bu yaklaşım, karar verme sorumlulu ğunun yalnızca çok az ının
çalışanlara aktar ılmasını sağ lam ıştır. İlk Defa 20. Yüzy ıl ın ba ş larında ortaya koyulan bu
görüş ler, dünya üzerindeki i şletme yöneticilerinin bir bölümünü ve az geli şmiş ülke yöneticilerin ise büyük bölümü etkilemeye devam etmektedir.
iş bölümünün artmas ı sonucunu do ğuran Bilimsel Yönetim anlay ışı na uygun çal ışmalar
baz ı ele ştirilere de u ğramıştır. üretimdeki verimli ğ inin ön şartı olarak uzmanlaşmay ı şiddetle savunan Adam Smith bile i ş bölümünün çalış anlar üzerindeki etkilerini şöyle özetlemiştir.:
"Hayat ı yaln ızca birkaç basit i şlemi yapmakla geçen ki şi... bir insan yaratt ığının olabilece ğ i kadar ahmak ve bilgisiz olur." (4)
Bilimsel Yönetim Okuluna kar şı yap ılan ele ştirilerden sonra Abraham Maslow taraf ından ortaya konulan "Ihtiyaçlar Hiyar ş isi Teorisi",insan ihtiyaçlarını n belli bir sırası olduğ unu ve motivasyonun bu ihtiyaçlar ı tatmine yönelik çabalar taraf ından belirlendi ğ i göstermi ştir. I şletmenin, personelin davran ışlarını bu teoriden yola ç ı karak anlamas ı , en uygun

(2) Job Design for Motivation, The Conference Board, Inc., NewYork, 1971,s. 4.
(3) Job Design for Motivation, s. 4-5.
(4) Sirota, Daııid ve Alan D. Wolfson, "Job Enrich ı nent : What Are The Obstacles?" Personnel, May-June 1972, s. 9-10.
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te şvik tedbirlerinin personelin ihtiyaçlar ına göre uygulanmas ına imkan verecektir. Tatmin
edilmi ş bir ihtiyac ı n personeli te şvik etmeyece ği, ald ığı ücretten memnun olan bir ki şinin
ücret art ışı ile te şvik edilemeyece ği aç ı ktır. Bu yüzden, üretimde çal ışanlar, ancak belirli
bir seviyedeki ihtiyaçları karşılad ıktan sonra daha üst seviyelerdeki ihtiyaçlar ın karşılanması nı arzular (5).,
Ihtiyaçlar hiyerar ş isi kavram ı , çal ışma örgütlerine uyguland ığı nda, bunun yönetim
faaliyetleri aç ı sı ndan ortaya ç ı karaca ğı sonuçlar aç ı ktır. Yöneticiler bu mant ık zincirine
uygun olarak, çal ışanların potansiyellerini tam olarak, geli ştirebilecekleri "uygun bir ortamı " yaratma sorumlulu ğu altındad ırlar (6). Bilimsel Yönetimin çal ış maları motive etmekte
kulland ığı geleneksel çabalar, bu s ıralarda alt seviyelerdeki ihtiyaçlar ın (fizyolojik, güvenlik
sosyal ve bencillik ihtiyaçlar ı ) tatminine yöneliktir.
Günümüz toplumu çal ışan üyelerinin ço ğu için alt seviyelerdeki ihtiyaçlar ın tatmin
edilmesi imkanlar ını sa ğ lam ıştır. Bunun sonucu olarak, bugün çal ışanlar, ki şisel geli şme ve
sorumluluk gibi üst seviyedeki ihtiyaçlar ının karşılanması nı sa ğlayacak i ş leri aramaktad ır.
Bu yüzden bugün çal ışanları motive etmeye yönelik çabalar bu ihtiyaçlar ı karşılad ıkları ölçüde başarılı olacaklardır. İş zenginle ştirme bu ihtiyaçlara yöneliktir ve bu yüzden bugün i ş
gücü için önemli bir motivasyon arac ıdır. (7)
İş zenginleş tirmenin günümüzde i şletmelerdeki önemini ortaya koyan Mc Gregor, yöneticilerin çal ıştıkları insanların ki şileri hakkındaki varsaY ımlarını X ve Y olarak iki eksen
boyunca gösterilebilece ğini belirtmi ştir. McGregor'un çal ışmasının iş zenginle ştirme ile
olan ilgisi, ortalama i ş çinin öz denetim ve öz yönlendirme yapabilmek için potonsiyeli oldu ğuna ve yöneticinin işinin bu potansiyeli harekete geçirmek oldu ğuna i şaret etmesidir.
Yetkinin devredilmesi, tatmin edici i ş geniş sorumluluk Y teorisinin varsay ımlarmı uygulamaya koymak için kullan ılan araçlard ır. İş zenginleş tirmesi bu faktörlerin, bir i şçinin
işiyle bütünle şebilmesi için etkili bir yöntemdir. (8)
İşin zenginle ştirilerek ve geni şletilerek yeniden tasarlanmas ını etkileyen en önemli teori, Herzberg'in teorisidir. Herzberg'in, i şteki davran ışlar üzerine olan ara şırmaları sonucunda bir i ş teki motive edici faktörlerin, i şin içeri ğinden do ğan veya ki şisel ödüller sunan faktörler oldu ğu, buna karşılık motive etmeyen d ışsal faktörlerin i şin yap ılış şeklinden do ğan
faktörler oldu ğu şeklindeki teorisi ortaya ç ı kmıştır. İşin içeri ği veya motive edici faktörler
Maslow'uh ihtiyaçlar s ırasında üst seviye ihtiyaçlar ı karşılayan faktörlerdir. Buna kar şılık
işin yapılış biçiminden do ğan veya sa ğlık faktörleri alt seviye ihtiyaçlar ını karşılamaktad ır.
( 9 ).
Motive edici faktörler, Herzberg'in motivasyon-sa ğlık faktörleri teorisine göre, i şin
içinde bulunurlar ve ba şarı , tan ıma, i şin özü, sorumluluk ilerleme ve büyüme gibi niteliklerle ifade edilirler. Sa ğlık faktörleri i şin d ışında yer alır ve i şletme politikas ı ve yönetimi, nezaret, üst ile ikiliili ş kiler, çalışma şartları , aynı hiyerar ş ik seviyedeki ki şilerarası ili şkiler, kiş isel hayat, astlar ile ili şkiler, statü ve güvenlik gibi niteliklerle gösterilebilir..Di ğer bir de ğişle, motive edici faktörler, i ş tatminin ba şlı ca nedenleri, sa ğlı k faktörleri ise i ş tatminsizli ğinin başl ıca nedenlerini olu şturur. Ak ılda tutulması gereken konu, motive edici faktörlerin

(5) Aytek, Bintu ğ, iş letmelerin Verimlili ğinde Ücretler ve İşsel Te şvik, Ankara

Ya-

y ın ı No: 77, Ankara, 1974, s. 27.
(6) Streers ve Porter, a.g.k., s. 32.
(7) Bimmerle, Charles F. ve Robert R. Nelson, "Job Enrichment, An Oveview",Indust ı-ial

Engirıeering, Vol: 11, No: 7, July 1979, s. 28.
(8) Bimmerle ve Nelson,

s. 28.

(9) Job Design for Motivation, s. 7.
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olmaması halinde, i ş tatmininin olmayaca ğı ve sa ğlı k faktörlerinin olmamas ı halinde, i ş tatminsizli ğ inin olaca ğıdır (10).
Herzberg'in teorisinin i ş zenginle ş tirme ile olan ili ş kisi, bir yöneticinin i ş çileri motive
etmekle ba şarı l ı olabilmesi için çevresindeki faktörleri yerine i ş in içeri ği ile ilgili faktörler
üzerinde durmas ı gere ğ idir.
Herzberg'c göre i ş çiler d ış ar ı dan yap ı lacak müdalelerle uzun süre motive edilmezler.
Fakat onlara tatmin edici i ş lerle ula şmak ve bunları geli ştirmek için bir fırsat verilebilir.
Böylece bu ki ş iler i ş teki yeteneklerini geli ş tirebileceklerdir. Herzberg'in önerileri şu şekilde
özetlenebilir. (11)
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a) İş te gerçek motive edici faktörler kat ı n ız.
b) Tatminsizlik sa ğ layan kötü sa ğ l ı k faktörlerini ortadan kald ı rınız. (kötü politikalar,
kötü nezaretçilik, kötü ücret veya i ş in çevresindeki her türlü engelleyici ve rahats ız e
edici faktörler)
c) İ yi sa ğlı k faktörlerinin s ı kıc ı i şlerle çözüm olaca ğını beklemeyiniz.
Buraya kadar anlat ılan motivasyon teorilerinden baz ı sonuçlar ç ı karmak ve bunlar ı iş
zenginle ştirme ve genel olarak i ş in yeniden tasar ımı ile olan ili ş kilerini aç ı klamak mümkündür.
Herşeyden önce bu teorilerin hepsi, çal ışanların tatmininde ve i şsel motivasyonda, yapılan i ş in niteli ğinin çok önemli bir faktör oldu ğu noktasında birleşmektedirler. buna ek
olarak, geleneksel yönetim görü ş ü, Bilimsel Yönetime ve X teorisine önem vererek, i şgücürılin motivasyonunda Maslow'un alt seviye ihtiyaçlar ını karşılamak yoluyla ve Herzberg'in
sa ğlı k faktörlerini kullanarak yap ılabilece ğ ini söylemektedir. Böylece çal ışanların motivasyonunda önemli olan nokta bu ki ş ilerin hangi ihtiyaçlar ının karşılanmamış oldu ğunu tesbit
etmek ve motivasyon yoluyla bu ihtiyaçlar ı karşılamaya yönelmektir. Motivasyon amac ıyla
kullanılabilecek bu ihtiyaçlar da i şletmeye ve içinde bulunan topluma göre de ğişiklik gösterebilecektir. Ayr ıca Herzberg'in de belirti ğ i gibi, ücretler ve maddi imkanlar çal ışanları
motive etmekte te ş ba şına başarılı olamayacaktır.
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3. İŞ TASARIMI YÖNTEMLERI
İş tasar ım ı bugünkü anlam ıyla, i ş i yapan ki ş inin sosyal ve kişisel ihtiyaçlar ının yan ı sıra teknolojik ve örgütsel ihtiyaçlar ı da kar şılamak için i ş in içeri ğinin, yönteminin ve ili şkilerinin belirlenmesidir. (12) İş tasar ımına ili ş kin yaklaşı mlar, önceleri üretimdeki verimlili ği
arttırabilmek için, çal ış anların i şlerinin imkanlar ölçüsünde küçük parçalara ayr ılması ve
basitle ş tirilmesi üzerine kurulmu ş tur. Böylece çal ışanların yalnızca ekonomik aç ıdan motive edildikleri, üretimi artt ırmanın en iyi yolunun i ş çileri en basit parçalara ayr ılmış işlere
vermek oldu ğu düşünülüyordu.
Basitle ş tirilmiş i ş tasarımına ili ş kin bu yaklaşım, teknolojik aç ı dan en ileri noktas ına
otomobil fabrikalar ını n kullandıkları montaj hatt ı ile üretim sistemlerinde ula şmış tı . Otomobil montaj hatlarında ço ğudurumda "çal ışma devresi" nin ortalama uzunlu ğu (yani tüm
bir parçanan ı n tamamlanmas ı için verilen süre) 30 saniye ile 1,5 dakika aras ında de ğişmektedir. Bunun anlam ı , i ş çilerin ayn ı i ş i bir günde en az 500 defa tekrarlamalar ıdır.Böyle bir
teknik verimli olmas ına karşılı k baz ı sorunlar do ğmu ştur. I ş çiler daha iyi e ğitim gördükçe
ve daha iyi organize oldukça, çal ış tı kları i şlerden daha fazla şeyler beklemeye ba şlam ışlard ı r. Bu istek kendisini, yaln ızca daha kısa çal ış ma günü ve yüksek ücret şeklinde 'de ğil, aynı

(10) özba şar, Sera, "İş Zenginle ş tirnı e ve İş Geniş letme Yöntemleri ve Uygulama Ko şullari", İ .Ü. Iş letme Fakültesi Dergisi, Kası m 1978, s. 328.
(11) Ford,Robert N.ve Malcol ın B.Gillete, "A New Aproch to job Motivation:Improving
the Work Ilself". içinde Rooert, N. Ford ed,,Alotivation Through the Work Itself,American
Illanagement Association, Inc., 1969, s. 25.
(12) Job Desem For Alotivation, s. 2.
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zamanda çal ışanların devir hı z ı n ı n yüksekli ğ i, i şe gelmeme, tatminsizlik ve üretim sistemini
sabote etme gibi istenmeyen davran ış biçimleri olarak da ortaya koymu ş tur. (13)
Bunun sonucunda i ş lerin yeniden tasarımı yoluyla üretim sisteminin daha etkili şekilde
çal ış masına yönelik baz ı yaklaşımlar ortaya ç ı km ış tır. Bu yeni yakla şı mlar şöyle özetlenebilir :
a) iş te Yer De ği ş tirme (Rotasyon) : Burda i ş çi, ayn ı çal ış ma ünitesi içinde, bir i ş ten
baş ka bir i şe geçer. I ş te yer de ğ iş tirmenin faydalar ı nı savunanlara göre, hünerlerin geli ştirilmesi ve i ş görenlerin mesleki esnekli ğe kavu ş maları , i şe yönelik tutumlar ı olumlu hale getirin. Yer de ğ i ş tirme ayrıca, çal ış anları n belirli bir üretim faaliyetinin bütününü kavramas ı na
da yard ı mcı olur.
b) I ş Geni şletilmesi (Yatay i ş Yüklemesi) I şgörenin asıl iş inden ba ş ka, birtak ım yan
i ş leri de yapması d ır. Bu yöntem, i şin monotonlu ğunu önlemekte ve çal ışanların üretim i ş inin daha geni ş bir bütünün incelenmesindeki kat ılı mı yoluyla, onu i ş ten daha fazla tatmin
olmaya yöneltmektedir. I ş geni ş letilmesi, üretim faaliyetinin belirli bir parças ı nın tamamlama süresinin azalmas ına olumlu rol oynarken, çal ışanların uzmanla şması n ı kası tlar. Bu yöntem sorumlulukları arttırmaz, yaln ızca çal ışanların i şini çe ş itlendirerek geni ş letir.
c) Iş Zenginle ş tirmesi (Dikey I ş Yüklenmesi) : Çal ış anları n yapmakta oldu ğu temel i şler, i şlerin gerektirdi ğ i sorumluluk ve yükümlülükler artt ırılarak güçle ş tirilir. I ş zengin şeş tirmesinin faydası , çal ışanın kendi başarısına bizzat kendisinin planlay ıp kontrol etmesine imkan sağlamasıdır. Çal ışmadan beklenen görevlerin çe şidi ve say ısı da bu yöntemle artt ırılm ış olur.
d) Planla Yap ve Kontrol Et : Çal ışan, geleneksel yapmak fonksiyonuna ek olarak, i şi
ile ilgili planlama ve kontrolü de yürütür.
e) iş Basitle ştirilmesi : Bu yöntemde i şler analiz edilir, gereksiz operasyonlar ay ı klanır.
Ayrıca i şin yapılması için en do ğru ve rasyonel s ıranın ne olabilece ği saptanır. Bu konuda
yöntemler geli ş tirilirS(14)
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4. I ş GENI Ş LETME VE I Ş ZENGINLE Ş TIRME
4.1. TANIM
I ş zenginleştirme ve i ş geni şletme kavramlar ı ço ğu kez birbiri yerine kullan ılmaktad ır.
Herzberg'in kulland ığı anlamda i ş geni şletilmesi, bir çal ışanın i şinin yatay olarak geni şletilmesi ve böylece gerekli hünerleri de ğ i ş tirmeden çal ışan kiş iye aynı çe ş it faaliyetlerden daha fazla say ıda olanını yapmak için imkan sa ğ lanması dır.
öte yandan i ş zenginle ştirme, yeteneklerde bir art ış gerektirerek çal ışan kiş inin işinin
dikey olarak geni şletilmesini ifade eder. Fakat baz ı yazarlar i ş geni şletme ve i ş zenginle ştirme deyimlerini ayn ı faliyeti kapsayacak şekilde kullanmaktad ırlar. Bir yazarlar grubunun
buna örnek olarak verebilecek bir tan ımı şöyledir :
"İş geni şletilmesi kiş ilerin işlerine özel olarak ki şisel başarı ve tanınma için daha geni ş
imkanlar tan ı yarak, daha tatmin edici ve sorumluluk gerektiren i şleri katarak ve ki ş isel ilerleme ve geli ş me için daha fazla imkan haz ırlayarak verimlili ğ i ve ki ş ilerin tatminini artt ırmaya çal ışı r." (15)
I ş zenginleş tirme çal ışan ın yeteneklerini ve hünerlerini daha fazla kullanabilmesi için,
kendi çal ış ma hızın ı belirleyebilmesi için i ş yöntemlerini, kalite vb. konulara ili ş kin kararları verebilmesi için işlerin tasarımı veya yeniden tasar ımı olarak da tan ımlanabilir. i ş ler,
yeni ve de ğ i ş ik iş ö ğelerinin i şe kat ılması , çal ışana kalite, makinaların haz ırlanması , tamir
malzemelerinin depodan al ı nması konuları nda sorumluluk verilerek, çal ışanın kendi çal ış,

(13) Steers ye Porter, a.g.k., S. 396-397.
(14) Aktaran, Bintu ğ Ayieh, a.g.k., s. 129-130.
(15) Witd, Ray, 7'he Technig ıtes of production Ma ► agement. Holt, Rinehart and Winstor,
Ltd., London, 1971, s. 156.
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ma h ız ını ayarlaması ve kendi çal ışma yöntemini belirlemesi yolu ile zenginle ş tirilebilir.
Yukardaki amaçlara ayn ı zamanda, bir i ş çi grubunun kendi i ş lerini ortakla ş a örgütlemeleri
veya mevcut i şlerde yer de ği ştirmeleri ile de ulaşı labilir. (16)

İş NO : 1
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4.2. YATAY / Ş YOKLEME : İŞ GENI Ş LETME
Yatay i ş yüklemesi bir ki şinin yaptığı işlerin say ı ve çe ş idini arttırma yoluyla gerçekleştirilir. Böyle bir i ş yükleme çal ışana de ği ş ik i ş lerde çal ışma imkan ı ve i şin tümünün daha
büyük bir bölümünün yürütme imkan ı sağlar. Fakat yatay i ş yüklemesi çal ış an ın sorumluluğunu artt ırmaz. Burada ki şiden beklenen, üretim miktar ını artt ırmak, mevcut i şe ço ğunlukla rutin kay ıt tutma gibi bir i ş eklemek, geni şletilecek i şler arasında rotasyon, i şin en güç
tarafını ç ıkararak ki şinin daha az çaba gerektiren k ısmı nı artırmasını gerçekle ş tirmek baz ı
iş geni şletme örnekleri olarak verilebilir. (17)
Robert Ford'a göre, i ş genişletme çal ışmaları sırasında, çal ışan için aş a ğıdaki durumlardan biri gerçekle ş inceye kadar i şlerin yatay olarak yüklenmesine devam edilmelidir. (18)
a) Bir müşteri (genellikle i şletmenin dışındaki bir ki şi). Çal ışan bu müş teriye kadar
olan zincirden sorumludur.
b) Bir i ş sahibi. (genellikle i şletmenin içinde bulunan ve çal ışanın müş teriye hizmet
sunmasına yard ımcı olan ki şi)
c) Bir görev (örne ğin işletmenin üretim bölümünde çal ışanların kişi olarak mamülün tümünü ürettikleri durum.)
Ford'a göre yukarıda sayılanlardan herhangi biri anlaml ı bir işi ortaya ç ıkarabilir ve
böylece çalışanların motivasyonunda bir araç olarak kullan ılabilir. İş geni şletme şu şekilde
gösterilebilir. (19)

/ Ş NO: 2
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4.3. DIKEY İŞ YOKLEME : İŞ ZENGINLE Ş T/RME
Dikey iş yükleme, bir i şe yeni sorumluluk ve karar verme niteliklerinin kat ılmasıdır.
Dikey i ş yükleme, temel i şin, baz ı planlama, örgütleme ve kontrol fonksiyonlar ının katılarak zenginle ştirilmesi anlam ına gelmektedir. Böylece bir i ş tam anlam ıyla zenginle ş tirildiğinde, çal ış an çalıştığı işin gerektirdi ği karar alma faaliyetine kat ılmış olur. Bu durumda
çalış an, i ş in hem planlanmasmda hem de yap ılmasında söz sahibi olur. İş te bu durum, çalı şana ba şarı , tanıma, sorumluluk, büyüme ve ilerleme gibi yüksek seviye ihtiyaçlar ını karşı lamak için imkan sa ğlar. Böylece bir i ş gerçekten zenginle ştirilmek istendi ğ inde, yaln ızca yatay iş yüklemesi yeterli olmayacakt ır.
İş zenginle ş tirme, genel olarak yönetime kat ılma veya karar verme süreçlerinde söz sahibi olma anlam ına gelir. Dikey i ş yüklemede kullan ılan tekniklerden baz ıları şunlard ır: sorumlulu ğa aynı bakmak şartıyla baz ı d ışsal kontrolleri kald ırmak, ki ş ilerin kendi i şlerinde(16) Paul, W.J., ve K.B. Robertson ve F. Herzberg, "Job Enrichment Pays Off", Harvard

Business Review, March-April 1969, s. 61.
(17) Sera tizbaşar,

s. 325.

(18) 1;prd, Robert N., "Job Enrichment Dessons from ATT", Harvard Business Review,
Jan.- Feb. 1973, s- 98.

(19) Job Dessign for Motivation, s. 13.
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ki sorumluluklar ını artt ırmak, ki şiye bir iş ünitesinin tamam ını vermek, i ş üstünde serbesti
veya kendi faaliyetlerinde ek yetki tan ımak, ki ş iye yaptığı i şlerin sonuçlar ı hakk ı nda do ğrudan geribesleme vermek, daha yeni ve güç i şler vermek, uzmanla ş maya yard ımcı olacak
özel veya uzmanl ı k i şleri vermek. (20)
I ş zenginle ş tirme çabalar ın ın baş arılı olması için gereken şartlardan birisi de çal ışma
performans ına ili şkin geribesleme verilmesidir. Burada amaç çal ışana ferformans ını görmesi için bilgi sunmak ve bu bilgi ile i ş indeki tutumunu de ğiş tirmesini sa ğlamaktır. Böyle bir
geribesleme sa ğlanırsa, bu, çalışana i ş ini kontrol "etmesi ve böylece yüksek seviye ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için güçlü bir motivasyon arac ı olur. (21)
I ş zenginle ş tirme süreci a şa ğıdaki şekilde oldu ğu gibi ifade edilebilir. (22)
O ğrenimin artması
10— Anlam yaratma
8— Tüm sistemin de ğerlerine yönelme

9— Sorunlara sistematik cevap verme

7— Kendini de ğerlendirme

5— Kontrolun yaygınlaşması
6. Yerel insiyatifin artmas ı

4— Sorumlulu ğun artması
.

3— imkanlara aç ılma

a

2— ö ğrenmenin artması

1— Sütünün anlaşılması

cy

Ş ekil 2. İş Zenginle ş tirme Süreci

5. ÜRETIM YONET/M/NDE I Ş LERIN YEN/DEN TASARIMININ TÜRK/YE
AÇ İSİNDAN İNCELENMESİ
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I şlerin yeniden tasar ımı geli şmiş sanayi ülkelerinde yaygın biçimde kullan ılmaktadır.
I şlerin yeniden tasarımı yoluyla, çal ışanlar i şin zevkli bir çalışma ortam ının yaratılmasının
yanı sıra verimlili ğin de artt ırılması , bu yöntemlerle olan ilginin artmas ına yol açmaktad ır.
Işlerin yeniden tasarımı yöntemlerini uygulayan i şletmeler arasında Philips, Saap-Scania ve
Volvo bulunmaktad ır. (23)
Sanayileşmiş ülkelerde ba ş arılı sonuç veren bu yöntemlerin Türkiye aç ısından uygulanabilirlikleri çe şitli faktörlerin ışığında incelenebilir.
5.1. TEKNOLOJİK SEVİYE

Türkiye'deki i şletmeler bat ı ülkelerindeki i şletmelerle kar şılaştırıldığında ölçek olarak
çok küçük kalmakta ve hemen hemen tümü yabanc ı ülkelerden do ğrudan do ğruya aktarılan
teknoloji ile kurulmuş bulunmaktad ılar. I ş zenginle ştirme ve i ş zenginle ştirme yoluyla i şin
yeniden tasarımı yüksek maliyetli yat ırımları ve yeni teknolojileri gerektirmektedir. Ülkemizde mevcut üretim seviyesini bile koruman ın çe ş itli sorunlar yüzünden zorla ştığı bugü(20) Sera özbasar, a.g.k., s. 325-327.
(21) Bim ıne ı-le ye Nelson, a.g.k., s. 30.
(22) Sera Özba şar, a.g.k., s. 324.
(23) Gyllenhanı mar, Felır G.,"How Volvo Adapts Work to People", Hamam!. Business
Reuiew, July-Augst 1977, s. 106-107.
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nün şartlar ında yat ırı mc ıların veya i şletme yöneticilerinin bu tür uygulamalara giri şmesi
pek mümkün de ğ ildir.
5.2. SOSYAL VE POLITIK ORTAM
Bugüne kadar i ş lerin yeniden tasar ım ı , genellikle i ş barışın ı n sa ğ land ığı ülkelerde uygulanm ıştır. Bu ülkeler aras ında İskandinav ülkeleri bu alanda en büyük geli ş me sa ğlayan ülkeler aras ında bulunmakt ır. Sözkonusu ülkelerde hem yöneticiler hem de çal ışanlar, yönetime
her iki taraf ında kat ılması nı kabul etmi şlerdir. örne ğ in 1970 y ılı nda Isveçli yöneticiler arası nda yap ı lan bir anket, bu yöneticilerin % 75'inin i şletmenin her bölümünde, i ş çilerin kararlara daha etkili bir şekilde kat ılması ndan yana olduklar ı nı ortaya koymu ş tur. Nezaretci-
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lerin karar vermesi yerine cal ı sanları n ortakla şa karar vermesinden yana olanlar da yine çoğ unluktad ır. Yöneticilerin böyle bir yakla şım içinde oldu ğu Isveç'te çok radikal bir kararla bir çok i şletmede nezaretçiler kald ırılm ış ve i ş çilere kendi nezaretçilerini seçme hakk ı
tanınmıştır.
Ülkemizde ise i ş çi-i şveren ili şkileri Batı ülkelerindeki kadar yumu şak bir zeminde gelişememektedir. İ li şkilerdeki bu gerginli ğin göstergesi, son yıllarda grev lokavt uygulamalarındaki art ış ve grevlerin giderek daha uzun sürmesidir. İ lişkilerdeki bu gerginlik havası , yöneticilerin yönetime kat ılmasına karşı çı kmaları sonucunu do ğurmaktad ır. Bu karşı çıkıştaki bir di ğer neden de ülkemizdeki yöneticilerin çok az ının, iş çilerin yönetime kat ılmasının
faydalar ına ve yap ılacak de ğişikliklerin verimlili ği artt ıraca ğına inanması dır.
Ayrıca Iskandinav ülkelerinde i ş kanunlarında i ş çi-i şveren ili ş kileri sürtü şme yerine
karşılıklı bir i şbirliği modeline dayanmaktad ır. Bu ülkelerde mavi yakal ıların sendikalaşma
oranı % 90'a yakla şmakta ve ücret anla şmaları tüm ülkeyi kapsayacak biçimde düzenlenmektedir. Çal ış anların büyük bölümünü kendi örgütlerinde toplayan sendikalar güç kazanmakta ve i şverenlerle çal ışma ortam ı ve yönetimi kat ılma konularında kal ıcı ve sa ğlam anlaş malar yapabilmekte ve ili ş kiler kar şı lı klı güven ortam ı içinde sürdürülmektedir.
Gerçekte Volvo'daki i şbirli ği ortam ının temeli çok öncelere dayanmakta ve yöneticiler
ile i ş çilerin temsilcilerinin katıldığı i ş komiteleri kanun ile kurduklar ı 1948 y ılından beri
varlıklarını sürdürmektedirler. Türkiye'de ise i ş çi-i şveren ili şkileri ancak 1960 y ılında son'ra modern anlamda düzenlenmeye ba şlanm ış tır. Bu yüzden çal ışanların yönetime katılmasını sa ğlayacak bir ortam ın olu şması ve endüstriyel demokrasi gelene ğinin Batı ülkelerindeki
gibi yerle ş mesi için belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir.
5.3. ORTALAMA İŞ Ç İ NİN IHTIYAÇ SIRALAMASI
Daha önce de belirtildi ği gibi, insanların ihtiyaçları nın belli bir sırası bulunmakta ve
motivasyonda amaç bu ihtiyaçlar ın belirlenmesi ve bunlara yönelik te şvik araçlar ının uygulanması olmaktad ır. I ş lerin yeniden tasar ımını n uyguland ığı ülkelerde çal ışanların alt seviye çal ışanların alt seviye ihtiyaçlar ı karşı lanmış bulunmakta ve bu yüzden motivasyonda
çal ış anları n kendini gerçekle ştirmesi, ba şarı , ki ş isel geli şme ve sorumluluk gibi üst seviye
ihtiyaçlara yönelinmektedir.
Ülkemizde ise, çalış anlar henüz belli bir refah seviyesine ula şmaktan çok uzakt ırlar ve
bu yüzden alt seviye ihtiyaçlar ı henüz kar şı lanmam ış durumdad ır. I ş zenginle ş tirme çabaları ise, üst seviye ihtiyaçlar ın karşılanmasına yönelik oldu ğu için, i ş çilerin bu ihtiyaçları
duymaya ba şlayacaklar ı zamana kadar belli bir sürenin geçmesi gerekecektir.
Türkiye'de çalışanların büyük bölümü yaln ızca ald ı kları ücretle ilgilenmekte ve tüm çabalarını daha yüksek ücret almaya yöneltmektedirler. Bu yüzden, gerekti ğinde seve seve fazla mesai yapmakta veya ikinci bir i şte çal ışarak gelirini yükseltme yolunu seçmektedirler.
i ş çiler i şlerine yabanc ı laşmam ış durumdad ır. I ş çilerin devir h ızı çok yüksek oranlara ula ş mamıştır. Ayrıca çalış anlar ve bunlar ı temsil eden sendikalar i şin içeri ğ i ile fazla ilgilenmemekte ve yüksek ücret sa ğ layan i şleri tercih etmektedirler.
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SONUÇ
İş zenginle ş tirme ve i ş geni şletme yoluyla i ş in yeniden tasarı mı son y ıllarda Bat ı ülkelerinde üretim yönetiminde yayg ı n olarak kullan ılmaya ba şlanm ıştır. Bu ülkelerde teknolojik geliş me sonucunda i ş lerdeki hüner ö ğesi ortadan kalkm ış ve sonuçta çal ışanlar ın tatminsizli ğ i sorunu ortaya ç ı km ış tır. Gerçekten de özellikle montaj hatlar ında çal ışanlar aç ısı ndan çok küçük i şlem parçalar ına ayrı lmış olan i ş giderek anlams ızlaşmaktad ır. Bunun
sonucunda çal ışanlar i şlerine yabanc ı laşm ışlar ve çal ışma ortam ı nı tehdit eden geli şmeler
ba ş lam ış tır. Üretim yönetiminde i şin yeniden tasar ı mı yoluyla daha iyi çal ışma ş artlarının
sa ğ lanmas ı , bu soruna bir çözüm olarak geli ştirilmi ş ve uygulanmışt ır.
İş zenginle ş tirme ve i ş genişletme uygulamalar ının sonuçlar ı hakkında şu andaki belli
say ı daki denemelere bakarak bir karar vermek zordur. Bu konuda ortaya ç ı kan baz ı geli şmeler çal ışanların iş tatminin artmas ıdı r. Fakat burda, mevcut uygulamalar ı n baş arısı hakkında de ğ erlendirme yapmadan önce, bunlar ın uzun haz ırlı klar sonucu ve uygulamaya kat ı lanları n dikkatle seçilmesi ile yap ıldığı unutulmamal ıdır.
,
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CANLILARIN MEN Ş EI KONUSUNDA
EVOLOSYON VE YARATILI Ş
TEORILERI
Doç.Dr. Orhan Aslan
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Evolüsyon canılı larda söz konusu olan inceleme dal ıdır. Canl ılarla u ğraşan anabilim dalı ise biyolojidir. Bildi ğ imiz gibi biyolojik olaylar deney, gözlem ve bunlardan elde edilen ke
sin sonuçlara dayan ır. Biyolojik olaylarda varsay ı mlardan, ihtimallerden veya faraziyelerden hareket edilemez. Zira konu olan şey insan, bitki, hayvan v.s gibi canl ıd ır. Bu konuda
bir ş ey ileri sürülüyorsa, iddia edilen tezin deneylerle tespit edilmesi ve ispatlanmas ı zorunludur. Evolüsyon ise şimdiki haliyle bir kanun olmay ı p, bir teoridir. Her ileri sürülen tez gibi evolüsyonun da günümüzün modern biyolojik, fiziki, kimyasal v.s metotlarla ara ştırılması
tetkik edilmesi; gerek tabiat ş artlar ında, gerek laboratuvar şartlarında yapabildi ği kadar isbat edilmeye çal ışılması gerekir. Biz bu mesailde ve biyolojik, genetik vs. gibi bilmelirin ışı ğı altında evolüsyonun olu ş kurallar ını , meydana geli ş şeklini, tabu bulundu ğu kanun ve ilkeleri tespit edecek; daha sonra evolüsyon nazariyelerini k ı saca inceleyerek ve nihayet evolüsyona yap ılan tenkitlerle ve yarat ılış teorisine yer verece ğiz.
Evolüsyon bir teori oldu ğu için, bu teoriyi savununanlarda kar şısında olanlarda a şırıya
kaçm ışlardır. Halbuki ilim ölçüsü orta yolda olmakt ı r. Biz de bu orta yol üzerinde konuyu
inceleyece ğ iz. Önce evrim ve evolüsyon konusunda kullan ılan terimleri aç ı klayahm. Evrim
(Evolüsyon) konusu geçti ğ inde de ği şme, tekamül (olgunla şma) baş kalaşma, terakki, tahavvül (de ğ işim) v.s. gibi pek çok kelime ayn ı anlamda kullan ılmak istenmektedir. Bu ise meselenin anlatılmasında kavram karga şasına yol açmaktad ır. Evolüsyon konusu ifade edilirken
canlı lar ın evrimi; canl ı ların tek Amülü, tekerle ğin evrimi, insan topluluklarının evrimi tohumdan bitkiye ve canl ı ya evrim, gübre maddesinden tavuk etine evrim kelimesi çok de ğiş ik yerlerde kullan ılmaktad ır. Bildi ğimiz gibi konumuz biyolojik olaylar oldu ğ u için, canlıların tabiatı icab ı her türlü de ği şim, geli şim, baş kalaşım v.s. gibi olaylar bir biri ard ından ve
bazen hepsi bir arada sürekli meydana gelmekte ve bu olaylar zinciri canl ı topluluklar ı nı n
bir karakteri olmaktad ır. Bu noktada de ğ i şim manasınada kulland ığı mız tahavvül, kemale
erme, olma anlam ında kulland ığı m ıi tekamül ile, canl ıların tesadüfi veya kendinden olma
birtak ı m olaylarla birbirinden türedi ğini ifade eden evrimi (evolüsyon) birbirinden kavram
olarak ay ı rmak gerekir. Bu bir olma, tekamülüdür. Ayn ı şekilde erkek ve di ş i cinsiyet hücrenin birle şerek döl yata ğında yavru olu şması da bir tekamüldür. İ nsanlar ın ilk varoldu ğ u andan zaman ı m ıza kadar, tek tek insanlar ın veya toplumların günümüzdeki modern insan haline gelmesi evrim de ğil, tekamüldür. Bu meseleleri ço ğaltmak mümkündür. Ba ş kalaş ma, değ i şme yani tahavvül ise, ba ş ka şeye dönü ş mesidir ve evrim de ğ ildir. Mesela topra ğa verilen
NPK gübresinin bitkiye dönü ş mesi, onu koyunun yemesi, koyunun süt ve et vermesi, bunu
yiyen insan ın bünyesinde gübre halindeki atomlar ın nükleik asitlere, yani canl ılığı veren
hücreye dönü ş ebilmesi, hatta can kazanarak yücelmesi de bir ba ş kalaşımd ır (tahavvülatt ır).
Bu de ğ i ş imin terside mümkündür. Yani ölen canl ı lar toprakta kendini meydana getiren elementlere ayr ı larak devam eder. İş te bu kavramlar ın yanında evolüsyon terimi ile günüm ı -de
ya şayan canl ıları n çok daha eski devirlerde ya şayan canl ı lardan çe ş itli de ğ i ş imlerle tür, _iğini ifade ederiz ve bu de ğ i ş ikliklerin şekillerini, sebeplerini, prensiplerini ve ba ğl ı oldu ğ u
kanunları oldu ğ u kadar ı yla ara ş t ı r ı rı z.
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Evolüsyon olay ı çok uzun zamanlarda meydana gelebilmi ş tir. Dolay ısı yla bir insan ömrü içinde bu tip olaylar ı incelemeye, gözlemeye ve sebep netice münasebetlerini tebpit etme
imkanı yoktur. Ancak yinede baz ı laboratuvar ve tabiat şartlar ı nda birtak ım münferit (ferdi) prensiplerin elde edilerek, bunu bütün evrim olaylar ına te ş kil edilmesi (örnek olarak
alı nması ) mümkün olabilmektedir.
özet halinde söyleyecek olursak evolüsyon; evrimin meydana gelmesinden sonra, önce
varolan anorganik bile ş iklerden organik bile ş iklerin meydana geldi ğini, sonra organik bileş iklerin de ğ i şerek bir nükleik asit molekülüne dönü ş tü ğünü ve böylece ilk canl ı nın olu ş tuğ unu sonra o canl ı nın bütün hayat fonksiyonlar ı nı bu nükleik asitin yönetti ğ ini ve nükleik
asitten meydana gelen de ğ i şimlerin (mutasyon) bir öncekinden farkl ı yeni canl ılar meydana
getirdi ğ ini, bu de ğ iş imlerin bazan öldürücü, bazanda hayat verici yönde etki yapt ığı nı , sonra meydana gelen yeni ve de ği şik türler halinde ya şayarak farkl ılaş tığı nı ve sonuçta canl ı ve
cansı z bütün tabiat ı n bir bütün halinde birbirinden maydana geldi ğ ini ileri sürmektedir.

a

CANLI TOPLULUKLARI
Tabiatta ya ş ayan canl ılar pekçok çe ş itleriyle beraber birarada bulunurlar. Bir köyde s ığırlar, koyunlar, keçiler, ku şlar, böcekler, kelebekler v.s. birlikte ya şadıkları halde, bu canlıların sadece kendi aralar ında melezlendikleri bunun d ışı nda di ğer canlılarla melezle ş tikleri
görülür. İş te hayatlar ı boyunca bir arada ya ş ad ıkları di ğer canlı topluluklarından ayrı kalan
melezlenmeyen ve di ğerleriyle kar ış mayan canlılara TÜR denir.
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Türler dış görünüşleri olan morfolojileri, fizyoloji ve davran ışları ile birbirlerinden ayrılabilirler. Bu türe ait olan canl ılar birbirleriyle melezlenerek yine kendilerine benzeyen yeni canl ıları meydana getirirler. Ancak bu benzeyi ş ana unsurlar sözkonusu oldu ğunda tamdır. Onun d ışında türe dahil olan canl ılarda pek çok de ğiş iklikler bulunur. Çe şitli renk,
ağırlık ve özelliklere sahip topluluklar halinde bulunarak alt türler, ırklar ve daha genelde
populasyonlar bak ımından da ifade edebilirler. Bir genç çift bak ımından birbirinden farkl ılı k gösteren bireylere Gen Irk ı (Mendel Irkı ) veya do ğal ırklar, co ğrafi ırklar, ekolojik ırklar
v.s, gibi de ğ i ş ik özelliklerin hakim oldu ğu topluluklar söz konusudur. Ancak evolüsyon denince bir populasyonun dikkate al ınması gerekir. Populasyon, bir türe ait belli bir co ğrafik
ve ekolojik ş artta ya ş ayan kendine özgü özellikleri olan say ıca mandut belli bir ırkt ır. Bir
türde meydana gelen de ğ i şiklikler (Varyasyonlar) önce populasyon içinde dikkate al ınacağından populasyon geneti ğinin hem genetikte hem de evolüsyon da özel bir yeri vard ır.
CANLILARDA MEYDANA GELEN DEĞI Ş IKLIKLER

1— VARYASYON : Ortak atalardan, birbirinden farkl ı döller meydana gelmesi hadisesine varyasyon denir. Varyasyon genotipik ve çevre faktörlerinin etkisi alt ında meydana gelir. E ğer çevre faktörlerinin etkisi alt ında meydana geliyorsa bunlar modifkasyonlar olup,
böyle varyasyonlar kal ıtsal de ğ ildir. Mesela bir türe ait fasülyeleri tarlaya ekip döllerini ald ığı mızda, kimisinin iri, kimisinin küçük oldu ğu görülebilir. Bu büyük ve küçük tohumlar yine ekildi ğinde büyük tohumlardan daima büyük, küçükten daima küçük tohumlar elde edilece ği ilk bak ış ta düş ünülebilir. Oysa yap ılan deneyler göstermi ş tir ki, büyük ve küçük fasülyelerin dölleri birbirine çok yak ın a ğırl ı ktad ır. İşte bu varyasyon kal ı tsal de ğildir. Bir de
kal ı tsal olan genotipik varyasyonlar vard ı r. Genotipik varyasyonun en önemli kayna ğı meios bölünme sorasındaki parça de ği ş imi ve sexüel ço ğalan canlılardaki melezlemedir. Ayr ıca
mutasyonlar da, genotipik varyasyonlarda çok önemli bir yer tutar. Esas itibariyle evolüsyon, bir canl ı grubunun de ğ i şmesi sonucunda di ğer canl ı grubunun meydana gelece ği pren-

sibi üzerinde kurulmu ş tur. Bu de ği ş imde evolüsyonun dayand ığı en önemli varyasyon kayna ğı mutasyondur. Onun için mutant bireyler ve mutant bireylerin populasyon içindeki
nisbeti ile bunları n populasyondaki ço ğ alma şansı , evolüsyonun temel konular ından birisidir. İ ster mutasyon yoluyla, ister melezleme ile olsun, meydana gelen varyasyonlar, ya canl ı nı n ele al ı nan karakterinin alt ve üst iki limiti aras ında meydana gelen bu varyasyonun
22

miktarı ve canl ı nın yap ısı bak ı m ından önemli bir de ğer taşı yıp taşımadığı , istatistik metotlarla ölçülür.
Bİ R MUTANT KARAKTERİ N İ N POPULASYON IÇINDEKI ÇO Ğ ALMASI
Evolusyon teorileri içinde önemli bir yer tutan DARWIN TEOR İ Sİ 'ne göre, yeni türlerin olu ş abilmesi çin morfolojik, fizyolojik ve davran ış bakımı ndan yeni oluşan bir mutant
tipin, o populasyon fertleri içinde ya şaması ve tabii seleksyonla hayat mücadelesini kazanması gerekir. İş te bu durumda yeni bir karakterin ço ğalması ve yok olmsını etkileyen baz ı
faktörler vard ır. Öncelikle bu mutant tipin sahip oldu ğu de ğiş ikliklerin kal ı tsal olmas ı gerekir. Modifikasyonlar ve fenokopyalar türlerin ulu şumunda rol oynamazlar. Bu tarz kal ı tsal
dayanı klı k yapan faktörlerin ba şında mutasyon gelir. E ğer mutant tip ço ğalabiliyor ve populasyon içinde say ısı nı artırıyorsa türlerin meydana gelmesinde bunun bir önemi vard ır.
Aksi halde, yeni canl ı toplulu ğu içinde ço ğ almayan bireyler yeni tür te şekkülünde önem taşımazlar. Canl ı nın böyle ço ğalmalarına pek çok faktör etki yapmaktad ır. Bunlaı tesadüf
faktörü, populasyonun büyüklü ğü ve karekterin seleksiyon de ğeri olarak ifade edebiliriz.
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EVOLOSYONU DESTEKLEYEN KANITLAR
Özellikle günümüzde çe şitli bilim dallarından yararlanacak evolüsyonun şekli, varlığı
zamanı, etkisi ve prensipleri hakk ında baz ı tahminlerde bulunulabilir. Zira evoliisyon uzun
zamanlarda meydana geldi ği için de ği ş ik yeni türlerin laboratuvar şartlar ında meydana getirilmesi mümkün değildir. Evolüsyon a şa ğıdaki bilim dallarından istifade ederek, tezini kanıtlamaya çal ışır:
1— Sİ STAMATİK : Canl ıların taxonomik s ı nıfland ırmaya tabi tutulmu şlard ır. En küçük canl ı birimi olarak türler yer al ır. Türler de cins ismiyle beraber yaz ılır. Papaver somniferum (kültiii ha şhaşı ), P. bracteatum (yabani ha şhaş ), P. rhoas (gelincik). Benzer cinsler
biraraya getirilerek familyalar (Papaveraceae) olu şur. Familyalardan da tak ımlar (Rhoeadales) meydana gelir. Bu şekilde benzer canl ılar grupland ırılarak bir sistematik içinde ifade
edilirler. Do ğada 1 milyon 250 bin hayvan türü ve bunun içinde 750 bin böcek türü vard ır.
Gerek hayvanlar ın hayvanlar alemi olarak, gerekse bitkilerin bitkiler alemi diye s ı nıflandırabilme imkan ının bulunması bunların benzer yanları vard ır, o halde bunlarda tek bir canl ının
evrimi suretiyle meydana gelmi şlerdir.
2— PALEONTOLO,»: Jeolojik olaylar sonucu dünyam ı z pek çok sfhadan geçmi ş tir.
Denizler karalara, karalar denizlere kar ışm ış ve dünya kuruldu ğunda zaman ımıza kadar, arz
tabakalar halinde birikmi şdir. Aralarında da çe ş itli canl ı gruplar ı fosil halinde zaman ımıza
kadar kalm ıştır. Bu fosiller tabakalar aras ında ya bozulmaz veya ta şlaşm ış şekilde (kemikleşmiş durumda) zaman ı mıza kadar gelmi ş veya fosil izleri halinde intikal etmi ş tir. İş te fosillerin incelenmesi ile onlardan evrime ait, veya günümüzdeki canl ılarla münasebetlerini inceleyen bilim dal ına paleontoloji denir. Gerek Jeologlar,gerekse paleontologlar dünyam ızın
geçmi şteki nufusunu ve günümüzdeki ya şı nı çe ş itli metodlarla tespit etmeye çal ışmış lard ır.
De ğişik görü şler olmakla beraber dünyam ızı n yaşı 3,5 milyar y ıl ile 1,5 milyar y ıl olarak
tahmin edilmektedir. İş te çe ş itli yaş lardaki tabakalar aras ındaki fosillerin incelenmesi ile,
canlıların evrimi hakkında fikirler yürütülür. Buna göre omurgal ı hayvanlardan önce çenesiz
balı klar, sonra normal bal ı klar olu şmuş tur.
Bunu kurba ğlar, sürüngenler, ku şlar ve memeliler takip etmi ştir. En ilkel omurgal ı olan
çenesiz bal ı klar ve geli şmiş olan memelileler aras ı nda önce önce çe şitli organlardan meydana gelen de ğ i şiklikler, sonra bunların ayn ı kalarak yeni bir tür olu şumuna kadar farkl ılaş maları ve izolasyon mekanizmas ı n ın ında etkisiyle çe ş itli türlerin olu şması fosiller üzerinde
takip edilmek istenmektedir. Ancak jeolojik devirlerde fosil say ısı nda görülen azalma ve çoğalmalar ile türlerin say ısı nın azal ıp artması henüz izah edilememi ş tir. Türlerin yok olmas ı ,

mesela çok büyük bir tatl ı göl suyundan ya ş ayan bal ı kları n bilinmeyen bir sebeple okyonu23

sa kar ış ması gibi olaylarda yine çe ş itli hipotezlerle aç ı klanmaya çal ışılmış tı r. Bu arada
mevcut canl ı ların baz ı karakterlerinin de ğ i ş mesi ve de ğ i şik ortamda ba ş ka görevler görmesi
gibi olaylarda yine bu fosillerin incelenmesiyle izah edilmeye u ğra şılm ış tır.
3— MORFOLOJİ : Morfoloji , canl ı nın d ış görünü ş ünü incelemekle birlikte daha çok
hücre morfolojisine varacak şekilde de ğ i şik konulardaki morfolojilerden yararlan ı lır. Baz ı
canl ı larda geli şmeleri farkl ı gördükleri i ş ayn ı olan organlar vard ır. Ku şlarda kanat, yarasalarda ön ve arka ayak aras ındaki deri, böceklerdeki kanatlar uçmaya yarar. Böyle organlara
anolog organlar denir. Bunun yan ında geli şmesi aynı fakat i ş leri ayrı olan organlar vard ır ki,
bunlarada homolog organlar denir. Evrim yönünden homolog organlar önemlidir. Yunus bal ığı bir bal ı k olmaka beraber, memelidir; derisinde k ıllar vard ır, yavrular ı nı doğuracak sütleriyle beslerler ve akci ğer solunumu yaparlar.I ş te bir memeli olan yunusun bu özellikleri suda ya ş ayan di ğer bal ı klardan olan farklar ı dır. Bunun gibi canl ıların anotomilerinin kar şılaştırılması ndan ve özellikle homolog organlar ın makayese yap ılarak, kar şı laş tırılmalı anotomiden evolüsyonun kan ı tlanmasına yönelinir.
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4— EMBRIYOLOA: E şeysel üreyen canl ılarda yumurta hücresi ve erkek üreme hücresi
birle ştikten sonra tek hücreden ibaret zigot meydana gelir. Zigotun geli şmesi ve yeni bir
bireyin meydana gelmesi s ırasında büyük benzerlikler vard ır. Su kaynağının yavrusu bal ığa
benzer. Bal ı k gibi kuyru ğu ile hareket eder, su içinde ya şar ve solungaç solunumu yapar.
İ nsan da geli ş menin ilk safahasında balığa benzer. O halde embiryolojiden yararlan ılarak
tüm canl ıların başta aynı geli şmeyi gösterdiklerini, sonra türlerine göre şekil aldıkları söylenebilir. Evrim teorisi, embiryolojik geli şmeden hareket ederek, tüm canl ıların tek hücreden
üredi ğini söylemektedir.
5— SİTOLOJİ : Sitolojik olarak hücreler incelendi ğinde tüm hücrelerin baz ı belli nükleik asitlerden olu ş tu ğu gözlenir ve genetik ş ifre denilen s ıralan ışta da, büyük bir benzerlik
oldu ğu ancak sonra türlere göre s ıranın bozuldu ğu söylenebilirki bütün canl ıların aynı hücre
yap ısında bulunmas ı evolüsyonu destekleyen kan ıtlardan biri olarak kabul edilmektedir.
6- Hİ STOLOJİ Canlılardaki, doku benzerli ğinden; özellikle sinir hücreleri, kas hücreleri, epidermi ş hücreleri ve ba ğırsak hücrelerinin meydana getirdikleri dokular ın birbirine
çok yak ın olduklarından hareketle ayn ı kaynaktan türedi ği aç ıklanabilinmektedir.
7— FİZYOLOJİ : Burada bir canl ının veya bir organ ın çalışması , iş görmesi ve hareketi
söz konusudur. öncelikle hücre çal ışması bütün canl ılarda ayn ıd ır. Mitoz bölünme, meios
bölünme ve uyarılara kar şı realisyon ya ayn ıdır veya birbirine çok benzer. Fizyolojik benzerlikten, hareket ederekte tüm can ıların akraba olduklar ını ve birbirlerinden evrim suretiyle türediklerini söylemektedir.
8- IMMt)NOLOJ İ : Bütün canl ılar ın ortak özelli ğ i vücutlarına giren zararl ı maddeyi yakalayarak zaras ız hale getirmektir. Ayr ıca vücuda giren yabanc ı madde antijenine kar şı da,
antikor olu ş turur. Baz ı antijenlere kar şı bir ba ğışıklık meydana gelir. Kan gruplar ında görüldü ğü gibi farkl ı gruptan kan plazmas ı ile eritrosit kar ıştırıldığından çökelme meydana gelir. Zooloji sisteminde de sınıfland ırma birbirine yak ın olan canlıların serum ve eritrositleri
arasındaki çökelme uzak olanlara göre fazla olmakta, akrabal ık uzakla ştı kça çökelme azalmaktad ı r.
9— ENDEKR İ NOLOJİ : Tüm canl ı larda iç salgı bezlerinin salg ıları ve bunların pek çok
fonksiyonları vard ır. Iç salgı bezlerinin bütün canl ılarda varolmas ı bunları n evrim sonucunda oluş tukları n ın delili say ılmaktad ır.
10- BIYOKIMYA : Canl ı ların yap ı ta ş ları elementleridir. O, H, C, N, Fe, Na, CI, K, vs.
dir. Bu elementler biraraya gelerek organik bile şikleri yaparlar. Canl ı larda ve canl ı gruplar ı nda bu organik bile ş ikler birbirinin ayn ı d ır. "O halde canl ılar ayn ı orijinden türemi ştir"
denilebilmektedir.
TEORILER
Evolüsyonu izah etmek için baz ı yaklaşı mlardan hareket edilmi ş tir. Biyologlar birbirine benzer canl ı ları bir s ı nı fland ırma ile dereeelendirmi şler ve eski devirlerde ya ş ayan canl ı -
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larla günümüzde ya şayanlar aras ı nda hem benzerlikler hem de farkl ılı klar tespit ederek canlıların geli şmelerini, birbirlerinin evrimleri ile izah etmeye çal ışmış lar. Nitekim bugün ya şayan hayvanlar aras ı nda bile birbirine benzeyenler oldu ğu gibi hiç benzemeyenler de vard ır.
Ancak benzeyenlerle benzemeyenler aras ı nda geçit te ş kil eder gibi görünen hayvanlar bulunur. Ayrıca zaman ım ızda yaşayan hayvanlar ın t ıpkı larının eski zamanlarda ya ş ad ı kları nı ve
bazı fosil kalınt ılarından bugünkülerle eskiler aras ında birtak ı m benzerlikler bulundu ğ u görülmüş ve yap ılan incelemelrle de anlaşı lm ış tırki,eski ça ğlardan günümüze yakla ş tıkça fosillerdeki canl ılarla, günümüz canl ı ları arasındaki benzerlik gittikçe artmaktad ır. "O halde canlılar eski zamanlardan günümüze kadar evrimle şerek gelmi şlerdir" denilmektedir. Neticede,
günümüzdeki tüm canl ı lar, çok eskilerden itibaren bir ba şkacanl ı nin evrimiyle meydana getirilmi şlerdir. İş te bütün bu olaylar ı aç ı klamak için baz ı teoriler ileri sürülmekte ve pek çok
bilimsel yöntemlerle bu teoriler kan ıtlanmaya çal ışılm ıştır. Bu teorilere Evolüsyon (Evrim)
Teorileri denir.
A— Lamarchizm : (Lamark 1744-1829) zooloji felsefesi adl ı eserinde hayvanlar ın yaşayışları ile ilgili görü şlerini ileri sürmüş tür. Bu teoriye göre;
a-- Günümüzde ya şayan hayvanlar farkl ılı k göstermektedir.
b) Çok eskiden yaşayan hayvanların fosilleri ile günümüzdeki hayvanlar kar şılaş tırıldığında ortada benzerlikler vard ır.
c) O halde şimdiki hayvanlar, eskiden ya şamış olan canlıların de ğ i şmesi ile meydana
gelmişlerdir. Hayvanlarda önce çal ışan ve zorlanan organlar geli şmektedir. Nitekim haltercinin pazıları gelişmekte, atletlerin boylar ı uzamakta, yüksek a ğaçlardan yaprak yiyecek
olan zurafan ın boyu devaml ı yukarı kalktığı için uzamakta ve bu geli şmeler bir defada olmayıp, pek çok generasyonlar boyunca devam etmektedir. Bu de ğişimler daha sonra, hayvanı n ileriki nesillerine de geçmektedir. Böylece bir hayvan ın yaşay ışı sırasında kazand ığı
yeteneklerin kal ıtsal oldu ğunu ileri sürmektedir.
Lamark, evrim teorisini ilk defa ortaya att ığı için önemlidir. Ancak ileri sürdükleri sa ğlam delillere dayanmamaktad ır ve taraftarda bulmam ış tır. Hayvanlar bulundukları fiziksel,
kimyasal ortamlara çok iyi uyarlar. Bireylerin kazand ıkları gerek fizyoloji gerekse akli yetenek ve bilgileri yavrular ına geçmeyebilir. Nitekim pek çok atletin c ılız çocukları , pek çok
dahininde aptal çocuklar ı olmuş tur. Belki mutasyon yoluyla elde edilen karakterlerin intikali söz konusu olabilir. Ancak, yüzbinleri bulan insan gen varl ığı için 1 veya 2 genin mutasyonla de ği şmesi fazla bir önem ta şımamaktad ır. Lamark' ın tezini, Ispatlamak için, taraftarlarınca yap ılan binlerce deney fiyaskoyla sonuçlanm ış tır. Mesela 581 nesil boyunca devamlı karanlı kta tutulan sirke sinekleri ışığa ç ı ktıklarında, kontrollere nisbetle 1,2 dakikalı k bir farkla ışığ a reaksiyon göstermi şlerdir. Ancak hiçbirisi sonra karanl ıkta yaşamaya arzu etmemi ştir. D ış şartlardan meydana gelen bu medifikasyonlar elbetteki her canl ıda az
veya çok bulunacakt ır. Fakat hiçbir deney sonunda bu modifikasyonlar ın kalıtsal oldu ğu
görülmemi ştir.
B— Darwinizm : (Darwin 1809-1882) Genç ya ş ta özellikle canl ıların incelenmesi için
düzenlenen bilimsel gezilere kat ı larak bütün dünyay ı gezmesi, pek çok canl ıyı orjinal halde
inceleme imkan ına sahip olması , deneyler yapmas ı konunun üzerinde Lamark'a nisbetle daha geni ş düşiinmesine yol açm ış t ır. Yay ınlad ığı "Türlerin Menşei" adlı kitab ında günümüzdeki canl ı türlerinin geçmi şte ya şayan ba ş ka canlı türlerinin de ği şmesi yoluyla meydana
geldi ğini ileri sürmüş tür. Darwin, Lamark'ta oldu ğu gibi, çevre şartlarının etkisi ile kazan ılan modifikiasyonlar ın kal ıtsal olmad ığı nı ileri sürmektedir. Ancak buna kar şılı k canlının
bünyesinde bulunan tabii varyasyonlar, bir anne ve babadan olan yavrular ın arasında görülen farkl ılıkları n kal ı tsal oldu ğunu ileri sürmektedir. Darwin'e göre :
1— Belli bir ortamda ya ş ayan bir türün birey say ısında de ğ i şmezlik vard ır. İş te bir türdeki birey say ısını n değ i şmesini engelleyen baz ı etkenler vard ır. Buna Hayat Mücadelesi denir. Hayat Mücadelesi canl ı lar önce kendi soylar ı ndan olan ve ayn ı yerde canl ı larla mücadele
ederler. Bu mücadelede yer bulma kavgas ı , besin bulma kavgası , çiftle şecek erkek di ş ilerin

eş it say ı da olmalar ı ndan kaynaklanmaktad ır.
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2— Aynı yerde ya şayan ve kendi soyundan olmayan canl ılarla bir yar ışma vard ır. Baz ıları ayn ı besin maddesini kullan ır ve rekabete girenler. Bazen olan canl ılar içinde daha iyi
ko şan, daha sağ l ı klı ve güçlü olan ya şar, di ğerleri ise yem olur. Baz ı canlılar di ğer canl ıları
yava ş yava ş öldürürler.

a

3— Ortam ın fiziksel ve kimyasal faktörlerinin etkisi s ıcaklı k, so ğ ukluk, su bask ınları gibi faktörler canl ıları n toplu halde ölmelerine yol açabilir. İş te bunların etkisinden kendini
zarars ız bir şekilde koruyabilen,k ışın so ğuk ve besin maddelerinin olmad ığı dönemlerde k ış
uykusuna yat ıp metabolizmalar ı asgariye indirenler, baz ı mikrooganizmalardan oldu ğu gibi
etraflar ına koruyucu zar örebilenler ayr ı ve karıncalar da oldu ğu gibi yuvalarına besin depo edenler yaz ın kuzeye k ışın güneye göç edenler yeni besinini çok iyi bulabilenler dü şmanları ndan gerek kaçarak gerek se çe şitli şekilde de ği ştirme mekonizmalar ı ile kurtulabilenler ve döllerini devam ettirebilmek için çok yumurtlay ıp yavru yapabilenler hayat mücadelesini kazan ırlar. Bunlar ba ş arılı türlerdir. Darwin'e göre yavru döllerin döller aras ındaki
küçük farklar ı sonra bir araya gelerek büyük farklar ı meydana getirirler. Bu büyük farka sahip topluluklardan bir k ısmı hayat mücadelesini kaybederek yok olanlar. Bir k ısmı da hayat
kavgasını kazanırlar. Yani ba şarılı olanlar yaşar ba şarısızları ölür. Buna Darwin tabi seleksiyon ad ını vermektedir.
İşte bu ya şayan yani tabi seleksiyonu kazanan kendi buldu ğu do ğal şartlara iyi uyabilen ve atalardan tevarüs etti ği karakterleri daha da büyüterek di ğerlerinden de ğiş ik ve baş ka
canlı meydana gelir ki, i şte Darwin'e göre yeni türlerin te şekkülü böyle olmuş tur.
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C— YARATILI Ş TEOR/SI :
Çe şitli teorilerin yan ında canlıların ve cansızların yaratılışı ile bunların tekamülü (oluşumu) üzerinde bütün dinlerde yarad ılış teorisi denilen teoriler de vard ır. Tarihin ilk ça ğ larından beri bütün cemiyetlerde din olgusu vard ır. Zaman zaman bu günler Peygamber de
denilen önderlerin ve Vahy yoluyla gökten indirildi ğ i söylenen kitaplar vas ıtasıyla prensiplerini insanlara bildirmek durumundad ırlar. Tek tanrılı , peygamberli ve kitapl ı dinler esasta
aynı şeyi söylemekle birlikte, yarat ılış konusunda en son ve en mükemmel din olarak kabul
etti ğimiz ve bizim de dinimiz olan islam dininin anakayn4 ı Kur'anda bildirilenleri maddelerle özetleyerek, yarad ılış hakk ındaki baz ı bilgileri vermeye çal ış aca ğız.
Bilindi ği gibi KUR'AN Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammet'e çe ş itli şekillerde bildirilmi ş , 114 sure ve 6666 ayetten ibarettir. KUR'AN hükümlerine göre dünyan ın
ve insan ın yarat ılışı belli bir gaye içindedir ve bütün olaylar bir sebep-netice münasebetine
bağlı dır. Her olay bir kanunla aç ı klan ır ve modern bilim ve teknikle alakah her türlü müsbet
bilimin ve kanunun Kur'ana ayk ırı ve ters dü şer bir sonucu görülemedi ğ i gibi, ayetlerinde
bildirilenler ile de bilim ve tekni ğin çeli ş kisi bu zamana kadar tespit edilememi ş tir. Dolay ı sıyla bilim ve teknik marifetiyle bulunan her ş ey islamada uygundur. Bugün evolüsyon ve
yaratılış olarak ba ş lıca iki teori gibi görülsede evrim teorisini ş u veya bu şekildeki bilimsel
yönden ispatlanmas ı halinde de Kur'an'a ayk ırı bir i ş yap ılmış olmayacakt ır. Aynı şekilde
yarad ılış teorisi olarak Kur'an'daki ayetlerle ifade edilen hususta bilimsel metotlarla ispatlan ırsa bundan da di ğer teoriler bir şey kaybetmeyecektir.
1— ( İnorganik) Cans ızların Evrimi Konusunda Yarat ılışa Ait Ayetler :
Hud Suresi 7. ayet : ( O Allah ki gökleri ve yeri 6 günde yaratt ı ).
Fussiliyet 9 "De ki, sizmi arz ı 2 günde yaratan Allah' ı inkar ediyorsunuz ve ona z ıtlar
koş uyorsunuz. O alemlerin Rabbidir."
Burada Allah' ı n yeri ve gö ğ ü 6 günde, arz ı da 2 günde yaratt ğı anla şı l ı yor. Ayetteki gün
kelimesinin bilinen gün ile bir alakası olmad ığı aç ı kt ır. Buradaki gün ile insanlara jeolojik
devirlerde ıı haber verilmi ş olabilir. Ayr ıca Allah' ı n kastetti ğ i günün, zaman birimi olarak
kaç milyon y ı la tekabül edece ğ i de ara ş tı rı lmas ı gereken bir ba ş ka husustur. Nitekim Tanr ı
indinde bin y ı l geçen gün oldu ğ u gibi, ellibin y ıl çeken gün oldu ğ u da haber verilmektedir.
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Secde süresi 5. ve Meariç süresi 4. ayetlerde "sonra i ş. sizin hesabınızca bir y ı l çeken
bir günde O'na ç ı kar". "Melekler ve ruh 50.000 y ı l çeken bir günde O'na ç ı kar". Buradan
da anla şı lıyor ki KUR'AN'A göre zaman izafidir, ve yerin ve gö ğün yarad ılması 6 zaman da
gerçekletirilmi ş . Arz ı n tekamülü ise 2 devirde meydana gelmi ş tir. Ayr ıca arz ı n yarad ılışından önce kainat ı n bir duman halinde bulundu ğ u da Fussilet süresi 11 ayette "Sonra duman
halinde bulunan gö ğe yöneldi" denilerek ba ş langı çta jeolojik olarak varl ığından bahsedilen
gaz küreye i şaret edilmi ş olabilir.
önceleri hayat ı n sudan varoldu ğu ve bütün canlar ın sudan meydana geldi ği bilimsel
teoriler aras ı ndad ır. Buna kar şı lı k KUR'AN da Hud suresi 7. ayette devamla "O ki gökleri
ve yeri 6 günde yaratt ı ve arş su üzerinde idi" denilmektedir. Burada bahsedilen su ile canl ılar ın baş langıcı nı te ş kil eden su arası ndaki ilgi de yine ara ş tırılması gereken hususlar aras ındad ır.Ayr ıca her şeyin sudan yarat ı ld ığı na dair Embia suresi 30. ayette "inkar edenler görmediler mi ki gökler ve yerler birbirine yap ışı k idi. Onları ayırdı k ve her canl ı şeyi sudan
yaratt ık." Bu aytte canl ıların sudan yarat ıld ığı aç ı k bir şekilde ifade edilmekte ve ara ş tırıcı
lara net ip uçlar ı verilmektedir. Bununla beraber Fussilet Suresi 10. ayette "arz ın üzerinde
destekleyici da ğ lar yaratt ı . Ondan bereketler meydana getirdi ve ondaki az ıkları (yiyecek)
4 günde yarattı. " ayetinde de arz üzerindeki canl ı hayat ın te ş kil edip geli şebilmesi için 4
ayrı zaman ın geçmesi gerekti ğine i şaret edilmi ş olabilir.
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2— Canl ılar Tekamülü Konusunda Yarad ılış Ayetleri
Bildiğ imiz gibi bir fertin genotipinde meydana gelen bir de ğişme, daha da ilerleyerek
anatomik, fizyolojik ve morfolojik olarak yeni bir türün olu şması na yol açabiliyor ve bu tür
de populasyon içinde ço ğalarak geni şliyordu. Zira tabiat üstün olan ı seçmekte ve üstün
olan yaş'ayarak di ğerine hakim olmaktad ır. (Darwin Teorisi) i şte tabiattaki bu seçmeye karşılık Kasas Suresi 68. ayette "Rabbim diledi ğini yarat ır ve seçer"denilerek canl ılardaki seçime i şaret edilmektedir. Bu seçimle tabii seleksiyon aras ında benzerlik olup olmad ığı araştırı cılara kalmaktad ır. Secde suresi 5. ayette "Emri (yani yaratma i şini) gökten yere iletir
sonra o i ş , sizin hesabınızca 1000 y ıl süren bir günde ona yükselir" denilmektedir. Burada
gökten yere yöneltilir denilerek canl ıların en alt basama ğından başlanması , ve ona yükselme
ifadesinden de canl ıların olgunlaşarak kemale ermesi hususunun da nazari dikkate al ınması
gerekir.
Hz. Adem'in Yarat ılışı : Ali İmran Suresi 59. ayette "Adem'i tapraktan yaratt ı sonra ol
dedi" Rahman Suresi 14. ayet "Insampi şmiş çamur gibi kuru balç ı ktan yaratt ı ". Hicr 26.
ayet "Hamd olsun ki biz insan ı kuru çamurdan ve de ğiş ik bir balç ı ktan yaratt ık". Secde 7.
"İnsan ı yaratmaya çamurdan ba şlad ı ". Mü'minum 12. "Hamd olsun ki biz insanı çamurdan
çı karılm ış bir özden yaratt ı k". Nahl 4. " İ nsanı sudan yarattı " ve daha birkaç ayette insan ın
su, kan, kan p ı htısı ve.'den yarat ıldığı söylenmektedir ki, bu sondakiler normal döllenme ile
alakalıdır. Buradan da anla şılıyor ki, ilk insan ın yarad ılışı çamurdand ır ve çamurdan yaratı ldı denmeyip, baş langı çta " İ nsan yaratmaya çamurdan ba şladı " denilerek bir olu şum, bir
süreç ifade edilmektedir. Yani insan ın yarad ıl ışı çamurdan başlam ış , fakat bir anda olmam ıştır. Yoksa Allah "Ol" derdi ve Adem olurdu. Adem'i yaratmaya ba şlaması ve sonra bu
i şe devam etmesi çamur yani, toprak bünyesinde bir tekammül oldu ğu anlam ını taşıyabilir.
Ayrıca Mü'minun 12. ayette "Andolsun ki biz insan ı çamurdan ç ı karılmış bir özden yarattı k" denilmesi de Adem'in topraktan olan elementlerin ç ı kartılması suretiyle bir öz haline
getirilmesi ve bunlardan tekamül halinde Hz. Adem 'in yarat ılması düşünülebilir mi? Nitekim
Nuh Suresinin 13. ve 14. ayetlerinde "Neden Allah'a tazim etmek istemiyorsunuz? Oysa O

sizi çe ş itli aşamalar halinde yaratt ı " denilmektedir. Buradan insan yarad ılışının mertebeler
halinde tekamül ederek meydana geldi ğ ine i şaret edilmi ş olmaz mı ?
Bundan sonra Adem yarat ı lm ış ve yarat ı lm ış ları n en üstünü olarak isimlendirihni ş tir.
Geriye kalan bütün meleklerin Aden'e secde etmeleri e ınredilmi ş tir. Arat suresi 11. ayette
"Biz sizi yaratt ı k sonra şekillendirdik, sonra meleklere Adem 'e secde edin dedik" denmek-
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tedir. Burada secde zaman ına dikkat çekmek istiyorum. Adem'in topraktan, balç ı ktan yarat ılması , ş ekillendirilmesi ve secde edilmesi haline gelmesi belli bir zaman sürecinde olabilir
ve ancak Adem ad ı nı alı p insan olduktan sonra meleklerin de secde edece ğ i bir tekamüle kavu şmuş olamaz m ı? İş te bu zaman süreci de tekamül için geçen ça ğlardan kabul edilemez
mi? Adem eş i Hz. Havva ile beraber cennette ya şarlarken Bakara Suresi 35. ayette "Ey
Adem! sen ve e ş in cennette durun, orada diledi ğ iniz yerden bol yeyin fakat ş u ağaca yak'asmay ı n demi ştik" denmektedir. E ğer, cennet denilen yer ölümden sonra gidilecek olan
ebedi cennet olsayd ı , oraya girenlerin tekrar ç ı kamayaca ğı Allah taraf ından vaad edilmi ştir.
öyleyse cennet bir dünya cenneti olabilir. Buradan da yarad ıl ışı n bu dünyadan oldu ğ u ve
belirli bir zaman ald ığını , k ısaca bir anlık hadise olmad ığını düşünmek mümkün olmaz m ı ?
Yarad ılış teorisi ile ilgili olarak verdi ğimiz sure ve ayetlere ek olarak 14 as ır önce islam
Peygamberi Hz. Muhammed taraf ından aşağıdaki hadis söylenm ıştir. "Allah topra ğı cumartesi, onun içinde da ğları pazar, bitkileri pazartesi, naho ş şeyleri ve hayvanlar ın bir k ısmı nı
salı ve yüksek hayvanları perşembe günü yaratt ı . Yarad ılışı n en son safhasında Adem'i cuma
günü ve currea'n ın son saatlerinde ikindi ile ak şam aras ında yaratt ı " denmektedir. Burada
ifade edilen 6 gün daha önce de Kur'an'da belirtilen "Allah gö ğü ve yeri 6 günde yaratt ı "
ayeti ile uyum sa ğlar. Ancak ifade edilen gün, daha önce de söyledi ğimiz gibi bilimsel metodlarla tespit edilen jeolojik devirlere benzemektedir. Yaln ız jeolojik çalışmalarla bulunan
dünyanın yaşı ile evrimcilerin ileri sürdükleri türlerin olu şması arasında bir çeli ş ki vard ır.
Evrimciler bir canl ıdan yeni bir canl ının meydana gelmesi için veya bir ormanda küçük mutasyonlarla bir farkl ılık meydana gelebilmesi için en az 10 milyon y ıl gibi bir zamana ihtiyaç duyuldu ğunu söylemektedirler. Kald ı ki, bir hücreden insana var ıncaya kadar mesela,
kurba ğlar, sürüngenler, ku şlar ve memeliler anatomik ve fizyolojik yap ı itibarıyla çok karı şık ve tür say ısı da fazla olan hayvanlard ır. Bu böyle olunca sadece kurba ğanın sürüngen olması için kainatın toplam yaşından fazla bir zamana ihtiyaç vard ır. O halde türler böyle bir
evrimle şme sonucu de ğil de, birden bire ve mükemmel olarak ortaya ç ıkmışlardır. Ve evrimi destekledi ğ i ileri sürülen kan ı tlar aslı nda bu tezi desteklemektedir.
Evolüsyon Teorilerinin Tenkidi
1— "Hayat bir mücadeledir ve kuvvetli olan ya şar, zay ı f olan yok olur" denmektedir.
Oysa hayatta pek çok canl ı ortak ya ş ayarak birbirlerine yard ımcı olur. Bitkilerdeki Ş imbiyozis bunun aç ı k örne ğidir. Pekçok böcek çiçeklerden bal özü emerek kar ı nları nı doyururlar ve bu arada tozla şmayı sa ğlar. Böceksiz tozla şma ömür boyu domuz üzerinde ya şayan
ku ş yaban domuz derisine yuvalanan keneleri yer, çevrede bir tehlike belirince yaygaray ı
basarak sahibine haber verir. Kedi yavrusunu emziren köpekler, civcivleriyle birlikte kedi
yavruların' kanatları altında ısıtan tavuklar, guguk ku şunun baş ka bir kuş tarafından beslenmesi gibi say ısız ortak ya şama ilaveten, baz ı küçük bal ı kların kurdukları temizleme istasyonları ve buraya gelen di ğer bal ıkların üzerindeki asalaklar ın ve ölü dokuları bu balıklar
taraf ı ndan ortadan kald ırılması , bu hayat ın kıran k ırana bir mücadele olmad ığı nı gösterir. İş te evrim teorisi, yukar ıdaki misalleri aç ıklaymamaktad ır. Ayrıca kovana yönelik bir sald ırıyı i ş çi arı hayat ı pahasına dü ş manını i ğnesiyle sokarak kar şılamakta ve soktu ğ u an kendisi
de ölmektedir. Küçük ku ş sürülerine kartal yakla ş t ığı nda içlerinden biri ç ığl ı k atarak tehlikeyi haber verir. Fakat ç ığlığı atan ku ş kartal ın dikkatini çekti ğ i için parçalanmaktad ır.
Ayrı ca kar şılı kla yard ımlaşma ve fedakarl ığı n zirvesi, insanlar ın birbirine olan davran ışlarında en güzel şekilde görülmektedir.
2— En basit canl ı dan en mükemmel canl ıya kadar bütün hücreler birbirinin ayn ısı d ır.
mademki evrimle şme söz konusudur, bir tekamül vard ır. Canlı lar da bu hücrelerden olu ş tuğuna göre tekamül eden nedir. evrimlesme nedir, bu konu anla şılamamaktad ır.
3— Evrim nıünasebeti ile geli şen ve tekarnül eden ş ayet anatomik' bünyenin yetene ği ise
yarasalar ve ayn ı ş ekilde geli ş mi ş beyin yetene ğ i ile yunuslar ı n en üstün yarat ı klar olması
!;erekirdi. Bu böyle iken biyolojik fazla bir yetene ğ i olmayan insan ı n yeri tekamül de niçin
zirvededir?
28

4— Madem ki evrim bir mükemmeli aramadad ı r ve kuvvetlinin kalmas ı olayı dı r O halde
niçin milyonlarca farkl ı böcek türü meydana geldi. Evrimle şme sonucu bir tek mükemmel
böcek türü olu şurdu. O da sonra bir üst canl ı ya evrimle ş irdi.
5— Milyonlarca canl ı türü eski zamanlarda kaybolan türlerin say ısı bir kaç yüz olarak
gösterilmektedir. Madem tabi selek vard ır o halde kaybolanlar ı n say ısı nın daha çok olması
gerekmezm iydi?
6— Tabi seleksiyon do ğru olsayd ı kör y ılanla, köstebekler, küçük böcekler, zay ıf yaratı klar günümüze kadar gelemezdi. Ayr ıca gerçek canl ı nın hem büyük boyutlar ı hem de
minyatürleri vard ır. Gorillerin yan ı nda küçük minyatür maymunlar kaplan ve panterin yan ıda kedi, akbaban ın yanı nda gül fidanc ı kları v.s.nin bulunması nı tabi seleksiyon ile de ğ il
dünyay ı bir uyum içinde yaratan bir varl ı kla izah etmek daha mant ı klı dır.
7— Kainat ın ba şı ndan zaman ım ıza kadar canl ıları n ve dünyan ın yaşı konusunda hep
aynı zaman biriminin kullan ılması hatal ıd ır. Zaman izafidir. Bilinen ça ğdaki zamanla dünyanın olu ş tu ğu zaman ayn ı birimle ifade edilmelidir. Nitekim feza ara ştırmalarında da de ğişik zaman ve kütle birimleri kullan ılması na do ğru gidimektedir. 1965'de bir deprem sonucu
ortaya ç ı kan bir adada d ışardan bitki hayvan ve di ğer canl ıların bulaşmaması için tedbirler
alınır. Yap ılan hesaplara göre adan ın normal flora ve faunas ına kavu şması için 50 milyon
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yıla gerek vard ır. Ancak 2 y ıl sonra tüm böcekler ve mikrooganizmalar ve pekçok bitki türlerinin geli ş ti ği gözlenmi ş tir.
8— Dünyada yaşayan bütün insanlar ın -en ilkelinden en geli şmişine kadar ayn ı beyin
a ğırl ığına sahip olduklar ını biliyoruz. Madem insanlardan bir önceki evrim generasyonu
maymun ise ara da 5-6 daha geli şmiş maymunun bulunmas ı gerekmektedir. Böyle ara formlar olmayınca evrim yoluyla tekamül de izah edilememektedir
9— Canlıların evrimi ya tesadüflerle olmakta veyahutta bir yarat ıcı tarafından meydana
gelmektedir. Evolüsyon teorilerine göre bir hücreden ba şlamak üzere bütün geli şmiş canlı lardaki olaylar tesadüflerle olmaktad ır.Halbuki dünyada ba şı boş bırak ıldığında netice daima düzensizlik ve karma ş a olmaktad ır.Bu olaylar ın kanunudur.Bir hücreyi meydana getiren
elementlerin ve hücreden organ te şekülü organdanda canl ı te şekkülü tesadüflerle aç ıklanamaz. Yazı yazmay ı bilmeyen bir çocu ğu bir daktilo klavyesinin ba şına oturtsak, rastgele
vuru şlarla ka ğıt üzerinde insan yaz ısının meydana gelmesi için milyonlarca y ıla gerek vardır. Ayn ı şekilde bir protein te şekkülii için amino asidinin sıralanma şahsi 2x10,bir amipten solucan ın meydana gelmesi şansı 3x10 dar. Böyle bir ihtimalde, tesadüf hadisesinin deneme ve bu deney sonucunda olup almamaya ba ğ lı chr.Oyleyse bu kadar mükemmel ve uygun çal ışır şekilde yarat ılan organlar ın kusursuz olarak bir araya geli ş ihtimalleri sonsuzda
bir denecek kadar azd ır. E ğer böyle olsayd ı kainatın yarad ılışı na bu zamana kadar geçen
zaman içinde tesadüflere ba ğlı olarak bir hücre bile meydana gelmesi mümkün olmayacakt ı .
Yine biyolojik evrim teorilerine göre öldürücü etki yapan mutasyonlarda böyle mükemmel
organları meydana getirmekten çok uzakt ır. Öyleyse canlı hücrelerin bir yerinde, d ış ortamdan gelen uyar ılara tepki gösteren ve ihtiyaca göre organ yaratan bir mekanizma olmas ı gerekir. Sürüngen uçmak istedi ğ inde kanad ı ç ı kabilsin, insan görmek istedi ğinde göz olu şabilsin, sevmek istendi ğinde his, duygu ve sevecenlikle dolu olabilsin. Ka ğnı arabasından buhazlı
lokomotife, otomobile uça ğa ve atom denizaltlar ı na varıncaya kadar mutasyon
say ılabilecek büyük atlamalar ın tesadüfen ve kendili ğinden meydana geldi ği söylenemezde,
canlı ların mükemmel ve uyum içindeki ğeli şmeler tesadüflerle izah edilebilirmi?. Kald ı ki
canl ı cansı z bütün madde atomlar ındaki nötron proton münasebetiyle dünyam ızı n da içinde
bulundu ğu güne ş sistemi, güne ş sistemi de içinde bulundu ğ u samanyolu ve galaksiler sistemi ve nihayet bütün evren çok hassas bir düzen içinde dönmektedir.
Ş ayet bu büyük düzen tesadüfler sonucu ortaya ç ı ktı ysa ve küçük mütasyonlar bir kaç
milyon y ı lda bir oluyorsa, zavall ı canl ı lar ve evren yüzmilyonlarca y ı l aradaki karga şa dönemini nası l yaşamış t ı r? Mesela gözün evrimi veya kanad ın evrim' esnas ında kuş lar kötürüm,
insanlarda kör mü kalm ışt ır? Bu arada canl ı lı kları n ı ve mükemmeliyetlerini nas ı l korumu ş-
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lardır? Bunlar mutlaka cevaplanmas ı gereken sorulard ır. Ayrıca dünyadaki atmosferin kal ı nlığı , havan ın bileşimi atmosfer üzerindeki Ozon tabakas ı , dünya ekseninin e ğrili ği v.b. faktörlere ilaveten, dünyan ın güne şe uzakl ı k', ayin dünyaya uzakl ı k', hususlarda meydana gelecek en küçük de ği ş iklik dünyam ızı ya şanamaz hale getirecektir. Bu nebiçim tesadüftür ki,
bu düzen milyonlarca y ıldan beri korunmaktad ır.
Dünyada tesadüflere ba ğlı hiç birşey yoktur. her şey bir kanuna ba ğlıdır. Insan için yapılacak şey bu yarad ılış konularını gücü ölçüsünde ara ştırmaktad ır.
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Ülkemiz topraklar ı organik madde yönünden genellikle dü şük de ğ erlerdedir. Buna ek
olarak, bilgisiz ve bilinçsiz tar ım sonucu ülke topraklarımız devamlı olarak sürülmektedir.
özellikle bitki münavebesinin uygulanmay ıp tek tip tarım yap ılan topraklarımızda zamanla
organik madde azalmakta, topraklar ımız yorulmakta ve verimsizle şmektedir. Di ğer taraftan
normal verimli toprakların da organik madde bak ımından zenginle ş tirilmesi için, ticari gübrelerin organik gübrelerle birlikte kullan ılması yan ında fiziksel özellikleri yönünden problemli olan tar ım topraklarının ise fiziksel özelliklerinin ıslahı yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Bilindi ği gibi kültür bitkilerinden maksimum ürün elde etmek yeterli gübreleme ile
mümkün olmaktad ır. Kimyevi gübrelerin k ıt, pahal ı ve hammadde bak ımından da d ış kaynaklara ba ğımlı olma durumundan dolay ı , döviz kaybına sebep olmaktad ır. O halde gübrelemeyi, kompost vb. gibi kendi imkanlar ım ızla üretebilece ğ imiz gübrelerle yapmak zorunday ız.
Son 20-25 y ıldan buyana, üretilen çöp kompostunun tar ımın çeş itli kollarında kullanıl
masına ili ş kin, çok sayıda bilimsel araşt ırmalar yap ılmış ve gerçekten olumlu sonuçlar al ınm ışt ır.
Bu makalede kompastla şman ın kimyasal yönleri, elde edilen kompostun tar ımda kullanılması ve kompostun topra ğın fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerine olan etkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca şehir çöplerinin kompostla ş ması nın, kentlerde kentsel at ıkların neden oldu ğu çevre kirlili ğinin önlenmesine olan katk ısı da detaylı bir şekilde aç ı klanacaktır.
2— KOMPOSTUN TANIMI

Kompost, insan yaşamı için gerekli her türlü madde ve malzemenin kullan ıldıktan sonra veya kullan ımı sırasında arta kalan yahut i şe yaramayan k ısımlarının çe ş itli metıdlara göre aerobik sartlar alt ı nda oksidasvonu ile elde edilen funda topra ğı gödinümü ve kokusunda
volüm a ğırlığı az, su tutma kapasitesi yüksek, bitkiye elveri şli, makro ve mikro besin elementleri içeren, fermantasyonla siterilize olmu ş ve yabancı tohumlardan ar ınmış organik
karekterde bir maddedir. Kompostun elde edilmesi için uygulanan i şlemede "Kompostla şma" denir.
Kompostla şma ; su, hava (oksijen) ve s ıcakl ı k e ş li ğinde ham organik maddenin mikrobiyolojik oksidasyonu yani parçalan ıp mineralize olmasıdır (1, 2).

(x) (xx): S.U. Ziraat Fakültesi - KONYA

31

3— KOMPOSTLA Ş MAYA ETKI EDEN FAKTÖRLER
a) Fiziksel Faktörler :
I. Sı cakl ı k: Çevre s ıcakl ığı mikroorganizma faliyetine uygun olmal ı d ır. Mikroorganizmalar geli şnı elerini optimum 25-30 ° C de yaparlar.
2. Nem : Kompostlanacak materyalde su oran ı % 30-40 oran ında olmal ı d ır.
3. Havalanma : Mikroorganizmalann aktivitelerini art ırmak için kompost y ığın' iyi bir
şekilde havaland ı nlmal ı dır.
b) Kimyasal Faktörler :
1. Katı Atığı n Kimyasal Bileş imi : Atık içerisinde mikrobiyal aktiviteyi etkileyecek zehirli maddeler olmamal ıdır. Yaz ayları nda ç ı kan at ı klar organik madde bak ımından zengin,
gevşek yap ı da ve kompostla ş maya uygundur. Atı kta mikrobiyal besin maddeleri yeterince
bulunmal ıd ır (3, 4).
2. pH : Atı k pH'sı mikroorganizma aktivitesinin en uygun oldu ğu 6-8 pH sınırları arası nda olmal ıd ır.
3. Katı Atığın C:N Oran ı : Kompost yap ılacak atıkların C:N öranı 35:I ile 201 arasında
olmalıdır.

a

c) Biyolojik Faktörler :
Kompostlama s ırasında mikroorganizma say ı ve çe şidinin fazla olu şu, parçalanmay ı
hızlanmaktad ır. Parçalanmay ı hızland ırmak için mikroorganizma populasyonu art ırılmalıdır.(5)
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d) Kompost Hammadesinin Kayna ğı ve Çe şitleri : Kompost hammadesi olarak şehir
çöpleri kaynaklarına göre şu kısım ve çe şitlerinden meydana gelir : 1) Evsel kat ı artıklar,
2) Ticari at ıklar, 3) In şaat, yıkım ve harfiyat atıkları , 4) park, bahçe ve pazaryeri at ıkları ,
5) Sokak süpriintü at ıkları , 6) Sanayi atı kları , 7) Tarımsal katk ı atıkları , 8) Hastane ve okul
atı kları , 9) Arıtma çamurlar. Kompost hammadesinin kaynak ve çe şitlerine ilave olarak
söz konusu hammaddelerin mekanik parçalan ış biçimi, şlam ve benzeri organik ve inorganik materyallerin katk ı maddesi olarak kullan ılması kompostlama i şlemine ve sürecine değişik düzeylerde etki etmektedir (6).
e) Kompostla ş ma Biçimi ve Yöntemleri :
Kentsel katk ı atı kları n kompostlanmas ında, "Silo kompostlaması ", "Döner silindir
kompostlanması ", "y ığın kompostlaması " gibi çe ş itli yöntemler uygulanmaktad ır. Bu yöntemlerin uygulanış biçimleri de kompostla şmaya, hammaddenin mekanik olarak parçalanması , şlam ve. organik maddenin ilavesi ve uygulanan kompostlama metotuda etki etmektedir.
4. KOMPOSTLA Ş MANIN BIYOKIMYASAL SAFHALARI
Kompostlamada uygulanan metod hangisi olursa olsun, at ı klar aşa ğı da belirtilen kurallara göre mikrobiyal parçalanmaya u ğramaktad ır.
4.I Aerob Parçalanma (Çürüme)
Mikroorganizmalar haval ı şartlarda, enzimlerle parçalayarak bünyelerine ald ı kları karbonhidrat bile şiklerini 02 ile oksitleyerek enerji kazan ırlar. Tam oksitlenme olay ının sonucu CO 2 , H 2 0 ve fazla miktarda enerji aç ığa ç ı kmaktad ır.(Mineralizyon) Tam olmayan oksitlenme olay ında, mikroorganizmalar taraf ından, yüksek molüküllü bile ş ikler basit moleküllü bile ş iklere parçalanmaktad ır.Bu bile ş ikler ba ş ka mikroorganizmalar taraf ı ndan besin
maddesi olarak kullan ılar. E ğer bu bile ş ikler zor parçalanan bile ş ikler ise bu durumda humus olu şumu söz konusudur (7).
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Haval ı şartlarda şeker, ni şasta, ve pektin % 80-95 oran ı nda kolayca mineralize olmaktad ır. Protein benzeri maddeler hidroliz yoluyla, kolayca amino asitlerle ve NH 3 'a kadar
parçalanmaktad ır. Çokan NI1 3 , nitrifikasyon sonucunda NO 3 'a dönü ş türülmektedir.
Selülöz, hemiselilloz nisbeten zor, lignin vb. karbonhidratlar, baz ı protein bile ş ikleriyle
hidrakarbonlarda kat ı sıvı ya ğlar, reçine, mum ve plastiklerde oldukça zor parçalanmaktadır. Selülöz ve hemselüloz uygun süre sonunda % 80-90 oran ı nda mineralize olmaktad ır.
4.2. Anaerob Parçalanma (Koku ş ma)
Baz ı mikroorganizmalar gereken enerjiyi anaerob solunum veya fermantasyon sonucu
kazan ırlar. Karbonhidratlar ı oksitlemek için gerekli oksijen, nitrat, ve sülfat bile ş iklerinin
N2 ve H2S'e parçalanmas ıyla da 02 elde edilir. (8)
Havasız şartlarda karbonhidratlar ı n parçayanmas ı sonucu CO2, H2, alkol, yağ asitleri
ve di ğer organik asitler olu şur. Proteinlerin parçalanmas ı sonunda polipeptitler ve amino
asitleri ortaya ç ı karmaktad ır. Amino asit/erin parçalanmas ıyla da karbonik asit, ya ğ asitleri,
metan, H2 , merkaptan, sktol, H2 S, NH3 , üre ve aminler ortaya ç ı kmaktad ır. Aneorob parçalanma sonucunda daha az enerji ve fena kokulu bile ş ikler olu şmaktad ır. Bu sebeple at ıkların havasız şartlarda parçalanmas ı istenmez. (4,7).
4.3. Kendi Kendine Isı nma

a

Odganik atıkların, mikroorganizmalar taraf ından havalı şartlarda da parçalanmas ı sonucu önemli miktarda enerji aç ığa ç ı kmaktad ır.
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602 - C6 Hi 2 06 Mikroorganizma CO 2 - H2 O - 674 k. Cal.
Enerjinin bir k ısm ı mikroorganizma taraf ı ndan kullan ı lmakta, di ğer k ısmı kaybolmaktad ır.
Bu kay ıp, atık yığı nı içerisindeki sıcaklığın artması nda, böylece yığı nın kendi kendine ısınması na sebep olmaktad ır. Taze ev atıklarının havalı ş artlarda parçalanmas ı halinde, y ığı n
içerisindeki sıcaklığın genellikle 70-80 C ye'kadar ç ıktığı belirtilmektedir. 9,7).
Organik at ı kların havasız ş artlar ı nda, biyolojik yolla parçalanmas ı halinde de enerji
ç ıkması söz konusudur. Ancak aç ığa ç ı kan enerjinin az olması nedeniyle at ık yığın içerisindeki sıcakl ı k ancak 40-45 C ye kadar ç ıkabilmektedir. Orne ğ in alkol fermantasyonun da
ancak 21 k. Cal olu ş maktad ır.
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C6 H i 2 06 Mikroorganizma 2C2 H 5 OH - 2CO2 - 21 k. cal.

Kompostlaş manın baş langı c ında at ık içerisinde, protozoa ve alg, bakteri, aktinomiset
ve küf mantar' geli ş mektedir. Protozoa ve algler s ı cakl ığı nın artışı ile ölmektedir. At ıkların
küçük moleküllere parçalanmas ı bakteri, aktinomiset ve küf mantarlar ı tarafından sürdürülmektedir. Kompostla ş mada kendi kendine ısı nma üç safhada olmaktad ır. Her safhada aktif
mikroorganizma toplulu ğu farkl ı dır (4,8).
a) İ lk Safha :
Sıcakl ı k 45-50 ° C ye ç ıkmaktad ır. Bu safhada optimun geli ş me sıcaklığı 40 ° C olan
sporlu ve sporsuz mezofil bakteriler, h ızlı bir ş ekilde ço ğalunaktad ır. Sıcaklı k 45-50 ° C
olunca, bu tür mikroorganizmalar ın say ıları azalmaktad ır. Bu safhada, Penicillium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus ve Geotrichum cinslerinden mesofil k,üf mantar ıda, özellikle selülozu
parçalamada etkilidirler (2,7).

b) Termofil Safha :
Bu safhan ın birinci k ısm ında (5-8) gün s ıcaklı k 60-65 ° C ye ç ı kmakta ve sporlu bakteriler (Bacillus subtilus vb) h ı zla ço ğalmaktad ır. Bakteriler ve aktinomistler yan ında, küf
mantarıda etkilidir. S ı cakl ı k 60 ° C ye ç ı k ı nca Therrnomoidium Lanupinosus,Thermoascus ranticu Chaetomium thermophile ve Therh ı oidium sulferum kaf mantarlar ı atı klar ı n ..arça-
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lanmasında etkilidirler (7,9)Bu safhan ın ikinci kosm ında(15-30)gün Baci ıı us stearothermophilus'un sebep oldu ğu 75 "C ye kadar sıcakl ık yükselmektedir. Bu sıcaklı k 1,5.2 ay süreyle kalmaktad ı r. Atı k içerisindeki mikroorganizma besin maddelerinin miktar ı na göre, bazı hallerde sıcaklı k 80-85 ° C ye kadar ç ı kabilmektedir.(8,10) Hastal ı k yapan mikroorganizoc
malar 70
de üç hafta süre ile kal ı nca ölmektedir. S ıcakl ığa en dayan ı klı Bacillus anthracius'in 60-70 "C de 18 günde öldü ğü bulunmuş tur. Gerek sıcakl ı k artışı ve gerekse baz ı stretomyces, küf mantar' ve Bacillus türlerinin ürettikleri antibiyotik vb. metobolik ürünlerin
antagonistik etkileri sebebiyle, kompostla ş ma sırasında atıklardaki patojen mikroorganizmalar ölmektedir. (Biyolojik dezenfeksiyon). Böylece kompostla ş ma sonucu at ı klar sa ğltk
yönünden zarars ız hale gelmektedir (6,8).
c) So ğuma Safhası :
Bu safhada sıcakl ı k yavaş yavaş düşmektedir. Böylece, sa ğlık yönünden zararl ı ve çevre
kirlenmesine sebep olan yerle ş im yeri at ı klarından olgun kompost elde edilmektedir. (4,7).
5. ÇÖP KOMPOSTUNUN ÖZELLIKLERI
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Çöp kompostlar ının bile şimi ve özellikleri, kompostlanan çöplerin bile şim ve özelliklerine göre de ğişme göstermektedir. Çöplerin bile şim yerleşim yerlerinde ya şayan insanların
hayat şartlar ı , alış kanl ıkları mevsimler ve aylara göre de ğişme göstermektedir. Bu sebeple
çöp kompostlarının bileşimide de ğişir. Çeşitli araş tırıcılara göre Federal Almanya'da üretilmiş olan çok say ıdaki çöp kompostunun ortalama bile ş imlerine ait baz ı değerler kar şılaştırmalı olarak verilmi ştir. Kompostlarda kuru madde miktar ı, ahır gübresinden çok fazla - ı
dır. Ayrı ca kompostlar çiftlik gübresine oranla baz ı metalleri daha fazla kapsamaktad ırlar.
Bunlar aras ında çinko, bak ır, kurşun krom ve civa gibi a ğır metallerde bulunmaktad ır. Federal Almanya'da elde edilen çöp kompostlar ı ile ahır gübresinin kimyasal bile ş imine ait bir
örnek Cetvel 1 'de verilmi ştir. (3,4,5). .
Cetvel 1. Federal Almanya'da elde edilen çöp kompostlar ı ile ahır gübresinin bile şimleri
(Çok yı llı k ortalamalar) (3,4,5).
Çöp Kompostu
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Genel Bile şim

30-40
Su %
60-70
Kuru Madde %
1,2
Tuz %
7,5-8
pH (KCI)
Hacim A ğırlığı gr/cm 3
De ğer Belirleyen Maddeler (Kuru Maddenin Yüzdesi Olarak)
Toplam
0,5-0,6
Elveri şli N
0,10-0,12
0,7
Toplam P2 05
0,2-0,4
Elveri şli P2 05
0,3-0,4
K2 O
5-10
Ca2 0
2-4
Ca
0,5-0,3
Mg
0,5-0,3
Toplam S
Toplam C
10,8-18
18-30
Toplam OM (yakma kayb ı )
Elveri şli OM
9-15
Di ğer Elementler (Kuru Madde ppm olarak)
1096
ZN
34

Ahır Gübresi
75
25

0,75-0,80
0,4
0,15-0,20
0,25
0,15-0,25
0,6-0,7
0,6
0,1-0,2
0,2-0,3
18
18

Genel Bile ş im

Çöp Kompostu

Cu
Pb
Cr
As
B
Cd
Hg

Ahır Gübresi

677
290,5
61
8
4,6
3
1,9

cy

Su % 8-25.5
Taş vs. % 11-14
Organik Madde % 15-16
Kireç % 10-13
P2 05 % 2,25-0,29
N % 0,77-0,80
K2 0 % 0,76-0, 91 Bor pmm 79-91 Maksimum 146
Tuz % 1,35-1,42
pH 7-7,5

a

Izmir Ili çöplerinin i şlenmesi ile ilgili olarak elde edilen gübrenin baz ı özellikleri aşağıda be
lirtilmiş tir.

6. ÇÖP KOMPOSTUNUN TOPRAK VERIMULIĞINE ETKISI

pe

Çöp kompostu tarım alanlarına uyguland ığında, netice itibariyle topra ğa hurnus kazandırd ığı ndan tarım topraklarının aşağıda verilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini
ıslah eder. (5,6,8).
1) Toprakların su tutma kapasitesini artt ırır.
2) Volüm a ğırlığını düşürerek ve gözenek hacmini (poreizitesini) artt ırarak tarım topraklarının kolay havalanmasını, çabuk ısınmasını , çabuk tava gelmesini ve kalay i şlenebilmesini sağlar.
3) Agresgasyonu ve suya dayan ıklı agregat miktar ını artt ırarak tar ım topraklarının çabuk ve yüzeylerinde kabuk tabakas ı olu şumunu önler.
4) Tarım topraklarının su ve rüzgar erozyonununa kar şı mukavemetini artt ırır.
5) Çorak (tuzlu ve sodik) topraklar ın ıslah ına ve tar ıma yeniden ikarnesine yard ımcı
olur.
6) Topra ğın katyon tutma kapasitesini artt ırarak Ca2+Mg2+K+ NH4, Fe-i-Cu 2 +Zn2
ve benzeri bitki besin elementlerinin toprakta daha fazla tutunmas ını sa ğlayarak toprakların "mahsüldarlı k kapasitesini" artt ırır.
7) Topraklar ın tamponluk kapasitesini artt ırarak, tarı m topra ğında meydana gelebile
cek ani pH de ğişmelerine (ani asitle şme veya kalevile şme amelyelerinde), ve plans ız ve
proğramsız bir şekilde kullanı lan kimyasal (ticari) gübrelerin zehirleyici etkilerine kar şı otoparkta geli şmekte olan bitkiyi korur.
8) Kimyasal gübrelerin bitkiler taraf ından daha iyi kullan ılmasını sa ğlar ve topraktaki
çinko ve benzeri minör elementlerin eksikli ğinin giderilmesine katk ıda bulunur.
9) İ norganik fosfor asidini absorbe ederek daha uzun bir süre aktif halde kalabilmesine
yard ı mcı olur.
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10) Tarı m topra ğı nı canl ı , dinamik bir bitki geli şme ortam ı olarak ayakta tutan ve toprakta ya şayan mikroorganizmalara bakteriler, mantarlar ve aktinomisterler) ve makroorganizmalara (toprak solucanlar ı , toprak kurtlar ı , v.b.) önemli bir besin kayna ğı olu ş turarak
bitki besin elementlerinin bitki taraf ından al ı m ı nı te şvik eden biyolojik ve enzimatik aktivitenin devam ını sa ğ lar.
7. ÇEVRE KIRLILI Ğ ININ ÖNLENMESINDE ÇÖP KOMPOSTLANMASININ ÖNEMI

cy
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Çöplerin kent merkezlerinden uzakla ş tı rı lması , insan ve çevre kirlenmesi aç ısı ndan zararsı z hale getirilmesi belediyelere dü şen önemli görevlerden biridir. Ancak geli şmekte olan
ülkelerde, ülkemizde dahil olmak üzere, genel uygulama, kent çöplerinin kent merkezlerinde belirli yerlere y ığı lması şeklinde olmaktad ır. Çöplerin çevreye ve insan sa ğlığı na zarar
vermeyecek şekilde depolanması ve daha sonra organik gübre üretmek amac ıyla kompostlanması çevre kirlili ğ inin önlenmesi aç ısından aş a ğıdaki yararlar ı sa ğlamaktad ır. (1,5,9).
1) Rastgele y ığı lm ış üstü aç ı k çöplerden çevreye bula şıc ı hastalı kların rüzgar, akarsu,
kuş lar ve di ğer hayvanlarla yay ılması önlenmi ş olmaktad ır.
2) Kent içerisinde rastgele y ığı lm ış çöplerin koku şması sonucu çevreye pis kokular ın
yay ılması önlenmektedir.
3) Yerle ş im merkezlerinde, çöplerin rüzgarlarla etrafa yay ılması ve çevreyi kirletmesi
önlenmi ş olmaktad ır.
4) Ya ğış sularının çöp y ığınları içerisinden süzülüp topra ğın derinli ğine geçerek tabansuyunu ve içme suyu kuyular ını kirletmesi önlenmektedir.
5) Kent içinde çe şitli yerlere depo edilmi ş çöp y ığınlarının çevrenin görünümünü bozması önlenmiş olmaktadır.
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1163 SAYILI KOOPERATIFLER KANUNU
DEĞ I Ş IKLIĞ I VE GEREKÇESI
Esen FIGEN
Ziraat Yük. Mühendisi
I— G I RI Ş
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1163 say ılı kooperatifler kanunun 1969 y ılında yürürlü ğe girmesinden evvel kooperatifcili ğimizi düzenleyen Türk Ticaret Kanununda kooperatifler "Kooperatif ş irketler" ad ı
altında kâr pe şinde koşan kurulu şlar olarak kabul edilmi ş tir. 1163 say ılı kooperatifler kanunun yürürlü ğe girmesi ile yepyeni bir yap ıya kavu şmuştur. Bu kanunun yürürlü ğe girmesi
ile kooperatifler; ortaklar ının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ını karşılıkla yard ım, dayan ışma ve kefalet suretiyle sa ğ layıp koruyan kurulu şlar olarak kabul edilmi ştir.
Bugün dünyada birçok geli şmiş ve geli şmekte olan ülkelerin genel ekonomik faaliyetleri içerisinde; Devletin müdahalesi olmadan ancak Devletin yol gösterici ve destekleyici olduğu kooperatifler, gönüllü i ş birliğinin bir yönlendirme vasıtası şeklinde organize olmu ş bir
ekonomik faaliyet şeklidir.
Kooperatifçilik, özellikle k ırsal alanda da ğınık, düzensiz imkanları birleş tiren, geli ştiren ve güçlendiren, milli nitelikler kazand ıran mükemmel bir dayan ışma arac ıdır.
ülkemizde kooperatifçili ğ in geli şmesi arzu edildi ği için Anayasam ızın 171. maddesinde;
"Devlet Milli Ekonominin yararlarını dikkate alarak, özellikle üretimin art ırılmasını ve
tüketicinin korunmas ı nı amaçlayan kooperatifçili ğin gelişmesini sa ğlayacak tedbirleri al ır.
Kooperatifler Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle u ğraşamaz
siyasi partilerle i ş birli ği ygpamaz".
Hükmü yer alm ış bulunmaktad ır.
Kooperatifçili ğimizin geli ştirilmesi için muhtelif tedbirlerin al ınması Anayasam ı zda
yer ald ığı gibi kalk ınma planlarım ıza ve y ıll ı k programlarımıza da ilke olarak benimsenmi ş tir.
Serbest piyasa ekonomisi içerisinde kooperatifleri daha aktif hale getirmek üzere etkili
bir araç olarak kullanmak, özellikle günümüzün ihtiyaçlar ına tamamen uygun dü şmekte ve
uygulanan ekonomik politikaya yard ımcı olmaktad ır.

Memleketimizde, genel ekonomi içerisinde kooperatifler, devletin müdahelesi olmadan,
vatanda ş ları mızı n serbest iradesine ba ğ l ı olarak, gönüllü i ş birli ği ile kurulan hür te şebbüsler
olarak görülmektedir. Ancak, bu kurulu ş ları n ekonomimize yararl ı bir şekilde geli şebilmeleri için Devletçe desteklenip yönlendirilmelerine ihtiyaç duyuln ıaktad ır.
ülkemize kooperatiflerin kurulu ş ve i ş leyi ş leri bugün 5 de ğ i ş ik kanun ile düzenlennı ek tedir.

37

Bu kanunlar ş unlard ı r;
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— Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri hakk ındaki 30.4.1985 gün ve 3186 say ılı kanun. Bu kanun ile 1935 y ı lı nda yürürlü ğe giren 2834 say ılı Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri Kanunun 4. maddesi hariç olmak üzere di ğer hükümleri yürülükten kald ırılrru ş tır.
— 1972 y ıl ı nda yürürlü ğ e giren 1581 say ıl ı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunun baz ı maddelerini de ğ i ş tiren 237 say ılı Kanun Hiikmünde Kararnemenin de ği ş tirilerek kabulu hakk ındaki 7.6.1985 gün ve 3223 say ı lı kanun,
— 1969 y ılı nda yürülü ğe giren 1163 say ılı Kooperatifler Kanunu,
— 1969 yılında yürürlü ğe giren 1169 say ılı Tütün Tarım Satış kooperatifleri ve Bölge
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tar ı m Sat ış Kooperatifleri Genel Birli ğ i Kanunu,
— 1973 y ılında yürülü ğe giren 1757 say ılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu (1978 y ılı nda Anayasa Mahkemesince iptal edilmi ştir.)
Bugün memleketimizde 27 çe ş itte 59.820 kooperatif, 252 Birlik, 7 merkez Birli ği bubulunmaktad ır. Bunlardan 12 çe ş it kooperatif tar ımsal konuda faaliyet göstermektedir.Tarımsal konularda faaliyet gösteren 12.339 kooperatifin 123 Birli ği 4 Merkez Birli ğ i mevcuttur.Ancak köy kalk ı nma kooperatiflerinin Merkez Birli ğ i olan Köy-Koop ve Hür-Koop ile
tarı m satış kooperatiflerinin Merkez Birli ği olan Tarko tasfiye halindedir. Bu durumda Tarımsal amaçlı Kooperatiflerin faaliyette bulunan tek merkez Birli ğ i "Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birli ği" dir. Tarımsal amaçl ı kooperatiflerin 4.4 milyon civar ında orta ğı bulunmaktad ır.
Geriye kalan 15 çe şit kooperatif tar ım d ışı konularda faaliyet göstermektedir. Bunları n 4,8 milyon civarında orta ğı vardır. Tarım dışı konularda faaliyet gösteren kooperatiflerin 129 Birli ği ve 3'de Merkez Birli ği bulunmaktad ır. Bu üç Merkez Birli ği; Esnaf ve Sanatlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birli ği" ile "Türkiye Yap ı Kooperatifleri Merkez Birli ği
(Türk-Konut) ve "Anadolu Yap ı Kooperatifleri Merkez Birli ği"dir.
Hükümetimiz tarafından Tarımsal amaçlı kooperatiflere muhtelif kurulu şların hizmet
görmesinin da ğınıklığa ve kaynak israf ına sebep oldu ğu müşahade edilerek, 6.3.1985 gün ve
3161 say ılı Tarım Orman Köyi şleri Bakanlığının Te ş kilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna
göre Tarım Kredi kooperatifleride ba ğ lamak suretiyle 10 çe ş it Tarımsal Amaçl ı koopretifin
kurulu ş ve denetimi Tarım Orman ve Köy I şleri Bakanl ığına görev olarak verilmi ş tir. Bu
durumda 2'si tar ımsal amaçlı olmak üzere (Tarım Satış ve Tütün Tarım Satış Kooperatifleri
17 çe şit kooperatifin kurulu ş ve denetimi ile Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı görevli olmaktadır.
1163 say ılı kooperatifler kanunu ç ı karıld ığı yıl şartlar gözönüne al ındığında, Türk
Kooperatifçili ğinin geli şmesinde büyük bir bo şlu ğu doldurması yan ında önemli mesafelerin
alınmasında da yararl ı olmu ştur.
Ancak 19 y ıldan beri yürülükte olan bu kanun; Anayasam ızın kooperatifler için getirdiği Devletin kontrol ve denetimini esas alan hükümleri, Milletimizin ihtiyaçlar ının de ğişmesi,
ekonomik faaliyetlerin serbest piyasa ekonomisi şartlar ına göre yürütülebilmesi gibi sebepler kar şısı nda yetersiz kalm ış t ır.
Bu itibarla 1163 say ılı kooperatifler kanunu kooperatiflerin kurulu ş ve i şleyi şlerini düzenleme bak ımı ndan bugünkü ihtiyaçlara cevap vermekten uzak kalm ış tır.
1163 say ılı kanunda yap ılan de ğ i şikliklerle; say ıları süratle artan yap ı kooperatiflerinin
kötü niyetli yöneticilerin eline dü ş mesi önlenerek samimi vatanda şlarımızın istismar edilmesi giderilmi ş olacaktır.
1163 say ıl ı kanuna göre kurulan baz ı kooperatifler üst birlikler şeklinde te ş kilatlanmaları nı arzu edilen şekilde gerçekle ş tirememi şlerdir. 1163 say ılı kooperatifler kanunu, birliklerin faaliyet bölgelerine sosyal ve ekonomik etkinlikleri olacak şekilde kurulması na imkan vermemektedir. 7 kooperatifin birle ş mesi ile ilçe seviyesinde dahi birlik kurulu şu gerçekle ş tirinektedir. Bu şekilde çok say ı da Birlik Kurulu ş una gidilmesi kurulan birliklerin
38

ekonomik yönden güçsüz olmasına sebep oldu ğu gibi kendi aralar ı nda rekabete dü şmelerine
de meydan vermektedir. Bu durum kooperatifçili ğ imizin geliş mesini engellemektedir.
Bu itibarla, 1163 say ı lı kooperatifler kanununda yap ılan de ği şikliklerle kooperatif ve
üst kurulu şların sı hhatli bir şekilde te şkilatlanmalar ı ve ekonomik yönden güçlü ve yap ı ya
kavu ş maları amaç edinilmi ş tir.
Di ğer taraftan 1163 say ıl ı kanunda yap ılan de ğ i şiklikle Anayasam ızı n emretti ği devlet
denetimine etkinlik kazand ırman ın yan ında kooperatif Merkez Birliklerine de Denetim görevi vermek suretiyle kuvvetli bir denetim mekanizmas ın ın kurulması yoluna gidilmi ştir.
Ayrıca, kooperatiflerimizin Devlet nizam ın ı sağlamlaş tırıcı ve ideolojik sapmalara yönetmeyi önleyici tarzda geli şmeleri hedef al ı nmış t ır.
,

II— KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİ KLİKLER VE GEREKÇELER/
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1163 Say ılı Kooperatifler kanunu de ği şikli ğ i Sanayi Teknoloji ve Ticaret ile Plan ve
Bütçe komisyonlar ında görü şülerek kabul edilmi ş ve T.B.M.M. Genel kurulunda görü şülecek hale gelmi ştir.
Yaz tatilinden sonra T.B.M.M.'nin toplant ısı üzerine Genel Kurulda da en k ısa zamanda
kabul edilerek kesinle şece ği gözü ile bak ılmaktad ır.
Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilerek T.B.M.M. Genel Kuruluna sevk edilen şekliyle 1163 say ılı kooperatifler kanunun 25 maddesi de ğiş tirilmi ş iki ek ve iki geçici madde
eklenmi ş bulunmaktad ır.
Yapılan bu de ği şiklikler nelerden ibaret oldu ğu gerekçeleri ile birlikte a şağıda gösterilmiş tir.

1163 SAYILI KOOPERATİ FLER KANUNUDA YAPILAN DE ĞİŞİKLİKLER
(Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilen Ş ekliyle)
YüRüRLOKTEK/ Ş EKLİ

pe

B) KURULU Ş , MUTEBE1FtLIK Ş ARTLAR' KULLANMA YETKISI:
Madde 2— Bir Kooperatif en az 7 ortak taraf ından imzalanacak anasözle şme ile kurulur.
Anasözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.
Yap ı kooperatifleri ile konusuna ta şınmaz mal temliki dahil bulunan di ğer kooperatifle
rin anasözle ş melerinde ortaklara ta şınmaz mal temlik edilece ği hakkındaki taahhütler ba şka
bir resmi şekil aranmaks ızın muteberdir.
Sermaye miktar ı smırland ırılacak kooperatif kurulamaz. Kooperatif ad ını ancak bu kanuna göre kurulmu ş teşekküller kullanılabilir.

DEC' Ş TIRILMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE

MADDE 1— 1163 Say ı lı Kooperatifler Kanunun 2. nci maddesine a ş ağıdaki fıkra eklenmiş tir.
"KoOperatifter ve üst Kurulu şların ın unvanlar ı nda kamu, kurum vekurulu ş ların isimlerine yer verilmiz."
GEREKÇE: Baz ı kooperatif veya üst kurulu ş yöneticilerinin kamu, kurum ve kurulu şların ı n isimlerinden yararlanmak suretiyle kötü niyetlerini gerçekle ş tirdikleri görülmüş tür."
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YÜRÜLÖKTEKI Ş EKLİ
A) ORTAKLIĞA GIRME Ş ARTLAR' VE EK ÖDEMELER :
1- Yükümlerinin Açıklanması :
Madde 8- Kooperatif ortakl ığına girmek için özel kişilerin medeni hakları kullanma yeterlili ğine sahip olmalar ı gerekir. Ortak olmak isteyen özel ki şiler, kooperatif anasözle şmesi
hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul etti ğini belirten bir yaz ı ile kooperatif
yönetim kuruluna ba şvururlar. Kooperatif, ortaklar ına kendi varl ığının dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak iste ği, ancak istekli tarafından bu yükümlerin, aç ıkça kabulü yaz ılı olarak belirtildi ği takdirde de ğer taşır.
DEĞİŞ Tİ RİLMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE
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MADDE 2- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 8.inci maddesi a şağıdaki maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmitir.
"1. Ortakl ığa Girme Şartları ve Ortak Sayısı
Madde' 8- Kooperatif ortakl ığına girmek için gerçek ki şilerin medeni hakları kullanma
yeterlili ğine sahip olmaları gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel ki şiler, kooperatif
anasözleşmesi hüldimlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yaz ı
ile kooperatif yönetim kuruluna ba şvururlar. Kooperatif ortaklar ına kendi varl ığı dışında
şahsi bir sorumluluk veya ödemeler yüklüyor ise ortak olmak iste ği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde de ğer taşır.
Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözle şmede gösterilen ortakl ık şartlarını taşıyıp taşımadıklarun araştırmak zorundad ır.
Yapı Kooperatiflerinde konut, i şyeri ve ortak say ısı genel kurulca belirlenir. Yönetim
kurulu genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez."
GEREKÇE : Madede yer alan "Özel ki şiler" ibaresi, do ğru ifade olan "Gerçek ki şiler"
ibaresi olarak de ğiştirilmiş ve tüzel kişiler de maddeye ilave edilmi ştir.
Ayrıca yöneticilere, ortaklar ın anasözleşmede belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını araştırma görevi verilmek suretiyle, ortakl ık niteliklerini taşımayan kişilerin meşru sayı!•
mayacak nedenlerle kooperatife ortak olarak kaydedilmesinin engellenmesi amaçlanm ıştır.
Di ğer yandan yap ı kooperitiflerinde konut, i şyeri ve ortak say ısının genel kurulca belirlenmesi esası getirilerek kooperatif yöneticileri taraf ından arsa imkanlarının üzerinde ortak
kaydedilmesi sonucunda bir k ısım ortakların kooperatife para yat ırdıkları halde konut veya
işyeri alamamaları nedeniyle mağdur edilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanm ıştır.
YüRtYRLDKTEKI Ş EKLİ
ORTAĞ IN ÖLÜMÜ VE ORTAKLIĞ IN DEVRI :
Madde 14- Orta ğın ölümü ile ortakl ık sıfatı sona erer.
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen orta ğın mirasç ılarınının kooperatife ortak olarak kalmalar ı sa ğlanabilir.
Ortakl ık devredilebilir. Ancak bu hususta anasözle şmeye kısıtlayıcı hükümler konulabilir.
40
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MADDE 3— 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 14. maddesinin üçüncü f ıkrası aşağıdaki şekilde değiş tirilmiş tir.
"Ortakl ık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortakl ığı devralan ki ş inin ortakl ık niteliklerini
taşıması halinde, bu ki şiyi ortaklığa kabul eder."
GEREKÇE : Ortakl ığın devri konusunda yönetim kurulu ile devreden ki şi arasındaki ihtilaflar ı n önlenmesi istenmi ş , kesin hükmü getirilmek suretiyle art niyetlerle yöneticilerin ortaklığı devralmaktan kaç ınmalarının önlenmesi yoluna gidilmi ştir.

YeRüDÜKTEKI Ş EKLİ

C— ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE ITIRAZ :

pe
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Madde 16— Anasözleşme, kooperatif ortakl ığından ç ıkarılmayı gerektiren sebepleri tayin edebilir. Bunlar ın dışındaki hakl ı sebeplerle de ortakl ıktan ç ıkarılmak mümkündür.
Ortaklı ktan ç ıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleşme, ç ıkarılanın genel kurulu ba şvurma hakk ı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim
kurulunu da yetkili k ılabilir.
Ç ıkarılma kararı gerekçeli olarak tutana ğa geçirilece ği gibi, ortaklar defterine de yaz ılır.
Kararın onayl ı örne ği, çıkarılan orta ğa tebli ğ edilmek üzere, on gün içinde itiraz davas ı açabilir. Tebli ğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmi ş ise, ortak üç ayl ı k süre içinde genel •
kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim ku- •
ruluna noter arac ılığı ile tebli ğ ettirilecek bir yaz ı ile yap ılır. Genel kurula itiraz edildi ği ,
takdirde, yönetim kurul ıı nunç ıkarılma kararı aleyhine itiraz davas ı aç ılamaz. Itiraz üzerine •
genel kurulca verilecek karara kar şı itiraz davası hakkı saklı dır.
üç ayl ık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye ba şvurmak suretiyle itiraz edilmeyen ç ıkarılma kararlar ı kesinleş ir.

DECI Ş TIRILMI Ş Ş EKLİ VE GEREKÇE

MADDE 4— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanunun 16.nc ı maddesinin birinci fıkras ı değiştirilmiş ve maddeye a ş ağı daki fıkra eklenmi ş tir.
"Kooperatif ortakl ığından ç ı karılmayı gerektiren sebepler anasözle şmede aç ıkça gösterilir. Ortaklar anasözle şmede aç ı kça gösterilmeyen sebeplerle ortakl ıktan ç ıkarılamazlar."
"Hakk ı ndaki 'ç ı karma karar ı kesinle ş meyen ortaklar ın yerine yeni ortak al ı namaz. Bu
ki ş ilerin ortakl ı k hak ve yükümlülüklerini, ç ı karılma karar ı kesinle ş inceye kadar devam
eder."
GEREKÇE : Hakl ı sebep kavram ı ortakl ı ktan ç ı karılma nedeni olmaktan ç ıkarılmaş ,
ortakların ancak anasözle ş mede belirtilen nedenlerle ortakl ı ktan ç ı kar ılabilece ğ i hüküm alt ına al ınarak ortaklar ın subiektif nedenlerle kooperatiften ç ı karılmak suretiyle ma ğ dur edilmeleri iinlenmeye çal ışılm ış tır.
Di ğer taraftan, oldu bittiye getirilmesi için henüz ortakl ıktan ç ı karılması kesinleşmeyen orta ğı n yerine bir baş kasının al ınması önlenmiş tir.
4'

YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLI
B) ORTAKLIK PAYLARI Ş AHSI ALACAKLILAR :
Madde 19— Kooperatife giren her ş ah ıstan en az bir ortakl ık payı alınması gerekir.
Anasözleşme, en yüksek had tesbit edilerek bir ortak taraf ından bu had dahilinde birden
fazla pay al ınmasına cevaz verebilir.
(Değişik 2. ve 3. fıkra 3381-12.6.1987)
Bir ortak hiçbir suretle 500.000 liradan fazla pay sahibi olamaz. Bu miktar Bakanlar
Kurulu Kararı ile on katı na kadar art ırılabilir.
Bu ortakl ık senedinin de ğeri 10.000 liradan a şağı olamaz. Bir kaç pay bir ortakl ık senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 10.000 lira itibar olunur.
Her kooperatifin i şgal mevzuat ına göre kredi talepleri bankalarca müesseselerce veya
şirketlerden kredi alabilmesi için yapacaklar ı meskenlerin kredi verecekler taraf ından takdir
olunacak maliyetinin en az 1/4'ünü yat ıran§ bulunması şarttır.
Bir orta ğın şahsi alacaklar ı , ancak ortağa ait faiz ve gelir-gider farklanndan hissesine
düşen miktarı ve kooperatifin da ğılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler.

a

DEĞİŞ TIRILMI Ş Ş EKLI

pe

cy

MADDE 5– 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19.cu maddesinin 12.6.1988 tarih
ve 3381 sayılı kanunla de ği şik ikinci, üçüncü ve be şinci fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir.
"Bir ortakl ık payının de ğeri 50.000 lirada. Kooperatife girenler en çok 1000 pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst kurulu şlarına iş tirak edenler ise en az 100 pay taahhüt ederler. Bir ortakl ık payının de ğeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar artırılabilir."
"Bir kaç pay bir ortakl ı k senedine gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen paylar
50.000 lira itibar olunur."
Tarımsal amaçl ı kooperatiflerin yat ırım faaliyetleri, ilgili Bakanl ıkça düzenlenen Yönetmelik esaslar ı dahilinde bütçeden ayr ılacak ödenekler yoluyla verilecek düşük faizli kredilerle desteklenir."
GEREKÇE : Kanunda günün şartlarına göre sık sık değişiklik yap ılması için ortaklık
payları alt ve üst s ınırları yükseltilmiş tir. Bu suretle kooperatif ve üst kurulu şları ekonomik
yönden güçlü bir yap ıya kavu şmaları sağlanm ış tır.
Ayrıca kırsal alanda kurulan Tarımsal Amaçl ı Kooperatifler Kendi öz kaynakları ile yatırım faaliyetlerini gerçekle ş tirmede zorluklarla karşılaş tıklarından Tarım Orman ve Köy
I şleri Bakanl ığınca desteklenebilmeleri hususu getirilmi ş tir. Bu suretle söz konusu Bakanl ığın 21 y ıldan beri yürüttü ğü destekleme faaliyetleri yasal dayana ğa kavu ş turulmu ş tur.

YURCRLÜKTEK İ Ş EKLI

Genel Kurul Toplant ı larına Kat ılmak, Seçmek ve Seçilmek Hakk ı :
1\ladde 26- Kanun ve Anasözle şme ile tespit edilen yükümlerini yerine getirmeyen ortaklara, alt ı ay evvel ortak olmayan ortaklar hariç her ortak genel kurula kat ılma hakk ına
sahiptir. Ancak; görev hususlar ı nda veya suç te ş kil eden eylemlerden ötürü yönetim ve denetim kurulları ndan uzakla ş tıranlar kooperatif organlar ına seçilemezler.
42
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MADDE 6— 1163 Say ıl ı Kooperatifler Kanunun 26.nc ı maddesi aşağıdaki yekilde değiştirilmiştir.
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"3. Genel Kurul Toplant ılarına Kat ılma Hakkı
Madde 26— Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula kat ılma hakk ına
sahiptir. Yap ı kooperatiflerinde genel kurul toplant ılarına kat ılmak için bu şart aranmaz."
GEREKÇE : 1163 Say ılı kanunun 26.nc ı maddesinin, kooperatife kar şı yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklar ın genel kurula katılmayaca ğı na amir olan hiikmünün uygulamada kooperatif yöneticileri taraf ından keyfi kullanılması , bu durumdaki bir k ısmının alınması ve esasen yükümlülüklerini yerine getirmeme halinin ortakl ıktan ç ıkarılma nedenini
oluş turması karşısında, konunun ikinci bir yaptırıma bağlanması gereksiz görülmü ş ve bu
hüküm kanun metninden ç ıkarılm ıştır. Genel Kurula kat ılabilmek için 6 ay evvelden ortak
olma süresi uzun görülerek 3 aya indirilmi ştir.
Ayrıca yapı kooperatiflerininözelli ği dikkate alınarak; genel kurul toplant ılarına kat ılmak için üç ay önce ortak olma şartı da aranmayarak sadece kurucu ortaklar ın katılımıyla
yap ılagelen ve önemli kararlar ın alındığı ilk genel kurul toplantılarını n mevcut bütün ortakların katılımıyla yapılması ve böylelikle de kooperatif ortaklar ının oldu bittilerle kar şılaşmasının önlenmesi amaçlanm ıştır.

A) GELIR-GIDER FARKLAR', BÖLÜNMESI VE PAYLARA FAIZ VER İ LMESI :

pe

Madde 38— Anasözle şmede aksine hüküm bulunmad ığı takdirde ortaklarla yap ılan muamelelerden bir y ıll ık faaliyet sonunda elde edilen tamam ı gelir-gider fark ı olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir.
Gelir gider fark ının ortaklar aras ında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu ortakların muameleleri oran ında yap ılır.
Gelir Gider fark ının en az % 50'si ortaklara da ğıtıldıktan sonra ortaklar ın sermaye -paylarına Genel Kurul karar ı ile en çok % 7 oran ına kadar faiz ödenebilece ği anasözle şmede
hükme bağlanabilir.
Ortak d ışı işlemlerden elde edilen has ıla da ğıtılmaz. Bunlar kooperatifin geli şmesine
yarayacak i şlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplan ır.
Bir yıll ık faaliyet neticeleri menfi oldu ğu takdirde aç ık, yedek akçelerden ve bunlar ın
kafi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylanyla kar şılanır.
Menfi neticeler ortadan kald ırılmadıkça gelir gider fark ı ve faiz da ğıtımı yapılmaz.

DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE

MADDE 7— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanunun un 38.inci maddesinin üçüncü ye dördüncü
fı kraları aş a ğı daki şekilde de ği ştirilmiş tir.
"Gelir-gider fark ı nı n en az % 80'i ortaklara da ğıld ı ktan sonra, ortaklar ın sermaye payları na da genel kurul karar ı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek
üzere faiz ödenebilece ğ i anasözleşme ile hükme ba ğlanabilir."
43

"Ortak dışı işlemlerden elde edilen has ılanın ortaklara sermaye paylar ı oranında dağıtılabilece ği anasözleşmede hükme ba ğlanabilir. Da ğıtılmadığı taktirde, bunlar kooperatifin
gelişmesine yarayacak i şlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplan ır."
GEREKÇE : Kooperatifçili ğin temel ilkelerinden risturn ilkesine sad ık kalınarak müsbet gelir-gider fark ının en az % 80'nin ortaklara i şlemleri oran ında da ğıtımı uygun görüldüğü gibi, ortakların sermaye paylar ına Devlet tahvillerine verilen yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebilece ği yanında anasözle şmeye hüküm koymak suretiyle ortak d ışı işlemlerden elde edilen has ılan ın ortaklara sermaye paylar ı oranında da ğıtılabilece ği hükümleri de getirilerek kooperatiflerde sermaye terakümünün te şviki sağlanmıştır. Bu suretle k ırsal
alandaki Tarımsal Amaçlı yatırımların hızlandırılması sağlanmış olacaktır.

YÜRÜRLÜKTEKİ ŞEKLİ
B) YEDEK AKÇE AYRIMI :
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Madde 39— Gelir gider fark ının en az % 10'u yedek akçe olarak ayr ılmadıkça ortaklara
da ğıtma yap ılamaz.
Yedek akçelerin ortaklara da ğıtılacağına dair anasözle şmeye konacak hükümler muteber

cy
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MADDE 8— 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 39.uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde de ğiştirilmiştir.
"Gelir-gider fark ının en az % 10'u yedek akçeye, kooperatif üst kurulu şlarında ise buna ilaveten en az % 5'i fevkalade yedek akçeye ayr ılmadıkça ortaklara da ğıtım yapılamaz."
GEREKÇE: Kooperatif üst kurulu şlarında % 10 yedek akçeye ilaveten müsbet gelir-gider fark ından en az %3 fevkalüde yedek akçe ayr ılmak suretiyle üst kurulu şların mali bakımdan güçlendirilmesinin temini dü şünülmüş tür.

YÜRÜRLÜKTEKİ Ş EKLİ

A) GENEL KURUL :
I- Yetki :
Madde 42— Genel Kurul bütün ortaklar ı temsil eden en yetkili organd ır.
Genel kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez.
1. Anasözleşmeyi de ğiştirmek,
2. Yönetim kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleriyle gerekti ğinde tasviye kurulunu seçmek.
3. I şletme hesab ıyle, bilanço ve gerekti ğinde gelir gider fark ın ın bölüsülmesi hakkında
karar almak,
4. Yönetim kurul ve denetçiler kurullar ını ibra etmek,
5. Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tan ınmış olan konular hakk ında karar vermek.
44
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MADDE 9— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanunun 42.nci maddesinin kinci f ıkrasına aşağıdaki üç bend eklenmi ş tir.
"6. Gayrimenkul al ımında ve sat ımında takip edilecek usul ile al ınacak gayrimenkullerin niteli ğini, yerini ve azami fiyat ın ı , satılacak gayrimenkulün asgari fiyat ın ı belirlemek.
7. Imalat ve in ş aat i şlerinin yapt ırılma yöntemini belirlemek.
8. Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak say ısı ile yap ılacak konut veya i şyeri sayısını tespit etmek."
GEREKÇE : Kooperatiflerde, özellikle de yap ı kooperatiflerinde ta şınmaz mal al ımı ve
satımı ile inşaat i şlerinin yapt ırılrnası sırasında yönetim kurullar ının yolsuzluk ve usulsüzlükleriyle sıkça karşılaşılmasına ra ğmen kooperatif ortaklar ı bu konularda çaresiz kalmaktadır.
Di ğer taraftan yap ı kooperatiflerinde; daha fazla para temin etmek amac ıyla arsa imkanlarının üzerinde ortak kaydedilmekte ve bir k ısım ortak bu nedenle ma ğdur edilmektedir.
Yukar ıda aç ı klanan sak ınca!' durumlar ı önlemek amacıyla gayrimenkul al ımı , satımı,
inşaat işlerinin yaptırılması, ortak ve konut say ısının tesbitine ilişkin konular, genel kurulun devir ve terk edemeyece ği yetkiler aras ında sayılmış tır.

YÜRÜRLÜKTEKİ Ş EKLI
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II— Çağrı :
1. Çağrıya yetkisi olanlar :
Madde 43— Yönetim kurulu veya anasözle ş me ile bu hususta yetkili k ılınan di ğer organ ve gerekti ğinde Denetçiler Kurulu ve tasfiye memurlar ı Genel Kurulu toplant ıya ça ğırmak yetkisine sahiptirler.

DEĞI Ş TIRILMI Ş Ş EKLI VE GEREKÇE

MADDE 10— 1163 say ıl ı kooperatifler Kanunun 43.ncü maddesi a şağıdaki şekilde değiş tirilmiş tir.
"1 Ça ğrıya Yetkisi olanlar
Madde 43— Yönetim kurul veya anasözle şme ile bu hususta yetkili k ılınan di ğer bir organ ve gerekti ğinde denetçiler kurulu, orta ğı oldu ğu üst birlik ve tasfiye memurlar ı genel
kurulu toplantıya ça ğırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukar ıda belirtildi ği şekilde toplanmad ığı takdirde ilgili bakanl ık genel kurulu toplant ıya ça ğırma yetkisine sahiptir.
GEREKÇE : Uygulamalardaki aksakl ı klar dikkate al ınarak; üst birli ğin kendisine ortak
olan koopertifin Genel Kurulunu toplant ıya' ça ğırma yetkisi getirildi ği gibi, kanunda belirtilen organları n hiç biri genel kurulu toplayamad ığı taktirde ilgili Bakanl ığın Genel Kurulu
toplant ıya ça ğırma yetkisi getirilmi ştir.

YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLİ

3. Ş ekil:
Madde 45— Genel Kurul, anasözle şmede gösterilen şekil ve surette toplant ıya ça ğrılır.
Toplant ı nisab ı anasözleş mede gösterilir.
Hanların bir örneğ i toplant ıdan en az on gün evvel Ticaret Bakanl ığına ve Yapı Kooperatif•
lerinde Ticaret Bakanlığına ve Imar ve Iskan Bakanli ğına da gönderilir.
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MADDE 11— 1163 say ılı Kooperatifler Kanununun 45.inci maddesi a ş ağıdaki şekilde
de ği ştirilmiştir.
"3. Şekil
Madde 45-- Genel Kurul ola ğan ve gerekti ğinde olağanüstü olarak toplan ır. Ola ğan
toplantının her hesap devresi sonudan itibaren 6 ay içinde ve en az y ılda bir defa yap ılması
zorunludur.
Genel kurul, anasözle ş mede gösterilen şekil ve surette toplant ıya çağrılır.
Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yap ı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4'ünün şahsen yaya temsilen haz ır bulunmaları şarttır.
Genel Kurul toplant ı tarihi, yeri ve gündemi toplant ıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirli ğine yazılı olarak bildirilir.
Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kurulu ş temsilcileri arasından seçilen
başkan ve üyeler arasından seçilen ve üyeler tarafından sağlam."
GEREKÇE : Mevcut yasal çerçeve içinde kooperatiflerin ola ğan genel kurullarını mutlaka toplanmalarını sağlayacak bir düzenleme bulunmamakta, bu nedenle de yöneticiler genel kurulu toplantıya ça ğırmayarak ortaklar ın denetiminden kaçabilmektir.
Ayrıca yap ı kooperatiflerinin genel kurullar ı çok az ki ş iyle de toplanabilmekte, bu da
yöneticilere keyfi kararlar al ınmasını sağlama imkanı verdiği gibi pek çok ş ikayetlerede sebep olmaktadır.
Açıklanan sebeplerle maddeye, ola ğan genel kurul toplant ılarının yapılma süresinc ve
yap ı kooperatiflerinde uygulanacak asgari toplant ı nisab ına ili şkin ilaveler yap ılmıştır.
Di ğer yandan özellikle divana seçilen ki şilerin niteliklerine ili şkin olarak sıkça karşılaşılan sorunların önlenmesi amac ı ile genel kurul toplant ılarının sevk ve idaresine ili ş kin hüküm getirilmesi de yararl ı görülmüş tür.

YeRüRLüKTEKI Ş EKLİ

III— Gündem :
Madde 46— Toplant ı ça ğrı sına ve ilana gündem yaz ılır. Anasözleşmenin de ğiş tirilmesi
bahis konusu ise, yap ılacak ilanda de ği ştirilecek maddelerin numaralarm ın yazılması ile yetinilir.
Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçilerin azli, hesap komisyonunun seçilmesi, bilanço
incelenmesinin geriye b ırakılması , çı kan veya çı karılan ortaklar hakk ında karar almas ı , Genel Kurulun yeni bir toplant ıya ça ğrılması teklifi müstesna olmak üzere gündemde yaz ılı olmayan hususlar görüşülemez.
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MADDE 12— 1163 say ılı Kooperatifler Kanununun 46.nc ı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"III. Gündem :
Madde 46— Toplant ı çağrısına ve ilana gündem yazd ır. Anasözleşmenin değiştirilmesi
bahis konusu ise, yap ılacak ilanda değiştirilecek maddelerin numaralar ı= yaz ılması ile yenilir.
Dörtten az olmamak üzere ortaklar ın en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısında
en az 20 gün önce yaz ılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak kooperatife kay ıtlı ortaklann en az
1/10'nun gündem maddelerinin görü şülmesine geçilmeden önce yaz ılı teklifte bulunmaları
halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibran ın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakk ında karar al ınması, genel kurulun yeni bir toplantıya ça ğrılması ve kanun, anasözleşme ve iyiniyet esaslar ı ile genel kurul kararlar ına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlar ının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula kat ılanların yandan fazlasının kabulü ile gündeme al ınır."
GEREKÇE : Ortaklar ın en az 1/10'nun genel kuruldan önce ba şvurması halinde gündeme madde ilave ettirilebilmesi imkan ına yasada aç ıkça yer verilerek konunun yapt ınma
bağlanması imkanı yarat ılmıştır.
Bundan ayrı olarak; yönetim ve denetim kurullar ının azlinin do ğal sonucu, bunların
yerine yenilerinin seçilmesi oldu ğu halde konuya yasada yer verilmesi, maddenin bu bölümünün uygulanmasında yanlış ve farklı yorumlara yol açmas ından söz konusu eksiklik giderilmiştir.
Ayrıca, uygulamada yönetim kurullar ı kanuna anasözle şmeye ve genel kurul kararlar ına ayk ırı kararlar ald ıkları ve uyguladıkları halde bu kararlar ın iptal edilmesine imkan bulunmamaktad ır.
Bu sebeplerle yönetim kurul kararlar ının iptal edilmesine ilişkin taleplerin görüşülmesini teminen maddeye gerekli ilave yap ılmıştır.
YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLI

2. Ortaklann Paylar ının Artırılması
Madde 52— Ortaklar ın şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdasi hakk ında alınacak kararlar için bütün ortaklar ın 3/4'nün rızası gereklidir. Kararlar,
ilandan başlayarak üç ay içinde kooperatiften ç ıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katılmayan ortakları bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften ç ıkma beyanı, kararın yürürlüğe
girdi ği tarihten başlamak üzere hüküm ifade eder.
Bu suretle, kooperatiften ç ıkma hakkının kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine bağlı kılınamaz.
DEĞI ŞTIRILMI Ş Ş EKLI VE GEREKÇE
MADDE 13— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanununun de ğişik 52.nci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde de ğiştirilmiştir.
"Ancak, kamu kuruluşlarında kredi alan kooperatiflerin kredi miktar ının artınimasından yararlanmak üzere alacaklar ı kararlarla bu şart aranmaz ve 51.inci maddenin birinci f ıkrası hükmü uygulanır."
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GEREKÇE : Kamu kurulu ş ları ndan kredi alan kooperatiflerde kamu kurulu şları nı n istedi ği ş artlar ın zaman ı nda yerine getirilebilmesi için Genel Kurulun toplant ı nisabı hafifletilmiş tir.

YÜRÜRLÜKTEKİ Ş EKLİ

II- Üyelik Ş artları :
Madde 56- Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel ki ş i olan ortaklar ın temsilcilerinin Türk
tabiiyetinde olmas ı şartt ır. Bunlardan birkaç ı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas
üye seçilebilir.
Yönetim kuruluna üye olabilmek için yüz k ızart ıc ı bir suçtan mahkum edilememi ş olmak şartt ır.
Murahhas üyelerin seçilmesi ve de ğiş tirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir:

a
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MADDE 14— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanununun 56.nc ı maddesi aş ağıdaki şekilde
de ğiştirilmiştir.
"II. Üyelik Ş artları ve Ücret
Madde 56— Yönetim Kurulu üyelerinde a ş ağıdaki şartlar aran ır.
1. Türk vatanda şı olmak.
2. Aynı türde ba ş ka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi veya personeli olmamak.
3. Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rü şvet, görevi suiistimal, sahtekarl ık,
hırsızlık, dolandıncılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin ş ahsiyetine karşı i şlenen
suçlara ilişkin hükümlerine veya bu Kanuna göre mahkum olmamak.
Üyelik ş artları denetçiler taraf ından araştırılır. Bu ş artları taşımadıkları halde seçilenlenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Hakları nda yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davas ı açılmış olanların görevleri ilk
genel kurul toplant ısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki
üyelerin genel kurulca azli veya göreve devam ı hakkında karar almak üzere yap ılacak ilk-genel kurul gündemine madde konulur.
Bu veya anasözle şmede gösterilecek di ğer bir sebeple yönetim kurulu toplant ı nisabını
kaybederse, bo ş alan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri taraf ından gecikmeksizin yeteri kadar yedek üye ça ğrılır.
Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaç ı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve de ğiştirilmesi Ticaret Siciline tescil ettirilir.
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen ayl ı k ücret, huzur hakk ı , temettü ve
yolluk dışı nda hiç bir ad alt ında baş ka ödeme yap ılamaz."
GEREKÇE : Baz ı ki ş iler ayn ı tür pek çok kooperatifte ayn ı anda yönetici ve personel
olarak çal ışmakta, bu kooperatiflerin paralar ını birbirlerine kulland ırmakta ve kendi yak ınlarıyla birlikte kooperatifleri ç ı karlarına alet etmektedirler. Bunu ortadan kald ırmak maksadıyla yönetim kurulu üyesi veya personeli olmamas ı hususu getirilmi ş tir.
Yönetim Kurulu üyeli ğ ine seçilecekler için aranan ş artlar aras ı nda yüz kızart ıcı suçun
nelerden ibaret oldu ğu konusunda aç ı klı k getirilmi ş , Devletin ş ahsiyetine karşı suç i şlemi ş
onların da yönetim kuruluna seçilmeyece ği hususu getirilmi ş tir.
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Hakların kamu davası aç ılmış kişilerin kooperatif yönetim kurullar ında görev yapmas ı
sak ıncalı olmakla beraber engellenmesi de mümkün olamamaktad ır. Bu sak ıncaları kısmende olsa bertaraf edecek şekilde maddede yeni düzenleme yap ılmıştır.
Yönetim kurulunun toplant ı nisabını kaybetmesi sonucu kooperatif faaliyetlerinin durması önlenmiştir.
Ayrıca, kooperatif yönetim kurullar ının, yap ılan konut say ısıyla ba ğlantılı olarak veya
başka şekillerde, dolay ısıyla da genel kurul denetimini zorla ştırıcı yöntemlerle, de ğişik adlar altında aşırı miktarlarda ücret almalar ının engellenmesi amaçlanm ış t ır.

YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLI
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2. Şümulü ve sınırlandırılması :
Madde 59— Temsile yetkili şahıslar kooperatif nam ına onun amac ının gerektirdi ği bübütün hukuki işlemleri yapabilir.
Bu temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi üçüncü şahıslara kar şı hiçbir hüküm ifade etmez, Temsil yetkisinin sadece esas müessesenin veya bir şubenin işlerine hasrolunmasına dair ticaret siciline tescil edilmi ş olan kayıtlar saklıdır.
Yönetime veya temsile yetkili şahısların kooperatife ait görevlerini yürütmeleri esnas ında meydana getirdikleri haks ız fiilerden do ğan zararlardan kooperatif sorumludur.
DEGI Ş TIRILMİŞ ŞEKLI VE GEREKÇE
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MADDE 15— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanununun 59.uncu maddesine a şağıdaki beş
fıkra eklenmiştir.
"Kooperatiflerce al ınması kararla ştırılan gayrimenkullerin al ımının, tapu devri veya tapuya şerh verilecek bir sat ış vaadi sözleşmesi ile yap ılması şartt ır.
Alınacak gayrimenkulün kooperatif personeli ortakl ık işlemleri dışında kendisi veya
başkası namına, bizzat veya dolayl ı olarak koopetatifie kooperatif konusuna giren bir ticari
muamele yapamaz.
Kooperatif ve üst kurulu şlarca tan ıtma ve ortak kaydetmek amac ıyla yap ılacak ilan,
reklam ve aç ıklamalar, eksik ve gerçe ğe aykırı olmayacağı gibi, yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyece ği yetkilerini kullanamaz."
GEREKÇE : Kooperatiflerce gayrimenkul al ımı işlemlerinin belli şekillerde yap ılması
zorunlulu ğu getirilerek, adi senetlerle veya hiçbir belge olmaks ızın gayrimenkul al ınıp para
ödenmesinin ve bu sebeple de kooperatif ve ortaklar ının mağdur olmalarının önlenmesi
amaçlanm ıştır.
Yine kooperatif yöneticileri ile personeline, ortakl ık işlemleri dışında kooperatifle i ş
yapma yasa ğı getirilerek, yönetici ve personelin bu yolla menfaat temin etmeleri ve tart ışmalı işlemlerle girişimleri engellenmeye çal ışılmıştır.
Yöneticilerin gerçe ğe uymayan ve abart ılmış şekilde ilan ve bilgi vermek suretiyle
menfaat temin etmeleri önlenmi ştir.
Bunlardan ayr ı olarak, madde ile yönetim kurulunun genel kurulun yetkilerini kullanxnayaca ğı hükmü getirilerek, yönetim kurullar ının yetki aşımı nitel ğindeki i şlemlerin miieyyideye ba ğlanması imkanı yarat ılmış tır.
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YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLİ

C) DENETÇILER :
I-- Seçim :
Madde 65— Denetçiler, genel kurul nam ına kooperatifin bütün iş lem ve hesaplar ını tetkik eder.
Genel kurul, denetleme organ ı olarak en az bir y ıl için bir veya daha çok denetçi seçer.
Genel kurul yedek denetçiler de seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olmas ı şart de ğildir.

DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE
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MADDE 16— 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 65.inci maddesine a şağıdaki fıkra
eklenmiştir.
"56.ncı maddenin birinci fıkrasının ve üçüncü bentlerinde yer alan hükümler denetçiler
hakk ı nda da uygulanır."
GEREKÇE : Yönetim kurulu üyeli ğine seçilme niteliklerine at ıfta bulunmak suretiyle
denetim kuruluna seçilme nitelikleri ayn ı ş ekilde belirlenmi ş tir.
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YÜRÜRLÜKTEKİ Ş EKLİ

A) KOOPERATIF BIRLIKLERI :

Madde 72— Konuları aynı veya birbirleriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif tarafından birlikler kurulabilece ği anasözleşmelerinde tespit edilebilir.
Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur.

DEGi Ş TIRILMI Ş Ş EKLİ VE GEREKÇE

MADDE 17— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanunun 72.nci maddesine a şağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ilgili bakanl ık tarafı ndan bölgeler belirlendi ğ i taktirde, bu bölgelerde ayn ı çal ışma konuları na sahip birden fazla kooperatif birli ği kurulamaz."
GEREKÇE : özellikle k ırsal alanda kurulacak birliklerin faaliyet bölgelerine sosyal ve
ekonomik etkinleri olacak şekilde kurulmalar ı n ın temini, ve dolay ısıyla bu kooperatiflerin
sı hhatli bir şekilde teş kilatlanmaları amaç edinilmi ş tir.
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YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLI

3. DENETLEME :
Madde 75— Birli ğe kat ılan kooperatiflerin faaliyetlerini denetlemek hakk ın ın birlik
yönetim kuruluna ait oldu ğu anasözleş me ile tespit edilir.
DEĞI Ş TIRILMI Ş Ş EKLI VE GEREKÇE
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MADDE 18— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanununun 75.nci maddesi a ş a ğıdaki şekilde
de ğiş tirilmi ş tir.
"3. Denetim ve E ğitim :
Madde 75— Kooperatif merkez birlikleri kendisine ba ğlı birlik ve kooperatifleri denetler ve bunlar ın e ğitim ve ö ğretim ihtiyaçlar ını karşılar. Merkez birli ği kurulu şu tamamlandığı hallerde, birlikler kendisine ba ğlı kooperatifleri denetler. Üst kurulu şlarca yap ılan denetim sonuçları ilgili bakanl ığa bildirilir.
Kooperatif ve üst kurulu şları , üst kurulunun tespit edece ği esaslara göre, kendilerine
yönelik denetim ve e ğitim hizmetlerine ait giderlere i ş tirak ederler."
GEREKÇE : Ülkemizde giderek yayg ınlaşmakta olan kooperatiflerin ortaklar ı ve çalışanlar için ihtiyaç duyulan e ğitim ve ö ğretim hizmetlerinde kamu kurulu şları yanında
Merkez Birlikleri de görevli k ılınmak suretiyle bu ihtiyac ın karşılanması amaçlanm ıştır.
Ayrıca Merkez Birlikleri veya bunlar ın kurulmad ığı hallerde birlikler denetimle görevli
kılınarak Devletin denetimine ilave üst birliklerde denetimle görevlendirilmek suretiyle etkili bir denetim sistemi kurulmas ı yoluna gidilmiş tir. Bu hizmeti alan kooperatifin masrafa i ştiraki temin edilmiştir.
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B) KOOPERAT İ FLER MERKEZ BIRLIKLER/ :
Madde 76— Kooperatif birlikleri kendi aralar ında kooperatif şeklinde merkez birlikleri
kurabilirler.
Merkez birliklerinin genel kurullar ı bu birli ğe dahil kooperatifler birliklerinin genel kurulları tarafı ndan seçilecek temsilcilerinden kurulur.
Kooperatifler birliklerinin yönetim kurullar ı üyeleri merkez birlikleri genel kurullar ına
üye seçilebilirler.
DEC! Ş TIRILMI Ş Ş EKLİ VE GEREKÇE

MADDE 19— 1163 Say ılı Kooperatifler Kanunun 76.nc ı maddesine aş a ğıdaki fıkra eklenmiş tir.
"Ayn ı çalış ma konular ı na sahip kooperatiflerin birden fazla Merkez Lirli ği kuramazlar.
GEREKÇE : Ayn ı çalış ma konuları na sahip kooperatiflerin birden fazla Merkez Birli ği
kurmak suretiyle rekabete dü ş meleri ve ekonomik yönden güçsüz hale gelmeleri önlendi ği
için sıhhatli bir şekilde te ş kilatlanmalar ı temin edilmi ş olacakt ır.
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YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLI

A) DA Ğ ILMA SEBEPLER/ :
Madde 81— Kooperatif :
1. Anasözleşme gere ğince,
2. Genel kurul kararıyla,
3. İ flasın aç ılmasıyle,
4. Kanunlarda öngörülen di ğer hallerde, Ticaret Bakanl ığının ve yap ı Kopperatiflerinde
Ticaret Bakanl ığının veya Imar ve Iskan Bakanl ığının mahkemeden alacağı karar üzerine,
5. Di ğer bir kooperatifle birle şmesi veya devralması suretiyle, da ğılır.
Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmedi ği taktirle tasfiye i şlerini
yönetim kurulu yapar. Tasfiye memurlanna ve yönetim kuruluna bu görevleri dolay ısıyle
ücret verilebilir.
DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLI VE GEREKÇE
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MADDE 20– 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 81.inci maddesi a şağıdaki şekilde
değiş tirilmi ş tir.
"A) Da ğılma Sebepleri :
Madde 81— Kooperatif :
1. Anasözle şme gere ğince,
2. Genel kurul kararı ile,
3. İflasın aç ılmasıyle,
4. Kanunlarda öngörülen di ğer hallerde, ilgili bakanl ığın mahkemeden alaca ğı karar
üzerine,
5. Di ğer bir kooperatifler birle şmesi veya devral ınması suretiyle,
6. üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,
7. Amacına ulaşma imkanının kalmad ığının ilgili bakanlıkça tespiti üzerine,
dağılır.
Konut yap ı kooperatifleri, anasözle şmede gösterilen i şlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutlar ın ortaklar adına tescil edilmesiyle amac ına ulaşmış sayılır ve da ğılır.
Komit kooperatiflerinde, yap ı kullanına iznin alınmasını müteakip en çok bir y ıl içinde, ortakların kat mülkiyeti kanununa göre ferdi münasebet i şlemleri sonuçland ırılır.
Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurlar ı seçilmedi ği takdirde tasfiye i şlerini
yönetim kurulu yapar. Tasfiye kurulu üyelerine, atmay ı yapan mercii tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.
Anasözle şme ile özel bir nisap belirlenmi ş ise, tasfiye halindeki kooperatiflerin genel
kurul toplant ılarında nisap aranmaz. Kararlar oyçoklu ğu ile verilir.
Tasfiye kurulunun görevleri anasözle şmede gösterilir.
Tasfiye kurulu üyeleri tasfiye i şlerini bir an önce bitirmekle yükümlüdür.
56.ncı maddenin birinci f ıkrasının üçüncü bendi ile 62.nci madde hükümleri, tasfiye kurulu üyeleri hakk ında da uygulanır."
GEREKÇE : Üç yıl olağan genel kurul yap ılmama hali ile kooperatifin amac ına ulaşma
imkanının bulunmadığı nın ilgili bakanl ıkça tesbiti hali da ğılma nedenleri arasına dahil edilerek gayrifaal kooperatiflerin hukuki varl ıklarının sona erdirilmesi amaçlanm ış tır. Amacına ulaş amayan kooperatiflerin kötü örnek olarak bulunmas ı ortadan kaldırılmış olacaktır.
Konut yap ı kooperatiflerinin amacına ula şması halinde yap ılacak i şlemler aç ıklanarak,
konut yap ı kooperatiflerinin amaç d ışı faaliyetlerde bulunarak tüzel ki şiliklerini devam ettirmelerinin engellenmesi amaçlanm ıştır.
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Ayrıca, tasfiye halindeki kooperatiflerin genel kurullar ının yap ılabilmesi için nisap
aranmayaca ğı hükmü getirilmi ş tasfiye kuruluna seçileceklerde aranacak nitelikler belirlenmiş, saçilen kişilerin görev sorumlulukları belirtilmi ştir.

YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLİ
A) GENEL OLARAK BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKILERI :
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Madde 86— Ticaret Bakanl ığının kooperatifleri ilgilendiren ba şlıca görev ve yetkileri
şunlardır :
1. Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine, Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğine kuruluş ve organizasyonlarında yol göstermek, örgütleriyle yönetimlerinde ve
çal ışmalarında yard ımcı olmak,
2. Kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler birli ğini
teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek,
3. Kooperatiflerin, birliklerin, merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek,
4. Kooperatiflerin, bilhassa istihsale yararl ı kooperatiflerin kurulu şu, öncelikle kredilenmesi ve memleket yarar ına faaliyette bulunmalar ı hususunda ilgili bakanl ıklar ve kuruluşlar nezdindeki gerekli te şebbüsleri yapmak ve kooridinator olarak vazife görmek.
DEĞİŞ TİRİLMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE
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MADDE 21— 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 86.nc ı maddesine aşağıdaki 5.inci
bend eklenmi ştir.
"5. kooperatifler mevzuat ının uygulanmasında ve kooperatiflerle üst kurulu şlara yap ılacak desteklemelerle ilgili kamu ve sosyal güvenlik fonlar ı konusunda düzenleyici tasarruflarda bulunmak."
GEREKÇE : ilgili Bakanl ığa konut ve yap ı kooperatiflerinin yapacaklar ı ilan ve reklamlar konusunda karar alma yetkisi verilerek vatanda şların bu yolla yamlıtılıp aldatılmasının önlenmesi amaçlanm ıştır.
Ayrıca uygulamada açıklık ve yeknesaklık sağlamak amac ıyla ilgili Bakanlığa Kamu ve
Sosyal Güvenlik Fonları ile ilgili düzenleyici tasarruflarda bulunma yetkisi de tan ınmıştır.

YÜRÜRLÜKTEKİ ŞEKLİ
B) TICARET BAKANLIĞI TEMSILCILERI VE KARARLARIN YÜRÜRLÜK
Ş ARTI :
Madde 87— Ticaret Bakanl ığı, Kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri
ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğinin, genel kurul toplant ılarında temsilci bulundurur.
Genel Kurul toplant ıları Bakanlık temsilcilerinin huzuru ile aç ılır ve devam eder.
Temsilci toplantının kanunlara, anasözle şme ve gündem esaslar ı içinde yürütülmesini
denetleme ve teminle görevlendirir. Miktar ve esaslar ı Bakanlıkça tespit edilecek masraf ve
ücretlerini kar şılamak üzere lüzumlu ödenek bakanl ık bütçesine konur.
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Genel kurul kararlar ını muhtevi tutanaktan ile toplant ıya katılanları n listesi temsilciler taraf ı ndan imzalan ır. Temsilci, genel kurulda, kanun ve anasözle ş meye ayk ırı olarak al ı nan kararlar hakk ındaki görüş ünü tutunakla belirtmeye mecburdur.
Temsilcinin niteliğ i ve görevi tüzükte belirtilir.
Ancak usulüne uygun müracaat yap ıldığı halde, temsilci toplant ıya gelemez ise toplant ı
icrasın ı temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise
bir saat sonuda toplant ıya başlanır.

DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE
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YÜRÜRLÜKTEKİ Ş EKLİ
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MADDE 22— 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 87.inci maddesinin dördüncü f ıkrası aşa ğıdaki şekilde de ğiş tirilmiştir.
"Temsilciler, toplant ının kanunlara, anasözle ş meye ve gündeme göre yilrütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler. Temsilcilerden her birine birinci derecede kadrolu memur
için tespit edilen yüksek yurt içi harc ırahının bir günlük tutar ın ın iki kat ını geçmernek üzere koopratif ve üst kurulu şlarınca genel kurul öncesinde maliyet veznesine yat ınlır."
GEREKÇE : Hükümet temsilcili ği hizmetlerinin daha etkili bir ş ekilde yürütülebilmesi
için, ödenecek ücret belirlenmi ş , temsilci ücretlerinin bütçeden ödenmesi yerine kooperatiflerce Genel Kuruldan evvel ödenmesi esas ı getirilmiştir.

E) TEFTİ S VE DENETLEME :
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Madde 90— Ticaret Bakanl ığı , kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ inin i şlem ve hesaplar ını ve varlıklarını
müfetti şlere veya kooperatif kontrolörlerine denetlettirilebilir.
Kontrolörlerin seçilme ve çal ışma şekli ile görev ve yetkileri tüzükle tespit olunur.
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanl ığınca verilecek talimata uymak
zorundad ırlar.
Yap ı Kooperatiflerinde bu yetki imar ve Iskan Bakanl ığınca da kullan ılır.

DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE

MADDE 23— 1163 sayılı kooperatifler kanununun 90. ıncı maddesinin dördüncü f ıkrası
aşağıdaki şekilde de ğiş tirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmi ş tir.
"Kooperatifler ve üst kurulu şlarına kredi veren kamu kurum ve kurulu şları ile belediyeler ve ilgili bakanl ıklar; verilen kredilerin aç ılış gayesine uygun olarak kullan ılıp kullanılmadığı , plan ve projesine uygunlu ğu, teknik özellikleri ve kalite aç ısından denetlenebilirler."
"Kooperatiflerde ve üst kurulu ş larda görevli bulunanlar bu kurulu şlara ait mal, para ve
para hükmündeki kâ ğı tlara ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildi ğinde
müfetti şlere, kooperatif kontralörlerine ve kredi kurulu şlarının denetim görevlilerine göstermek, saymas ına ve incelemesine yard ımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçe ğ e uygun ve
eksiksiz olarak vermek ve do ğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler."
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GEREKÇE : İ lgili Bakanl ıkların yapaca ğı hukuki, idari ve mali denetime ilaveten kooperatif ve üst kurulu ş ları na kredi kulland ıran kurulu şlara kredilerin proje amac ına uygun
kullan ılıp kullan ılmad ığı konusunda teknik denetim yapma yetkisi getirilmi ştir.
Ayrıca kooperatiflerin denetim s ırasındaki ve sonras ındaki yükümlülükleri belirlenmi ştir.

YORTORLÜKTEK İ Ş EKLI

F) TEFTİ Ş VE DENETLEME İ LE GÖREVLEND İ RME :
Madde 91— Ticaret Bakanl ığı , tefti ş ve denetleme i şleri için kooperatifler birliklerini,
kooperatifler merkez birliklerini veya Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğini veyahut ilgili teşekkiillerle müesseseler de görevlendirilir.
Bunlar mütaallik esaslar 90 ıncı madde gere ğince haz ırlanacak tüzükte belirtilir.
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DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE
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MADDE 24— 1163 say ılı Kooperatifler Kanunun 91.inci maddesinin birinci f ıkrası aşağıdaki şekilde de ğiş tirilmiş tir.
"Ilgili bakanl ık; kooperatif üst kurulu şlarını denetleme i şleri için görevlendirebilece ği
kuruluşlara da ilave edilerek, ilgili Bakanl ığa Kooperatiflerin denetlenmesi konusunda gerekti ğinde bu kurulu şlardan da yararlanma imkan ının sağlanması amaçlanm ış tır.

YÜRÜRLÜKTEKI Ş EKLİ

A) Sİ YASİ FAALIYET YASA Ğ I :

Madde 92-- Kooperatif toplant ılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösterilemez. Kooperatif faaliyetleri siyasi maksatlara alet edilemez.
Kooperatif, siyasi partilerden veya onlara ba ğlı teş ekküllerden herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemezler, onlara maddi yard ımda bulunamazlar.
İ kinci fıkra hükümlerine ayk ırı hareket eden kooperatif kurucular ı , yönetim kurulu ba ş kan ve üyeleri ve bu fili genel kurulda vuku bulmu şsa bunu mümkün k ılan genel kurul ba ş kanı , üç aydan bir y ıla kadar hapis cezası ile cezaland ınlırlar.

DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLİ VE GEREKÇE

MADDE 25— 1163 say ılı kooperatifler Kanunun 92.nci maddesi a ş ağıdaki ş ekilde değ iş tirilmiş tir.
" A) Siyasi Faaliyet Yasa ğı
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Madde 92— Kooperatif ve üst kurulu şlar; siyasi maksatl ı veya genel güvenlik, asayi ş ve
kamu düzeninin bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif ve üst kurulu şlar faaliyetleri bu maksatla alet edilemez.
Kooperatif ve üst kurulu şlar siyasi partilerden ve te ş ekküllerden veya birinci fı krada belirtilen faaliyetlerde bulunan ki şi ve teş ekküllerden herhangi bir surette maddi yard ım kabul edemezler, bunlara maddi yard ımda bulunamazlar. Kooperatif ve üst kurulu şların yönetim ve denetim kurulları , kurulu ş larını temsilen siyasi partilerin yapacaklar ı her türlü toplantılara kat ılamazlar".
GEREKÇE : Anayasan ın 171. maddesi gözönünde bulundurularak kanundaki mevcut siyasi faaliyet yasa ğın ın kapsam ı genişletilmiş , asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik
faaliyetlerde yasak kapsam ı içerisine al ı nm ış tır.
Bu suretle, kooperatifçili ğ in Devlet nizam ını sağlamlaş tırıcı , ideolojik sapmalara yönelmeyi önleyici ve ülkemizin sosyal ve ekonomik bünyesine uygun bir tarzda geli şmesini temin etmek için kooperatiflerin siyasi maksadl ı ve genel güvenlik, asayi ş ve kamu düzenini
bozmaya yönelik faaliyetlere hiçbir şekilde kat ılamayaca ğına ait yasaklay ıcı hükümler getirilmiş tir.
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DEĞİŞ Tİ Rİ LMİŞ Ş EKLI
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MADDE 26— 1163 say ılı KooperatiflerKanununa a şağıdaki maddeler eklenmi ştir.
"Ilgili Bakanlık
EK MADDE 1— Bu kanunda geçen Bakanl ık isimleri "Ilgili Bakanl ık" olarak de ğiştirilmiştir.
İlgili Bakanl ık Deyiminden, bu kanun kapsam ındaki tarımsal amaçl ı kooperatifler ve üst
kuruluşları için Tarım Orman ve Köyi şleri Bakanl ığı , diğer kooperatifler ve üst kurulu şlar
için de Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı anlaşır.
Cezai Sorumluluk
EK MADDE 2-1. 8.inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16.nc ı maddenin be ş inci fıkrasına,
56 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve alt ıncı fıkralarına, 59.uncu maddenin dördüncü, alt ıncı ,
fıkralarına ve 90. ıncı maddenin beşinci fıkrasına ayk ırı hareket eden kooperatif ve üst kurulu ş larını n yönetim kurulu üyeleri ve memurlar ı fiilin önem ve mahiyetine üç aydan iki
yıla kadar hapis ve yiizbin liradan birmilyon liraya kadar a ğır para cezas ı ile cezaland ırılırlar
2. Genel kurulu ola ğan toplant ıya ça ğırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2.ci maddenin
dördüncü fıkrasına, 8.inci maddenin ikinci, 16.nc ı maddenin birinci fıkrasına ve 90.ıncı
maddenin üçüncü fıkrasına ayk ırı hareket eden kooperatif ve üst kurulu şlarının yönetim kurulu üyeleri, fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan alt ı aya kadar hapis ve ellibin liradan
beşyüzbin liraya kadar a ğır para cezas ı ile cezaland ırılırlar,
3. 56.ncı maddenin dördüncü f ıkrasına, 66.ncı maddeye ve 67.nci maddeye ayk ırı hareket eden kooperatif ve üst kurulu ş larının denetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine
göre bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan be şyüzbin liraya kadar a ğır para cezas ı
ile cezalandırılırlar.
4. 92.nci madde hükümlerine ayk ırı hareket eden kooperatif kurucular ı , yönetim kurulu baş kan ve üyeleri ve bu fiili genel kurulda vuku bulmu şsa buna müsamaha eden genel kurul başkan ı , üç aydan bir y ıla kadar hapis cezas ı ile cezaland ırılır.
Bu maddede öngörülen hürriyeti ba ğlayıc ı cezalar paraya tahvil edilemez.
İ lgili bakanl ı k, kooperatifler ve üst kurulu şlaının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile
memurlar ı hakk ında görevlerine ili şkin olarak işledikleri suçlardan dolay ı aç ılan kamu davalarına müdahale talebinde bulunabilir."
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GEÇ İ Cİ MADDE 1— Unvanlar ı 1.inci maddede belirtilen esasa uymayan kooperatifler
ve üst kurulu ş ları , anasözle ş me değ iş ikli ğ i yapmak suretiyle unvanlar ın ı altı ay içinde bu
kanuna uygun hale getirerek tescil ettirmek zorundad ırlar.
GEÇ İ Cİ MADDE 2— Bu kanunun yürürlük tarihinden önce tüzel ki ş ilik yapm ış olan
kooperatif üst kurulu ş ları bu kanun hükümlerine göre kurulmu ş sayılır.

EK MADDE 1— GEREKÇE : Kanun muhtelif maddelerinde geçen Bakanl ık isimlarinin
mevcut hukuki duruma uygun hale getrilmesi amac ıyla, bu ibareler "ilgi Bakanl ık" olarak
değ iş tirilmiş ve teş kilat ve teş kilat kanunlar ı ndaki hükiimler gözetilerek, ilgili Bakanl ıklar
aç ı klanm ış t ır.
Dolay ısıyla, 1984 yılında yap ılan Bakanlıkların yeniden düzenlenmesine paralel olarak

amaçlar ına göre kooperatiflerin kurulu ş ve denetimiyle hangi bakanl ığın görevli oldu ğu konulara aç ıklık getirmiştir.
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EK MADDE 2— GEREKÇE : Kooperatif organlar ının görev, yetki ve sorumluluklar ı
kanunun yürürlükteki hükümlerine yeterli aç ıklıkla düzenlenmi ş olup düzenlenmiş olduğu
hallerde de hiçbir yapt ırıma bağlanmaması nedeni ile pek çok usulsüz uygulama ilgili Bakanl ıkça tespit edilse dahi önlenememektedir. Mevcut yasal çerçeve içinde engellenemeyen
bu usulsüzlüler, ço ğunlukla önemli yolsuzlukların gerçekleştirilmesine veya gizlenmesine
vasıta olabildi ği gibi, do ğrudan suç te şkil eder nitelikte de olabilmektedir. Türk Ceza Kanununun genel hükümleri niteli ğindeki 230. ve 240. maddeleriyle kooperatif yöneticilerinin
ihmal ve suistimallerinin ili şkilendirilmesinde ise güçlükler bulunmaktad ır.
Bu sebeple, kooperatif organlar ının Kanunun muhtelif maddeleriyle belirlenmi ş olan,
görev, yetki ve sorumluluklar ı önem ve mahiyetine göre grupland ırılarak bunlara uygulamaması keyfiyeti ilave edilen ek maddelerle uygun ağırl ıkta cezai yapt ırımlara bağlanmış tır.
Ayrıca ilgili Bakanl ığa, kooperatif yönetim kurulu üyeleri denetim kurulu üyeleri ve
memurları hakkında bu görevleriyle ilgili olarak aç ılan davalara müdahil olarak kat ılma imkanı getirilerek baz ı önemli davaların takipsiz ve sonuçsuz kalmas ı önlenmeye çal ışılmıştır.
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MADDE 27— Bu kanun yay ım tarihinde yürürlü ğe girer.
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