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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 cond ı tions prevailing at that
date.
The Society changcd its neme int° the «Turkish Co-operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes ı n 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 drawn up accordingly were reviewed ani
adopted by the General Assemly et its meeting on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association ,s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operative idecs in theorectical and
practical fields, tb promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direct ı on.
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
ongages in the foilowing 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 to
write articles and books and prepare summaries of orticles 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, cssoc:otions and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislat i on and applicat ı ons, and express its opinion on
these subject either elirectly or on request.
d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-opeçative conventions.
e. Conduct lectures, courses. scminars and genercl knowledge competit ı o ı s
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
cornwith the co-operative movement concept, legislation and application and
posed of books, periodicals and brouchures in Turk ısh 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.
I. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperativo movemcnt is w:cle!y diffused, that it develops ar.d takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative
movement are instituted in the universitics, academies, schools and that Institutes
epezializing in the co-operat ı ve movement cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterprisos of existing co-operatIves
net as guide to them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving their management problems.
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Başyaz ı

KOOPERATİFÇİLİK MESELELERİ VE
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TÜRK KOOPERATİFÇ İLİK KURUMU
Dr. Kemal GÖRMEZ
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İnsanlar varolduklar ı günden beri topluluk halinde yaşamışlardır.
İ nsanların toplu ya şamay ı tercih etmelerinin sebebi kar şılaş tıkları problemleri
birlikte daha kolay ç iize bilmelerid ir .
insanoğlunun bugüne dek ula şabildiği en ideal yönetim biçimi olan devlet ictimai nizamı sa ğlayan bir kurum olarak toplu halde ya şaman ın gereklerini yerine getirmekte ve bu süreçte topluma hizmet vermektedir. Topluma hizmet verilmesi sürecinde hizmetleri devlet ad ına bazı vatanda şlar yapmaktad ır.
Tarihi geli şimi seyri içerisinde, devletin bazen çok güçlü ve toplumun bütün alanlarına hakim bir varl ık, bazen ise oldukça küçülmüş , toplum hayat ına karışmayan, sadece topluma güvenlik hizmeti sunan bir organizasyon olarak görüldü ğü bilinmektedir.
Yirminci yüzy ıldaki geli şmeler, artık devletin topluma çok fazla müdahale etmeyen sağlık, eğ itim ve güvenlik gibi hizmetler ve adalet sa ğlayan kurum olmas ı yolunda
gelişmiş , diğer toplumsal hizmetlerin, devletin d ışındaki organizasyonlar eliyle yürütülmesi yönünde görü ş ve uygulamalar güçlenmi ştir.

Bu hizmetler bazı toplumlarda yine devletin bir parças ı olan ama baz ı merkezi
iktidardan biraz daha farkl ı kurumlara, baz ı toplumlarda ise "sivil toplum" kurumları na verilmi ş tir. İş te Kooperatifçilik Kurumu da böyle bir kurumdur.
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Kooperatifçilik, ça ğım ızda önemini koruyan bir harekettir. Ülkemizde de ba ş ta
konut ve tar ım kooperatifçili ğ i olmak üzere pek çok alanda yo ğ un bir kooperatif faaliyeti görülmektedir. Kooperatille ş me ve kooperatifler kanal ıyla bazı sosyal problemleri çözme, henüz toplumları n vazgeçemedi ğ i olgulardan biridir.
Bu noktada kar şı m ıza kooperatiflerin toplum içindeki yeri, kooperatiflerin problemleri ve toplumun de ğ işen yap ısı na kooperatiflerin uyumu meselesi de ç ı kmaktad ı r.
Bu meselelerin çözümü konusunda çerçeve kanunlar ın ç ıkarılması devlet mekanizması n ı işleten hükümetlerin problemidir.Ama di ğer problemlerinin çözümünü hükümet ya da ba ş ka organizasyonlardan beklemek pek do ğru bir davran ış olarak değerlendirilemez.Kooperatiflerin problemleri,kendi kurulu şlarınca çözülmek zorundad ı r.B ıı gerçekten hareketle Türk Kooperatifçilik Kurumu da kuruldu ğ undan bu yana
Türk Kooperatifçili ğ inin meselelerini tesbit etmek ve onlara çözüm yolu bulmak konusunda faaliyetlerde bulunmaktad ır. 1930 lardan beri süren çal ış maları son y ıllarda
daha ciddi boyutlar kazanm ış tır. Bu faaliyetlerinin ba ş kalarını , bilimsel yay ı n ve seminer faaliyetleri ile zaman zaman çe ş itli konularda düzenlenen sempozyurnlar olarak sayabiliriz.
Türk Kooperatifçilik Kurumu 1989 y ılı nda da bir dizi faaliyet planlanu ş t ır. Bu
faaliyetlerden birisi 1989 y ı lı Ocak ay ın ın son haftası nda gerçekle ş miş tir. 26 Ocak
1989 y ı lı nda düzenlenen bu sempozyumun bildirilerini daha geni ş kitlelere aktarmak
ve onları n da faydalanmasm ı temin etmek için üç ayl ık Kooperatifçilik Dergimizin
bu say ı sı nı "Özel say ı " olarak ç ı karmaya karar vermi ş bulunuyoruz. Dolay ısıyla bu
say ı mızda an ılan sempozyumda sunulan bildirileri de ğerli kooperatifçilerimizin bilgi
ve tart ış maları na sunmak istiyoruz.
Dergimizin bu say ısı nda sempozyumda Dr. Sabahattin Gezer taraf ı ndan sunulan
"Tarım Sat ış Kooperatifleri Birliklerinin Avrupa Toplulu ğu Tarı m Politikası Karşı sındaki Durumu ve Entegrasyonu" isimli semineri ilek yaz ı olarak sunuyoruz. AT'
ya girme haz ı rl ıkları n ı n yo ğunla ş t ığı bu günlerde bu görü şlere ve de ğerlendirmelere
çok fazla ihtiyac ı m ız olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırız.
İ kinci olarak Engin Dikici'nin haz ırlay ıp sunduğu "Birliklerin Hukuki Yap ısı , İşleyi şi ve Destekleme Ahmları " başlıklı bildiriyi yay ınlıyoruz. Yine Rifat Ünayd ı n tarafı ndan sunulan "Tarı m Sat ış Kooperatifleri ve Birliklerinin Tarımsal Üretimi ve Tarıma Dayal ı Simayi'in Geli şmesindeki Etkileri" ba şlıklı bildiri ile Nihat Bayramo ğlu
tarafından sunulan "Tar ım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Finansman Politikas ı "
ba ş l ıklı bildirilerin okuyucular ım ızın dikkatle inceleyecekleri konular olaca ğım samyoruz.Yine Ya şar-Bağ lı tarafı ndan sunulan "Tar ım Satış Kooperatifleri ıı in Reorganizasyonu" ve son olarak ise Faik Gökdemir taraf ından sunulan "Tar ım Sat ış Kooperatifleri Birliklerinin Yurt içi Pazarlama Faaliyetleri ve İç Fiyat Hareketleri Üzerine Etkileri" konulu bildirileri yaymhyoruz. Yeni say ılarım ızda bulu ş mak üzere, sayg ılar:'..._
m ızla...
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TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİKLERİNİ N AVRUPA TOPLULUĞU
ORTAK TARIM POLİTİ KASI
KARŞ ISINDAKİ DURUMU
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Dr. Sabahattin GAZANFER (*)

AVRUPA TOPLULU Ğ U'NU KURAN
ANTLAŞ MALAR

* Avrupa Kömür ve Çelik Tophı lu ğu Antlaşması (Paris, 1951)
* Avrupa Ekonomik Toplulu ğu Antlaş ması (Roma, 1957)
* Avrupa Atom Enerjisi Toplulu ğu Antlaş ması (Roma, 1957)
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AVRUPA TOPLULUĞ U'NUN ORGANLARI
* Avrupa Komisyonu
* Avrupa Bakanlar Konseyi
* Adalet Divan ı
* Avrupa Parlamentosu
* Ekonomik ve Sosyal Komite
* Say ış tay
* Avrupa Yat ırım Bankası

AVRUPA TOPLULUĞ U'NUN ORTAK POLİ TİKA LARI
A) Ortak D ış Ticaret Politikası
B) Ortak Tarım Politikası
C) Ortak Sanayi Politikas ı
I)) Ortak Para Politikas ı
E) Vergilendirmede İ larmonizasyon
F) Rekabet Politikas ı
G) Ulaş tırma Politikas ı
H) Enerji Politikas ı
İ ) Bölgesel Politika
(*) Gazanfer Trakya Birlik Genel Müdürüdür.
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A) ORTAK DI Ş `MARET POLITIKASI
a) Ortak gümrük tarifesi
b) Toplulu ğun üçüncü ülkelerle d ış ticareti
c) Topluluk koruma tedbirleri
d) Lome sözle şmesi
a) Ortak Gümrük Tarifesi
- Topluluk d ışı ülkelere ortak gümrük tarifesi
- Yeni katılan ülkelerin gümrük tarifeleri a ş amalı olarak OGT'ne uyumlu hale getiriliyor.
- GATT ve MFA görü şmelerinde bir bütün olarak temsil
- Genelleştirilmiş preferanslar sisteminin tüm üye ülkelerce kabulü
b) Toplulp ğ'un üçüncü ülkelerle D ış Ticareti
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- EFTA ülkeleri ile tercihli gümrük düzenlemeleri
- ACP ülkeleri ile tercihli gümrük .düzenlemeleri
- Akdeniz ülkeleri ile tercihli gümrük düzenlemeleri
- Iran, Israil, Arjantin, Isviçre ile ikili ticaret anla şmaları
- Türkiye ile ( 1963'de) ortakl ı k anlaşması
c) Topluluk Koruma Tedbirleri

- üye ülkeler aras ında miktar k ısı tlamaları nın kaldırılması
- Anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri
- Ihracatta ortak kurallar
d) Lome Sözleşmesi
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- 1975'te imzaland ığında, 46 ACP ülkesi
- 1985'te yenilendi ğinde 66 ACP ülkesi
- AT malları AT ülkelerine serbestçe girebilecek
— ACP malları AT ülkelerine serbestçe girebilecek
- ACP'nin ihraç gelirlerinin dü ş mesi karşısında stabex fonunundan ödeme
C) ORTAK SANAYI POLITIKASI

Sanayi politikasına ait tedbirleri 1970 sonrasında düzenlenmeye ba ş lamış tır.
Ortak sanayi politikasında öncelikle:
- G ıda ve imalat sanayii mamullerinin ticaretinde kar şılaşılan teknik engellerin kald ırılması
- Devlet ihalelerine bütün Topluluk i şletmelerinin katılabilmesi
- Avrupa ölçe ğinde firmaların kurulması
- Geli şmeye katk ıda bulunan sektörlerin özendirilmesi
- Kriz halindeki sektörlere yard ım
Örnekler
Demir-Çelik, otomobil, dokuma ve giyim, ka ğıt ve karton, ilaç, gemi ve in ş aat sanayilerine Toplulukça yap ılan müdahaleler.
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D) ORTAK PARA POLITIKASI

- Avrupa Para Y ı lan ı (1979'dan önce)
- Avrupa Para Sistemi (EMS)
1979 yılı nda Avrupa Konseyi'nde kabul edilmi ştir.
Amaçlar ı : Avrupa paraları arasında istikrarı gerçekle ş tirmek, üye ülkelerin para politikalar ı nda iş birliğ i sağ lamak, farklılı kları asgariye indirmek
Özellikleri

a

* Parasal i ş lemler ECU'ya dayand ınlmakta
* Toplulu ğa üye her ülkenin özel durumu dikkate al ınmakta
* Merkez Bankalarındaki döviz rezervlerinin bir k ısm ı ortak kullan ıma ayrılm ış
* Her ülke paras ın ın di ğer ülke paraları karşısı ndaki dalgalanma marjlar ı smırlandırdmış tı r ( %1:2.25)
* Bir ülke paras ı nı n de ğ eri, ECU karşı sındaki sapma marj ı içinde % 75 oran ında de ğ i şme gösterdi ğ inde, o ülkenin Merkez Bankas ı piyasaya müdahale etmektedir.
ECU
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* Ödeme aracı ve hesap birimidir.
* ECU "sepet" türü bir para birimidir.
* Üye ülkelerin sepetteki paylar ı ekonomik güçleri ile orant ılı
• ECU cinsinden rezervler, Topluluk üyesi ülkelerin alt ı n ve dolar rezervlerinin % 20'sini Avrupa Parasal İş birli ğ i Fonu'na aktarılması karşılığında sa ğ lanmış tı r.
* Döner Swap Mekanizmas ı : 3 aylık sürelerle alım satı m
* ECU'nun resmi kullan ımı : Topluluk bütçesinde, gümrük tarifelerinde, istatistiklerde,
ortak tar ım politikasında
* ECU'nun özel kullan ım ı : Bankalarda ECU cinsi mevduat
• ECU faiz oran ı üye ülkelerin faiz oranlar ın ın ortalaması
* "Yesil Kur" tar ım sektöründe kullan ılmakta, farl ılık" para tanzimat ı " ile kapatı lmakta
E) VERGİLENDIRMEDE HARMONIZASYON
- 1967 y ılında KDV uygulaması
- 1977 yılında tek tlp KDV uygulamas ı
— Üye ülkelere KDV oranlann ı Topluluk standard oran ının %2.5 altı nda veya üstünde
düzenleme yetkisi
- Yeni kat ılan ülkeler için Topluluk KDV sistemine uyum süreci
F) REKABET POLITİKASI
- Toplulukta Kartel Yasa ğı
Roma Antlaş masnun 85. maddesindeki kartel yasa ğı ve ortakl ı k felsefesi ile uyu ş maz
görülen, üye ülkeler aras ındaki ticareti olmumsuz etkileyen ve ortakl ı k içindeki rekabeti engellemeye, sı nırlamaya veya bozmaya yönelik i şletmeler aras ı anlaşmalar,
birleşmeler ve uyumlaş tınlmış davran ışlar yasaklanmaktad ır.
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- Rekabet Politikas ı nda Piyasa Güciinün Kötüye Kullan ılması
Roma Antla şmasın ın 86. maddesiyle, piyasaya e ğ emen büyük i şletmelerin sahip oldukları piyasa gücünü kötüye kullanmalar ı yasaklanm ış tır.
- Kamusal Politikalar ın Düzenleni şi
* Ticari Devlet Monopolleri
* Kamusal i şletmeler
* Devlet Te şvik ve Yard ımlan Rekabet hukukuna ayk ırı olmamalıdır.
G) ULA Ş TIRMA POLİTİ KASI
Amaçları

Amaç lar
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II) ENERJI POLITIKASI
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- Topluluk içi gümiüklerde mallar ın ve ki ş ilerin serbest geçi ş hakkına sahip olmas ı
-- Ula ş t ı rma hizmetlerinin serbest bir şekilde sunulması
- Topluluk içi taşımacı lı kta iki tarafl ı kotaların kald ırlması
- Karayolu ta şı ma araçlar ı için .uygulanan milli vergilerin ve teknik şartlarının harmonizasyonu
- Havayolu ve denizyolu ula şı mı nda rekabet kurllannda harmonizasyon
- Ulaş tı rınayla ilgili di ğer konular
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- Ithal edilen enerji oran ı n ı n düşürülmesi
- Kömür endüstrisinin gerilemesinin durdurulmas ı
- Di ğ er enerji kaynaklar ı na a ğı rlı k verilmesi
- Enerji tasarrufu
I) BOLGESEL POLITIKA

Toplulu ğ un de ğ i ş ik bölgeleri aras ı ndaki yaş am düzeyi farklı lı kların ı ortadan kald ırmak
için az geli şmi ş bölgelerin kalk ı ndirılması
1) Bölgesel Kalk ınma Fonu : Bölgesel kalk ınma için kredi ve hibeler vermektedir.
2) Bölgesel Politika Komitesi: Topluluk üyelerinin bölgesel ve bölgeler aras ı politikaların ı n koordinasyonu
B) ORTAK TARIM PbLITIKASI

Amaçlar (Roma Antla ş ması , 39'ncu madde)
- Tarımda verimlili ğ i art ı rmak,
- Tarı m kesiminde çal ış anlar ı n kazancın' art ı rarak, yaş am standard ın ı yükseltmek
- Tannısal ürün piyasas ı n ı istikrara kavu ş turmak
- lhtiyaçlann karşı lannı ası n ı güven altı na almak
- ürünlerin tüketiciye uygun fiyatla ula şmasını sağ lamak

Temel Prensipler
- Tek pazar
- Topluluk ürünlerini tercih
- Ortak finansal bütünlük
Araçlar
- Fiyat politikas ı ( ortak piyasa düzeni)
- Yap ı politikası
— Ortak finansman politikası (FEOGA)
ORTAK PIYASA DUZENLEMESVNE TABI OLAN ÜRÜNLER
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Tah ıllar, pirinç, ş eker, zeytinya ğı , yağlı tohumlar ve proteinli tohumlar, kuru yemler,
tekstil hamnı addeleri, süt ve süt ürünleri, s ığır eti, tavuk eti ve yumurta, su ürünleri, meyva ve
sebzeler, meyva ve sebzelerin i şlenmesinden elde edilen ürünler, canl ı bitkiler ve çiçekcilik
ürünleri, ş arap, i şlenmemi ş tütün, tohumlar, şerbetçiotu.
Bu ürünler Topluluk tarı msal ürünlerinin %90' ını olu ş turmaktad ır.
ORTAK F İ AT POLİ TİKASI

TOPLULUK İ Ç İ
— Taban fiyat (üreticiyi korumak)
— Taban fiyat (tüketiciyi korumak)
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TOPLULUK DI Ş I
— Sınırlarda ortak gümrük politikas ı
- Topluluk içi fiyatlar, dünya ithalatta
prelevman, fark giderici vergi v.s, ihracatta restitüsyon uygulamas ı .

AYÇIÇEĞ I, SOYA, KOLZA

Fiat

Hedef fiyat (Rehber fiyat)
Müdahale fiyat ı

De ği ş ken yard ım
Dün a fi at ı

NOTLAR:
- Yard ı ma hak kazanacak miktarlar s ı nırlandırılmış tır.
-- Bu miktar ı n üzerindeki rekolte için yard ım miktarında indirim
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İ THALATTA
— Topluluk piyasası n ı rahatsız etmedi ğ i sürece prelevman yok
IIIRACATTA:
- Ihtiyaç fazlas ı için ihracat iade ödemesi var.
PAMUK
Rehber fiyat
Asgari fiyat
Değ i ş ken ç ırç ırlama yard ımı

NOTLAR:
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Dünya Fiyatı

— Ç ırç ırlama yard ı m ı maksimum miktarla s ı nırlandırılm ış
—Bu miktarın üzerindeki rekolte için yard ımda indirim
—Ithalat ve ihracatta k ısı tlama yok
KURU ÜZÜM, KURU INCIR
(i şlenmi ş meyve ve sebzeler)

Asgari al ım fiyatı

Proses yard ımı

pe

Dünya fiyat ı

NOTLAR:

— Proses yard ımı , üreticilerden asgari al ım fiyatıyla alım yapan firmalara veriliyor.
— Bazı ürünlerde miktar k ısı tlaması

Ithalatta:
— Ç.K. Czümde asgari ithalat fiyat ı ve fark giderici vegi uygulamas ı
Ihracatta:
Stok fazlas ı halinde ihracat iade ödemesi
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ZEYTİNYAĞ I
Fiyat
322.56 ECU/100 kg Üretici hedef fi yatıı
Üretim yard ımı 70.95 ECU/100 kg.
216.24 ECU/100 kg Müdahale fiyat ı
Tüketim yard ımı 77.00 ECU/100 kg.
177.5 ECU/100 kg E şik fiyat
174.61 ECU/100 kg Temsili piyasa fiyat ı
PRELEVMAN
Dünya fiyatı (CIF)
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Niı
NOTLAR 1) 1987/88 y ılı değerleridir
2) Garanti edilen maksimum miktar 1.350.000 ton'dur
İTHALATTA:
—Dünya fiyat ı CIF ile E şik fiyat arasındaki fark prelevman olarak al ınmakta
IHRACATTA:
—Dünya fiyatlarıyla satış yapabilmek için restitüsyon (ihracat iadesi)
FEOGA HARCAMALAR'

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Garanti Bölümü

Yönlendirme Bölümü

pe

Y ıllar

324
8 673
403
10 441
603 11 315
576
11 141
650
12 406
728
15 920
18 372
676
720
19 843
22 137
773
847
22 988
FEOGA HARCAMALARININ ARTI Ş NEDENLERI

(Milyon ECU)
'I oplam Harcama
8 997
10 844
11 918
11 717
13 056
16 648
19 048
20 563
22 910
22 835

—Piyasa düzenlemesine konu olan ürünlerin kapsam ındaki artış

—Topluluğun büyümesi
—Tarımsal üretimdeki art ış
—Tarımsal politika kararlan, ürün fiyatlanndaki art ışlar
—Dünya fiyatlarındaki deği şiklikler ve döviz kurlanndaki dalgalanmalar
-- Baz ı tarımsal harcamalar (Lome Antla şması )
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FEOGA HARÇAMALARININ
TOPLULUK BOTÇESİNDEKI PAYI

Yıllar

Garanti Bölümü
Payı

Yönlendirme Bölümü
Payı

(%)
Toplam
FEOGA pay ı

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

76.3
72.7
69.4
61.4
59.9
63.7
67.4
70.3
62.9
63.6

2.9
2.8
3.7
3.2
3.2
3.0
2.5
2.5
3.2
2.3

79.2
75.5
73.1
64.6
63.1
66.7
69.9
72.8
65.1
65.9
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TOPLULUĞUN KENDI KAYNAKLARI
1971 yılından sonra Topluluk tamamen kendi kaynaklar ı ile finanse edildi. Bu kaynak.
lar;

-- Gümrük vergileri
- Di ğer vergiler (Prelevmanlar, fark giderici vergiler v.$)
- Şeker ve izoglükoz vergisi
- KDV hissesi (% 1.4)
-- Muhtelif gelirler
- Ortak sorumluluk vergisi

pe

TOPLULUK GELIRLER!

Gümrük vergileri
Normal fonlar ve şeker ver.
KDV hissesi
Finansman katk ıları
Kendi kaynaklar ı toplam ı

1983

1984

1985

1986

6 392.3
1 747.5
9 187.8
151.4

6 815.3
2 227.8
12 000.5
197.0

6 988.7
2 295.1
13. 699.0
217.7

7 960.8
2 436.3
14 372.1
222.5

8 310.1
2 179.1
15 218.9
260.9

8 173.0
2 287.0
22 223.4
210.1

8 396.7
3 202.5
23 433.0
211.6

14 479.0

21 240.6

23 200.5

24 991.6

25 969.0

32 893.5

35 243.8

FEOGA - GARANTI BÖLÜMÜ GIDERLERI
- Topluluk d ışı ülkelere yap ılan ihracatta ödenen iadcler
- Iç piyasaya yapı lan müdahaleler
Birinci kategori müdahale (Üretim yard ımı , proses yard ımı)
İ kinci kategori müdahale (müdahale alı mı)
- Telafi edici giderler
Toplulu ğa katılmayla ilgili
Kur kayıplarıyla ilgili
12

(Milyon ECU)
1987

1982

1981

FEOGA YONLENDIRME BÖLÜMÜ GIDERLERI

Finanse edilen Konular:
- Tarımsal ürünlerin i şlenmesi ve pazarlanması için
- Çiftliklerin modernizasyon için
- Dağ lı k ve tepelik bölgeler ile mahrumiyet bölgelerinde yap ılacak tarım için
- Mahrumiyet bölgelerinde sulama için
- Ş arapç ılı kla ilgili bağlar için veya ba ğ cılığın diğer ürünlere yönlendirilmesi için
- Su ürünleri ve bal ı kç ılığın geliştirilmesi için
- Üretici grupları nın oluş turulması için
- Baz ı tarımsal faaliyetlerin yeniden yap ılaşması için
Harcamalar FEOGA tarafı ndan hak sahibine do ğrudan veya ülke kanal ıyla (dolaylı ) olarak yap ılmaktad ır.
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FEOGA YÖNLENDIRME BÖLÜMÜ HARCAMALARI

Dolaylı Harcama

Toplam

1986

1964-1986

1986

9,410
7,687
71,395
66,312
130,557
49,666
49,259
1,834
9,608
• 65,081

274,831
231,701
1466,573
522,522
86,490
1.878,065
681,439
2.425,254
31,289
346,408
32,818
1.126,450

15,949
23,398
104,122
139,549
86 490
214,342
79,007
154,990
1,834
22,124
32,818
103,778

460,809

9,103,840

987,401

Doğrudan Harcama
1964-1986

1986

1964-1986

Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İ spanya
Fransa
Irlanda
İ talya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Ingiltere

195,441
117,764
770,983
300,261
86,490
1028 075
249,719
2.036,947
11,488
215,804
32 818
342,240

6,539
15,711
32,727
73,237
86,490
83,785
29,341
105,731
12,516
32,818
38,697

79,390
113,937
695,590
222,261
849,990
431,720
388,307
19,801
130,604

Toplam

5,388,030

517,592

3,715,810
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Üye Ülkeler

784,210

(m ECU1

Not: nı ECU = milyon ECU
MÜDAHALE ORGANLARI
Ortak tarı m politikası n ı n üye ülke baz ı nda uygulaması ile görevlendirilen kurulu şudur.
Genellikle üye ülkelerin Tarı m Bakanlığı 'na ba ğ lı olarak faaliyet göstermektedirler.
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Yapt ığı I şler
Ithal lisansı vermek
Ilıracat lisans ı vermek
İ thalatta prelevman, fark giderici vergi v.s. almak.
'Ihracatta iade ödemesi yapmak
Müdahale al ımlarıyla ilgili i şlemler
Kur kay ıplarını telati giderleriyle ilgili' i şlemler
AVRUPA'DA TARIMSAL KOOPERATIFÇILIK
Üye ülkelerde kooperatiflerle ilgili yasalar farkl ı
- Almanya, Irlanda ve Hollanda'da her türlü kooperatiflerle ilgili tek bir kanun
- İ ngiltere'de münhasıran kooperatiflerle ilgili kanun yok
- Fransa'da tar ı msal kooperatiflerle ilgili yasal düzenlemeler ve özel kurallar var
- İ talya'da kooperatif kanunu medeni kanunun bir parças ı
- Lüksemburg'ta kooperatif kanunu sadece tar ımsal kooperatifleri ilgilendirmekte
- Yunanistan'da 1979 y ılı nda yeni bir tarımsal kooperatif kanunu ç ıkarılmış
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GELECEKTE ORTAK B İ R KOOPERATIF YASASININ ORTAYA KONMASI MUHTEMEL
AVRUPA TOPLULUĞ U POLİTİKA VE YASALARININ TARIMSAL
KOOPERATİ FLER ÜZERİNDEKİ ETKISI

pe

- Roma Antla şması nda tarı msal politikanın ana hatları çizilmesine ra ğ men, öngörülen
amaçlara ulaş mada büyük katk ıları olacak olan ve üreticilerin uzant ısı kabul edilen KOOPERATİ FLER bu antlaşmada ismen zikredilmemi ş tir.
- Fırsat ve rekabet e ş itli ği çerçevesinde di ğ er özel te şebbüs kurulu şları na nazaran kooperatiflere önemli bir ayncal ı k tan ı nmamakta
- Topluluk'ta piyasa yap ılaşması yanısıra, ürünlerin piyasa beklentisi do ğ rultusunda üretilmelerini sağ layacak üretici birliklerinin olu şturulması teşvik edilmekte
- 1981 yılı ndan sonra, Topluluk tarı m politikalann ın olu ş turulması nda kooperatiflere
daha fazla dan ışıld ığı ve bu kooperatiflere daha fazla önem verildi ğ i anlaşılmaktad ır.
AT'DA TARIMSAL KOOPERATİ FLERİN GENEL ÖZELLIKLERI
Tarımsal kooperatiflerin yap ısı konusunda, tüm topluluk üyesi ülkeler için geçerli olabilecek husus, bu kooperatiflerin tamamen ba ğımsız, devlet müdahalesi olmaks ız ın, ortaklann ı n ç ı karları n ı korumakla görevli, kendi kendilerine yard ım, kendi kendileri!' sorumlu ve
kendi kendilertne yönetme prensipleri do ğrultusunda i şleyişe sahip k ılı nm ış olmaları d ır.
AVRUPA TOPLULUĞ UNDA TARIMSAL KOOPERATIFLERIN TEMSILI

- COGECA (Comite General de La Cooperasyon Agricole de la CEE) taraf ı ndan olmaktad ı r.
- Bu kurulu ş Toplulu ğun ortak tarım politikası ile ilgili kararlannda, tarımsal ürün fiyatları nın belirlenmesinde ve ilgili birçok faaliyetlerde söz sahibidir.
- COGECA, ortak tarı m politikası ile ilgili kararların alınması nda ve bu kararlar ı n uygu14

lama ayrı ntıları n ın belirlenmesinde Avrupa Toplulu ğu Tarım Üreticileri Komitesi (COPA) ile
i ş birli ğ i içindedir.
— Toplulu ğ a katılan yeni üyelerin ulusal düzeydeki en yetkili kooperatifler federasyonu
COGECA'n ın üyesi olmaktad ır.

COPA/COGECA TESKILATLANKA SEMALARI

COPA/CQGECA
MU ş terek
Sekreterlik

Baş kan

Ba şkan

Ba ş kanlı k

Ba ş kanl ı k

s ı k s ık biraraya gelirler

Genel Uzmanlar]

Genel Ekonomik Komite

COGECA
Çal ış ma Gruplar ı

(COPA Çal ışma Gruplar ı
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COPA Çalışma Gruplar ı ,
Uzman Seksiyonlar ı ve Kuruluş lar

COGECA Uzman. Komiteleri

COPA/COGECA
MUş terek
Çal ışma Gruplar ı
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COPA/COGECA'NIN AVRUPA TOPLULUĞUNDA TEMSILI

COPA/COGECA

Illr ----- ...
,-......_

KOMISYON

AVRUPA
:PARLAMENTOSU:

1.4

İ

Muhtelif
Ürünler
için
Tavsiye
Komitesi

liır

411

Zorunlu Tav ı r
Bildirme

10>r

Teklif

1J5
BAKANLAR
KONSEYI

;

Ekonomik ve
Sosyal Komite

ı

..111

GörU şme
KonsUltasyon

o

Tavaiy

O

Uye
Ülkeler

Karar

111›

Tav ı r

Tav ı r Bildirme th.
""

Teklif
Yönetim

Yöneten-"Jtis.L1>

►

L ------

Karar

Uygulama
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INGILTERE'DE INCELENEN TARIMSAL KOOPERATIFOLIGIN ANA HATLARI
Kooperatif olman ı n özel yararlar ı
- Özellikle pazarlama faaliyetleri için hükümetten ve FEOGA'dan hibe ş eklinde yard ım
- Kooperatifin kulland ığı gayrimenkul de ğ erler için emlak vergisinden muafiyet
-- Piyasadaki baz ı ürün fazIal ı klannı n geri çekilmesi masraflar için kooperatiflere AT tarafı ndan parasal katk ıda bulunulmas ı
- Kooperatifler için kurumlar vergisi organlannda indirim.
Tarımsal Kooperatifin Kurulmas ı Koşulları
- lin az 7 üreticinin biraraya gelmesi
- Ana sözle şmenin düzenlenmesi ve kabulü
- Ürün teslimat ı için taahhüt
Kooperatiflere Ortakl ı k Koşulları
Hisse senedi satı n almak (asgari 100, azami 10 000 sterlin)
Çiftçilikle u ğ raşmak
Kooperatifin faaliyet sahas ı içerisinde ikamet etmek
Kooperatif yönetimince belirlenen ürün teslimat sözle şmesini imzalamak
Hakiki ve hükmi ş ah ıslar da (örne ğ in şirketler) kooperatife ortak olabilmektedir.
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-

Seçme /Seçilme Haklar ı

- Her ortağı n elindeki hisse senedi miktanna bak ılmaksız ı n seçimlerde bir oy hakk ı vard ır.

- Iler ortak kooperatif anasözle ş mesinde belirlenen Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu gibi görevlere seçilebilme hakk ına sahiptir.
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Yönetim Kurullar ı

- Genellikle 9 -12 üyeden olu ş maktad ır.
- üyelerin 1/3'ü her y ıl yenilenmektedir. Tekrar seçilebilme haklar ı vard ır.
- Birden çok ürün veya i ş kolunda hizmet gören kooperatiflerin sadece bir Yönetim Kurulu vard ır.
- Yönetim Kurulu ba ş kan ı üretici ortaktır.
Genel Müdür

- Genellikle d ış arı dan profesyonel yönetici olarak 5 -10 y ıllı k sözleş melerle getirilmektedir. Istihdam yetkisi ve ko şulları Yönetim Kurulu taraf ından belirlenmektedir.
- Genel Sekreter de Yönetim Kurulunca atanmaktad ır.
- Di ğ er personelin tümünün istihdam şartları Genel Müdüre aittir.
Genel Kurullar
- Kooperatiflerin en yetkili organ ıd ır.
- Yönetim Kurulu'nu görevden alabilir.
- Genel Kurullar çok az say ıda (%10 civar ı nda) ortakla toplanmaktad ır. İ lk toplantı için
bile çoğunluk aranmamaktad ır.
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- Genel Kurullarda politik ve etnik tart ış malara girilmesi yasaklanm ış tır.
- Seçimlerde aday olacaklar ın Genel Kurul toplant ı tarihinden en az 21 gün önce adaylı kların ı n duyrulmas ı gereklidir.
Denetleme
- Yeminli murakıplı k
-- Y ı llı k raporların tescil merciine gtinderilme zorunlulu ğu
- ihtilafları n halli için arabulucunun resmi makamlarca görevlendirilmesi, sonuç almamaması halinde yerel mahkemelerin devreye girmesi
— Ortaklar taraf ından kooperatifin tüm i şlemlerinin incelenmesi için müfetti ş istenebilir.
Kgır Da ğıtım ı

a

Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul onay ıyla olur. Ancak Genel Kurul teklif edilen
Ur dağı tı m organları n' artı ramu, azaltabilir.
Kâr dağı tı mı nda izlenen s ı ra :
- Ortakları n hisse senetlerine belli oranda faiz verilmesi
- Artan mebla ğ dan, ortaklara kooperatifle yapt ı kları alış-veri ş oran ında dağıtılması
- Çalış anlara prim verilmesi
- İ lı tiyatlara aktarmak
ürün Alımları , Alı m Fiyatlar ı , Ödemeler

cy

- Teslimat taahhütleri
- Alı m fiyatları
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* "Havuz" yöntemi, taksitli ödeme
* Kesin fiyat
- Ödemeler
ürün AT destekleme kapsam ı nda ise
Ürün AT destekleme kapsam ı nda de ğil ise

AT İ LE ILGILI ÖNERILER

i) AT'nun ortak politikalar ı içerisinde en önemli konuma sahip olan ortak tar ı m politikası Türk tarım sektörünü ve tarama dayal ı ihracat sektörünü yak ından ilgilendirMektedir.
Herş eyden önce bu politikan ın esasları nın ve uygulama ayrı ntıları n ın çok iyi bilinmesi ve s ı k
sı k gündeme gelen de ğ i şikliklerin de yakından takibi zorunlu görülmektedir.
ii) AT'nun ortak tar ı m politikasın ın en etkili arac ı Olan piyasa düzenlemeleri ile, ürün baz ı nda Topluluk içinde ve d ışı nda uygulanan mekanizmaları n bilinmesinde, ihracatç ı kurulu ş larımız, tarı m sat ış kooperatifleri birliklerimiz, kamu sektörü yetkililerimiz ve ilgili di ğ er kurum ve kurulu ş lar aç ısından büyük yarar vard ır. Bu yararlar özellikle;
AT'na yönelik ihracatta pazarlama ve fiyatland ırma stratejilerinin olu ş turulmas ı nda,
— üçüncü ülkelere (AT d ışı ülkeler) yap ılacak ihracatta, AT ihracatç ısı ile rekabete dü şülen ürünlerde (örne ğ in zeytinya ğı, üzüm, incir gibi) AT'nun ihracat te şvik unsurları n ın bilinmesi halinde, rekabet edilebilecek fiyatlar ı n hesaplanmasında veya bu tür fiyatlara imkan sa ğ layacak te şvik unsurların ı n ihracatç ılanmıza sa ğ lanması nda,
17

Oreticilerden ürün al ım fiyatları n ın belirlenmesinde,
— AT'na uyum sürecinde al ı nması gerekli önlemlerin ve yap ılması gerekli yeni düzenlemelerin olu ş turulmas ı nda, ortaya ç ıkmaktad ır.
iii) Ortak tar ım politikası nı n temelinde tarımsal üretimin desteklenmesi yatt ığından,
mevcut destekleme politikalanm ız ın revize edilmesi ve bu politikalar ın AT'daki destekleme
politikaları na benzer niteliklere yönlendirilmesi,
iv) Ortak tarım politikasın ı n piyasa düzenlemelerinde üretici aç ısından do ğrudan ili ş kili
olan miida,hale al ımlarını yapacak kurumların olu ş turulması veya mevcutlar ın bu görevleri
üstlenebilecek ş ekilde tedricen te ş kilatlanabilmelerine ili ş kin plan ve pro ğramları n yap ılması.
v) Tam üyelik görü ş melerinde, Topluluk yetkileriyle ylirütülebilecek müzakerelerin, ülkemezin tar ım sektörünün ç ı karları n ı koruyacak şekilde sürdürülmesi bak ım ından, bu konularda bilgili, deneyimli ve müzakereci uzmanları n yer alacağı ekip ve heyetlerin ş imdiden olu şturulması ,
vi) Türkiye'deki tar ı msal ürün fiyatlar ı , AT'na üye ülkelerdeki fiyatlara göre nisbi olarak
düşük kalmaktad ır. Tam üyelik aş amasına kadar bu fiyat dengesizli ğ inin önemli ölçüde giderilmesi gerekecektir Ba ş ka bir deyi şle, Türkiye'de dü şük seyreden birçok tar ım ürününün fiyatların ın AT seviyesine yaklaş tınlması için (di ğ er sektörlerde yeni dengesizliklere yol açmadan) yap ılması gerekli i şlerin incelenmesi ve de ğ erlendirilmesi.
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TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE BIRLIKLERIYLE ILGILI ÖNERILER
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i) Toplulu ğa üye ülkelerin tarımsal kooperatiflerinde devlet müdahalesi kesinlikle bulunmad ığı ndan, ortak tarı m politikası n ın serbest piyasa mekanizmas ı esaslanyla uygulanmas ında
engel olarak görülecek devlet müdahalesinin, tar ım satış kooperatifleri ve birliklerinden kald ırılması , tam üyeli ğ e geç iş ten veya ortak tarım politikasıyla elde edilebilecek yararlar ın Türk
tarım sektörüne tan ınması ndan önce talep edilecektir Bu itibarla, bu tür kooperatif ve birliklerin Topluluk üyesi ülkelerdeki esaslara göre faaliyet göstermelerine imkan verecek düzenlemelere kavu ş turulmalan.
ii) ülkemizdeki t.s kooperatifleri ve birlikleri zaman zaman destekleme görevini de üstelenmekte olduklar ı ndan ve bu destekleme görevi dar anlamda AT'daki müdahale organlar ınca
gerçekle ş tirilen müdahale al ımlan ile sı nırlı olduğ undan, tam üyelik halinde bu tür kooperatif
ve birliklerin müdahale al ı mlan yapmalar ı mümkün olamayacak, ancak üreticinin kooperatifine teslim etti ğ i ürünler piyasa ş artları elveri şli olmadığında ve o üründe Topluluk'ta müdahale alımları yapılmad ığı takdirde, kooperatifçe organ ına teslimat yap ılabilecektir. Bu nedenle,
rantabl çal ış mayan ancak destekleme görevlerini üstlenmeleri nedeniyle ş imdiye kadar bu verimsiz çalışmaları gizlenmi ş veya aç ığa ç ı kmış olan birçok kooperatif ve birli ğ in, uzun vadeli
bir program çerçevesinde verimli ve karl ı çalışmaya yönelecek önlemleri almalann ın sağlanması ,
ili) Yukarı daki görü ş ler paralelinde ortaya ç ıkan sonuca göre, destekleme görevi ile kooperatif faaliyetinin birbirine kar ış tırılmaması , destekleme (müdahale) organ ının tamamen
devlet bünyesinde veya denetiminde i ş letilmesi konularının değerlendirilerek uygulamaya geçirilmesi.
iv) Topluluk bünyesinde halen türk üye ülkelere uyarlanabilecek bir tar ımsal kooperatif
kanunu geli ş tirilememi ş tir.Tam üyeli ğe geçi şe kadar böyle bir kanunun ortaya ç ıkması halinde ve bu kanuna uygun yasal ve yap ısal düzenlemelerin gerçekle ş tirilmesi zorunlu olacak ise
ku ş kusuz bu do ğ rultuda hareket edilmesi gerekecektir. Aksi takdirde, (i) maddesinde belirtilen ve bünye ınize en uygun olacak (AT mevzuat ı na da ters dü şmeyecek) yasal ve yap ısal düzenlemelere geçilebilmesi için 3186 say ılı kanunun revizesi zorunlu kooperatiflerle ilgili yasalarda, ülkemizdeki t.s. kooperatifleri ve birliklerinin daha verimli ve karl ı çalışmasına imkan
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verecek, aynı zamanda kooperatifçilik ruhunu kuvvetlendirecek birçok hüküm bulunmakla
ise de, bölme bir revizyona gidilme durumunda veya daha önceden İ ngiltere d ışındaki üye ülkelerin de tar ımsal kooperatiflerinin (özellikle tar ımsal ürün pazarlanmas ıyla ilgili kooperatiflerin) hukuki yap ılarının ve çalışma şekillerinin ayrıntılı olarak incelenmesi.
v) Ayni çatı altında birden çok ürünle i ş tigal eden birliklerimizin (Tari ş gibi) birlik yönetim kurulları , genel kurulları, kooperatif ve yönetim kurullar ı ve genel kurulların ın ayrı ayrı
olmalarının yaratt ığı idari güçlerin fazlal ığı nedeniyle, bu tür kooperatif ve birliklerinin birleş tirilmeleri ve tek yönetim kurulu hatta herbir ü ıiin hesab ımı-1 (kâr/zarar durumunun) ayn
ayrı tutuldu ğu tek bir bilanço, dolay ısıyla tek genel kurul esas ına kavu şturulmalan için gerekli çalışmaların yapılması , gerekti ğ inde 3186 sayılı yasan ın ilgili maddelerinin buna imkan
verecek şekilde değiş tirilmesi.
vi) Topluluk üyesi ülkelerin büyük ço ğunlu ğundaki kooperatifler siyasi politikalardan
arı nd ırılm ış , tamamen ticari kimlikle görev yapan kurulu şlar niteli ğinde görülmektedir, ülkemizdeki kooperatif ve birliklerde bu düzeye ula şmanın güçlükleri bilinmekle birlikte, bu
anı aç do ğrultusunda yap ılacak i şlemler ve alınması gerekli önlemlerin titizlikle incelenmesi
ve uygulanmaya konulması ,
vii) Üretici ortak ile kooperatif aras ında ürün teslimat taahhüdünü de kapsayacak bir sözle şmenin yapılması , bu sözle şme gere ğ inin ortak taraf ından yerine getirilmemesi halinde belli
müeyyidelerin kesinlikle uygulamaya konulması (3186 sayılı yasanın ilgili hükümlerinin buna
göre düzeltilmesi).
viii) Kampanya dönemlerinde, kooperatif ve birlikleri bask ı altı na sokan büyük finans
man ihtiyacı nın asgariye indirilcbilmesi için orta ğın ürün bedellerini taksitli olarak almalar ını
sağ layacak düzenlemelere gidilmesi için alternatiflerin incelenmesi,
ix) Türkiye'deki kooperatiflerin ürün al ım, ödeme ve satış ile ortakla ili ş kiler konuları nda, İ ngiltere'de gözlenen, "piyasa ş artları içerisinde ve piyasaya uygun" politikalar ın adapte
edilmesine özen gösterilmesi, "avans" fiyat sisteminin getirilmesi ve bu fiyat ın piyasa fiyatları seviyesinde tesbit edilmesi, piyasa ş artlarının değ i şmesine bağ lı olarak bu avans fiyat ı n
revize edilmesi.
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Yukarıda yer alan önerilerin bir k ısmı kolayca uygulanabilecek nitelikte olmas ı na karşın
diğ er bir k ısmı ise uzun vadeli bir çal ışmayı gerektirmektedir.
Türk tarım sektörünün Arna entegrasyonunda önemli görev ve sorumluluk üstlenecek
kurulu ş lar arası nda tarım satış kooperatifleri ve birlikleri de yer almaktad ır. Ş imdiden görünen uzun vadeli ve güçlüklerle dolu bu yolun ba ş arıyla geçilebilmesi için bu kurulu ş ların yönetinı ve karar organlar ı yanısıra ve herşeyden önce bu kurulu şların vücut bulmas ını sağ layan
ve idari kontrolünü elinde tutan üretici ortaklann siyasi politikalardan ar ındırılmış inançlı,
bilgili ve yapıcı gayretleri gereklidir.
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Türkiye'de tar ı m üreticilerinin kooperatifle şme hareketi, büyük önder Atatürk'ün direkfleriyle haz ı rlanan ve 1935 y ı l ı nda kanunla ş an 2834 Sayılı Tarım Sat ış Kooperatifleri ve
Birlikleri Hakk ı nda Kanun ile yasal zemine oturtulmu ş ve disiplin altına alınmış tır.
Kanun'un 3'üncü maddesinde yer alan amaçlara bakt ığımızda gerek kooperatiflere, gerekse birliklere, tar ı m ı n geli şmesi konusunda önemli görevlerin verildi ğ ini görmekteyiz. Bu
madde de;
- Ortakları n ürünlerine devaml ı sürüm ve al ıcılar bulmak,
- Lüzumunda bu ürünleri hammadde olarak i şlemek ve böylece elde edilen maddelerin
sat ışı n ı yapmak,
—İ ç ve d ış taki arac ı lara giden kazanc ı üreticilere mal ederek, durumlar ı n ı yabanc ı ülkelerdeki üreticilere kar şı güçlendirmek,
- Piyasada diizen verici bir yer alarak, fiatlar ın zararl ı dalgalanmaları nın önüne geçmek,
ürünlerin en iyi fiatlarla sat ışın ı baş armak,
gibi hususlar bulunmaktad ır:
Tan ın sat ış kooperatifleri ve birlikleri, Kanun'un yürürlü ğe girmesinden bu yana h ızlı bir
geli ş me göstermi ş lerdir. Tari ş -Pamuk, Üzüm ve incir Birlikleri 1937 y ı lı nda, Fiskobirli k 1938
y ı l ı nda, Çukobirlik ve Kozabirlik 1940 y ılı nda, Tari ş -Zeytinya ğı Birli ğ i 1943 yı lı nda kurulu ş ları n ı tzı mamlam ış lard ı r. O tarihlerden sonra, 1946 y ılı nda Taskobirlik, 1952 y ı lı nda Antbirlik, 1954 y ı lı nda Marmarabirlik ve Gülhirlik, 1955 y ılında Tiftikbirlik, 1968 yılı nda Antalyabirli k, Güneydo ğubirlik ve Yerfiskobirlik, son olarakta 1978 y ılı nda Karadenizbirlik kurulmu ş lard ır.
Bugün, 21 Birli ğe bağ lı 420 tar ı m sat ış kooperatifinin 600.000'den fazla kay ı tlı üretici
ortağı bulunmaktad ır. Kanun, bu kooperatiflere ortak olmayan üreticilere de hizniet verme
imkan ı sağ lad ığından, kooperatif ve birliklerin bir milyonu a ş k ın üretici ailesinin ekonomik
hayat ı nda önemli yer ald ığı söylenebilmektedir.
1935 yı lında yürürlü ğ e giren 2834 Say ılı Kanun, 30.4.1985 tarih ve 3186 Say ılı Kanun
ile baz ı de ğ i ş ikliklere tabi tutulmu ş ve Ülkemizin geli şen sosyal ye ekonomik yap ısına uygun
hale getirihni ş tir. Yeni kanunda, kooperatif ve birliklerin daha önce belirtilen asli fonksiyon- •
ları ncla herhangi bir de ğ i ş iklik yap ı lmamış , ancak bu kurulu şların daha verimli çal ışmalarına
imkan verecek düzenlemelere gidilmi ş tir.
3186 Say ıl ı Tarı m Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri Kurulu şu Hakk ında Kanun Hükmünde Kararnamenin De ğ i ş tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile birlikte Bakanlar Kurulu'nun
20.3.1985 tarih ve 85/9282 Say ı lı Karar ı ile 238 Say ılı Kanun Ilükmündeki Kararnameye göre haz ırlanm ış olan Tarı m Sat ış Kooperatifleri ve Tar ım Satış Kooperatifleri Birlikleri Anasözleş meleri yeniden düzenlenmi ş tir.
x. Engin Dikici , Sanayi tye Ticaret Bakanl ığı Te şkilatlandırma Genel Müdürlüğü Daire Başkanıdır.
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Gerek 3186 Say ılı Kanun ve gerekse Anasözle ş melere göre, kooperatif ve birliklerin organları ; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'ndan olu şmaktad ır.
- Genel Kurullar: Kooperatiflerin ve birliklerin en yetkili organlar ı genel kurullar olup,
burada al ı nan kararlar, anasözle şmelerde gösterilen süre içerisinde yetkili Makam ı n onay ı ile
kesinle ş mektedir. Süresi içerisinde onaylanmayan veya reddedildi ği bildirilmeyen kararlar
tasdik edilmi ş sayılmaktad ır.
- Yönetim Kurulları : Genel kurula kat ı lma hakkına haiz ortaklar aras ında seçilecek dört
üye ile, kooperatif müdürü veya vekilinden te ş ekkül eder.
Birliklerde, genel kurulca temsilciler aras ı ndan seçilecek dört üye ile, genel müdür veya
vekilinden te şekkül eder.
Devlet ad ına destekleme ahmlan ile görevlendirilecek birliklerde, destekleme al ı m görevinin verildi ğ i tarihten desteklenen ürünün sat ışı n ın tamamen yap ıldığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme al ımlan ile ilgili i şleri yürütmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı , Hazine
ve Di ş Ticaret Müste ş arlığı ile T.C. Ziraat Bankas ı da yönetim kurullannda kendi mensuplar ı
arası ndan birer temsilci görevlendirirler.
- Denetim Kurullar ı : Kooperatiflerde, genel kurula kat ılma hakkını haiz ortaklar aras ında veya d ış ardan seçilecek iki üyeden te şekkül eder.
Birliklerde, genel kurulca temsilciler aras ından veya d ış ardan seçilecek iki üye ile, Sanayi
ve Ticaret Bakanl ığı ve T.C. Ziraat Bankas ı mensupları arasından görevlendirilecek olan birer
temsilciden te şekkül eder.
Eylül 1985'te Anayasa Mahkemesine, T.B.M.M.'nin 91 üyesi taraf ı ndan 3186 Say ılı Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kurulu şu Hakk ında Kanun Hükmünde Kararnamenin
De ğ i ş tirilerek Kabulüne Dair Kanunun çe ş itli maddelerinin Anayasa hükümlerine ayk ı rı oldu ğu ileri sürülerek iptal davas ı aç ılmış tı r.
iptal istemenin gerekçeleri ve Anayasa hükümlerine ayk ırı oldu ğ u iddia edilen maddeler
özetle şunlardı r;
1. Kooperatif ve birliklerin, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'nın ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bak ım ından yapaca ğı inceleme sonucunda ve bu Bakanl ığın yaz ılı izni ile kurulmas ı ,
2. Kooperatif ve birliklerin örnek anasiizle şmelerinin T.C. Ziraat Bankas ı ile Türkiye Ziraat Odalar ı Birli ğinin görüş ü de alı narak Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı tarafı ndan haz ırlanması
ve Bakanlar Kurulu'nca kabul edilmesi ile Anasiizle şmelerde yap ılacak de ğ işikliklerin de ayn ı
usule tabi olması ,
3. Genel Kurulda al ı nan kararların, anasözle şmelerde gösterilen süre içinde yetkili makamı n onay ı ile kesinleş mesi,
4. Bakanl ık ile Banka tarafından atanan denetim kurulu üyeleri ile birlik genel müdürlerinin ortaklar aras ı ndan °tanı ması ,
5. Göreve son verme i ş leminin, seçime ve tayine yetkili organlara b ırak ılmaması,
6. Kooperatiflerin idarenin talimatlar ı na uyma mecburiyetinde olmalan,
7. Ortaya ç ı kacak ihtilaflar ı n Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'nın hakemli ği ve talimatı na göre çözülmesi,
8. Kooperatif ve birliklerin; birle şmesi, ayrılması , çalışma alanları n ı n geni şletilmesi ve
daraltılması ile merkezlerinin ba ş ka yere nakli konular ında karar verme yetkisinin Sanayi ve
Ticaret Bakanl ığı 'na b ırak ılm ış olması .
. Yukarı da belirtilen maddelerin Anayasan ın değ i ş ik hükümlerine ayk ırı bulundu ğu ileri
sürülerek iptaline karar verilmesi istenmi ş tir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 26.6.1986 tarih
ve 1986/14 Say ı lı Karar ı ile 3186 Sayı lı Kanun'un yukarı da özetlenen maddelerinin anayasaya ayk ırı olmad ığı na ve iptal isteminin reddine oy çoklu ğu ile karar verilmi ş tir.
Kanun ve Anasözle ş melerde yap ılan en önemli düzenleme ise; birliklerin kurulu ş amaçları na uygun olarak kendi nam ve hesaplar ına yaptı kları faaliyet yan ı nda, Devlet ad ına Destekleme al ımlan ile görevlendirilnı eleri halinde yapacakları faaliyete ait esaslar ın da aç ı k bir
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şekilde tesbit edilmi ş olmasıd ır. Bu amaçla Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'nın 28.10.1984 tarih ve 85/229 say ı lı Onay ı ile "Tar ım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Taraf ından Yap ılacak
Devlet Destekleme Ahmlan Ile Ilgili Faaliyetlere ve Bu Faaliyetlere Ba ğ lı İşlemlere Dair
Yönetmelik" ç ı kartı lm ış tır.
Bu Yönetmelik ile; Kooperatif ve Birliklerin Devlet ad ına alı mla görevlendirilmesi, ürün
bedellerinin ödenmesi için gerekli kredilerin temini, ürün bedellerinin ödenmesi, Devlet ad ına
Destekleme al ı m faaliyetleri sonucundaki kar veya zarar durumu, di ğ er tip ve kalitelerdeki
ürün fiatlann ı n tesbiti, destekleme al ım fiatı n ın üzerindeki fiatlarla al ım ve maliyetin alt ında
satış , alı mlarla görevlendirilen kurulu ş lara verilecek hizmet komisyonu ile ortaklardan ve
ortak olmayan üreticilerden yap ılacak kesintiler belirli esaslara ba ğ lanmış tır.
Bilindi ği üzere, Devletin tarımsal destekleme politikas ı uygulaması ya da di ğer yollarla
tarıma müdahale nedenleri şu şekilde özetlenebilmektedir.
a) Tarımsal üretim do ğ a koşullarına önemli ölçüde ba ğımlı d ır. Bu durum y ıldan yıla ve
y ıl içinde üretim miktarlann ın dalgalanmasına bu da üzün fiyatlarında ve dolay ısıyla üretici
gelirlerinde büyük de ğ i şmelere yol açmaktad ır.
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b) Tarım, kendi dışı ndaki faktörlerin de ğ i ş imine kısa sürede ve kolaylı kla ayak uyduran2az. Talep de ğ işmeleri karşısı nda arzı hemen ayarlamak mümkün olmad ığı gibi teknolojik
değ i şmelerin tarı ma uygulanması da genellikle uzun zaman almaktad ır.
c) Tarı m i şletmeleri ço ğunlukla küçük, dağını k ve güçsüzdür. Buna kar şılı k tarım üreticilerine girdi sa ğ layanlar ve üreticilerin ürünlerini sat ın alanlar çok güçlü olabilmektedirler.
d) Tarımsal üretim pek çok say ıda üretici tarafından ve birbirinden habersiz olarak
yapı lmakta oldu ğundan baz ı yıllar istenmeyen üretim fazIal ı klan ortaya ç ı kabilmekte ve
bu durum fiatları n önemli ölçüde düş mesine neden olabilmektedir.
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e) Ülkenin ekonomik yap ısı , ekolojik koşullar uygun olmakla birlikte, daha önceden
üretimi hiç yap ılmayan ya da az yap ılan bir ürünün üretimini art ırmayı gerektirebilir. Bu
durumlarda baz ı ürünler için özendirici önlemler almak gerekmektedir.
Yukarda izah edilen nedenlerden dolay ı Devlet, tar ım sektörüne Destekleme ahmlan
ya da di ğ er yollarla müdahale etmektedir. Devlet Destekleme al ımlarının temelini ise tarımsal fiat politikası oluştunnaktad ır. Tarımsal fiat politikas ının baş lıca amaçları şunlard ır;
—Üretimi art ırı lması öngörülen ürünler lehine nispi fiat avantajlar ı sağ lamak ve böylece
üretimin biinyesini düzenlemek,
—Tarımsal üretimin do ğa koşutlanna olan ba ğ' ımlılığı büyük ölçüde azalt ılıncaya kadar
tarımsal üretim ve dolaysıyla tarımsal gelirlerde belirebilecek dalgalanmalan ürün fiatlanndaki
ayarlamalarla hafifletmeye çal ış mak,
—Tarım sektöründe çal ış anların gelirlerini art ırmak,
— Tüketicileri a şı rı fiat artışlarından korumak,
—Kaynakların dağılımını ve kullan ımını diizenlemek,
— Tarım sektörü ile tarım dışı sektörler aras ındaki gelir dengesizli ğ ini azaltmak.
Yukarda özlü bir biçimde belirtilen amaçlar çerçevesinde Devlet uzun y ıllardan beri
destekleme alt ınları ve fiat politikası uygulamış , tarım satış kooperatifleri ve birlikleri de
uygulanan bu politikalar içerisinde çok önemli görevler yüklenmi şlerdir.
Tarım satış kooperatifleri birliklerinin i ş tigal konularına giren ürünler itibariyle bir inceleme yap ı ld ığında, ihraç kabiliyeti olan nisbeten büyük bir üretici kesimini ilgilendiren,
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bölge ve ülkemiz için ekonomik de ğeri yüksek olan ürünlerin Devlet Destekleme al ımlanna
tabi tutuldu ğu anlaşılmaktad ır. ürünlerden baz ılarını n ise, o dönemin ekonomik ş artları
dikkate al ı narak zaman zaman Devlet Destekleme ahmlanna konu te ş kil ettikleri görülmektedir.
Son yı la kadar sürekli olarak Devlet Destekleme ahmlanna tabi olan ürünler; kütlü pamuk, fı ndık, ayçiçe ğ i, soya fasulyesi, çekirdeksiz kuru üzün ve kuru incir'dir. Devlet müdahalesinin ekonomik ş artlara göre zaman zaman gerçekle ş ti ği ürünler ise; zeytinya ğı , tiftik,
antepfıstığı, yerfıstığı, kanola, yaş ipek kozası ve bakliyat olmu ştur.
Son 10 y ılda birlikler tarafından gerçekle ş tirilen Devlet Destekleme al ımlann ın Türkiye
rekoltelerine oranlann ı inceledi ğimizde; ortalama olarak kütlü pamu ğun % 20,9'unun, fındıgın % 36,4 'ünün, çekirdeksiz kuru üzümün % 21,3'ünün, kuru incirin % 29,1'inin ayçiceginin % ve soya fasulyesinin ise % 35,9'unun tar ım satış kooperatifleri birlikleri tarafından mübayaa edildi ğ ini, konuya daha genel aç ıdan bak ıldığında ise, baz ı y ıllarda birliklerin, kütlü pamuk üretiminin % 60' ını , fınd ı k üretiminin % 80'ini, çekirdeksiz kuru üzün üretiminin % 92'sini, kuru incir üretiminin % 41'ini, ayçiçe ği üretiminin % 58'ini ve soya
fasülyesi üretiminin ise % 65'ini sat ın alma seviyelerine kadar ula şmış olduklarını görmektyiz.
1980 yılından itibaren uygulanan ekonomik politikalar çerçevesinde, özellikle Be şinci
Beş Yıllı k Kalkınma Plan ı ve Y ıllı k Programların hedef ve ilkeleri aras ında; Destekleme alımları nda bulunan kurulusların finansman ihtiyaçlar ının karşılanmasında özkaynak katk ısının
art ırı lmasına, aç ık finansmana gidilmesine ve enflasyonist bask ılar yarat ılmamasına özen gösterilmesi ön palanda tutulmu ş tur.
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Uygulanan liberal ekonomi politikas ı , kalkınma palan ve programları ile 1987/88 kampanya döneminde, tar ım satış kooperatifleri birliklerinin i ş tigal konuları na giren tar ımsal
ürünlerde destekleme kapsam ı daralt ılmaya baş lanm ış ve bu dönemde desteklenen ürün say ısı
sekize indirilmi ş tir. 1988/89 kampanya döneminde ise sadece tiftik ve kanola ürünü destekleme kapsam ına alınmış , di ğ er ürünler birlikler tarafından kendi nam ve hesapları na olmak
üzere mübayaa edilmi ş lerdir.
Tarım satış kooperatifleri birliklerinin mali yap ılarını güçlendirmek suretiyle kendi nam
ve hesaplanna ürün almalann ı n temini ve desteklenen birlik ürünleri say ısın ın azaltılması bir
geçi ş dönemini ifade etmektedir. Bu dönem içerisinde birliklerin yava ş yavaş kendi yağ lar
ile kavrulabilir bir duruma getirilmeleri ve bu durumun gerçekle şti ğ i oranda destekleme d ışı
ürün alı mlarında bulunmaları amaçlanm ış tı r.
Sonuç olarak, Destekleme politikas ın ın birlik mübayaa faaliyetlerinden ay ırdedilerek,
tarım satış kooperatifleri birliklerinin gerçek kooperatifçilik sisteminden beklenen amaca
ulaş masının sağ lanmas ı hedeflenmi ş bulunmaktad ır.
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Bugün dünyan ı n pek çok geli şmi ş ve geli şmekte olan ülkelerinde çok yayg ı n olan kooperatifler etkin bir ekonomik faaliyet kolu olarak geni ş üretici ve tüketici topluluklar ına (Grupları na) büyük hizmetler vermektedir.
•
Bugünkü Amerikan Ekonomisinin geli şmesinde bile çe ş itli konulardaki kooperatif faaliyetlerinin büyük katk ı ları olmu ş tur ve halende olmaktad ır.
Bugün Türk Ekonomisi baş lı ca üç te şebbüs gücünün hakimiyeti alt ı ndad ır.
Bunlardan birincisi özel te ş ebbüsler,
İ kincisi Devlet te şebbüsü olan Kamu Iktisadi Kurulu ş ları
üçüncüsü ise, Kooperatif te ş ekküllerdir.
Kamu ve özel sektör yan ında üçüncü bir sektör olarak hükümetlerce de kabul edilen ve
bu sebeple de di ğ er iki sektör aras ı nda ekonomik ve sosyal denge unsuru olmas ı için devletçe
desteklenmesi uygun görülen ve bu yüzden de Anayasam ız ı n 171 inci maddesiyle, Devletimize. '"Devlet Milli Ekonominin yararlann ı dikkate alarak öncelikle üretimin artt ı nlmasm ı ve
tuketici ıı in korunmas ı n ı aınaçlı yan kooperatifçili ğ in geli şmesini sa ğ lıyacak tedbirleri al ır".
görevi verilmi ş tir.
Bu göreve uygun olarak memleketimizde kooperatifçili ğ in geli ş tirilmesi kalk ı nma planlarım ızda ve y ı llı k programlarda da ilke olarak yer alm ış tır.
Bu bak ımdan kooperatifler, serbest piyasa ekonomisi içerisinde üçüncü bir sektör olarak,
gönüllü i ş birli ğ inin bir~ yönlendirme vas ı tası ş eklinde organize olmu ş bir ekonomik faaliyet
şeklidir.
Bu serbest piyasa ekonomisi içerisindeki 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. •
Çünkü, memleketimizde son y ıllarda sanayi alan ındaki önemli geli şmelere ra ğ men Türk
ekonomisi halen tar ıma bağ lı lığını büyük ölçüde korumaktad ır. K ırsal alanda ya şıyanlann büyük ço ğ unluğu ise, tar ı msal faaliyetle geçimlerini sa ğ lamaktad ırlar. Gerek k ırsal alandakilerin geçimlerini sa ğ lamak, gerekse ekonomik kalk ınmanın temel unsurunu te ş kil etme yönünden tarım üretiminin rasyonel bir yap ıya kavu ş turulması Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisidir.
üretimin rasyonelle ş tirmesini güçle ş tiren en önemli problem ise, küçük aile i ş letmeleri
say ı s ı n ı n toplam i ş letme say ı sı içinde büyük bir yekün meydana getirmelidir. Küçük i ş letmeler, uerrin1ilr ğ a art ı rına ve ürettikleri ürünleri de ğ erlendirmede sermaye imkanlanndan yoksun
oldukları gibi, ürünlerin sat ışı nda da pazara etkili olamamaktad ırlar.
Küçük i ş letmelerin girdi ve kredi ihtiyaçlar ın ın temin edilmesi, ürettikleri ürünlerin i ş lenip de ğ erlendirilerek en uygun fiyatla iç ve d ış pazarlarda sat ışı n ı n sağ lanmas ı ve dolay ısı yla bu i ş letmelerin ülkemiz ekonomisinde önemli birer varl ı k haline gelebilmeleri için Tarım
Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin etkili bir biçimde geli ş tirilmeleri gerekmektedir.
Memleketimizde, genel ekonomi içerisinde kooperatifler devletin müdahalesi olmadan,
vatanda ş ları n serbest iradesine ba ğ lı olarak gönüllü i ş birli ğ i şeklinde kurulan hür te ş ebbüsler
olmakla beraber, bu kurulu ş ları n ekonomimize yararl ı bir ş ekilde geli ş tirilmeleri için devletçe 'de desteklenip yönlendirilmelerine ihtiyaç duyulmaktad ır.
(x) R ıfat Ünayd ın, Tarı m Orman ve Köyi ş leri Bakanlığı APK Kurulu Mevzuat ve Kurulu ş lar
Daire Başkanlığındadır.
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TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE Bİ RLİ KLERİN İ N
KISA TARIHSEL GELI Ş MESI
Türk kooperatifçili ğinin tarihsel geli şmesinde hareket, tar ım kesimindeki kooperatiflerie
başlam ış tı r. Nitekim kooperatifçili ğ imizde önder olarak kabul edilen Mithat Pa ş a, Almanya
daki Reiffeisen Tar ı m Kooperatiflerini tetkik ederek, 1863'te Tut ı a',..Valiliğ i zaman ı nda Alman Schultze Deliseh kooperatiflerinin benzeri olan Memleket Sand ıkları n ı kurmu ş tur. Sonradan bunlar, Ziraat Bankas ı n ın temelini te ş kil etmi ş tir.
Daha sonra da, Atatürk'ün te şviki ile 1935 y ılı nda ç ı karılan 2834 say ılı kanunla Tarı m
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kurulmu ş tur. Bilal ı are, Tarım Sat ış Kooperatifleri ve Birliklerinin kurulu şu hakk ı nda Kanun Hiikmündeki 238 say ılı Kararnamenin De ğiş tirilerek kabulüne dair Kanunda 30.4.1985 tarih ve 3186 say ılı Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu olarak yeni şekliyle yürürlü ğ e girmi ş tir. Böylece 50 senelik bir mazisi olan 2834 say ı lı
Tarı m Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 8.11.113 ve 21 inci maddeleri hariç, di-.
ğ er hükümleri yürürlükten kald ı rılarak 3186 say ılı yeni T.S.K. ve Birlikleri Kanunu ile, kooperatiflere ülke ş artlar ı na daha uygun bir ş ekilde geli şme imkanı sağ lanm ış tır
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TARIM SATI Ş KOOPERATIFLERI VE Bİ RLİKLERİNİ N KURULU Ş AMACI:

pe

ereticiler; kar şılı klı yard ım, dayan ışma ve kefalet suretiyle mesleki faaliyetleri ile ilgili
ihtiyaçları n ı sağ lamak, ürünlerini daha iyi ş artlarla de ğ erlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amac ıyla, araları nda sınırlı sorumlu, değ i ş ir say ıda ortaklı ve deği ş ik sermayeli,
tüzel ki ş ili ğ i haiz tar ım satış kooperatifleri kurabilirler.
Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi için en az on üreticinin bir tar ım satış kooperatifleri birli ğ inin kurulabilmesi için de en az üç tar ım satış kooperatifinin bir araya gelmesi ş artt ır.
Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığın ın ekonomik ihtiyaç ve verimlilik
bakı m ı ndan yapaca ğı inceleme sonucunda ve bu Bakanl ığın izni ile kurulur.
ÇALI Ş MA KONULARI

T.S. Kooperatifleri ve birlikleri esas itibariyle,
- Ortaklar ı n ı n ürünlerinin daha iyi ş artlarda de ğerlendirilmesine çal ış mak, bu konuda
gerekli her türlü tedbiri almak,
— Ortakları n ve ortak olm ıyan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili ihtiyaçlar ın ı
karşılamak,
- Bakanlar Kurulu veya yetki verece ğ i Bakanlı k ya da, kurullarca görevlendirildi ğ inde,
üreticilerden Devlet ad ı na destekleme al ımında bulunmak,
Konuları nda çal ışırlar.
Kooperatif ve birlikler„ ancak i ş tigal konularına giren ürünlerin nitelikleri gere ğ i olarak
ve bu ürünlerin daha iyi muhafaza edilmesine, toptan ve perakende sat ış için piyasa al ış kanlı kları na uygun hale getirilmesine yönelik depo Ve ilk i ş leme hiiviyetindeki i ş letmeler ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığından önceden izin almak kayd ıyla kurabilirler.
Bu kurulu ş ları n di ğ er yatı rımları ile ilgili projeleri, i ş tirakleri ve gayrimenkul iktisapları nda, anasözle şmelerinde gösterilen de ğ erlerin üzerindekiler için, Bakanlar Kurulu veya yetki verece ğ i kurul, Bakanlı k veya te ş kilatı n kararı gereklidir.
Kooperatif ve birliklerin di ğ er çal ış ma konuları anasözle ş melerinde gösterilir.
şeklinde belirti Imi ş tir.
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T.S. KOOPERATIFLERI VE BIRLIKLERININ BUGÜNKÜ
FAALIYETLERI VE GELI Ş ME İMKANLARI

Bunun için;

cy
a

Ekonomimizin daha fazla üretken bir hale gelebilmesi, daha fazla d ış arıya aç ılabilmesi ve
rnemleketimizin zirai potansiyel imkanlann ı en iyi şekilde Türk ekonomisine kazand ırabilmesi için yukarı da da bahsetti ğ imiz üç ekonomik faaliyet kolundan, Kamu kesimi ve özel kesimin yan ında üçüncü bir kesim olarak kooperatifler ve bilhassa Tar ım Satış Kooperatifleri ve
onları n Birlikleri çok önemli görev, ve imkanlara sahiptir.
Bu bak ımdan, ülkemiz tanm ında çok önemli bir yeri olan T.S.K. ve Birliklerimiz tam bir
pazarlama kooperatifi niteli ği göstermekle ve yerine getirdi ğ i hizmetler aç ısından bütünü ile
pazarlama hizmetlerine yönelmi ş bulunmaktad ırlar.
T.S.K. ve Birliklerinin ana amaçlar ının başında; odaklarından alınan ürünlerin elveri şli
şartlarla sat ılması ve bu elveri ş li ş artları sağ layacak pazarların araş tırılıp bulunmasıd ır. Bunun içinde iç pazarlar yan ında daha çok d ış pazarlara yönelik ürünler üzerine a ğırlı k verilmesi gerekmektedir.
Genelde kooperatif ve birlikler konular ına giren ürünlerde bugün için ortalama olarak
civarı nda ihracat yapmak imkan ına sahiptirler. Gerçekte kooperatifler ve birlikler ihracatları nı gerekli pazar ara ş tırmaları yaparak önemli ölçüde art ırabilirler. Bunun içinde üretiminin öncelikle bugünkü pazar isteklerine göre düzenlenmesi gerekir. D ış pazar bulma ve bulunan bu pazarlar ı devamlı olarak elde tutabilme, ürünlerin standart ve kaliteli olarak üretimi
ve bunları n devamlı şekilde arz ı ile mümkündür. Toplu satış yapılabilmesi bak ımından özellikle pazar ihtiyaçlar ına hitap edebilme yönüyle TSK leri büyük bir avantaja sahiptirler.

ORTAK VE ORTAK DI Ş I ÜRETİ Cİ LERLE YAPILACAK KANUN' B İ R MUKAVELE
SISTEMININ GELİŞ TİRİLMESİ

pe

Toplumlarda hayat standard ı, gelir artışı ve alım gücü geli ş tikce bu geli şmelere parelel
olarak bilhassa gıda maddelerinde standart ve kaliteli mallara kar şı talep de artmaktad ır
Bu bak ımdan iç ve bilhassa d ış pazarlara taze veya i şlenmi ş olarak satılacak ürünlerin öncelikle kalitelerinin yükseltilmesi ve özellikle de g ıda sanayii için en elveri ş li tür ve çe ş itlerin
üretimi te şvik edilmelidir. Bunun içinde kooperatif orta ğı ve ortak d ışı üreticilerle kanuni
niteli ğ i olan bir mukavele sisteminin geli ş tirilmesi gerekmektedir.
Bugün üreticilerimiz isterlerse en iyi kalitede ve satandard ına uygun ürün yeti ş tirebilecek teknik bilgi ve beceriye ula şmış bulunmaktad ırlar. Ancak, üretici pazar garantisi ve fiyat
endi şesi sebebiyle neyi niçin ne zaman ve ne kadar üretece ğini bilememektedir. Ş ayet kooperatif ve birlikler bu endi şeleri ortadan kald ırarak, üreticiye bir pazar ve fiyat garantisi verebilir ve gerekti ğ inde de istenilen çe ş it ve türün tohumu ile girdileri tedarik edebilirse, üretici bu ürünü en iyi satandard ve kalitede ve miktarda üretebilir. Bunun için, kooperatif ve birliklerde ortak ve ortak d ışı üreticilerle kanuni niteli ğ i olan bir mukavele sisteminin geli ş tirilerek her bölgede ve her çe şit ürün için, her kooperatif ve birlikler tarafından en k ısa zamanda uygulamaya konulmalı dır.
Tarım üribı lerimizden bilhassa yaş meyve ve sebzelerin çabuk bozulma özellikleri bak ımı ndan bunları n uzak olan d ış pazarlara taze olarak ihracat ından ziyade, konserve, meyve
suları ve konsantreleri, reçel, marmelat şeklinde gıda sanayii ürünü şeklinde pazara arz ına,
daha çok ağırlı k verilmelidir. Bu ürünlerin sanayide i şlenerek değerlendirilmesinde ise yeni
teknolojik esaslara yönelinmesi gerekmektedir.
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DI Ş PAZAR ARA Ş TIRMALARININ GELI Ş TIRILMESI VE ONEMLI DI Ş PAZAR
MERKEZLERINDE DAIMI IRTIBAT BÜROLARI KURULMASI
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Bugün her ne kadar birçok d ış pazar merkezlerinde Ticaret Ate şelerimiz bulunmakla
ise de bunların yoğun olan çeş itli günlük i şleri münhasıran tarım ürünlerimizin tek tek pazar
ara ş tırmaları yapmalar ına imkan vermemektedir.
Avrupa ülkelerinde çe ş itli gıda maddelerine karşı talep art ış ları gün geçtikçe ço ğalmaktad ır. Kendi ülkelerinde yeti şmiyen veya yeter derecede olm ıyan pek çok gıda maddesi
çeş itli ülkelerden bu piyasalara bol miktarda gönderilmektedir. Fakat, maalesef ülkemizde
bol miktarda yeti şen ve kendisine has üstün özellikleri bulunan pek çok ya ş meyve sebze
ile kuru meyvelerimize bu pazarlarda hiç veya pek ender olarak rastlanmaktad ır. Alanlarda
genellikle kalitesiz ve albenisi olmayan ambalajlar içerisinde oldu ğu için alıcılara pek cazip görünmemektedir. Bu bak ımdan ürün çe ş it ve vası flarına göre ambalaj sanayiine de ayrıca özel bir önem verilmesi gerekti ğ ini burada vurgulamak isterim.
H ızlı nüfus art ışı ve d ış pazarlardaki sosyal ve ekonomik geli şmeler, ve toplumların yükselen hayat standard ı ve gelir art ışları kaliteli tarım ürünlerine karşı olan talebi de devaml ı
olarak artt ırmaktad ır. Bizim de bu fırsatlardan yararlanabilmemiz için d ış pazarlara daha
fazla önem vererek d ış pazar ara ştırmalarına gereken a ğırlığı vermemiz gerekmektedir.
Bunun için de , oralarda devaml ı olarak pazar ve piyasa ara ş tırmaları yapacak özel temsilcilik ve büroları mızın aç ı lması gerekmektedir. Böylece Tar ım Satış Kooperatif ve Birlikleri
hem üreticilerin ürünlerini uluslararas ı piyasalarda en iyi fiyatlarla satma imkan ına kavu ş acak
hemde icab ında çeş itli üretici girdileri ile, g ıda sanayii için lüzumlu olan en modern makina
ve malzemeleri d ış ülkelerden kolayl ı kla temin edebilme imkan ına sahip olacakt ır.
Esasen T.S. Kooperatifleri ve Birlikleri gübre, yem, ilaç, her çe şit tarımsal araç ve gereçler ve icab ında iyi tohumluk ve dam ızlı k gibi ortak ve di ğ er üreticilerin en önemli girdilerinin
hem tüketicisi ve hemde sat ıcısı durumunda oldu ğ undan bu suretle bunlar ın da ithalini gerçekleş tirerek d ış ticarette önemli yer alabilir.

İ Ç PAZARLARIN GELI Ş TIRILMESI VE (AUCT İ ON TIPI) MÜZAYEDE
MERKEZLER/ KURULMASI

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin iç piyasa sat ışları na da önem vermeleri, bunun içinde ürün tan ıtıcı reklamlar ile, toptan ve perakendeci seviyesinde sat ış merkezlerinin
yurt çap ında yaygınlaş tırılması na önem verilmelidir.
Az gelişmiş ülkelerde tar ımsal ürün pazarlama sorunlar ında karşılaşılan aracı kurum sorununa bir çözüm yolu olarak ortaya ç ıkan Kooperatif Pazarlama I şletmeleri, geli şmi ş ülkelerde de çok yayg ı nlaş an (Auction) denilen müzayede merkezleri vas ıtasiyle en iyi şekilde
halledilerek tar ı m ürünlerinin üreticiden tüketicilere ula şıncaya kadar çe şitli aracılar vasıtası
ile meydana gelen süpekülasyonları ve büyük fiyat marjlann ı ortadan kald ırmaktad ır.
Memleketimizde her zaman şikayet konusu olan tarım ürünlerinin üretici bölgelerdeki fiyatları ile, büyük tüketim merkezlerindeki fiyat farklar ı= ve bu konudaki itilaflann ortadan
kald ırılması nda üretim bölgeleri ile, tüketim merkezleri aras ındaki pazarlama kanallann ın en
iyi şekilde i şletilerek etkin pazarlama düzenin kurulmas ında birçok geli şmiş ülkelerde uygulanan bu müzayede merkezlerinin T.S. Kooperatifleri ve Birliklerince de ba şlıca üretim bölgelerimizdeki, pazar ve fiyat bilgisi ve pazarl ık gücü bulunmayan küçük çiftçi ve üretici toplulukları= menfaatlerinin sa ğ lanması bakımından çok yararl ı bir hizmet olacaktır.
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TARIM SANAYWIN GELI Ş TIRILMESI
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Tarı m ürünlerinin üretiminden tüketiciye ula şı ncaya kadar geçen pazarlama zincirinin
her türlü faaliyet safhalar ı yan ı nda tarımsal endüstriyi gerektiren i şleyerek de ğ erlendirme tesislerinin, de T S. kooperatif ve Birlikleri taraf ından kurulup i şletilmeleri gerekmektedir. Kooperatiflerin bu kabil giri ş imleri için, .icab ında Devletin özel finansman desteklerinden yararland ı nlmalı dır.
Köy baz ı ndaki küçük kooperatiflerin ürünleri muayyen merkezlerde toplanarak i şlenip
pazara haz ı rlanına.sı nda bölge baz ı nda ve güçlü üst birliklerde merkezi ve büyük i ş letmeler kunı larak i ş leme ve de ğ erlendirme tesislerinin optimal kapasitelerde ve en ekonomik ş ekilde
çal ış tı rı lması sağ lanmal ı d ır. Bölge baz ı nda entegre projeler halinde ele al ınacak bu yat ırı mlarda, icab ı nda ayn ı bölgede faaliyet gösteren Kamu İ ktisadi Te ş ebbüsleri ile T.S.K. ve Birliklerinin yat ı rı mlar ı na ortak olmal ı d ı rlar.
Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ortak ürünlerini de ğerlendirmek yan ı nda Hükümetçe, Devlet Desteikleme Al ımları ile ilgili görevleri yürütmek yükümlülü ğünü getirmi ş tir.
Bunun d ışı nda kooperatif ve birliklerin ortaklar ın ve ortak olmayanlar ın destekleme konusuna girmeyen ürünlerinin de ğ erlendirilmesi ve pazarlanmas ı i ş leriyle her an u ğ raş abileceklerini
ifade etmektedir.
Ortak ve ortak d ışı ürünleri deyimi; tarla, ba ğ , bahçe ürünleri ile, et, süt, yumurta, bal,
yün. yapağı ve deri gibi hayvansal ürünler ve çe ş itli su ürünlerini kapsamaktad ır. Bu konularda Tarı m Satış Kooperatif ve Birliklerinin yapabilece ğ i çok şey vard ır. Mesela, hububat al ı mları için silolar kurulmas ı , et konusunda kombinalar ve so ğ uk hava depoları , paketleme tesisleri, yumurta toplama merkezleri gibi konularda yeni tesis ve yat ırımlara veya i ş tiraklara gidilebilir.
Bilindi ğ i üzere, Bat ı Avrupa ülkelerindeki Reiffeisen tipi kooperatifler çok amaçl ı olmakla beraber, kurulduktan bölgelerin özelli ğ ine göre, baz ı konulara daha çok a ğırlı k vermekte bazen de çok amaçl ı olarak çal ışmaktad ırlar.
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SONUÇ VE TAVS İ YELER

Bugün kooperatifçili ğ i ileri ülkelerde kooperatif say ıları gittikçe azalmakta fakat kooperatiflerin üye say ı sı , sermayesi, yat ırı m giicü, cirosu yükselmekte, hizmet alan ı geni şlemekte
ve etkinli ğ i artmaktad ır. Bunlar aras ı nda kurulan güçlü üst birlikler ise optimal kapasitede çalış an de ğ erlendirme tesisleri kurarak kaynaklar ın ı en ekonomik şekilde çal ış tırmaktad ırlar.
Türkiye'de ise bunun aksi bir durum görülmektedir. Genel olarak Türkiye'de bir kooperatif enflasyonu vard ır.
Köy baz ı nda çok kooperatif kurmak yanl ış tır. Birim kooperatiflerin köy baz ında büyük
yatı rı mlara girmeleri de yanl ış sonuçlar vermi ş tir.
Birim kooperatifler üretime dönük faaliyet gösteren geni ş tabanl ı , güçlü, çok amaçl ı ve
tek tip olmal ıd ır.
Tarı m ürünlerinin pazarlama bünyesinde üdin'ün muhafazas ı , stoklanması , ve i ş lenmesi
gibi pazarlama kolayl ı kları yeter derecede kurulmam ış tır.
Bu konularda kooperatif ve birlikleri ile, Kamu İ ktisadi Te şebbüsleri aras ı nda bir i ş birliğ i ve bütünleş meye gidilebilir. Bunun içinde, ayn ı bölgede faaliyet gösteren Kamu İ ktisadi
Te şebbüsleri ile, kooperatif ve birlikler faaliyetlerini tamamlay ıcı yat ırı mlara gidilebilir veya
birbirlerinin yat ırı mlarına ortak olabilirler.
Netice olarak kooperatiflerde çok önemli olan ve bir kooperatifin ba ş arı veya ba ş arısızlığı n' etkileyen en önemli faktörün yönetim (Managemenet) ve yöneticiler oldu ğ u ve bunun
içinde bu konudaki elemanlar ın çok iyi bir e ğ itim görmü ş olmaları üzerinde önemle durulmalıd ır.
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TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
VE BIRLIKLERININ
FINANSMAN POLİTİKASI
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1935 y ılında ç ı karı lan 2834 sayılı Kanunla; Tar ım Satış Kooperatifleri Birliklerinin üretici ortaklar ı mn ürünlerine iç ve d ış piyasalarda alıcı bulmak, ürünün de ğ er pahası ile satışı
için piyasay ı düzenleyici müdahalede bulunmak, gerekti ğinde ürünün daha uzun süre beklemesi veya daha iyi satılması için i şlemesini sa ğ lamak ve gelecek üretim için gerekli ihtiyaçları n ı karşılamak gibi, tamamen üreticinin ç ıkarların ı gözetmek amacı nı gütmeleri
müş tür.
Kooperatifler ve birlikler, bir yandan bu amaçlar ını gerçekle ş tirfnek üzere faaliyetlerini
sürdürürken, di ğer yandan da Devletin Tar ım Politikasının gere ğ i üretimin kısa sürede art ırılması ve modern tarım metodlarının sağ ladığı üretim art ış larının iç tüketimin iizerindeki k ısm ın ın ihracat ının sağ lanması için ürünün dayan ıklılığını artırıcı ve pazarlanmas ında kolayl ık
sağ layıcı ilk i şleme tesisleri de kurmu şlard ır.
Özellikle, 1960 yı lı ndan itibaren artan üretimin Devlet müdahalesi ile pazarlanmas ı zamreti do ğmuş ve hükümetlerce f ınd ı k, pamuk gibi baz ı ürünlerin Devlet ad ına ve Devletin ilan
etti ğ i koşullarla zararı Devlete ait olmak üzere al ım ve satım görevi Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine verilmi ştir.
1970 . 1i yıllar, birlikleri yeni bir yöne sevketmi ş , hammaddenin mamul madde haline dönüş türiilerek sat ılması fikri hakim olmu ş ; iplik, dokuma ve ya ğ tesisleri gibi büyük sı nai tesislerinin kurulu şuna gidilmi ş tir.
Bu durum, birlikleri önemli ölçüde i şletme sermayesi dar bo ğaz ı ile karşı karşıya bırakm ış t ır.
Bugün, ülkemizde faaliyet göstermekte olan Tar ım Satış Kooperatifleri Birliklerinin adedi 21 olup, kendisine ba ğ lı 434 kooperatife kay ıtlı ortak sayısı ise 640.000 civar ı ndadır.
Yukarıda belirtilen genel aç ı klamalardan sonra, Tar ım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin finansman ı olay ı n ın, özkaynaklar ve d ış kaynaklar ba şlı kları ad ı altında incelenmesi yararl ı görülmektedir.
(x) Bayramo ğlu, T.C. Ziraat Bankas ı Genel Müdürlü ğ ü, Kooperatifler Müdür Yard

ıc ısıd ır.

29

A- ÖZKAYNAKLAR:

2834 say ılı yasa ve Anasözle şmesine göre Tanm Sat ış Kooperatiflerinin sermayesi, ortak üreticilerin teslim edecekleri birim miktar için çok az miktarda muayyen bir pay yükenmeleri sonunda olu şmakta idi.
Anasözle ş melerde yükenilen sermaye miktar ının 20 y ılda tahsilinin öngörülmü ş olması
da, sermaye birikimini olumsuz yönde etkilemi ş tir.
Birliklerin sermaye paylar ı da ortak kooperatifin yüklendikleri paylardan meydana gelmektedir.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde yedek akçe biçimindeki özkaynak birikimi
de son derece yetersiz kalm ış tır.
Bu durum, k000peratiflerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, her an yüksek maliyette
yabancı kaynağ a ihtiyaç duyması na neden te ş kil etmi ş tir.
Kooperatif ve °Birliklerin y ıllar itibariyle yedek akçe ve ödenmi ş sermayeleri a ş ağıdaki
tabloda belirtildi ği gibidir. (000.TL.)
ODENMI Ş SERMAYE

1980
1981
1982
1983 ,
1984
1985
1986
1987

1.111.602.000
1.502.639.000
1.987.157.000
2.089.347.000
2.589.344.000
4.287.979.000
6.640.511.000
13.715.194.000

YEDEK AKÇE
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YILLAR

598.903.000
1.487.484.000
1.899.713.000
2.567.532.000
2.927.907.000
3.682.067.000
4.178.851.000
5.578.662.000

TOPLAM

1.710.505.000
2.990.123.000
3.886.870.000
4.656.879.000
5.517.251.000
7.970.046.000
10.819.362.000
19.293.856.000

pe

8.5.1r35 tarihinde yürürlü ğ e giren 3186 say ılı Kanun ve 29.5.1985. 18139 say ılı Resmi
Gazetede yay ı nlanana Tarım Satış Kooperatifleri Anasözle şmesinde; ortaklann kooperatifteki sermayeleri ile ilgili olarak,
"Ortaklar, ilk ortakIl ı k y ılı için kooperatife teslimini taahhüt ettikleri ürünün de ğ eri,
ilk y ıldan sonra da teslimini gerçekle ş tirdikleri ürünün de ğeri kadar sermaye taal ıblidünde
bulunurlar ilk ortakl ı k y ılına ait sermaye taahhüdüne esas olacak ürün de ğ erinin bulunmas ında, cins ve kalite itibariyle en yüksek ve en son al ım fiyatı dikkate al ınır. Bu fiyat desteklemeye tabi ürünler için yetkili mercii taraf ından aç ıklanan alım fiyatıd ır. Bir orta ğın sermaye
taahhüdü 500.000. liray ı geçmez.
Ortak, önceki teslimat ına nazaran, ürün miktar ve de ğ erinde azalma oldu ğu gerekçesiyle
sermaye taahhüdünü azaltamaz.
Sermaye taahhüt miktar ı nın tesbitinde 1.000. lira ve ve katlar ın ı aş an kısım dikkate al ınmaz."
lıükmüne yer verilmi ş tir.
Yap ılan bu de ğ i ş iklik, Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde tahsil edilen sermaye
miktarı n ı artırm ış olmakla birlikte, bu art ış bu kurulu şların gerek büyük kapasitelere sahip
iş letme ve tesislerinin i ş letme sermayesini ve gerekse ürün ahmlan için ihtiyaç duyduklar ı
paraları karşılamaya yetmemi ş tir.
Dolay ısıyla, Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin d ış kaynak ihtiyac ı nda herhangi
bir azal ış olmanıış tı r.
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B— DI Ş KAYNAKLAR:
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri yapt ıkları geni ş kapsamlı faaliyetleri için, yeterli
özkayanağ a sahip bulunmamalar ı nedeniyle, gereke kurulu ş kanunları ve gerekse T.C. Ziraaat Bankas ı Ana Statüsü hükümleri uyarı nca ihtiyaç duyulan kredilerin tamas ı T.C.Ziraat Bankas ı tarafından karşılanmaktad ır.
T.C. Ziraat Bankasınca pamuk, fındık, fıstı k, incir, üzün koza, zeytin, zeytinya ğı bakliyat, k ınn ız ı biber, tiftik, ayçiçe ği ve soya gibi ürünler üzerinde faaliyet gösteren bu kurulu şlara gerekli olan mübayaa kredilerinin verilmesinden ba ş ka, öteki konularda da icabeden krediler aç ılmaktad ır. örne ğ in, kimyevi gübre ve tarımsal ilaç gibi her türlü girdi ihtiyaçları
Banka kredileri yoluyla temin olunmaktad ır.
Tarım Satış Kooperatiflerinin Devlet ad ına yaptıkları müdahale al ımları nedeniyle
T.C.1Ziraat Bankas ı kredilerinde her geçen y ıl büyük artışlar oldu ğu gözlenmektedir.
Üzerinde önemle durulmas ı gereken husus; Tar ım Satış Kooperatiflerinin finansman
ihtiyaçları nın dış kredi yolu ile de ğil, esas itibariyle oto finansaman suretiyle sa ğlamaları nda
büyük yarar bulunmasıdır.
Böylece, bu kurulu şların Ülke ekonomisine yapacakları katk ı daha büyük olacaktır.
T.C. Ziraat Bankas ınca Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine y ıllar itibariyle tahsis
edilen plasmanlar şöyledir.
TAHSIS OLUNAN KREDI
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YILLAR
--—1983
1984
1985
1986
1987
1988

233.000.000.000.240.000.000.000.407.900.000.000.468.600.000.000..
1.054.249.000.000.1.157.900.740.000.-
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Tarım Satış Kooperatiflerinin destekleme al ım faaliyetinden do ğan görev zararlar ının
zaman ı nda ve tam olarak hazinece kar şılanamaması sonucu, büyük birikimler meydana
gelmekte ve bunun sonucu olaraak da bu kurulu şlara tahsisi edilen T.C. Ziraat Bankas ı
kaynaklar ı na k ısa sürede seyyaliyet kazand ırılamamaktad ır.
Di ğ er yandan, 1987 y ılı ürününe kadarki faaliyetin esas ını destekleme al ımları teş kil
etmesine ra ğmen, 1984 y ılından beri bu konuda herhangi bir reeskont imkan ı sağlanamamış tüm finansman T.C. Ziraat Bankası kaynak ve imkanlanna inhisar etmi ş tir.

ÖNERILER:

1- Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin finansman ihtiyaçlar ı nın dış kredi yoluyla
değil , esas itibariyle özkaynaklardan sa ğ lanması konusunda gerekli tedbirler al ı nmalı d ı r.
2- Devlet ad ına yap ılan destekleme ahmlanna ili şkin Karar ve Tebli ğ lerin amir hükümleri gere ğince, bu faaliyetten do ğ an ve birliklerin kendi bünyelerine intikal eden görev zararları tasfiye edilerek T.C.Ziraat Bankas ına transferi sa ğ lanmalı dır.
3- Birliklerin faaliyetleri için gerekli olan kaynak T.C. Ziraat Bankas ı imkanları dışında
(reeskont veya fon gibi) aranmal ıdır.
4- 3186 say ı lı Kanunun geçici 3. maddesinde öngörüldü ğü gibi, baz ı Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin sahip olduklar ı tesis ve fabrikaların durumları gözden geçiri:
lerek, bunlardan gerekli olanlann ş irketleş tirilmesi ve bu yolda karl ı şekilde çalışmaları sağ lanmalıd ır.
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TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİNİN
REORGANİZASYONU
Ya şar BAĞLI

(%)
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Reorğanizasyonlar, konuyla yakinen i ş tigal eden yöneticiler ve icrac ılar taraf ı ndan
her zaman şüpheyle karşı lanan sevimsiz konulard ır. Reorganizasyonlarla, köklü de ğiş iklikler getirilir ve fonksiyonlar mevcut organlar ve mevcut personele ilaveten yeni kurulacak
organlara ye yeni tayin edilecek personele da ğı tılı r. Bu bak ımdan sözü geçen fonksiyonlar ı
elan yürütmekte olan yöneticiler ba ş ta olmak üzere konuyla ilgilenenler, problemlerin yöneticilerden de ğ il sistemden geldi ğ ine kanaat getirmedikce reorganizasyonlar ı inand ırı cı bulmazlar. özellikle demokratik ülkelerde reorganizasyonlar geni ş katılı mcı grupları n uzun zaman üzerinde münakaş a ve müzakereleri neticesinde gerçekle ş tirilebilir. Bu da son derece
tabii ve liizumludur.
Takdir edersiniz ki bize tahsis edilen bu k ısa zaman içinde bir reorganizasyon konusunu
müzakere etmemiz ve üzerinde mutab ı k kal ınam ız mümkün de ğildir. Bununla beraber, bu .
önemli konuyu siz de ğ erli katılı nı cı lara takdim etmek, lehinde ve aleyhinde olabilecek görü ş leri bir defa daha tesbit etmek ve Tar ı m Sat ış Kooperatiflerinin Reorganizasyonu konusunu
icrac ı kurulu şların gündemine getirebilmek ümit ve maksad ıyla bu toplant ıyı bir de ğ erli
fı rsat olarak kabul ettim. Huzurlar ınızda bulunu şumun temel amacı budur.
De ğ erli arkada ş lar,
TSK'nin reorganizasyonu konusuna geçmeden önce, müsaadelerinizle, mevcut hukuk
sistemimizin ve mevzuat ı mız ın KOOPERATIFÇILIK konusuna ve özellikle TSK sistemine
bakışı nı ele almak, daha sonra TSK'nde mevcut durumu k ısaca arz etmek istiyorum:

TSK' ııe Genel Bak ış

Malum oldu ğu üzere Anayasam ız kooperatifçili ğe özel bir önem vermektedir. Anayasa'nuzı n 171. maddesinde "Devlet, üretimin art ırılmasını ve tüketicinin korunmas ı nı amaçlayan kooperatifçili ğ in geli şmesini sa ğ layacak tedbirleri al ır" hükmü yer almaktad ır.
5. BYKP'nda ise Tarı m Satış Kooperatifleriyle ilgili olarak "Tar ımsal ürünlerin i ş lenmesi
ve pazarlanmas ı gibi konulara yönelik kooperatifçilik desteklenecektir", denmektedir. Yine
5. BYKP' ı nda "Üreticilerin ürünlerinin en iyi şekilde değ erlendirilmesini sa ğ lamak ve etkinliğ ini artı rmak amacı yla TSK Birliklerinin kurulu ş amaçlar ı yönünde hizmet vermeleri, rasyonel bir ş ekilde çal ış maları .. sa ğlanacaktır", ifadesi mevcuttur.
Y ı llı k Programlarda da Tar ım Sat ış Kooperatifleriyle ilgili olarak Anayasa ve Be ş Y ıllı k
Plan doğ rultusunda tedbirler yer alagelmektedir. 1982 ve 1983 programlar ı nda, :
"Üretici emek ve te şebbüsünün gerçek ölçeklerle de ğerlendirilmesini sa ğlamak ve TSK
Birliklerini ekonomik disiplin alt ı na almak amac ıyla,
(x) Ya şar Bakh DPT Uz ınalud ır.
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—Kooperatif ve Birliklerin yeniden ana amaçlar ı doğrultusunda ve ortaklann menfaatlerini koruyucu şekilde faaliyet göstermelerini sa ğ layacak,
— Birlikleri ana gayelerinden sapt ıran sınai i şletmelerin Birlik bünyelerinden ayr ılarak
şirketler halinde yeniden organizasyonlar ın' sağ layacak,
- Destekleme al ı mları sonucunda Birlikler, Ziraat Bankas ı , Merkez Bankası ve Hazine
arası nda ortaya ç ı kan borç-alacak durumlar ını düzene sokacak mevzuat düzenlemelerinin gerçekleş tirilmesine çal ışılacaktır, denilmektedir.
1984 Program ında, "TSK Birliklerinin düzenli çalışmalarını ," 1985 program ında, "TSK
Birliklerinin kurulu ş amaçları yönünde düzenli ve rasyonel çalışmalarını ", 1986 yılı ve müteakip Programlarda ise "TSK Birliklerinin kurulu ş amaçları yönünde hizmet vermelerini,
rasyonel bir şekilde çalışmalarını ve kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini" sa ğ layacak
hükümler mevcuttur. Icra Planlar ında da bu istikamette tedbirler getirilmi ş tir.
Plan ve programlardan alınan bu ibarelerde ifade edildi ği ve özellikle değerli yönetici arbdaşlarım ızın yakinen bildikleri gibi TSK'nde ve bu kooperatifler vas ı tasıyla yürütülmekte
olan Destekleme Alımları uygulamasında ciddi bir RASYONEL1ZASYON'a ihtiyaç vard ır.
Bu ihtiyac ı karşılamak üzere, özellikle son senelerde Birliklerde çe şitli rasyonalizasyon tedbirlerinin uygulamaya kondu ğu, bu meyanda mevzuat düzenlemelerine de gidildi ği bilinmektedir. Ancak, ne var ki, halen TSK'nde rasyonalizasyon ihtiyac ı tam manasıyla karşılanabilmi ş
1987 yılında konuyla ilgili olarak DPT tarafından Dünya Bankas ı Kredisi de kullan ılarak
bir araş tırma yaptırılmış tır. Bu ara ştırman ın uygulamayla uyumlu olmasını ve çalışma raporunun doğ ru bilgiler üzerine in ş a edilmesini sağ lamak üzere, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı . Tarım Orman ve Köyi şleri Bakanlığı, Ziraat Bankas ı , Hazine ve D ış Ticaret Müste şarlığı
temsilcileri ile Birlik Genel Müdürleri'nden müte şekkil bir Yönlendirme Komitesi de kurulmuş , çalışmalar safha safha bu komite taraf ından takip edilmi ş ve yönlendirilmiş tir. Çal ışma neticesinde haz ırlanan raporlar ilgili bütün kurulu şlara ve Birliklere iletilmi ş bulunmaktad ır.
Huzurlar ınızda arz etti ğim bu tebli ğ büyük çapta, bu çal ışmalar sırasında elde edilen bilgilere ve uzun müzakereler neticesinde haz ırlanmış ve üzerinde geni ş bir fikir birli ği sağlanmış bulunan nihai rapordaki görü şlere istinad etmektedir.
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Değ erli Arkada şlar,
TSK ve Birlikleri iki temel fonksiyon ifa etmektedirler: Bunlardan biri, kooperatifierin
kurulu ş maksad ına matuf olarak KOOPERATIFÇILIK hizmetlerinin, di ğeri de Devlet'çe uygulanan DESTEKLEME ALIMLARI program ının icra edilmesidir. Bu tebli ğde özellikle, Destekleme Al ımları Programlarının TSK vası tasıyla uygulanmasından gelen aksakl ıklara temas
edilecek ve bu aksakl ı kları izale etmek üzere bir reogranizasyon yap ısı göreş ve mütalaalann ıza arz edilecektir.
Ş imdi müsaade ederseniz, önce destekleme al ımlanyla ilgili önemli hususlan k ısaca özetleyelim.

Destekleme Alt ınları nın Ana Hatlar ı :
1 Desteklemeye al ı nacak ürünler, fiatlan, miktarlar ı , kaliteleri, mali kaynaklar ı ve geri
ödeme planları (Ziraat Bankas ı , TOKB ve Birliklerin görü şleri de alınarak) STB taraf ından
tesbit e di Ime kte d ir.
Destekleme al ımlarıyla ilgili stratejilerin ve hedeflerin tesbiti ve faaliyetlerin yönlendirilmesi konuları nda STB yetkilidir.
2. Ziraat Bankas ı, Birliklere destekleme al ımlan için destekleme kredisi ve bu kredinin
belli bir nisbetine kadar da i şletme kredisi vermektedir.
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3. Destekleme al ı mları hizmetlerine kar şılı k birliklere komisyon ödenmektedir.
4. STB destekleme al ımlann ı murakebe etmek üzere Birlik Genel Müdürlerini tayin etmekte, yönetim kun ı lları nda üye bulundurmakta, en a ş ağı kademeye kadar bütün personelin
tayin kararları n ı ve Yönetim Kurullar ı n ın ve genel kurullar ın kararlarını tasdik yetkisini elinde bulundurmaktad ır.
Görülmektedir ki, Destekleme Al ımları sebebiyle Devlet'in TSK'nin yönetimleri üzerinde
normal kooperatiflere nazaran büyük çapta bir müdahalesi mevcuttur.
Devlet TSK'nde yönetime sadece destekleme al ımları sebebiyle müdahale ediyor da değ ildir. TSK nin normal kooperatifçilik hizmetlerinde de STB'n ın müsaade ve muvafakat ı gerekmektedir. öyle ki, bu derece müdahale kar şısı nda, TSK ve Birliklerini bir kooperatifler
sistemi olarak mütalaa etmek mümkün de ğildir. Nitekim mevcut yap ı içinde ortaklar, kooperatif ve Birlikleri, kendilerini tüccara kar şı belli bir ölçüde koruyan DEVLET KURULU Ş LARI olarak görmekte; kendi oylanyla yönetime yön vermeyi veya yönetimde görev almay ı
çoğ unlukla düşünmenıektedir. Devlet'in kooperatiflere uygulad ığı bu müdahaleci tutum sebebiyle Tarı m Satış Kooperatiflerinin destekleme al ımlan dışındaki kooperatifçilik faaliyet
leri önemli ölçüde zedelenmektedir.
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TSK'ne Devlet Müdahalesinin Kooperatifçilik
Faaliyetlerine Menfi Etkileri
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Kooperatiflerde yönetim güçlerinin a ş ağıdan yukarıya doğ ru tesir etmesi ve kooperatilerin ba ğ lı oldukları birlikleri yönlendirmesi gerekirken, TSK'nda mahalli kooperatifler Birliklerin şubeleri haline gelmi ş oldukları ndandır ki, mahalli kooperatifler personel tayinlerinde, ücret tesbitlerinde, kendi mahsulleri üzerindeki mülkiyet ve tasarruf haklar ı nda, ortaklarına sağ lad ı kları kredilerin verili ş ve geri ödeme ş artları n ı tesbitte, girdi temininde, depolamada, i ş lemede pazarlamada, denetim, finansman, yat ırım ve personel politikas ı nda, kapasite
kullan ım ı nda, e ğ itim konuları nda, has ı lı her türlü kooperatifçilik faaliyetinde Birliklere tabidirler
Birlikler de, yukar ı da mahalli kooperatifler için say ılan faaliyetlerle ilgili olarak, Bakanlığın talimatları d ışı nda hareket serbestine haiz de ğildir.
Kooperatiflerin yönetim politikalar ı n ı ortaklar tesbit edememektedir.
TSK'nin Ziraat Bankas ı d ışı nda bir bankayla çal ışmaları tanditlidir.
Birliklerin kooperatiflere kredi vermesi Bakanl ığın müsaadesine tabidir.
Birliklerde Genel Kurul Kararlar ı Bakanlı kça tasdik edilmedikçe yürürlü ğ e giremez.
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görevlerine Bakanl ık son verebilmektedir.
Bakanl ı k kooperatif orta ğın ı da ortaklıktan ç ıkarabilmektedir.
TSK'nin ortaklarına destekleme fiat ı üzerinde fiat vermesi, destekleme al ımlarından elde
ettikleri komisyonlardan do ğ an kârlann ı ortaklanna da ğıtması dahi Bakanlı k müsaadesine tabidir.
Kısaca sayd ığımız bu şartlar sebebiyle TSK, klasik kooperatifçilik vas ıflanndan çok
uzakta olan bir keyfiyet arz etmektedir.
Bununla birlikte mevcut sistemin baz ı sebeplerden klasik kooperatifçili ğ e tercih edilmekte oldu ğ unu, bir di ğer ifadeyle, sa ğ lanacak baz ı avantajlara mukabil kooperatifçilik
prensiplerinde ıı vazgeçilmekte oldu ğ unu kabul etsek dahi mevcut statünün a ş ağıda sayaca ğı= dezavantajlar meydana getirdi ğ ini ve bu dezavantajlann ayn ı zamanda destekleme al ımların ın maliyetini de art ırd ığı nı bilınemi ş gerekmektedir. Bak ım; bu müdahale ne gibi menü
durumlar ortaya ç ı karmaktad ır.
Her şeyden önce kooperatiflere ortak olman ın hiç bir avantaj ı kalmamaktad ır. Hatta
belki iiriin teslimlerinde sermaye kesintisi sebebiyle ortak olmayanlar daha avantajl ı hale gel34
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mektedirler. Böylece kooperatifler ve ortaklar ı dinamizmlerini kaybetmektedirler. Nitekim
mahsulünün tamam ını kooperatife vermesi gerekirken ortaklar kooperatiflere mahsulün çok
cüzii bir k ısm ını teslim etmektedirler. Bu ş artlarda kooperatif ortaklann ın sermaye tezyidinde bulunmaları , kurduklar ı bu müesseseye hatta sadece kendi yat ırmış oldukları sermayeye
dahi ç ı kmaları beklenemez.
Bilindi ğ i gibi kooperatiflerde faaliyetler özkaynaklarla finanse edilir. Kredi kullan ılması ,
istisnaidir. Halbuki TSK'nde durum bunun aksine tecelli etmi ş tir ödenmi ş sermaye, taahhüt.
edile ıı in beş te biri ve toplam varl ı kların sadece %1,5'u kadar olabilmi ş tir.
TSK, uzun müddet Devlet'in istihdam meselesinin halinde bir unsur olarak kullan ıla gelmi şlerdir. Bunun neticesidir ki, halen bu kooperatiflerde ciddi personel fazlal ığı söz konusudur.
Di ğer taraftan personelin ve ücretlerin Devlet taraf ı ndan tayin ve tesbit ediliyor olması
sebebiyle ücretler, olmas ı gereken seviyenin alt ında tesbit edilmekte ve kalifiye eleman isdihdam ı gerçekle şememektedir.
Keza devlet müdahalesinin di ğer bir neticesi olarak da i şletmelerdeki atıl kapasitelerin
varlığı nı sayabiliriz.
İş te bütün bunlar maliyetleri önemli ölçüde yükseltmekte ve tüccarla rekabeti büyük nisbetle güçle ş tirmektedir.
Fiat, depolama, sat ış ve sair pazarlamayla ilgili her türlü karar bu müdahale sebebiyle bir
bürokratik süreçten geçmekte ve bu bak ımdan da tüccarla rekabette TSK zay ıf düşmektedir.
Zaten TSK, çiftçilerin ürün teslimlerinde ürün bedelinden sermaye pay ı, fon ve vergi kesintisi
yapmak mecburiyetinde ve dolay ısıyla dezavantajl ı durumda iken bu menfi durumlar TSK'ni
tüccar kar şısı nda daha dah mü ş kül dunı mlara getirmektedir. Netice olarak tüccann iltifat etmedi ğ i kalitesiz mallar ın satın alınması durumları ortaya ç ı kmaktadır
Bu müdahale neticesinde destekleme alt ınları TSK'nin faaliyetleri içinde çok önemli bir
mevki kazanm ış ve kooperatiflerin ve birliklerin destekleme al ımları n ı yürütme, ürünleri i ş leme ve pazarlama d ışında üretim (Çiftçilik) faaliyetleriyle ilgili olarak ortaklara verdi ği kooperatifçilik hizmetleri çok zay ı f kalm ış tır.
Yine destekleme al ımları uygulamasıyla sağ lanan bu RISKSIZ VE KOLAY FINANSMAN, kooperatif ve Birlik yöneticilerini, ortaklann i ş tiraklerini art ırarak sa ğ layacakları bir
OTOFINANSMAN mekanizmas ını n işletilmesinden alıkoymu ş tur. Oysa yukarıda da arı ettiğ imiz gibi kooperatifçilikte ortaklann, hisseleriyle sermayeye i ş tiraki asıldır.
Değ erli Arkadaş lar,
•
Böylece, Devlet'in TSK'nin yönetimlerine mevcut müdahalesinin, kooperatifçilik faaliyetlerine olan menü etkilerine i ş aret ettikten sonra, şimdi de mevcut uygulaman ın bizatihi
destekleme al ımlan uygulamas ı nda ne gibi menfi tesirler meydana getirdi ğini arz etmek istiyonım :

TSK'ne Devlet Müdahalesinin Destekleme Ak ıllarına
Menfi Etkileri

Destekleme al ı mları nı n ve pazarlama faaliyetlerinin çok daha geni ş programlar halinde
uygulanması imkanı mevcut oldu ğu halde, bürokratik yap ının getirdi ğ i sı nırlı esneklik, i şletme sermayesi azl ığı ve bu yap ın ın ortaya ç ıkard ığı yönetici ve personeldeki yetki yetersizli ği ve binnetice ticari ilgisizlik sebebiyle bu faaliyetler gere ğinden çok aş ağı seviyelerde
yapılabilmektedir.
özellikle ihracat çok daha h ızlı ve esnek karar mekanizmalanm gerektirmektedir.
Destekleme al ı mlan dolay ısı yla Birliklere teslim edilen mahsuller y ıldan yıla büyük iniş
ç ı kış lar göstermekte, teslimatlarda mevsimlik y ığı lmalar olmakta, bu ise sabit giderler sebebiyle maliyetleri büyük çapta etkilemekte ve pazarlama fonksiyonunun etkinli ğ ini azaltmak35
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tad ır. Mevcut bürokratik yap ı , bu durumu engelleyecek mevsimlik i şçi istihdam ı , aylara göre teslimatta farkl ı fiat ödemesi gibi tedbirlerin efektif bir şekilde alı nmasına mani olmaktad ır.
Destekleme al ımlarında kar ve zarar Devlete ait olmakla birlikte Birliklerce al ınan kredilerin büyük bir k ısımı nın (% 60-70 kadan'run) geri ödenmesi sa ğ lanamamakta ve Birliklerin borçları yıldan y."la sürekli olarak artmaktad ır. Bunun belli ba şlıca sebepleri şunlardır.
- Ürünler, genellikle borç al ınan yıl satılamamaktad ır.
- Borcu veren Devlet, sat ış fiat ve zaman ına da karar vermekte, bu arada yüksek faiz
yükleri ortaya ç ı kabilmektedir.
- Bürokratik yap ı piyasa ş artlarına süratle intibak etmeye mani olmakta, mahsulün çürümesi veya de ğ er kaybetmesi durumlar ı doğabilmektedir.
- En önemlisi , Destekleme Ahmlan için al ınan krediler zaman zaman yat ırım gibi des
tekleme al ımları d ışında baş ka maksatlarla da kullan ılmaktadır.
- Destekleme al ımları ve kooperatifçilik faaliyetleri bir bütünlük arz etti ğinden bu iki
faaliyet için ayr ı muhasebeler tutulamamakta ve bu faaliyetlerin mali analizleri yap ılamamaktad ır. Hatta i şletmelerin kar-zarar durumlar ı nı dahi müstakilen görmekte güçlükler mevcuttur.
De ğ erli Arkada ş lar,
Bu suretle, TSK'nin mevcut yönetim şeklinden gelen mahzurlan arz etmi ş bulunuyoru ın
Ş imde de müsaadenizle reorganizasyonun ana hatlar ını ve ilgili organların fonksiyonlan ı arz edece ğ im. önce hemen reorganizasyonun temel felsefesini arz edeyim.

TSK'nde Reorganizasyonun Temel Felsefesi
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TSK Sisteminin yaygın KOOPERATIFÇILIK prensiplerine uygun olarak,
kurulu ş amaçları istikametinde kendi kendilerini finanse edip kendi kendilerini
idare ve murakebe eden tüzel ki şilikler olarak faaliyet göstermeleri ve Devlet'in
TSK'nde yönetime doğ rudan katılması yerine di ğer kooperatiflerde oldu ğu
gibi, kooperatifleri murakebe etmesi" şeklindedir.

TSK'inde Reorganizasyonun Ana Hatlar ı
1- Destekleme Al ımları Proğramları 'mn mali idaresi Birlikler'den al ınarak yeni kurulacak bir birime verilmelidir. (Bu birime "Tar ımsal Destekleme Ofisi" veya k ısaca "TDO"
diyebiliriz.).
2- Bu ofisin müstakil bir bütçesi olmal ı ve•prensip olarak, al ımlar için yap ılan masraflar satış gelirlerinden kar şılanmalı dır. Gerekti ğ inde Merkez Bankas ı kaynaklarından ve bütçeden desteklenebilir.
3- Bu ofis destekleme alımları için Birlikler'e KREDI vermek yerine Birlikler'le destekleme alımları için sözleşmeler yaparak Birliklere, DEPOLAMA ve gerekirse I Ş LEME hizmetlerine karış lı k bir KOMISYON ve HIZMET BEDELI ödemelidir. Bu sistemde destekleme al ım ı için edenen bedeller ve ürün sat ışından sa ğ lanan gelirlerle TSK'nin bir münasebeti olmamalıd ır.
4- STB, TSK'ni ve Birlikleri do ğ rudan idare etmek yerine Birliklerin kanunlara uygun
olarak faaliyet gösterip göstermediklerini murakebe eden bir fonksiyon üstlenmelidir.
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5- Ziraat Bankas ı ise TSK'ne TICARI kredi veren bir banka durumunda olmal ıdır.
Ş imdi de destekleme al ımları ile ilgili tarafların fonksiyonlanna ve bkgbirleriyle kuracakları ili ş kilere temas edelim:

TDO'nun Fonksiyonları
a- Destekleme Al ı/Idari Pro ğramlannı uygulamak ve murakebe etmek,
b- Y ıll ı k muhtemel mahsül arz ı hakk ında bilgi toplamak,
c- Mübayaa edilecek mahsülün kalitesini ve fiatlann ı tesbit etmek, zamanla de ğ işebileçek alış ve satış fiatlannı tesbit ve ilan etmek,
d- TSK ile ürün all ınlan, depolanması , işlenmesi ve sat ılması işleri için ACENTACILIK
anlaşmaları yapmak,ve TSK'ne ve Birliklere lisans vermek, (Gerekirse özel sektörle ve resmi
teşeküllerle de benzer anla ş malar yapmak)
e- Nakit ödemeleri ve ürün teslimleri için Ziraat Bankas ı 'nı ve Acentalara yetki vermek,
f- Gerekti ğinde ihale ile ürün sat ışına karar ve bu konuda ilgililere yetki vermek,
g- Faaliyetleri karl ı veya uygulanacak politikalara ba ğ lı olarak kars ız veya az zararla
uygulamak ve bu hususta EIYKK'ina karşı sorumlu olmak,
h- ACENTA'lara ödenecek komisyon ve ücretleri tesbit etmek.
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"TDO"nun Organizasyonel Yap ısı

TDO tarafından izlenecek ve denetlenecek faaliyetlerin hacmi s ın ırlı olmakla birlikte
TDO ile ilgili olarak al ı nacak kararlar Devlet'in sosyal, iktisadi ve mali konulanyla birlikte
bölgesel nitelikte olabilecek bir çok konuyla alakal ı olacağından tek bir bakanl ığın yetkilerini aş abilmektedir. Bu bak ımdan prensip olarak bu ofisin doğrudan Ekonomik I şler Yüksek
Koordinasyon Kurulu'na ba ğ lanması gerekti ği düşünülmektedir.
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TDO'nin üstünde STB, TOKB, HDTM, Merkez Bankas ı , Ziraat Bankas ı ve Birliklerin
yetkili temsilcilerinden müte şekkil bir Dan ışma Kurulu'nun görevlendirilmesi dü şünülmektedir. Bu kuml TDO'nin yönlendirilmesinde önemli katk ılarda bulunacakt ır.
TDO, Sayış tay denetimine tabi olacakt ır.

TDO'nun Kadrosu

TDO stratejik kararlar ı alan ve büyük emek isteyen i ş leri de DI Ş ARIYA yani TSK ve
gerekli hallerde özel sektöre yapt ıran bir fonksiyonda olaca ğından geni ş yetkileri olan fakat
sın ırlı bir kadroyla bu hizmetleri yürütebilecektir. 1 Ba ş kan, 3 ki şilik bir teknik i şler personeli, yine 3 ki şilik bir idari ve mali i ş ler personeli ve yaklaşık 25 ki ş i kadar da taşra personelinin bu hizmetlere yetece ğ i düşünülmektedir.

TDO Personelinin Görevleri

•

Baş kan, ilgili bakanlıklar, Birlikler ve kurulu şlarla koordinasyonu, desteklemeye tabi tutulacak ürünleri ve gerekli görülürse fiatlann ı EİYKK'ne teklif etmek, bütçeleri haz ırlamak,
fon sağ lamak, ödenecek Komisyonları tesbit etmek, acenta anla şmalarını yapmak, al ım fiatlarını ilan etmek, ürün sat ış şekillerini tesbit etmekle vazifeli olacakt ır.
Teknik işler dairesi, ürün üretimleriyle ilgili bilgi, sat ın alınacak ürün miktarları, fiatlan,
depolama sözle şmeleri, maliyetler, pazarlama ile ilgili bilgilerin toplanmas ı, fiatlann ve sat ış
stratejilerinin tesbiti ürünlerin s ınıflandırılması gibi konularda araş tırmalar yapıp Baş kan'a
teklifler haz ırlamak ve ta şra personelinin çalışmalarını kontrol ve takip etmekle görevli
olacaktır.
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Idari ve Mali I şler Dairesi, uygulamayla ilgili fonlara, sözle şmeleri, ödemeleri takib ederek hesaplar ı tutmakla görevlendirilecektir.
Ta ş ra personelinin görevlerini ise s ın ıfland ırma, depolama, bo ş altma ile ilgili bütün faaliyetleri kontrol ve takib etmek, gerekti ğ inde müdahale etmek, teknik i ş ler dairesine planlama
ve strateji tesbitlerinde yard ımcı olacak ş ekilde bu daire baş kanlığına çalış malar ve geli ş meler hakk ında devaml ı birgi ulaş tırmak ş eklinde özetleyebiliriz.

Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı 'nı n Rolü
SANAYI VE TICARET BAKANLIĞ I, di ğer kooperatifler üzerinde haiz oldu ğu kontrol
ve tefti ş yetkisini TSK ve Birlikleri için de kullanmaya devam etmeli;.ancak TSK üzerindeki
hali haz ır müdahale yetkisinden vazgeçmelidir.

Ziraat Bankas ı 'nın Rolü
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ZIRAAT BANKASI'n ın rolü destekleme al ımlan için TDO taraf ından tahsis edilen fonları TDO adına i ş letmek, TDO depolama ürün teslimat ı nda bulunanlara ödeme yapmak veya
buralardan ürün almak isteyenlerden tahsilatta bulunmak ş eklinde olmal ı d ır. Ziraat Bankas ı '
n ı n TSK'ne i ş letme kredisi vermek yerine normal ticari kredi vermesi gerekti ğ ini de düşünüyoruz

TSK ve Birliklerin Rolü
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TSK VE BIRLIKLERI, destekleme al ımları için depolar tahsis etmeli ve TDO'nden des
tekleme al ı nı ları yapmak üzere lisans almal ı d ır. Lisans alan TSK ve Birlikler, TDO al ımları n'
ve yine TDO'dan alacaklar ı yetkiye istinaden bu ürünlerin sat ış ları n' yapmal ı ve bu hizmetlerine karşı lı k komisyon ve ücret almal ı d ırlar.
TSK ve Birlikleri, tabii olarak normal kooperatifçilik fonksiyonlar ı n ı da icra edecek ve
odaklarından ve di ğ er çiftçilerden kooperatif ve Birlikleri ad ına tesbit edecekleri fiatlardan
ürün satın al ıp bu ürünleri i şleyerek veya i ş lemeyerek satabileceklerdir.
Ş imdi de mevcut sistemde yap ılmakta olan destekleme al ımlara faaliyetlerinin teklif edilen yeni sistemede ne şekilde yürütülece ğ ine kısaca temas etmek istiyorum:

TSK'inde Reorğanizasyonun Mekanizmas ı
1. TDO'nin destekleme al ımlanna tahsis etti ği bütçe için Ziraat Bankas ı 'nda bir hesap
aç ılacakt ır. Bu bütçeden yap ı lacak harcamalar ve sat ış gelirleri dahil, bu bütçeye yap ılacak
her türlü ilave bu hesaptan i ş lem görecektir.
2. TSK ve Birlikler kendi ihtiyaçları için kullanacaklar ı depolar d ışında özel depoları veya kendi depolar ın ı n bir böliinı iinü ay ırarak bu bölümleri destekleme al ımlan için tahsis ederler
3. TDO, TSK ve Birliklerin destekleme al ımlara için tahsis edecekleri depolar ı ve vermeyi
taahhüt ettikleri hizmetleri tetkik ederek TSK ve Birliklerle birer ACENTA anla şması yapar.
4. Çiftçiler ürünlerini destekleme fiat ı ile herhangi bir TSK'nde veya,Birlikte TDO'ne
tahsis edilmi ş depoya teslim etti ğ inde mukabilinde makbuz al ırlar.
5. Çiftçiler, makbuzu Ziraat Bankas ı na teslim ederler ve Ziraat Bankas ı bu makbuzu mukabilinde çiftçilere ürün bedelini öder.
6. TDO, TSK'ne ve Birliklerine sat ış lar için şartlar bildirerek yetki verir ve dilerse bizzat
sat ış lar yapabilir ve ihalelere açabilir.
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7. TDO'ne ait bir mahsulün sat ışı halinde mahsulü sat ın alan, önce Ziraat Bankas ı 'na giderek mahsulün bedelini yat ırır ve bir makbuz al ır.
8. Ziraat Bankas ı 'na para yatırd ığına dair makbuzu TSK veya Birliklere getiren kimseye
mal teslim edilir.
9. TSK ve Birlikler, TDO, ad ına mahsülün depoya bo ş altılnı ası, depolanması , satış halinde yüklenmesinin yap ılması , gerekli hallerde i ş lemenin yap ılmasına karşılı k sözle şmelerinde
tesbit edilen ücret ve komisyonlar ı alırlar.
10. TSK ve Birlikleri kendi ihtiyaçları için de TDO depoları ndan mahsul almak istedigölde mahsulün sat ışı için gerekli prosedür aynen uygulan ır (TSK veya Birlik, Ziraat Bankası 'na para yatırır ve TDO deposundan mahsulü alı r), ancak ondan sonra bu mahsulü kendi deposuna nakledebilir.
11. TDO, E İ YKK 'na kar şı , tahsis edilen bütçeyi en iyi şekilde kullanmaktan ve destekleme alımları n ı E İ YKK taraf ı ndan kendilerine verilen politika ve hedefler istikametinde yüriitınekten sorumlu olur ve bu kurula hesap verir.
12. TDO, icraat ından dolay ı Sayış tay denetimine tabi olur.
13. Eİ YKK, gerek TDO'nin ve gerekse Dan ış ma Kurulu'nun tavsiyelerini de dikkate alarak destekleme al ımları politikasını tayin ve tesbit eder.
14. TSK ve Birlikler, destekleme al ımlan dışında normal kooperatifçilik fonksiyonlanndan olarak ortaklar ın ı n veya sair çiftçilerin mallar ının satın alınması , i şlenmesi, pazarlanması ,
ortaklara kredi sa ğ lanması , ortaklann e ğ itimi gibi faaliyetlere devam ederler Diledikleri bankalardan ticari krediler alabilirler. Di ğ er Birliklerle i ş birlikleri kurabilirler. İşletmelerdeki hisseleri üzerinde diledikleri kararlar ı alabilirler.
15. STB, TSK'ni ve Birlikleri normal tefti şe tabi tutar, e ğ itimleri konusunda faaliyette
bulunur. Bu meydanda TSK'ni muhasebe, raporlama ve e ğitim konularında çe şitli mükellefiyetlere tabi tutar.
I ş letmelerin Durumu
i şletmelerin mülkiyeti; bugün belki münaka ş alı bir konudur. Ancak bizim tesbitlerimiz
i ş letmeler üzerindeki mülkiyet hakk ının Birilikler'e ait oldu ğu şeklindedir. Binaenaleyh Birlik Genel Kurullarının ve yönetim kurulları nın hilafına i ş letmeler üzerinde bir tasarrufta b ıı lunmamak gerekir.
I şletmeler için en uygun çözümün; bu i şletmelerin anonim ş irketler haline getirilmesi oldu ğu görüşündeyiz. Nitekim, san ırım, sonucun STB'nea bu yolda te şebbüsler de mevcuttur.
i ş letmeleri, anonim ş irketler haline getirirken,
- Ortaklı k hisseleri yeniden de ğ erlendirilmeli,
- Toplam ortakl ı k ortaklı k sermayesi ile mahalli kooperatiflere ve ortaklara tahsis edilen
miktarlar ortaya konmal ı ,
- Birlikler'in hisseleri %50'nin üstünde olmal ı ,
- Ortaklara Kooperatifler yoluyla mutlaka risturn ödenmeli veya hisseleri üzerinde kâr
da ğıtılmalı dır.
Yüksek miktarlarda uzun vadeli kaynaklara ihtiyaç gösteren i şletmeler için anonim ş irket yerine hisselerin %80.90'1 ortaklara ait olan kooperatif ş irketler kurulmas ı , geri kalan hisselerin özel ticaret ve finansman kurulu şlarına verilmesi daha uygun olabilecektir.
çok az sermayeye ihtiyaç duyulan ve sermayenin azal ıp çoğ alması finansman için problem arz etmeyen i şletmelerde ise rnevc ıb kooperatif yap ısı muhafaza edilebilir. Ancak elde
edilen kârlann da ğı tılması veya sermaye art ışı nında kullanılması temin edilmelidir.

Birlik Borçları
Yukarıda detaylar ı bildiren reorganizasyon, kooperatiflerin esas ald ığından bu sistemin
oturtulabilmesi için birlik borçlar ını n son bir defaya mahsus olmak üzere tahkim edilmesi de
gerekecektir.
39

KOOPERATIFÇILIK

Sayı : 84

NISAN - MAYIS - HAZIRAN 1989

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLER İ
BİRLİKLERİNİN YURTİÇİ PAZARLAMA
VE İÇ F İYAT HAREKETLER İ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Faik GÖKDEMİR (x)
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GENEL TANIM
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 3186 say ılı kanun ve buna ba ğ lı olarak düzenlenen
tip anasözle şmeye göre yürütülmektedirler.
AMAÇ :
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Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Amac ı ;
— Ortak ürünlerini almak,
- Ürünleri mamul hale getirip piyasaya sürmek,
—Üretici kazanc ını arttırmak,
- Fiat dalgalanmalar ını önlemek, tüketiciyi korumak,
- ürünlerde kalite ve verimi yükseltmek,
— Ortaklar ın üretim için ihtiyaç duydu ğu her çe şit araç ve gereçleri temin etmek,
— Kaliteli ve ucuz mal üretmek,
Suretiyle ortaklar ın ekonomik durumları nı düzeltmek, iyileş tirmek, geli ş tirmek, gerek
istihdam ve gerekse tüm faaliyetleriyle milli ekonomiye fayda sa ğlamaktır.

TE Ş KILAT:
Kanun ve anasözle şmeye göre Tar ım Satış Kooperatifleri Birlikleri;
- Genel Kurul
Ç
—Yönetim Kurulu
— Denetim Kurulu
-- Genel Müdürlük
organlarından teşekkül eder.
(x) Faik Gökdemir Trakya Birlik Genel Müdür Yardnne ısıd ır.
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Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin k ısaca genel tan ıtımı yap ıldı ktan sonra ülkemizde mevcut bulunan Birliklerin pazarlama faaliyetleri ve iç fiat hareketleri üzerinde etkilerine
geçebiliriz.
üreticilerin `küçük çapta adet olarak fazIal ığı ve dağını klığı nedeniyle pazarlama sistemi
ile . bağ lantı lannı n yetersiz oldu ğu bilinen bir gerçektir. Bu durum pazar etkinli ğ ini engeller
ve pazarlama maliyetlerinin yükselmesine neden olur. Yine bilindi ği üzere üreticiler uzun zaman bağımsız olarak çalışmakta olup, pazarlama için rantabl birimler halinde te ş kilatlanma
mış tır. Geleneksel olarak k ırsal ve toptanc ı pazarlarında, mahsul alış -veri ş yerlerinde veya
mahalli tüccarlara ve endüstri ile ihracaatç ı temsilcilerine satış yapmışlardır. Çiftçinin pazar
ile başlıca temas ı , genelde mahsulün sat ınalma pazar fiat ını belirleyen mahalli tüccarlar olmaktad ır. Gerek iç gerekse d ış piyasalarda fiatlar mevsimlere, arz ve talep durumuna g -öre
değ i ş im göstermekte olup, ürünün fazla oldu ğu dönemlerde düşük, az oldu ğu dönemlerde ise
yüksek bir seyir takip etmektedir.
Ayrıca üretim, tüketim ve enflasyonla ilgili dönemsel farkl ılıklar sonucu fiatlar y ıldan
da değ işmektedir. Esasında fı atı, arz ve talep aras ındaki iliş kiler belirledi ği, arz fazial ığı olan
dönemlerde al ıcılar üretici fiatlar ını indirebilecekleri, yine mahsulün az olchi ğu dönemlerde
de üreticiler daha yüksek fiat isteyebileceklerinin bilincindedirler
üreticiler, üretim ve pazarlama ile ilgili risklerden dolay ı, kolaylı kla zarar görebileceklerini bildi klerinden, üretim ve pazarlama yap ısı nın modernle ş tirilmesi amac ıyla, Tarım Satış
Kooperatifleri kurulmu ş , Tarım Satış Kooperatifleri de daha fonksiyonal olabilmek amc ıyla
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini te şekkül ettirmi ş lerdir.
Bu kurulu şlar özellikle üreticinin pazar imkânlann ı geli ş tirmesi ve gerekirse Devletin
fiat politikalann ın uygulanmasında önemli rol oynayarak üreticilerin ürünlerinin de ğerlendirilmesi ve üretimle ilgili olarak ihtiyaç duydu ğu her türlü kaynak ve deste ğin kendilerine
sağ lanmasına yard ımcı olmaktad ırlar .
Bugün ülke çap ında Tarı m Satış Kooperatifi olarak 430 kooperatif ve bu kooperatiflerin
ürün ve bölge baz ı nda meydana getirdikleri 21 Tar ım Satış Kooperatifi Birli ğ i mevcuttur.
Tarı m Satış Kooperatifleri Birliklerince sat ın alı nan (mübayaa edilen) ürünlerde, y ıllar
itibariyle geni ş dalgalaninalar olması nedeniyle, etkili pazarlama faaliyetini ortadan kald ırmaktad ır. Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin sahip oldukları tesislerin gerek fiziki kullan ı
mı , gerekse ek tesislerin temini ve yeterli personel ve i şçinin istihdam ı için daha istikrarl ı
bir i ş hacmini ve dolay ısıyla istikrarlı bir ürün alımını gerektirdi ği bilinmektedir. Bu nedenle,
Birliklerin ürün alim politikalar ı yan ında, alınan ürünlerin i şlenerek pâzara mamül olarak
da giri şecekleri ek faaliyet ve harcamalar konusunda desteklenmeleri büyük önem ta şımaktadır. Çağımız sadece üretim ça ğı olmaktan ziyade, üretilen ürünlerin en iyi bir ş ekilde arabalajlanarak ve yine en iyi bir ş ekilde reklam ve tan ıtımının yapılarak tüketiciye ula şılma çağıdır.
Bu nedenle; Birlikler sadece ortak ve üreticinin üretmi ş oldu ğu ürünleri alarak üreticinin gelir düzeyinin yüksektilmesini sa ğ lamakla kalmay ıp mübayaa etmi ş oldukları ürünleri
en iyi bir biçimde i şleyip mamül hale getirildikten sonra tüketiciye ula ş tırmak durumundad ırlar. Aksi halde mübayaa etmi ş oldukları ürünlerin uzun süre i ş lenmeden sotklarda kalm ış olmaları ndan fuzuli olarak do ğ acak faiz yükü ve ürünün iyi de ğerlendirilmemesi sonucu
ortaya ç ı kacak bozulma ve fireler nedeniyle maddi kayba ugrama durumunda kal ın ılm ış olacaktı r Bu nedenle, Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin gerek ürün al ımlarında, gerekse
ürünün değerlendirilmesinde bir bütün olarak dikkate al ınriması tarım ile teknolojinin birle ştirilmesi gerekmektedir.
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ülke içerisindeki genel tanurrindan sonra bu
kurulu şlar tarafı ndan pazara sunulan ürünlerin neler oldu ğunu, pazardaki yerlerini ve fiat
geli şmeleri ile etkinliklerini ortaya koymaya çal ış alım.
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PAZARLANAN
ÜRÜNLER
:
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerince pazarlanan ürünler; ülkenin birçok bölgesinde
faaliyette olan Birliklerce çok çe ş itli ürünleri içermektedir. Bugün toplam 22 ürün çe ş idinin
pazarland ığı nı , bunlar aras ında en önemliler; ayçiçe ği, fınd ık, kuru üzüm, kuru incir, soya,
cigit ve zeytinya ğ id ı r.
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ÜRÜN FIATLARI
VE GELI Ş MELERI:
Birliklerin yapt ığı al ı mların tamamı destek fiatı programı çerçevesindedir. Birlikler arz
edilen mahsulü ilan edilen fiatlar üzerinden sat ı n alı rlar.
Destek fiatlan genel olarak tar ı m y ılı (kampanya) süresinde belirlenmektedir. Piyasa fiatları düşük ve arz miktarı yüksek ise Birlikler yüksek fiat ödeme avantaj ın ı kullanabilirler.
Bu tip al ımlar aç ı klanan destek fiat ından düşük seviyede kald ığından Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri üreticinin durumunu koruyabilmek bak ımı ndan piyasa fiatın ın üzerinde
ve destek fiat ı na paralel fiatlarla büyük miktarlarda al ımlarda bulunma durumunda kalm ış lard ı r
Destek fiatlar ı ürünlerin bereketli oldu ğu yıllarda üretici fiatlar ının fazla dü ş mesine
engel olmak için arz edilen ve tüm mahsulü almak durumunda kal ındığı ve böylece arz
durumunu yönetme rolünü üstlenmi ş lerdir.
Ekonomik, sosyal ve politik , garantili bir pazar, belirli bir fiat ve sonuçta belli bir gelir
temin edilerek özellikle zor ş artlar alt ında üretim yapan çiftçileri korumay ı amaçlamaktad ır.
Tarımsal destek fiatlar ın ın di ğer amçlar ı da iç ve d ış pazar için üretimi desteklemek, arz ve
talep aras ındaki dengeyi korumak, pazar talebine uygun olarak daha fazla üretim için gerekli
bilgi ve teşviki sağ lamakt ır.
Ş üphesiz hükümetin destek fiat ı programlan, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin geli şmesine katk ı da bulunmu ş tur. Böylece de bu müdahale ile özel sektörün sa ğ laması mümkün
olmayan pazar deste ğ inin garantilendi ğ i de ortadad ır.

pe

BIRLIKLERIN
PAZARLAMA
FAALIYETLERI :
Tarı m Satış Kooperatifleri Birliklerince sat ı n alınan ürünlerin veya i şlenmi ş mamullerinin arz ı n ı , pazar talebine veya muhtemel sat ışlara göre kontrol alt ında tutmak, satışlarda oluş abilecek kay ıplar' asgariye indirebilmektir.Birlikler, al ımı n ı yaptı kları ürünleri kendi fabrikaları nda i şledi kten sonra piyasaya arz etmektedirler.
Ürünlerin destek fiat ı program ı dahilindeki satışları yakından takip edilmezse, sadece
belli bir potansiyel gösteren pazan imkanlar ı değil iç ve d ış pazarlarda söz konusu olaca ğı
gözönünde bulundurularak hükümetin maddi kay ıplarına sebep verilmemesine dikkat edilmelidir.
Piyasada ikili bir pazarlama sistemi olu şmaktad ır ki bunlar;
1- Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri
2- Tüccarlard ır.
İ kinci olan tuccarlar, belli ba ş lı üretim bölgelerini geni ş çapta kaplamakta muvaffak
olmu şlard ır.
PAZARLAMADAKİ
SORUNLAR
Üretici mal ı n ın değ erlendirilmesi amac ıyla kurulan Tanm Satış Kooperatifleri Birliklerinin üretti ğ i mamullerin tüketicilere intikalinde uygulayaca ğı temel pazarlama ilkesi de
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aracı kullanmadan doğ rudan tüketiciye ula şmak olacakt ır. Bu nedenle pazarlama kanallar ıyla
te ş kilatları nın kurulması günümüzde Birliklerin en önemli faaliyeti olarak görülmektedir.
Tarı m Satış Kooperatifleri Birliklerinin ürünlerinin hammadde veya mamul madde olarak pazarlanmas ında en önemli etken pazar ko şulları nın di ğ er sektörlerdeki imkanlarla e ş it
olnı an ı ası ndan kaynaklanmaktad ır. Teknoloji aç ısı ndan modern ve ekonomiye büyük katk ısı
olacak bu kurulu ş ların pazar konusunda sorunlar ı çözümlenmemi ş durumdad ır. Yani paZardaki etkin olacak faktörlerden;
1- Rekabet
2- Kalite
3- Reklâm
yoksundurlar.
Sı ralanan bu faktörler zaman içerisinde çözümlenebilerse Birliklerin pazarlama faaliyetleriyle iç Fiat hareketleri piyasada daha etkin olacak, dolay ısıyla tüketici baz ında denge
unsuru sağ lanarak sektör yönünden de görev en sa ğ lı klı bir biçimde yerine getirimi ş olacaktır.
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SONUÇ:
Üretici kitlesinin, yeti ştirdi ğ i mahsullerin ekonomik değer kazanacak şekilde biraraya
toplanması ve ortakların ı n menfaatleri do ğrultusunda en iyi şekilde de ğ erlendirilmesi amacıyla kurulan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin kurulu ş amaçların ın ilk aş aması olan
ortak ürünlerinin bir araya toplanmas ı ve en iyi fiatla sat ışının sağ lanarak üreticilerin spekülatif piyasa hareketlerinden korunmas ı i ş levi tamamen yerine getirilmi ştir.
Bu faaliyetlerin gerçekle ş tirilmesi ile Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin yurt içi
pazarlama faaliyetleri içerisinde belli ba ş lı ürünlerinin ald ıkları pazar pay ı aşağıda gösterilmiş tir.
Sanayici Baz ı ndaki Pay:
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1- Pamuk %15 -.35
2- iplik
%10 - 12
3- Ayçiçe ğ i %20 - 30

Tüketici Baz ındaki Pay:
123456-

Likit ayçiçek ya ğı %20-25
Margarin yağı
%13-15
Fındık
%50
Zeytinyağı
%20-25
Incir
%50-60
Üzüm
%50-60

Yukarıda görülece ğ i üzere, yurt içi pazar ında ürün ve mamul baz ı nda birliklerin payları
mahsul rekoltelerine göre y ıllar itibariyle de ğ i şebilece ğ i gibi ülke ekonomisi aç ısından %15
ile %60 aras ı nda küçümsenmeyecek de ğ erlerle etkili olmaktad ırlar.
Kurulu ş amac ını n ikinci a şaması olan ürünlerin ortaklara ait tesislerde i şlenerk mamul
hale getirilmesi için gerekli tesislerin kurulmas ı ve rasyonel şekilde iş letilebilmesi için de büyük hamleler gerçekle ş tirilmi ş ve Tarım Sat ış Kooperatifleri Birlikleri ihtiyaç duyduklar ı tesisleri tamamlam ış lard ır. Üretim zincirinin tüketim alan ına bağlanması ile birlikte önemi artan pazarlama faaliyetlerinin üretici, tüketici ve milli ekonomimize en faydal ı şekilde organi43

DERGILERİMiZ:
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ze edilmesi halinde Tarı m Satış Kooperatifleri Birlikleri kurulu ş amaçlarının üçüncü ve en
önemli aş amasın ı gerçekle ş tirmi ş olacakt ır.
Üretilen mamullerin sistemli ş ekilde tüketiciye sunulmas ı halinde Tar ı m Satış Kooperatifleri Birliklerinin iç piyasadaki etki ve yararlarm ı üç ana baş lık halinde özetleyebiliriz.
URETICİ LER AÇISINDAN : Yeti ş tirdikleri mahsullerin i ş lenerek mamul halinde tüketici piyasasına sunulmas ı halinde üreticiler imalat ve sat ış Warlarmı n da gelirlerine eklenmesi
suretiyle maksimum gelir düzeyine ula ş acaklard ır.
TÜKETICILER AÇISINDAN: Tüketici piyasas ında istikrarl ı fiatın olu ş ması nın yanı sıra
standartlaşma sayesinde seçim kolayl ığı sa ğlanacağı gibi, kalite aç ısından tüketicinin korunması da gerçekle ş tirilecektir.
MILLI EKONOMİ AÇISINDAN: Sanayile şme yolunda büyük ad ımlar atılmasına ra ğmen
ülkemiz halen tar ıma dayal ı ekonomi görünümünü muhafaza etmektedir. Sanayi toplumuna
geçi şte tarıma dayal ı sanayinin kurulu ş u ilk ve en önemli a ş amalardan birini te ş kil etmektedir. Tar ım ürünlerine dayal ı sanayinin kurulu şunda en önemli fonksiyonu Tar ım Sat ış Kooperatifleri Birliklerinin yerine getirece ğ i de aç ıktır.

Aylık "KARINCA Kooperatif Postas ı " y ıllık abone bedeli (1989 y ılı için)
Üç aylık "KOOPERATIFÇILIK" y ıllık abone bedeli (1989 y ılı için)
Altı aylık "COOPERATION IN TURKEY" y ıllık abone bedeli (1989 y ılı için)

18.000
20.000
16.000
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Yayın isteme Adresi: Türk Kooperatifçilik Kurumu Mithatpa şa Cad. No. 38/A - Kızılay / ANKARA
Tel: 131 61 25 -- 131 61 26
Yay ın Bedeli yat ırmak
için Banka hesap no: T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şb. 304/4- ANKARA
NOT: PTT ile yay ın isteyenlerin; PTT masrafı dahil yayın bedelini hesabun ıza yatırd ıklanna dair makbuz'anıtı talep dilekçelerine eklemeleri
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TORK KOOPERATIFÇILIK KURUMU YAYINLARI
KDV. DAHIL FİYATI (Tl.)
Tannısal Kalk ınmada Kooperatifçilik - VI. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik
Kongresi Tebli ğ ve Tart ışmaları — (2 Cilt)
500
2- 1163 Say ıl ı Kooperatifier Kanununun Uygulanmas ında Kooperatiflerin Durumu
ve Sorunları (VII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğleri)
700
3- Kooperatifçilik ve Kooperatifçilikle Ilgili Yay ınlar Bibliyografyas ı
500
4- Az Geli ş miş Ülkelerin Ekonomik ve Toplumsal Kalk ınmasında Kooperatiflerin Rolü
500
5- Tüketicinin Soru ıılan ve Kooperatifçilik
500
6- Alt ı n Yapan Köy (Tercüme)
500
7- Kooperatif Ş irketler (Yay ın No. 30)
300
8- Co - operatives In Developing Countries And Turkish Experience (Yay ın No. 32)
500
9- Çe şitli Ülkelerde ;Toprak Reformu Uygula ınalan (Yay ın No. 34)
500
500
10- Az Geli ş miş Ülkelerde Kooperatif ve Devlet (Yay ın No. 36)
Il- Kooperatifçilik ve Ilkokul (Yay ın No. 38)
300
12- Kooperatiflerin Ekonomik ve Sosyal Kalk ınmasındaki Rolü(VIII.Milletlararas ı Türk
Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğleri - (Yay ın No. 39)
700
13- Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ın No. 40)
500
14- Büyük lkla ğazacıl ı k ve Tüketim Kooperatifçili ğ i (Yay ın No. 41)
300
15- Ekonomik ve Sosyal Geli şmeler Karşısında Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı IX.
Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğ leri — (Yay ın No. 42)
700
16- Türk Kooperatifçili ği Üzerine Düşünceler (Yay ın No. 43)
400
17- X. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğleri (Yay ın No. 44)
1.000
18- Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ın No. 45)
400
19- The Cooperative Move ınent In Turkey And Its Expocted Development (Yay ın No. 146)
500
20- Kooperatiflerin Vergile ıı dirilmesi ve Vergi Sorunlar ı (Yay ı n No. 47)
400
21- Türkiye Ekonomisinde Tarımsal Amaçl ı Kooperatifçilik I şletn ıeleri (Yay ın No. 48)
1.000
22- Kooperatiflerin D ış Ticaret Aç ısı ndan Milli Ekonomiye Katk ıları (Yay ın No. 49)
1.000
23- Köy Kalk ınma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ın No. 50)
400
24- Atatürk Kooperatifçilik ve Türk Kooperatifçilik Kurumu (Yay ın No. 51.)
500
25- Çorlu ilçesi Seymen Köy Kalk ınma Kooperatifinde Grup Tarı mının Ekonomik Analizi
(Yay ın No. 52)
1.200
26- Vak ı flar Tüzüğ ü Yay ın No. 53)
500
27- Kannca Dergisi Kooperatifçilikle Ilgili Bibliyografya (Yay ın No. 55)
1.000
28- Xl. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi —Tebli ğler (Yayın No. 57)
2.000
29- Xl. International Turkish Cooperative Congress — Papers — (Yay ın No. 59)
2.000
30- Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ışmaları Aç ısından Yatay ve Dikey Bütünle şme
Hareketleri (Yay ın No. 60)
2.000
31- Tarı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tan ınma Uygulanabilirliği (Yay ın No. 61)
1.250
32- Marketing Functions On Foreign Trade In Turkey And In The United States Of America
(Yayın No. 63)
2.000
33- "Dünyada Mekün" Konut Kooperatifleri Semineri —Tebli ğ ler— (Yay ın No. 64)
1.000
34- "Alt ı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkürlar Kefalet Kooperatifleri Seminer — Tebli ğ ler — ( Yay ın No. 65) 800
35- "Bir Lokma Bir H ırka" Tüketim Kooperatifleri Semineri —Tebli ğler— (Yay ın No. 66)
1.000
36- Xll. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi —Tebli ğ ler—Yaym No. 68)
3.000
37- XII. Intemational Turkish Cooperative Congress — Papers (Yay ın No. 68)
5.000
38- Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Alı nması Gereken Tedbirler —Ara şt ırma — (Yay ın No. 70)
; 1.500
39- Anadolu Basın ında Kooperatifçilik (Yay ın No. 71)
2.00°40- Bütün De ğişiklikleriyle Kooperatifi« Kanunu (Yay ın No. 72)
2.000
4.•
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU YAYINLARI NO: 72

Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun Hizmet
Zincirinin Yeni Bir Halkas ı :
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SON DEĞİŞİ KLİ KLERLE
KOOPERAT İ FLER KANUNU

NOT: PTT ile göndermelerde PTT ücreti ilave edilir.
Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Kızılay
Şb.' 304/4 - ANKARA

Fiyat ı

2.000.-TL.
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Tam hizmet, eksiksiz hizmet
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Doğru gübreyi, gerekti ği zaman, gerektiği yere
ulaştırmaktan sorumluyuz. Bu sorumluluk, ülkemizin
gübre konusundaki ihtiyaçlanru tan ırnakla, incelemekle ba ş lar. Hammadde temininden üretime,
torbalamadan nakliyata, dağıtrndan pazarlamaya,
eğitiminden teknik clanışmanhğa kadar gübre sektörünün her alanında hizmet vermeyi gerektirir.
499 bayimiz ve 400 bin tonluk depolama kapasitemizle bu hizmetleri eksiksiz olarak yerine getiriyor,
çiftçimize gübre konusunda tam hizmet veriyoruz.
Bereket için. Ülke tar ımının gelişmesi için.

Gübre Berekettir

rır

TOROS
TOROS GÜBRE VE ZIRAI ILAÇ PAZARLAMA A.Ş.
B İ R TEKFEN HOLDING KURULUDODUR

KOOPERAT İFÇİ Lİ K
Founded in 1931
Kooperatifçilik is the publication of the Turkich Co-operative Association, it is
published four times a year. The subscrition price to the review is S 4 a year, air
mali included, Correspondance relating to the review should be sent to "Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa ş a Caddesi 38/A, Ankara - Turkey"
The Turkish Co-operative Association assumes no responsibility for the views
expressed by authors whose articles appear in Kooperatifçilik.
Proprietor on behalt or
The Turkish Co-operative Association

Hüsnü. POYRAZ
Editor in chief
-

-

pe
cy
a

Prof. Dr. Rasih DEMIRCI
Editorial Board

Prof. Dr. Celal ER
Prof. Dr. Orhan ARSLAN Sezai YÖRÜK
Alaaddin KORKMAZ Dr. Kemal GÖRMEZ
-

-
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HALKBANK,Türk ekonomisinde
çok önemli bir yer i şgal eden
esnaf ve sanatkarlar ımızı,
küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmelerimizi, serbest meslek
sahiplerimizi krediler açarak
desteklemek göreviyle kurulmu ş
bir bankadır... Ülkemizin bu
görevi üstlenmi ş tek bankas ıdır.
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HALKBANK
Ç alışana üretene kaynak.

