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

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

The Society changcd its name ı nto 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 years of exprience and in accordance with 

the roquirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 
should be re-writton. The new Statutes drawn up accordingly were reviewed anh 
adopted by the General Assemly et its meet ı ng on 27th June, 1965. 

The Government declurer it as an association serving public interest in 1946. 
Tho subject with which the, Association ı s conserned, is theoretical and pratical 
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theorectical and 
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association 
engages in the following activitied 

a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative 
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to 
wrlte articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publish th,em. 

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

c. Make contacts nationally or internm ı onally among al ı  types of public ana 
private agencies, organizations, associations and persons on the sub(ects related 
to co-operative movement, legislat ı on and applications, and express its opinion on 
these subject either directly or on request. 

d. Convene acadern ı c meetings and arrenge co-operative weeks, festivale and 
general co-ope;ative conventions. 

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

f Join as member those international organizction and associations whose 
objects ara similar to its own. 

g. Set up a library in the headquarters of the Assoc ■ ction, closely connected 

with the co-operative movement concept, legislation and application and com-
posed of books, periodicals and brouchures in Turk ı sh and foreing languages. 

h. Participate in the comertions of international co-operative organizations, 

attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish 
co-operative movement commenly known. 

j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-
operativo movenı cnt is w:de!y diffused, that it develops and takes, root, that it 
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 

movement are instituted in the universities, academies, schools and that InstItutes 
spezializing in the co-operat ı ve movernent cre founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives 
act as guide to thern in every respect, and at the resguest of the member co-

operatives in solving their management problems. 
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BAŞ YAZI  

1990 YILINA BAŞLARKEN  I  

Değ erli Kooperatifçiler, 
Elinizdeki bu dergi, yani bizim ilmi araş tırma ve inceleme 

dergimiz "Kooperatifçilik" 1990 y ı lı nın ilk say ıs ı d ır. Bilindiğ i 
gibi ilmi Kooperatifçilik dergimiz her üç ayda bir olmak 
üzere y ı lda dört defa ne ş redilmektedir. Bu vesile ile 1990 
yı lına 1989 yı lından devreden önemli dünya ve yurt olayla-
rından bahisle sizlerle sohbet etmek istiyoruz. 

Kooperatifçilerin herkesten çok daha iyi bildi ğ i gibi, koo-
peratifçilik sadece pür ekonomik bir faaliyet de ğ il, aynı  za-
manda fertler, toplumlar ve hatta milletler aras ında geli ş ti-
rilmesi gereken bir sosyal dayan ış ma ve yard ımlaşma, insan 
haklarına karşı  son derece sayg ı l ı  olma hareketi ve anla-
yışı d ır. Ayrı ca kooperatifçilik insanlar aras ında karde ş liğ i ve 
eş itliğ i, sosyal adeletçili ğ i yerleş tirmek için çaba sarfetmek-
tir. Eğer benzetmek gerekirse nas ı l ki, islamiyette kom şusu 
aç iken Umil bir müslüman tok uyuyamaz, kooperatifçilikte 
de kooperatif ortaklar ı  mutlaka birbirlerinin her türlü yarar-
lanm korumak d ıirumundad ır, yani kooperaifçilik gerçekten 
evrensel ve insanc ıl, bütün insanlara hiç bir fark gözetmeksi-
zin eş it ş artlarda hitabetmek durumundad ır. Fakat kabul 
etmek gerekir ki, maalesef yurt içinde ve yurt d ışı nda koo-
peratifçiliğ in temeli mesabesinde ki bu prensip zaman za-
man yara almakta ve büyük inhiraflara kar şı d ır. 

Değerli okuyucular ımız, 
Sadece 1990 y ı l ında 1989 yı lından devreden de ğ il ve 

fakat bir kaç y ı ld ır dünyanın gündeminde olan ve Rus lideri 
Gorbaçov tarafından ortaya at ılan ve özellikle de bat ı l ılar ve 
esir milletler tarafından bir cankurtaran simidi olarak sann ı -
lan yumuşama ve yeniden yap ılaşma politikalar ı  neticesinde 
Doğu Avrupada duvarlar y ıkı lmış  ve ateş  telleri s ınırlardan 
kald ırdmış tır. Ve hemen hemen 1989 yılı  sonunda bütün do-
ğu Avrupa milletleri hürriyetlerine büyük ölçüde kavu ş muş -
lardır. Ancak olaylar henüz yat ış mış  da değ ildir ve yer yer 
devam etmektedir. Yaln ız burada zikredilmesi gereken ve 
bizim için fevkMade önemli olan husus ba ş ta Gorbaçov olmak 
üzere ona methiye düzen bat ı lıların insanlar aras ında ayırım 
yaptığı nı  belirtmek ve bunu bütün dünyayaya anlatabilmektir, 
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Çünkü Doğu Avrupahlann isteklerini Türk ve Müslüman esir 
milletler de isteyince Gorbaçov, Ermeni ve Bat ı lı  bir ş eytan 
üçgeninde birle ş miş lerdir. Ermeniler y ıllardan beri Azeri 
Türklerini tahrik ve te şvik ederek provakasyona getirmi ş ler, 
daha doğrusu aldatmış lar, bunun üzerine Rus k ızılordusu bir 
Cuma gecesi Azerbaycana girerek her taraf ı  kana bulamış  ve 
ikiyüzlü insan haklan savunuculan da, yani insanlara herza-
man çifte standart uygulayan bat ı lılarda bu yürekleri parça-
layan zulmü k ınamak bir yana aç ıkça Amerikas ıyla ve Avru-
pas ıyla birlikte desteklemi ş lerdir, dünyadaki müslüman 
milletler ise bu insanl ık dışı  hunhar hadiseye bigane kalm ış -
lar ve hiç bir ş ekilde seslerini ç ıkaramamış lard ır. Doğ rusu 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tepkisi de yürekleri so ğutu-
cu olmamış  ve zulüm hakettiğ i karşı lığı  bir türlü görmemi ş -
tir. Bu durum insanl ık ad ına ve kooperatifçilik ad ına yüzka-
ras ı dır ve tarihte de böyle hat ırlanacakt ır. 

Değ erli kooperatifçiler, 
Geçtiğ imiz yı lın çok önemli bir ba şka hadisesi de yine sa-

dece 1989'a ait de ğ il, yıllardan beri devam etmekte ve için-
de bulunduğumuz yı lda devam edecek olan dünyadaki açl ık 
ve gıda maddesi noksanl ığı nın devam etmesidir. Yine dünya-
da kitleler halinde insanlar açl ık ile karşı  karşı ya ve hatta 
ölüme terkedilmekteler, bir k ısım insanlar da fazla protein 
ald ıkları  için jimnastik hareketleri yaparak rahatlamakta veya 
protein zehirlenmelerine u ğ ramaktad ırlar. Esasen dün-
yadaki kı tlığı n ve açlığı n esas sebebi yeteri kadar üreteme-
mek değ il, gerektiğ i gibi ve insanca üretileni bölü ş ememek-
tir. Çünkü pek çok g ıda maddesi ba ş ta buğday ve diğer tah ı -
llar olmak üzere hatta bir k ısım da ş eker statejik ürün 
olmaları  sebebiyle büyük ölçülere varan miktarlarda stok ola-
rak tutulmaktad ır. 

Geçtiğ imiz yı l Türkiye'mizde meydana gelen önemli olay-
lardan bir ba şkas ı  da çok ş iddetli bir kurakl ıkd ır. Bu kurak-
lığı n bedeli bize çok pahal ıya fatura ç ıkarmış  ve 6 milyon 
tona yakın tah ıl ithal edilmiş  ve 1,5-2.0 milyar dolara yak ın 
döviz ödenmiş tir. Bu senenin geli ş i ümit vericidir, in şallah 
bu yıl tar ımsal üretim yüksek ve bolluk olaca ğa benzemekte-
dir. Yine geçti ğ imiz yı l ın önemli iç olaylar ı  aras ında 1989 
Mart ay ında yap ılan mahalli seçimleri ve 1989 Ekim ay ında 
gerçekleş en Cumhurba ş kanlığı  seçimlerini zikredebiliriz ve 
bu konularda milletçe gösterilen demokrasi olgunlu ğu için 
öğünebiliriz. Art ık herhalde millet iradesi haricinde müdaha-
leler sözkonusu olmayacak ve Türk Demokrasisi bir daha 
inkıtaa uğ ramadan devam edecektir. 
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Değerli kooperatikiler, 
Türk Kooperatifçilik Kurumumuzun 1990 y ı lı  olağan genel 

kurulu 10 Şubat 1990 tarihinde yap ılmış  ve yönetim kurulu-
muz bu kongreden büyük bir güç ve manevi destek alarak 
çı kmış tır. Yap ılan çalış malar ve faaliyetler genel kurul üyele-
rimiz tarafından desteklenmi ş  ve takdirle kar şı lanmış t ı r. 
Yap ı lan konu şmalar yönetim kurulumuzun çal ış ma ş evkini 
daha da art ırmış  ve gayretlendirmi ş tir. Bilindiğ i gibi yayın 
faaliyetlerimiz düzenli ve seviyeli bir biçimde devam etmek-
tedir. Bunun yan ında kooperatifçili ğ i geliş tirici, teşvik edici 
ve yaygmlaş tıncı  çalış malarımız da her zaman oldu ğu gibi de-
vamlı lık arzetmektedir. Kurumuzun asli görevi de ilmi bir 
kooperatifçilik derne ğ i olarak budur. 

Aziz Okuyucular ımız, 
Biraz da elinizdeki derginin muhtevas ından bahsederek bu 

sohbetimizi noktalamak istiyorum. Elinizdeld nüshada Kamil 
Ufuk Bilgin ve Sibel Gümrah' ın birlikte yapt ıkları  bir çal ış ma 
yer almaktave Türkiyede ve AET ülkelerinde Yat ırım Teşvik 
Tedbirleri üzerinde durularak kar şı laş tı rmalar yap ılmaktad ır. 
Bu diğ er makalede değerli kooperatifçi Colin Dürkop ve- ça-
lış ma arkadaş lar ının Karadeniz çiftçileri üzerine yapt ıkları  
bir inceleme yer almaktad ır. Yabanc ı  gözü ile yap ılan bu ince-
lemeden objektif neticeler ç ıkar ı lmas ı  bakımından faydal ı  
olaca ğı na inan ı lmaktad ır. Bunlardan ba ş ka Yrd. Doç. Dr. 
Osman Pehlivanlı tnın Vergi Yükümlülüğü ve Kooperatifler üze-
rine yapt ığı  bir araş tırma yay ınlanmaktad ır. Bu çalış ma ile 
genç bilim adam ımız vergi ve kooperatifler aras ındaki kar-
şı lıklı  durumları  incelemekte ve bu konudaki fikirlerini de 
beyan etmektedir. Konu ile ilgilenenlere Dr. Pehlivanl ı enın 
malçalesinin özellikle faydal ı  olacağı nı , bu arada kooperatifçi-
lere de ışı k tutaca ğı nı  bilhassa belirtmek istiyoruz. Yine bu 
nüshamızda Kurumumuz Yönetim Kurulu üyesi say ın Turan 
Tekeli' nin kaleme ald ığı  ve orta öğretim müesseselerinde de 
konferans halinde verdi ğ i ve konusunda gençlere yararl ı  ol-
duğu ve ışı k tuttuğu bir inceleme yer almaktad ır. O da Koo-
peratifçilik ve Turizm Kooperatifçili ğ idir. 

Kıymetli Kooperatifçiler, 
Bir dahaki sayımıza kadar hepinize sa ğ lık ve baş arı  dilekle-

rimizle hoş ça kalınız diyor ve kooperatifçi selamlar ımız ı  su-
nuyoruz. 

Kooperatifçilik 
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KOOPERATIFÇILIK 	Say ı : 87 	Ocak- Ş ubat-Mart 1990 

KARADENİZ BÖLGESI çirrçiı ,ERI YENİLİĞ E HAZIR MI? 

Colin Diirkop, Walter Kreuel, Franz Kromka 

1. Giriş  

Gelişmeye yönelik işbirliğ inin en önemli görevlerinden biri de, bi-
reysel giriş imciliğ in daha çok yayg ınlaşması  ve geli şmesi için, teknik, 
ekonomik ve yönetimsel bilgileri aktarmakt ır. İnsanlar ın yeniliğ e yö-
nelik tavır ve davran ış ları , bu konudaki temayüllerinin derecesi, fay-
dalı  yenilikleri benimsemeleri, i şbirliğ i projesinin ba ş arısı  için, sonu-
cu etkileyecek önemdedir. Türk - Alman teknik i şbirliğ i projesinin bir 
örneğ i olan "Samsun S ığı rc ılık Projesi" 1 , bu projeye kat ılan Türk çift-
çilerinin hangi ölçüde yenili ğe haz ır olduklar ın ı  göstermesi bak ı -
mından incelenmelidir. 

2. Samsun Sığı rc ıl ık Projesi 
Karadeniz Bölgesi Samsun ilinde uygulanan bu projenin amac ı , 

büyük ba ş  hayvanlarda et ve süt üretimini artt ırmakt ır. Bu şekilde çift-
çilerin gelirleri yükselecek ve böylelikle bölge geli ş imine katkıda bulu-
nulmu ş  olunacakt ır. Süt üretimin artmas ı , Türkiye'nin ileride süt ve 
sütlü mamüllerde ithal bağı mlılığı nı  azaltacakt ır. Burada uygulamaya 
konulan projenin pilot olma özelliğ i söz konusudur, yani projenin 
baş ar ıya ulaşması  halinde, diğ er Karadeniz bölgelerinde de uygulan-
ması  düşünülmektedir. 

Proje kapsam ına al ınacak gruplar, bir ila üç tanesi süt ine ğ i olmak 
üzere, ortalama be ş -alt ı  tane büyük ba ş  hayvan sahibi küçük çiftçiler-
dir. Samsun ilinde çiftçilerin büyük ço ğunluğu için pazarlama olanak-
lannın eksikliğ i, ş imdiye kadar süt üretiminin artmas ına büyük engel 
teşkil ettiğ inden, 1987 yaz ında uygulamaya konan Samsun S ığı rc ı lık 
projesiyle köylerde süt al ım merkezleri kurmaya ba ş lanm ış tır. Bölge 
dışı nda faaliyet gösteren bir fabrika toplanan sütü i ş lemekte ve Tür-
kiye'de süt üretiminin eksik oldu ğu bölgelere satmaktad ır. 

Çiftçilerin sütlerini sürekli ve uygun ko ş ullarda satabileceklerini 
görmeleri ve bu konuda emin olmalar ı , hayvan sağ lığı  kapsam ında, 
sığı r yetiş tirilmesi, ye ş il alan iş letmesi, tar ımsal yem ve muhafazas ı  
gibi konularda, dan ış ma ve destekleme projelerinin de devreye girme-
sine olanak sağ layacakt ır. ilk etapta yapay dölleme tesisinin kurul-
mas ı  ve hayvanc ılıkla ilgili te şkilatların gelişmesine yard ımc ı  olacak 
önlemler bu projenin ağı rlık noktas ını  te şkil etmektedir. Ba ş latı lan 
bu projenin tam anlam ıyla baş arıya ula şmas ı  için, gelecek y ıllarda 
sığı r yetiş tirilmesinin dışı nda, diğ er yararl ı  hayvanlar ın da projeye 
dahil edilmesi gerekmektedir. 

3. Araş tırma Yöntemi 
Şubat sonundan Nisan 1988 ba şı na kadar Samsun Vilayetinde yap ı -

lan araş tırma için, üç köy (KAYGUSUZ, KUMTEPE ve ÇAY1RÖZCJ) seçil- 

1 Samsun Sığı rc ı lık Projesinde söz konusu olan, AFC Agriculture and Food GmbH, Inter-
national Consulting Co KG, Bonn taraf ından yürütülen GTZ projesidir. 
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miş tir. (Bkz: Ş ekil 1) Bu köyler sosyo-ekonomik ve demografik ölçütler 
bakımından söz konusu bölge için tipik özellikler göstermektedir. Kay-
gusuz, Kızı lırmak nehrinin verimli deltas ında bulunan, yediyüzden 
biraz fazla nüfusu olan, orta büyüklükte, tek tek evlerin olu ş turduğu 
yerleş im yap ısma sahip bir köy. Burada "seyrek" bir yerle ş imden de söz 
edilebilir. Kumtepe köyü, Ye ş ilırmak nehri tarafından sulanan ve ayn ı  
zamanda çok verimli olan ovada bulunmaktad ır. Dağı nık bir yerle ş im 
özelliğ i olan bu köy, takriben bin nüfuslu ve diğer köylere k ıyasla biraz 
daha büyük. Çayırözü ise, diğerine göre toplu yerle ş im özelliğ ine sahip, 
alt ıyüzün üzerinde nüfusu olan, Samsun ilinin dağ lık bölgesinde yer 
alan nisbi olarak küçük bir köy. Bu köy bir dereceye kadar di ğ er iki 
köye benzemektedir. Tar ım köyler' olan Kaygusuz ve Ku ıntepe'de ş im-
diye kadar pek değ er verilmeyen hayvanc ı lığı n, dağ  köyü Çayırözü'nde 
önemi çok büyük. Bu durumun, bilhassa yaz aylar ında, hayvanlar ın 
yaylalara sürülmesine olanak sa ğ layan sıradağ lann olu ş turduğ u Kara-
deniz kıyısıyla ilgili olduğunu sanıyoruz. Kaygusuz ve Çay ırözü köyle-
rinde projeyle ilgili değ iş ik önlemler uygulan ırken, Kuptepe köyünde 
proje ara ş tırması  henüz yap ılmamış . 

Karadenizin diğ er bölgelerinde olduğu gibi, araş tırma yap ılan köy-
lerde de ortaya ç ıkan özel bir durum, yerli hak ın azlığı d ır. Örneğ in, 
Çayırözü köyü sakinlerinin ço ğu burada henüz ikinci veya üçüncü nesil 
olarak yaşı yorlar. Onlar Türk Yunan ihtilafı  sonucunda Balkan Türk-
leri olarak o zamana kadar bu köyde ya ş amış  Rumlarla mübadele 
yap ılmış . Bu nedenle azalan yerli say ısı  kendiliğ inden görülüyor. Ayn ı  
zamanda bu azalma, zay ıflayan ya da yok olmakla kar şı  karşı ya kalan 
gelenekçilikte de kar şı mıza çıkıyor. Gözlenen bu durum, umulan ın üze-
rinde bir yenile şme çabas ı  için, yeterli koş ullar olmasa bile, gerekli 
koş ullarm varl ığı  anlamına gelebilir. Samsun iline bağ lı  köylerdeki 
gelenekçilik, hem Türkiye'nin diğ er bölgelerindeki köyler, hem de Orta 
ve Bat ı  Avrupa'nın köyleriyle karşı laş t ırıldığı nda, gelenekçiliğ in bu-
rada çok az rol oynad ığı , karışı k renklerle ortaya ç ıkan, daha güzel bir 
deyiş le, pek estetik olmayan köy mimarisinde görülmektedir. 

Belirli sorular ın yard ım ıyla aile reislerine sözlü olarak bir ön 
araş t ırma anketi uygulanm ış t ır. Burada, as ıl araş t ırma soruları nın 
anlaşı lır olmasmı  sağ lamak için, halkla yak ın ilişkiye girilmiş  ve 
amaca yönelik söyle ş iler yap ılmış t ır. (Varsay ım Eğ itimi) Bu konuyla 
ilgili olarak, özellikle Türk-Alman proje yetkilileri ve devletin ziraat 
uzmanlar ıyla konuşulmu ş tur. Tek tek köy muhtarlar ıyla, ihtiyar 
heyeti üyeleriyle, orta s ınıf çiftçiler ve köy yaz ıc ılarıyla yürütülen ko-
nuşmalar, son derece aç ık ve konuyu ayd ınlat ıc ı  nitelikte olmu ş tur. 
Bilhassa, Karadeniz bölgesinde, her şeyden önce köy imamı  ve öğ retme-
ninin görü ş lerine sayg ı  duyulmas ı  dikkat çekici bir huustur. Bu neden-
le, dinsel içerikli baz ı  sorularm aç ıklanmas ı  zorunlu olmuş tur. Bu pro-
jeyi birlikte yürüten çağdaş -laik Türk devleti ve O'nun köy yöneticileri 
ile çiftçiler sayesinde yeniliğ e ve gelişmeye yönelik uygulamaya konu-
lan bu projeler, daha kolay amac ına ulaş acakt ır. Modem Türkiye'nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa ve Kuzey Amerika, mede-
niyetlerinin en geli şmiş  medeniyetler olduğ unu çok önceden fark et-
miş ti. Bu clevletlere k ıyasla geri kalmış  Türkiye'nin , uygar ve çağdaş  
devletler arasmda hak etti ğ i yeri alabilmesi için, bu uygarl ıklan kabul 
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etmenin d ışı nda, yapabileceğ i başka bir şeyi yoktu. 
Asıl araş tırma ön araş tırma üzerine kurulmu ş tur. Yani ön ara ştır-

malarda kazan ılan bilgilerle (varsay ımlar), köylülerden rastgele seçi-
len 110 aile reisine uygulanmak üzere, k ısmen de standart hale getiril-
miş  sorular tanzim edilmi ş tir. Ankete kat ı lacaklarm seçimi, köy 
muhtarlann ın ankete kat ı lacak aile reisleri için haz ırladıklan liste-
lere göre, sistemli bir s ıralama ile yap ı lmış tır. Ankete kat ılan aile 
reisleri ortalama alt ı-yedi kiş iye bakmakla yükümlüdürler. Ata-
türk'ün kad ınlarla ilgili refonnlarma kar şı n, köy halkı  aras ında cin-
siyet ayırımı  çok katı  bir biçimde hala sürmektedir. Projenin ilgilen-
dirdiğ i kad ınlarla konuşmak, ümitsiz görüldüğü için, düşünülmemiş -
tir. Bu durumu a şmak, yani kad ınlarla konuşmak, bayan gruplar ın ya-
pacağı  röpörtajlarla mümkün olabilir. Köye gelen yabanc ıyla ilgilen-
mek, özellikle aile reisinin görevi oldu ğu için, röpörtaja gelen gruplar 
budurumu göz önüne almak zorundad ır. Bayan röpörtajc ılann kadın 
çiftçilerle ileti ş ime girmeleri bu ş ekilde olanakl ıdır. Sorulann yanıt-
larıması , soyut sorularda bile, çiftçiler için zor olmam ış tır. Hatta, Orta 
Avrupa'daki küçük çiftçilerle kararla ş tınldığı nda, burada daha az so-
runla kar şı laşı ldığı  söylenebilir. Ankete kat ılanların büyük çoğun-
luğu, söyleş i gruplarının ziyaretini bir taltif olarak kabul etmi ş  ve es-
kiye dayanan Türk-Alman dostlu ğu ve silah arkada ş l ığı na s ık s ık 
işaret etmi ş lerdir. Hiç kimse anket uygulamas ına karşı  koymamış  ve 
reddetmemiş tir. Sadece iki kiş i gerekçeli olarak ankete kat ılmamış tır. 
Bu iki kiş inin zaten ara ş t ırma ile pek ilgisi yoktu. Mülakat yap ı lırken 
ev sahiplerinin yan ı  sıra, komşuların da haz ır bulunduğu sık sık görül-
müş tür. Bu durum son derece olağan,karşı lanmış tır. Anket yap ı lırken 
komşular ın bulunmasıyla münferit olarak baz ı  sorular çarp ı t ılarak 
yamtlanm ış tır. Anck, genelde iki-üç ki ş inin bulunmas ı  gerçeğe daha 
yakın yanıtlann verilmesine olanak sağ lamış tır, zira orada bulanan-
lar, verilen yamtlann geçerliliğ ini bir dereceye kadar kontrol etmi ş -
lerdir. Sorgulama sonunda, bilinen s ınıfland ırma kurallanna uygun 
olarak sorulara verilen yan ıtların kodlanmas ı  yap ı lmış , verilerin 
kesin yorumları  için, gerekli olan ek bilgiler de toplanm ış tır. Sonuç 
olarak, bu veriler de ğ erlendirildiğ inde, yap ılan araş tırmada rastgele 
bir örneklemenin yap ıldığı , yani ankete kat ılanların tesadüfi seçildiğ i 
görülecektir. Bu durumda da, a şağı daki örnekleme hatalar ı  eldeedile-
cektir. Örneğ in, gerçek kat ılım değeri % 95 oran ında-aşağı daki rakam 
lar aras ında ortaya ç ıkacakt ır. 

0,50  + 2.  J0,5 . 0,5 J338 - 110 
-V 110 -V 338 

0,50 + 2. 0,039 = 0578 ve 0,50 - 2. 0,039 = 0,442. 
örnekleme sonucunda % ± 7,8 ilk bir sapma görülebilecektir. Bura-

daki genel toplama ankete kat ılan üç köyün aile reisleri dahildir. Be-
lirtilmesi gereken bir ba şka husus, istatistiki anlamda pek güvenil-
meyen ve henüz kesinle şmeyen sonuçlarm, Samsun ili kapsam ındaki 
diğer çiftçiler için de genelle ş tirilebileceğ idir. 
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4. Ampirik (deneyime dayanan) Bulgular 
Yap ılan araş tırma kapsam ında, genellikle hayvanc ılık tekniğ i, iş -

letme sahiplerinin davran ış ları  bu konudaki yetenek ve tasar ımları , 
arazi büyüklüğü ve kullanımı  gibi iş letme ve aile yap ısma yönelik ko-
nularda soru sorulmu ş tur. İ lk sorulara verilen yan ıtlarda, tar ımla uğ -
raşanlann geliş i  ilgili hususlar dikkate al ınmış t ır. 

4.1. Yeniliğ e Yönelik Potansiyel Güç 
Türk Ziraat yasalar ında mülkiyet, sahip olma, iş letme hakkı  ve 

hala geçerli olan miras gelene ğ i gibi hususlar incelendiğ inde, Türk 
köylerinin kendi yap ısal ve çevresel ko şullarına göre yeniliğe karşı  ol-
dukları  sonucu ç ıkarılabilir 2 . Fakat burada gözden uzak tutulmamas ı  
gereken nokta, makul bir gelişme ve değ işme içinde, mecut yenile şme 
potansiyelinin bu tar ım yasas ını  değ iş tirebileceğ idir. Hemen her yerde 
değ işmeye gelişmeye yönelik potansiyel bir güç olmas ına karşı n, artan 
arazi gereksinimi sonucunda, di ğer konulara göre icar konusu giderek 
daha çok önem kazanmaktad ır 3 . HEGELS Diktum Türk köylerinin bu-
günkü durumunu şöyle karakterize etmektedir: "Dü ş üncelerin değ iş -
meye ve değ işmeye yönelmesiyle baz ı  şeyler değ işe'bilecektir. Bu neden-
le, özellikle taklite dayanan etkili bir de ğ iş im potansiyelinden söz 
etmek olanakl ı d ır. Ankete kat ılanlardan baz ıları  sorular ın bir 
kısm ını  amaca yönelik bulmu ş lard ır Ziraatle u ğ raş anlar ın sürekli 
yeni bazı  şeyler tatbik ettikleri veya denedikleri özellikle büyük çiftçi-
lerde görülmektedir" (Bkz: Tablo 1) 

Tablo 1: İş letilen arazinin dağı lımını  ve çevrede yap ılan de-
nemelerin amaca yönelik olup olmad ığı nı  göstermektedir. 

Dönüm olarak 
Arazi 

Ankete 
kat ı lan 

Denemelerin amaca yönelik olmas ı  

Amaca 
çok 
yönelik 

Amaca 
daha çok 
yönelik 

Kısmen Yöne-
lik, kısmen 
değ il 

10 dönüme kadar 
15-25 arası  
26-60 aras ı  
61 ve yukan 

00. 

crzt: 
g 

23,1 
14,3 
2,9 
7,1 

1 Dönüm = 0,1 Hek 

Çiftçllerarasmda uygulamaya konulan yenilikler en k ısa zamanda-
kendini göstermekte ve böylelikle çiftçiler yeniliklerin yayg ınlaş -
masmda en temel şart ı  yerine getirmi ş  olmaktad ır. Bu nedenle yeniliğ e 
yönelik potansiyel gücün etkili oldu ğu değ erlendirilebilir, çünkü yeni-
lik hareketleri, icar kar şı lığı  çiftçilik yapanlara k ıyasla, diğ er çiftçi- 

2 Plank, 1972 s. 266 
3 Bkz: Hütteroth, 1982 s. 330 
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lerde daha s ık görülmektedir. Bunun anlam ı  şu olabilir. Belki onlar 
daha çok kazanmay ı  amaçlad ıkları  için, baz ı  riskleri büyük ölçede 
göze alabilmektedir. (Bkz: Tablo 2) 

Tablo 2: İş letme usulünü ve çevrede yap ılan denemelerin 
amaca yönelik olup olmad ığı nı  göstermektedir. 

İş letme 
Usulleri 

Ankete 
kat ılan 

Denemelerin amaca yönelik olmas ı  

Amaca 
çok 
yönelik 

Amaca 
daha çok 
yönelik 

Kısmen yöne-
lik, kısmen 
değ il 

Yeniliklerin 
Her zaman güven-
li olan usulleri 
deneyenler 
Zaman zaman gü-
venli olanları  

25 

38 

40,0 

42,1 

44,0 

47,4 

16,0 

10,5 

Ara s ıra riskli 
usulleri dene-
yenler 47 46,8 46,8 6,4 

Ölçü olabilmek için, yenilikleri denemek isteyenler, hemen hiç bek-
lemeden yeniliğ i uyguluyorlar (Bkz: Tablo 3) 

Tablo 3: Yeniliklerin benimsenmesiyle ilgili s ınıfland ır-
may ı  ve denemelerin amaca yönelik olup olmad ığı nı  
göstermektedir. 

Yeniliklerin 
benimsenmesiyle 
ilgili s ın ıflan- 
d ırma 

Ankete 
kat ı lan 
sayı  

Denemelerin 
Amaca 
çok 
yönelik 

amaca yönelik 
Amaca 
daha çok 
yönelik 

olması  
Kısmen yöne-
Ilk, kısmen 
değ il. 

İ lk benimseyen-
lerle birlikte  41 58,5 39,0 2,4 

İkinci sırada be-
nimseyenlerle 28 32,1 53,6 14,3 

Çoğunlukla bir-
likte, ya da da- 
ha sonra 

41 36,6 48,8 14,6 

Sorgulama s ıras ında gözlemlenen ve sonucunda da ortaya ç ıkan ye-
niliğe karşı  temayül Tablo 4'degörüldü ğü gibi, gençlere göre orta ya ş lı -
larda daha yüksek oranda kendini göstermi ş tir. 
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Tablo 4: Aile reislerinin ya şı nı , yeniliklerin benimsenme-
siyle ilgili sınıflandırmayı  ve iş letme usullerini gösterrhek-
tedir. 

Aile reis- 

lerinin 
yaş ları  

Katı lan- 

ların 
say ı s ı  

Denemelerin Amaca Yönelik 01m. İş letme Usulleri 

Öncü 
olarak 

İ kinci  Çoğunluk Her za- Zaman Ara sıra 

40 yaşı -
na kadar 
40-50 
yaş  aras ı  

51 yaş  
ve üzeri 

^ 1
^ 	̂

  

29,7 

48,6 

34,2 

37,8 

14,3 

23,7 

32,4 

37,1 

42,1 

10,8 

28,6 

28,9 

54,1 

17,1 

31,6 

35,1 

54,3 

39,5 

Tablo 5'de görüldüğü gibi, diğ er çiftçilere kıyasla, yeniliğe açık olan-
ların ilk okul eğ itimi görmü ş  olmaları , yenilikleri çok iyi ve amaca yö-
nelik olarak uygulayacaklar ı  anlam ına gelmez. Asl ında buradaki ye-
niliğ e ve gelişmeye yönelik potansiyel gücün büyüklü ğü tartışı labilir. 
Fakat, bu bölgeye tatmin edici bir te şvik yapıhrsa, örneğ in, Samsun ili 
kapsam ındaki çiftçilerin süt üretimlerinde, hiç de az ımsanmayacak 
ölçüde üretim reservinin mevcut oldu ğu ve bu reservin h ızlı , verimli bir 
ş ekilde tüketilebileceğ i söylenebilir. 

Tablo 5: Köy İ lkokulunda okuyanlan ve i ş letme usulünde 
olduğu gibi, yeniliklerin benimsenmesiyle ilgili s ınıflan-
dırmayı  göstermektedir. 

Köy ilko- 

kulunda 
okuyan- 
lar 

Kat ı lan- 

ların sa- 
y ı s ı  

Yeniliğ i Benimseme Sıras ı  İş letme 1.4sulleri 

Öncü 
olarak 

Ikinci 
olarak 

Çoğunluk- 
la veya 
daha sonra 

Her za- 
man gü- 
venli 

Zaman 
zaman 
güvenli 

Ara s ıra 
riskli 
usulleri 
deneyen-
ler 

Hay ır 

Kısmen 
ya da 
tamamen 

36 

74 

30,6 

40,5 

22,2 

27,0 

47,2 

32,4 

30,6 

18,9 

33,3 

35,1 

36,1. 

45,9 

Bağı ms ız çalış ma özelliğ i olarak, bireysel giriş imciliğ in ortaya ç ı -
kardığı  yeniliklerin uygulanmas ı , sadece daha önce belirtilen etkenler 
ve kiş isel kazanca değ il, aynı  zamanda mevzuata da bağ lıd ır. (Joseph 
A. SCHUMPETER) Burada i şaret edilmesi gereken diğer bir husus da, 
yeniliklerin uygulanmas ında sık sık ortaya ç ıkan mali ve diğ er sorun-
lardır. Eğer faiz karşı lığı  kredi kullan ılmazsa, bütün bu yeniliklerin 
sonucunda görülecek ekonomik büyüme kendiliğ inden engellenmiş  
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olacakt ır. Burada faizli krediye kar şı  ç ıkılmas ın ın temelinde, İ slam 
dininin faiz yasağı  yatmaktad ır. Ankete kat ılanların yaklaşı k dörtte 
üçünün görüşü de bu yöndedir. Bu cemiyette, birisinin faiz kar şı lığı  bir 
başkasına ödünç para vermesi kötü bir davran ış  olarak değ erlendiril-
mektedir. Ancak, faiz yasa ğı nm banka kredisi kullan ımmda pek rol 
oynamad ığı  görülmektedir. 

Küçük çiftçiler tarafn ıdan henüz bilinmeyen ve faiz-kredi konusun-
da olumsuz dü şüncelere neden olan yöntemler, sonuçta i ş letmenin 
avantaj ı  bakımından hiç de ak ılc ı  olmayan büyük bir faiz yükünü de-
beraberinde getirmektedir. 

Bunun yanında, bir karekter özelliğ i olarak dürüstlük, eski zaman-
larda insanlar ı  hayatta kalma mücadelesine zorluyordu. Ba şka bir 
deyiş le, yaşamını  sürdürme sorunuydu. Payla şı lanın daha az ını  kabul 
eden ve karşı sındakini hiç k ıskanmadan onunla yetinenler s ıksık 
ölüm cezas ına çarpt ınhyorlard ı . Birisinin haram yoldan kazand ığı  
parayı  faiz almak için kullanmas ı , değ işen toplumsal ko şullara kar-
şı n, Türkiye'de bugün bile insanlar aras ında kıskançlık duygusu yarat-
maktad ır. Faiz, vade kar şı lığı  olarak, hali vakti yerinde olan küçük 
esnaf ve Türkiye'nin k ırsal kesiminde gittikçe etkinliğ i artan büyük 
tüccarlar taraf ından çal ış an kesimlerde tüketimi kamç ılamak için, 
kitab ına uygun bir biçimde kullan ılmaktad ır. (Friedrich H. von 
HAYEK) paras ını  bir bedel karşı lğı  tüccarlara veren köylüler, bu gelir-
lerini ek bir kazanç olarak görüyorlar. Bütün köylerde böyle dü şünen-
ler faizi anlayış la karşı lıyorlar. Esnaflar belki de bu nedenle kendile-
rine görebir kredi mant ığı  geliş tirmiş lerdir. Yaln ız burada esnaftan 
kastedilen, tablo 6'da görüldüğü gibi, diğ er köylülere k ıyasla köy oku-
lunda okumuş  ve en az ından bir iki y ıl süt yada sütlü mamüller satm ış  
kiş iler'. 

Tablo 6: Faiz karşı lığı  ödünç para vermenin kötü kar şı -
landığı nı , ayrıca köy okulunda okuyanlan, süt ve sütlü 
mamül satanlan göstermektedir. 

Faiz karşı lığı  
para vermenin 

Kat ı - 
lanla- 

ilkokul 
okuyanlar 

En az biryıl 
mal satışı  yap. 

kötü karşı lamp 
karşı lanmadığı  

r ı n 
say ı  

Hayır Kısmen 
tamamen 

Evet Hayı r 

Çok kötü 50 46,0 54,0 36,0 64,0 
Daha çok kötü 31 19,4 80,6 54,8 45,2 
Kısmen kötü, 
Kısmen değ il 29 24,1 75,9 	s 79,3 20,7 

Çevrede bu konularda deneyimi olanlar diğer çiftçilere göre, faize 
karşı  daha fazla anlayış  gösteriyorlar (Bkz: Tablo 7) 
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Tablo 7: Faiz karşı lığı  borç para vermenin kötü kar şı lanıp karşı -
lanmadığı m ve çevresinde bu konularda denemelerde bulunanlan 
göstermektedir. 

Yenilikleri 
deneme tema- 
yülünde olan. 

Ankete 
kat ı lan- 
lar 

Faiz karşı lığı  borç para vermenin 
kötü karşı lanması  
Çok 
kötü 

Daha 
çok 
kötü 

Kısmen kötü 
kısmen değ il 

Çok temayüllü 
Daha çok temayüllü 
Kısmen temayüllü 
kısmen de değ il. 

48 
51 

11 

56,3 
31,4 

63,6 

18,8 
39,2 

18,2 

25,0 
29,4 

18,2 

4.2 Yeniliğ e Yönelik Tasarımlar. 
Yeniliklerin uygulanmaya konulmas ında çok önemli rol oynayan 

koşullardan biri de, kredi sorunu olarak kar şı m ıza ç ıkmaktad ır. Diğ er 
taraftan, ara ş t ırma yap ılan bölgedeki çiftçilerin yenili ğ e yönelik ne 
gibi düşüncelere sahip olduklar ı  belirlenmelidir. Yenilik sözcü ğü as 
lmda çok geniş  kapsamlı  bir kavram. Henüz geliş im süreci içinde bulu. 
nan Türk tanımı  için, bu kavramın anlamı  büyüktür. Köylere giren mo 
dern makinalar ve yeni uygulama yöntemleri, ilgilenen çiftçiler içi ı  
kısmen de olsa bir yenilik ortaya koymaktad ır. "Bürokrasisi az, özel 
likle kullan ımı  serbest olan ve uygun ko ş ullarda verilecek krediy ı  
hangi amaçlar için kullan ırdınız? sorusuna verilen yan ıtlar tablo 8'de 
görülmektedir. 

Tablo 8: İş letilen arazi dağı lımını  ve uygun koşullarda verilecek 
kredinin kullanım amaçlaruu göstermektedir. 

Kredinin Yat ırım Amaçlan 
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10 deınüme 39 QO 213,5 56,4 41 7,7 7,7 2,6 Q0 QO 
kadar — — 

15-25 ara 105 17,1 10,5 27,6 18,1 17,1 48 2,9 1,9 QO 

26-60 102 QO 9,8 43,1 15,7 21,6 1,0 3,9 49 , Q0 

61 ve daha faı- 84 11,9 13,1 fiş  QO 190 8,3 24 QO Z4 
las ı  
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Burada ortaya ç ıkan bir başka sonuç da, bürokratik engellerin faz-
lalığ lydı . Kredi alman ın bürokratik zorlu ğu, bugüne kadar özellikle 
küçük çiftçiler için büyük bin engel te şkil etmiş tir 4 . Ş ayet kredi, anket 
sorularında vurguland ığı  gibi, bürokratik engeller olmadan uygun 
koşullarda verilirse, hem küçük, hem de büyük çiftçiler alacaklar ı  kre-
diyi hayvanc ılığ a yanracaklard ır. Ankette ortaya ç ıkan sonuç bu yön-
dedir. Arazi ahnu, orta ölçelçli iş letmeler için çok önemli, ünkü. orta 
ölçekli iş letme sahipleri ar geni ş letmek istiyorlar. Arazileri-
ni geniş letme isteğ i, küçük iş letmeler için artık olanaklı  değ il, yeterin-
ce arazisi olan büyük iş letmeler ise, alacaklan kredileri daha çok ah ır 
inş ası , yine tanm iş lerinde kullanacağı  makina, araç-gereç ve gübre 
gibi tarım araçlar ında kullanmay ı  düş ünüyorlar. Yat ırımların hay-
vancılığ a (sığı r yetiş tiriciliğ i) yönelik olmas ının, Türk - Alman işbir-
liğ i projesinin amaç ıyla bir ilişkisi yoktur. Tablo 9'dagörüleceğ i üzere, 
bu araştırma yap ıldığı  sırada henüz projeye dahil edilmeyen Kumtepe 
köyündeki hayvanc ı lığ a verilen önemle, Kaygusuz köyündeki ayn ı  
oranda kendini göstermektedir. 

Tablo 9: Araş tırma yap ılan köyleri ve uygun ko şullarda verilecek 
kredinin yat ırım amaçları  göstermektedir. 
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Kaygusuz 111 21,6 16,2 4,5 9,9 15,3 
Çay ırözü 108 0,0 13,9 7,4 15.7 8,3 
Kumtepe 111 3,6 6,3 21,6 27,9 8,1 

Çayırözü köyünde tar ımsal yemin nisbi olarak fazla olmas ı , özel- 

4 Bkz: Gürel, 1986 S. 211 
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likle vitaminli hayvan yeminin sat ın alınabilmesi, diğer köylere göre, 
süt ve sütlü mamüller sat ışı nı  artt ırmaktad ır. Yatırım alanı  belirlen-
meyen bir krediden söz edilmesine kar şı n, yatınmlann öncelikli ola-
rak sığı r yetiş tiriciliğ ine yönelik olması , çiftçilerin çoğunun hay-
vancılığı  genel değerlendirdikleri anlam ına gelebilir. Belki de bu koşul 
ankete kat ılanların gözünden kaçmış  olabilir, çünkü Türkiye'de henüz 
yatırım alanı  belli olmayan kredi söz konusu değ il. Değer taraftan, süt 
üretimi kapsam ında yeni yürürlüğe girmiş , subvanse etmeye yönelik 
krediler mevcut 5 . Ve bu krediler dolaylı  olarak yine sığı r yetiş tirici-
liğ inde kullanılmış  olmaktad ır. Ankette Kumtepe köyünde kredilerin 
arazi alımında kullanma isteğ i sık sık dile getirilrniş tir. (Bkz: Tablo 9) 
Bu durum tablo 10'da görüldüğ ü gibi, köyün arazi yap ıs ının küçük-
lüğüyle ilgilidir. 

Tablo: 10: Ara ş t ırma yap ı lan köyleri ve i ş letilen arazinin 
da filmini göstermektedir. 

DĞniim olarak arazi 
Araş t ırma Ankete 
yap ı lan kat ı lan 10 dönü- 11-25 26-60 61 ve 
köyler sayı  me kadar aras ı  aras ı  daha fazl. 
Kaygusuz 37 8,1 35,1 29,7 27,0 
Çay ırözü 36 11,1 16,7 33,3 38,9 
Kumtepe 37 16,2 43,2 29,7 10,8 

Arazi satın al ınarak üretimi daha çok artt ırma isteğ i her zaman an-
layış la karşı lanabilir. Ancak, Türk çiftçisinin miras yoluyla elde et-
tiğ i arazinin de, az ımsanmayacak ölçüde olduğu gözden uzak tutulma-
malıdır. Köylerdeki bu arazi sat ın alma arzusu, onlar ın bir gereksini-
mi olarak görülebilir. Diğer taraftan, köylerin bu arzusu, hem yenili ğ e 
hem de üretimin art ınlmasma olanak sağ layacak bir durum olarak da 
değ erlendirilebilir. 

Ankete "daha çok süt ûretebilmek için, süt al ım fiyatlarının yüksek 
olması , sütün her gün toplanmas ı , bedelinin belirli aral ıklarla öden-
mesi ve baz ı  durumlarda yeniliğe yönelik değ iş ikliklerin yap ılması " 
gibi sorularla devam edilmi ş tir. Bu sorulara verilen yan ıtlar % 90'm 
üzerinde olumludur. Hangi de ğ iş ikliklerin yap ılabileceğ i tablo 11'de 
görülmektedir. 

5 Bkz: AFC, 1987 S. 2 
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Tablo 11: iş letilen arazinin da ğı lımı , daha çok süt hayvan ı  yetiş ti-
rilmesinde amaçlanan de ğ iş ildilçler. 

iş letmelerde yap ılacak 	 ler 
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10 dönülne 
kadar 39 7,7 17,9 51,3 0,0 12,8 10,3 0,0 
15-25 105 9,5 10,5 52,4 1,9 12,4 8,6 4,8 
26-60 102 8,8 9,8 50,0 1,0 24,5 2,9 2,9 
61 ve daha 
fazlas ı  84 10,7 10,7 48,8 0,0 20,2 7,1 2,4 

Iş letmelerin büyüklüklerine göre s ı nıflancl ırı lmas ında' ortaya 
ç ıkan sonuç, her iki kiş iden birisinin sahip olduğu sığı r sayısını  artt ır-
ma isteğ idir. İkinci sırayı  hayvanları  daha iyi beslemek için, daha çok 
ve kaliteli hayvan yemi sat ın alma isteğ i alıyor. Fakat bu isteğ i daha 
ziyade büyük çiftçiler ifade ediyorlar. 

Hayvanc ıl ık projesi kapsam ında, amaçlanan yeniliklerin ş imdiye 
kadar ortaya koydu ğu göstergeler, süt sat ımının artt ınlmasıyla daha 
yüksek gelir elde etme yönündedir. Burada anketle ilgili aç ıklanması  
gereken bir husus, daha önceki sorulan sorularm, yeni uygulanan an-
ketin yanı tlarını  etkilememi ş  olmas ıd ır, zira bu durum göz önüne 
alınmış  ve engelleyici nitelikte bir çok de ğ iş ik soru sorulmu ştur. Eğer 
artan süt tesellümüne karşı lık, daha çok gelir elde etme söz konusu ol-
saydı , o zaman daha önce yap ılan anketin sonucuna benzer bir durum 
ortaya ç ıkardı . (Bkz: Tablo 8-11) Fakat, tablo 12'deg örülece ğ i üzere, tek 
tek yamtlar ın sınıfland ırilmas ında, verilen yan ıtlar aras ındaki iliş ki 
burada daha geniş  tutulmu ş tur. Hayvanc ılık kapsamındaki yenilikler, 
sadece s ığı r sayıs ının iki kat ına ç ıkanlmasında değ il, aynı  zamanda 
tarımsal yem ve kaliteli hayvan yeminde de kendini göstermektedir. 
Buradan ç ıkarılabilecek sonuç, hayvan yemlerinin artt ırılmas ı  ve 
daha kaliteli hale getirilmesidir. Önemli bulgulardan bir di ğeri de, 
küçük çiftçilerin ah ır in ş ası , iş letmelerde kulland ıkları  araç-
gereçlerini sat ın alarak yenileme ve say ılarını  arttırma isteğ idir. Ayrı -
ca, "diğ er sat ın al ınacak marnüller" in s ımfland ırı lmas ında ortaya 
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çıkan gündelik gereksinimler de belirli bir* roy oynamaktad ır. 

Tablo 12: iş letilen arazi dağı lımım ve süt ineklerinin say ısının 
artt ırılmasında amaçlanan i ş letmeye yönelik değ iş iklikler. 
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10 dönüme 
kadar 39 15,4 25,6 12,8 30,8 5,1 0,0 5,1 5,1 

15-25 105 12,4 45,7 6,7 14,3 3,8 7,6 9,5 0,0 

26-60 102 6,9 39,2 14,7 14,7 4,9 13,7 5,9 0,0 

61 ve da- 
ha fazla 84 13,1 35,7 13,1 9,5 8,3 6,0 10,7 3,6 

5. Elde edilen sonuçlar 
Burada araş tırmaların ortaya koyduğu ve kısmen de deneyime daya-

nan bulgular, Samsun ili kapsam ındaki çiftçilerin büyük ölçüde yeni-
liklere haz ır olduklaı -ını  göstermektedir. Samsun S ığı rc ılık Projesi 
için yönlendirici nitelikteki ortaya ç ıkan sonuç, yap ılacak yeniliklere 
sığı r yetiş tiriciliğ i projesinin de dahil edilmesini kesin olarak belirle-
mekte dir. 

Bilhassa Samsun S ığı rc ılık Projesi kapsammda yap ılmak istenen 
teşvik ve öneriler, bütün çiftçiler taraf ından aynı  zaman ve oranda 
kabul görmemekte ve uygulanmamaktad ır. Büyük çiftçilerden baz ıları , 
sonucundan emin olduklar ı  yeniliklere yönelik teşvik ve önerileri be-
nimsemektedirler. Bir ba şka deyiş le, onları  ilgilendiren kendilerine 
göre uygun te şvik ve öneriler, şayet yenilikler bu bölgede uygulanma 
şansı  bulurlarsa, o zaman büyük kitleler taraf ından benimsenebilece ğ i 

18 

pe
cy

a



söylenebilir. Zaten yenilikleri benimsemeye haz ır çiftçilerin geli ş im 
projelerine yönelik çal ış maları  mevcut'tur. Ancak, burada bütün çiftçi-
ler için, a şı lması  gereken engel kaynak eksikliğ i, yani zaman ve para 
darlığı d ır. Bu engel a şı lmas ı  halinde yeniliğ e aç ık çiftçilere dan ış -
manlık yapmak ve onlan bu konularda te şvik etmek daha kolay ola-
cakt ır. Bunun gerçekle ş tirilmesi olanakl ı  görülmektedir. Diğer bir 
husus da yenilikleri hemen benirnseyecek çiftçilerin ihtiyaç duyduk-
lan destek ve yard ımd ır. Ş ayet bu çiftçiler fazla zorlukla kar şı laşma-
dan ba şarı lı  olurlarsa, genelde kuramsal yerlerle de ğ il, uygulamal ı  
örneklerle tatmin olan çiftçiler de yenilikleri daha kolay benimseye-
ceklerdir. Böylece çiftçiler aras ında olumlu yöndebir etkile ş im sağ -
lanmış  olacakt ır. Zira onlar aras ında !desteklenmesi gereken güçlü ye-
nilikçiler var. Bu ki ş iler, diğerlerinin söyleyeceklerine kulak asma-
dan, Türk Atasözünde vurguland ığı  gibi, bildiklerini okuyacaklard ır. 
Bir çok çiftçinin yeniliklere aç ık olması , 1987 yı l ında A.E.T. ye , tam 
üyelik Için ba şvuran Türkiye'nin bugün çok tart ışı lan A.E.T'ye girme 
ş ansını  artt ırabilir. Türkiye'nin Avrupa düzeyindeki geli ş im sorunu, 
"Acaba Türk tanm ı  geri kalmış hğı nı  yenmeyi başarabilecek mi, bu ko-
nuda yeterli potansiyel güce sahip mi?' sorusunda kendini göstermek-
tedir. 
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KOOPERATİ FÇ İ Lİ K 	Say ı : 87 	Ocak- Ş ubat-Mart 1990 

KOOPERATİ FC İ Lİ K VE TURİ ZM KOOPERATİ FC İ LİĞİ * 

Turan Tekeli 
Değ erli öğ retmenler ve k ıymetli dinleyiciler, 
Konferas ıma geçmeden evvel okul idaresinin Türk Kooperatifçili ğ i-

ne ve Türk Kooperatifçilik Kurumuna göstermi ş  oldukları  a- lûkâdan 
dolayı  Kurum ad ına kendilerine te şekkür ederim. 

KOOPERATİ FÇ İ LİĞİ N TARİ Fİ : 
Kooperatif, k ısaca işbirliğ i veya birlikte iş  yapmak demektir. Latin-

ce "Cooperatio" kelimesinden gelmektedir. Daha geniş  bir ifade ile Koo-
peratif "Ekonomik Bak ımdan Zayıf Olan Fertlerin Mü ş terek ihtiyaç-
larını  Karşı lıyacak Vas ıtalar ı  Elde etmek İ çin Kurduklar ı  Teş ebbüs 
veya Ortakl ıklard ır" Yine Kooperatif daha geniş  manada " İstihsal, 
kredi, tüketim ve mesken temini gibi baş lıca ekonomik ve sosyal ih-
tiyaçlann tatmini maksad ı  ile kendi arzu ve iradeleri ile bir araya 
gelen ve bu ihtiyaçlarını  karşı lamak için kendi maddi-manevi güçleri 
ile bir iş  yeri ve iş letme meydana getiren insanlar ın birleşme teşebbü-
süne" denir. 

KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ  VE DÜNYADA DOĞ UŞ U: 
Kooperatifçilik hareketi toplumun ihtiyaçlar ından doğan bir 

araçtır. Kooperatifçilik bir amaç değ ildir. 
Dünyada gerçek anlamda ilk kooperatifçilik hareketi 1816 y ılında 

İ ngiltere'de Robert OWEN isimli bir fabrikatör taraf ından ortaya at ıl-
mış tır. Robert OWEN'in fikri zamanla geli ş ir. 1828 yılında kooperatif-
çilik felsefesi ve fikrinin babas ı  sayılan Dr. William Kingi ise "Koope-
ratifçilik gönüllü bir Sözle şmedir...." ifadesiyle taraftar bulmaya ba ş -
lamış t ı r. 

İngiltere'nin Rochdale kasabas ında Owenist fikirli 28 dokuma i şçisi 
biraraya gelerek 21 Aral ık 1844 yılında bir tüketim kooperatifi kur-
mu ş lard ır. 

Kooperatifçilik hareketi, Fransa'da Tar ımsal Kooperatifçilik alan ı -
nda Charles Fourier'in öncülüğü ile baş lamış t ı r. Keza Almanya'da 
Kredi Kooperatifleri öncülü ğü ile Fiederich Wilhelm Raiffeisen öncü-
lüğ ti ile devam etmiş tir. 

Yani Avrupada, kooperatifçiliğ in öncülüğ ünü 19. Asnn ilk yar ı -
sındaRochdale yapmış t ır. 

yukarıda Kooperatifçiliğ in tarifinden de anla şı lacağı  üzere Avrupa-
da bunun gelişmesi o günün Avrupasının iktisadi ve sosyal yap ısından 
kaynaklanmaktad ır. Bitmez tükenmez sava ş lar fertleri birbirleriyle 
birle şmeye zorlam ış tır. Çünkü harbe giden devletlerin toplumunda 
zayıflar daha zayıf hale gelince sermayecilik sistemi, eme ğ i sermaye-
nin hizmetçisi yapmış tır. Buna dayanamayan iktisaden zay ıf fertler 
ise sermayeyi emeğ in hizmetçisi yapan kooperatif sistemine sar ılmış - 

*Turan Tekeli'nin 7.12.1989 günü Ankara Otelcilik okulunda verdiğ i konferans metnidir. 
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lard ır. 
O dönemde kooperatifçiliğ i cazip kılan diğer önemli bir husus ise, 

kooperatifçiliğ in Radikal bir hareket olu şudur. Yani bar ış cı  ve sürekli 
oluşudur. Keza kooperatifçilikte iyi bir sonuç almak için y ıkıc ılık yok-
tur, daima yap ıcı lık vard ır. 

Bugün Amerika dahil, diğer ileri bat ı  devletlerinin ekonomilerini 
incelediğ imiz zaman bunların hemen hepsinde gelişmelerin temelinde 
ister tar ım olsun ister sanayi olsun kooperatifle şmenin olduğ unu görü-
rüz. 

Nitekim; ileri bir devlet olan Amerika Birle ş ik Devletlerinde Koope-
ratifçilik hareketinin 1874 y ılında kurulan The National Grange Kuru-
mu ile temelinin at ıldığı nı , 1915 yıllar ında ortaya ç ıkarak 1919 da 
yayılmaya baş ladığ nı  yani Birinci Dünya Harbi y ı llarında h ız kazand-
ığı m görürüz. 
, Amerika'daki kooperatifçilik sistemi ve esaslar ı  Rochdale sistemi-

ne dayandığı  ve yine Amerika'da kooperatifçiliğ in Dr. J. P. Warbasse-
nin 1937 yı lında "Rochadel Institüte" ad ıyla kurduğu Ulusal Koopera-
tifçilik Okulunun bilimsel ve kuramsal olarak ortaya ç ıkmasıyla hü-
viyet kazanm ış t ır. 

Dr.J.P.Warbasse Kooperatifçiliğ i, dünyayı  ekonomik kar ışı klıktan 
koruyacak gizli bir faktör, içtimai kültür için bir kuvvet ve ferdi mer-
kezleşmiş  hükümetin gelişmesi sonucu olan makinele şmeden kurtara-
cak bir yol olarak göstermektedir. 

OSMANLILARDA ÇAĞ DAŞ  KOOPERATİFÇ İLİK 
Osmanlı  da çağda ş  kooperatifçiliğ in temeli Mithatpaş a tarafmdan 

1863 yılmda Niş  Vilayetinde meydana getirdiğ i "Memleket Sand ıklar ı " 
ile ortaya ç ıktığı  görülmektedir. 

Nitekim Türkiye'de ilk Kooperatifler Kanunu say ı lan "Memleket 
Sand ıklan Nizamnamesi" Mithatpa ş anın eseri olup 1867'de ç ıkarıl-
mış tır. Bundan alt ı  yıl sonra yani 1883 yı lında bu sand ıklar "Menafi 
Sandıkları" adını  almış tır. Ve be ş  yıl sonra da , yani 1888'de Menafi 
Sand ıkları  "Ziraat Bankas ı  -na dönüşmüş tûr. 

Ve yine Mithatpaşa 1868 Haziran ında " İstanbul Emniyet Sand ığı nı " 
açm ış tır. 

İş te Türkiye'mizde ilk kooperatifçilik faaliyetleri hemen hemen Av 
rupayla aynı  dönemde ba ş lamış , diğer bir ifadeyle 1863 y ıl ında baş -
lamış  ve 1888 yılına kadar 25 sene devam etmi ş tir. Bu tarihten sonra 
ise 1920 ye kadar uykuda kalm ış t ır. 

ATATÜRK VE KOOPERAT İFÇ İLİK 
Atatürk kooperatifçiliğ in gelişmesi ile toplum kalkınmas ının doğ -

rudan bağ lantıl ı  olduğunu I. Dünya sava şı nda Almanya'ya yapt ığı  
seyahatte oradaki kooperatifleri tetkik etti ğ i zaman ke ş fetmiş tir. Yine 
Bulgaristan'da ate şe iken kooperatifçiliğ i yakından takip etmiş tir. Bu 
gerçekleri gören Atatürk 23 Nisan 1920 tarihinde ba ş layan Türk Devle-
tinin doğuşu ile bunu kooperatifçiliğ in önemi hakkında -"HEDEF İ MİZ 
KOOPERATİFÇ İLİKTİR" sözleri ile ifade etmi ş tir. 

19 Mart 1923 de yay ınlanan "Kooperatif Ş irketler" adl ı  kitapc ığı n da 
Cumhuriyetin ilamndan 7 ay önce yay ınlanmış  olması  ayrı  bir özellik 
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kaydeder. Bu kitap tamamen büyük Ata'n ın fikridir. Kitapc ığı nın 13. 
sayfas ında Kooperatifciliğ in önemi "Filhakika yaln ız ba şı na sahiple-
rine faydal ı  olmayan ufak emkal ve araziyi ve biriktirilmi ş  paralar ı  
bir araya getirip, büyük i ş ler yapabilecek büyük sermayeler vucuda ge-
tirmek demek olan kooperatif ş irketleri te şkilat ı , bizim için bugünkü 
ihtiyac ımızı  temin edebilecek ve hayat ımızı  yükseltecek en mühim bir 
teş kilatt ır." Aynı  kitab ın 21. sahifesinde "Kooperatif Ş irketleri te şki-
lat ı  Milletimiz için yabanc ı  bir te şkilat dahi değ ildir. İ ttihat kuvvet ge-
tirir düstururun k ıymetini as ırlarca evvel anlayan ecdad ımız, vaktiyle 
teşkil ettikleri esnaf loncalar ı  ile bu te şkilat ın esaslarm ı  koymuş  bu-
lunuyorlard ı ." diyerek ifade etmi ş tir. 

Atatürk kooperatifçiliğ in ne kadar önemli olduğ unu şu sözleriyle de 
belirtmiş tir. "MUHAKKAK SURET İ E B İRLEŞ MEDE KUVVET VARDIR. 
KOOPERATİ F YAPMAK, MADD İ  VE MANEVİ  KUVVETLERİ , ZEKA VE 
MAHARETLERİ  B İ RLEŞTİ RMEKTİ R. " diyerek belirtmi ş tir. Atatürk 
kooperatifçiliğ i Cumhuriyet döneminde kuvveden fiile ç ıkaran ilk 
kimsedir. Nitekim kendileri 1936 y ı lında Silifkenin Tekir Çifliğ inde 
kurulmuş  bulunan Tarım Kredi Kooperatifine 375 TL s ı  ortaklık pay ını  
ödeyerek Ana Sözle şmeye imza atarak bir nolu üye olmak üzere 
kayd ını  yapt ırmış tı r. 

Atatürk Türkiye'de kooperatifçili ğ in geliş ip yayı lması  için 20 Mayıs 
1931 yı lında İstanbul'da Türk Kooperatifçilik Cemiyetini kurdurmu ş -
tur. Bu cemiyet 1933 yı lında Ankara'ya nakledflmi ş  olup, o günden bu 
güne kadar Türk Kooperatifçilik Kurumu ad ı  alt ında kamu yarar ına 
bir dernek olarak Yurt çap ında ve Yurt d ışı nda kooperatifçilik faa-
liyetlerini sürdüre gelmiş tir. 

Kooperatifçilik Kurumu Türkiye'nin sosyo ekonomik ve kültürel ge-
lişmesine katk ılar sağ lamay ı  amaç edinmi ş tir. Bunlar ı  baş armada 
yapt ığı  hizmetlerin ba ş lıcaları  yayınlar, yurt içi ve yurd d ışı  kongreler, 
konferanslar, seminerler ve kurslar, çe ş itli yarış malar,kanun teklifle-
ri, kooperatifler saray ı  ve kooperatif kitapl ığı  ile yurt içi ve yurt d ışı  
ilişkilerdir. Bunlar ın herbirine ayr ı  ayrı  izah etmek uzun zaman ımızı  
alacakt ır. Örnek olarak verecek olursak kurulduğu günden bu güne 
kadar hiç yayınını  kesmeden ve yakında 636 cü say ıs ını  ç ıkardığı  KA-
RINCA dergisi ile 3 ayda bir yay ınlanan Kooperatifçilik Dergisi ve 6 
ayda bir yayınlanan yabanc ı  dil baskılı  Coperation In Turkey dergileri 
yanında çok çe ş itli kitaplar ı  ve büro şürleri saymak mümkündür. Ve 
yine faaliyetlerinden Uluslararas ı  Kooperatifçiler Birli ğ i (I.C.A) ile 
(I.L.0) Uluslararas ı  çalış ma teşkilat ı  ve Türk-Alman Kooperatifçilik 
Projesi gibi çok çe ş itli çalış ma alanlar ı  vard ır. 

Bütün bu faaliyetler ya ında Türk Kooperatifçilik Kurumu kendi ya ğı  
ile kavrulan bir kurumdur. Kamu yarar ına çal ış an bir kurulu ş tur. 
Türk Kooperatifçilik Kurumu Türkiye'de Kooperatifçili ğ in gelişmesi 
için Hükümetlere zaman ında kanun teklifleri götürmek suretiyle bun-
ların ç ıkmasın ı  sağ lamış tır. 

1961-1982 ANAYASALARINDA KOOPERATİFÇ İ Lİ K: 
1961 y ı l ı  anayasas ında anayasa haz ırlan ırken kooperatifçiliğ in 

Anayasada bulunmas ı  hususu bir çok menfi propagandalarla kar şı -
laşmış t ır. "Anayasada Kooperatifçili ğ in yeri yoktur" gibi teklifler dahi 
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getirildi. "Tasarı  görüş ülürken "Devlet Kooperatifçiliğ in geliş imi için 
gerekli tedbirleri al ır" şeklinde ifade edilen 51. maddesini tereddütle 
karşı layanlar bile olmu ş tur. Bütün bunlara rağmen bu 51. madde doğ -
muş tur. Ve nihayet 61 Anayasas ına dayanarak Türk Kooperatifçilik 
Kurumunun önemli katkıları  ile 1969 yılında 1163 sayılı  Kooperatifler 
Kanunu ç ıkmış tır. 

1982 Anayasas ında ise yap ılan gayretli çal ış malar sonucunda yine 
Türk Kooperatifçilik Kurumu ve onun de ğerli üyelerinin çal ış ması  ile 
1982 Anayasas ına kooperatiflerle ilgili olarak 171. madde konulmu ş -
tur. Bu madde "Devlet Milli Ekonominin Yararlann ı  Dikkate Alarak 
Öncelikle üretimin Art ırılmas ını  ve Tüketicinin Korunmas ını  Amaç-
layan Kooperatifçiliğ in Gelişmesini sağ layacak tedbirleri al ır. 

Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup 
siyasetle uğ raş amaz ve siyasi partilerle i şbirliğ i yapamazlar" diyerek 
ifadesini bulmu ştur. 

B İ R ORGAN İZASYONUN KOOPERATIF OLMASI İ ÇIN ARANAN 
ŞARTLAR 

1- Gönüllü ortaklık (giriş  ç ıkış ta serbeslik) 
2- Demokratik yönetim (her orta ğa bir rey) 
3- Olumlu gelir-gider farkının bir kısmının ortağı n kooperatifi ile 

yaptığı  alış  veriş  nisbetinde da ğı tılması  (Risturn) 
4- Sermayeye s ınırlı  faiz (ödenmiş  sermaye üzerinden s ınırlı  oranda 

verilir.) 
5- Kooperatifçilik eğ itiminin geliş tirilmesi, 
6- Kooperatiflerin mahalli, milli ve uluslararas ı  seviyede birbirle-

riyle işbirliğ i yapmalar ı , 

KOOPERATİFLERDE ÖNEMLİ  DÖRT ÖZELLIK: 
1- Kooperatif, kiş inin tek başı na yapam ıyacağı  bazı  önemli iş leri 

yapmak için diğer kiş ilerle bir araya gelmesi sonucunda kurulur. 
2- Kooperatif, halkın sorunlar ına çözüm bulmada kendi kendine 

yard ım esasına göre çalışı r. 
3- Kooperatif, kar amac ıyla değ il halka hizmet amac ıyla çalışı r. 
4- Kooperatif, gerekli olan ve halk ın yaş ayışı nda çok arzuedilen 

hizmetleri getirir. 

Ş IRKETLER İLE KOOPERATİ FLER ARASINDAKİ  FARKLAR: 
Zaman zaman yanl ış  değerlendirmeye sebep olan kooperatifler ile 

ş irket aras ındaki farklar ı  burada bir kez daha hat ırlatmakta yarar 
görüyorum. 

1- Ş irketler, sermaye egemenli ğ ine dayal ı  olup, ortaklar ın sermaye-
lerine çok fazla kar sağ lamak için çalışı rlar ve küçük tasarruf sahiple-
ri ş irketlerde bannamazlar. 

Halbuki Kooperatiflerde, Kooperatifin sahibi de mü ş terileri de ken-
diortaklar ıd ır. Kooperatifier ortaklar ın ın ürettiğ i ürünleri değ er 
fiyat ına sat ın alır. Aynı  zamanda ortaklar ına ucuz ve kaliteli üretim 
girdileri, tüketim maddeleri ve konutlar sa ğ larlar. 

2- Ş irketlerde elde edilen karlar, sermaye sahiplerine hisseleri 
oranında dağı tıhr, buna "Temettü" denir. 
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Kooperatiflerde ise elde edilen lçârlar, ortaklar ının kooperatifleri 
ile yapt ıklan altş -veriş  oranına göre ortaklara da ğı tılır, buna (Risturn) 
denir. 

3- Ş irketlerde hisse senetleri serbest olarak sat ılabilir. 
Kooperatiflerde ise, hisse senetleri ancak kooperatiflere sat ı lır veya 

baş ka bir kooperatif orta ğma devredilir. Böylece spekülasyon imkan ı  
ortadan kalkar. 

4- Ş irketler bir ş ah ıs veya bir aile hisse senetlerinin % 50 sinden 
fazlas ını  elinde bulundurursa, ş irketlerin yönetimindesöz sahibi olur. 

Halbuki kooperatiflerde bir orta ğı n sahip olaca ğı  hisse senetleri 
toplam ı  sınırl ıd ır. 

5- Ş irketlerde ortaklar sahip olduklar ı  hisseye göre oy sahipleridir. 
Kooperatiflerde ise, bir orta ğı n ne kadar hisseye sahip olursa olsun 

bir oy kutlama hakkı  vard ır. 
Kooperatiflerin toplum kalk ınmasmdaki rollerini, bu kurulu ş ların 

topluma getirdikleri faydalan aç ıklayarak daha iyi bir ş ekilde öğ rene-
biliriz. 

KOOPERATIFÇILIK VE KOMÜNIZM 
Kooperatifçilik ile komünizmin bir arada ya şamas ı  mümkün değ il-

dir. Bunu biraz aç ıklamak isterim Birinci Dünya harbi y ıllarında nü-
fusu 160 milyon olan komünist Rusya'da Rus Kooperatif hareketi en 
büyük hareket olup 1918'e kadar Moskov Norodny, yahut Halk Bankas ı  
hareketin finans merkezi idi. Ve bunlar yerel bir federasyonla kurul-
muş lar idi. Sermaye paylan ancak bu ortakl ıklar ile elde edildi. İş leri 
ile ancak bu ortakl ıklar için de geçerdi, özel te ş ebbüslerden ne para 
yard ımı  alır ne de borç para verirdi. Bunun gibi bir tak ım ş artlan olan 
bir kooperatif vard ı . Bolşevik işbaşma geldiğ i zaman yeni Hükümet, 
önce yiyecek ve öteki gereçlerin üretim ve da ğı t ım iş inin kontrolünü 
kendi eline ald ı . Bu Marksc ılık felsefesi gereğ i idi. Bu bakımdan hükü-
met birçok Kararnamelerle Kooperatifler üzerine kontroller kurmaya 
baş ladı . 1918 kararnamesi ile bütün tüketiciler yerel tüketim koopera-
tifinin üyesi olmaya zorland ı . 20 Mart 1919 da ayn ı  yönde bir başka 
kararname yayınlandı  1920 de ise kooperatif veya de ğ il bütün dağı tma 
ajanl ıklanna hükümetce elkondu ortaklar ın bütün varl ıklar ı  hükü-
mete geçti. Moskova Halk Bankas ı  kapand ı  ve böylece Dünyan ın en 
büyük kooperatifi olan Rusyadaki Kooperatif hareket ı  siyasal hükü-
metce yutulmuş tu. Diğ er bir ifade ile gönüllü bir hareket olmak bak ım-
ından ortadan kalkm ış t ır. 

Sovyet hükümeti 7 Nisan 1921 Kararnamesi ile Kooperatif ortak-
ların ın bağı msızlığı nı  yeniden kurdu. Ancak 1935 de ş ehirlerde ve 
bütün her yerde kooperatif mağ azalarını  kapatan bir hükümet karar-
namesi ç ıkmış  olup o tarihte yakla şı k 10 milyon kooperatif ortağı nın 
sermayesine hiç bir kar şı lık gösterilmeksizin el konmu ş tu. Ş imdi bun-
lar devlet mağ azaland ır. 

Rusyada iki kar şı t kuvvetin Iş lemde olduğu görülür bunlardan biri 
Marksizmin doğal bir sonucu olarak her şeyi Devletin Hükmü alt ında 
tutman ın gereğ i üzerinde doğmatik bir direnmedir ki bu direni ş  koope-
ratifleri ezecek ve devlet i ş inden başka bir şey b ırakmayacakt ır. Koo-
peratifçilik fikri ise gönüllü bir harekettir. Bu bak ımdan Komünizim 
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ile Kooperatifçilik bir yerde ya şayamaz. 

KOOPERATIF ÇEŞ ITLERI 

Türkiye'de bugün say ıları  altmış  bine yaklaşan ve otuz civar ında 
çe ş idi olan kooperatif vard ır.- Bunlar çal ış ma amaçlar ına göre çok 
yönlü ve tek yönlüdür. 

Çok yönlü kooperatifler Köy Kalk ınma Kooperatifleri olup, üretim, 
tedarik, imalat ve pazarlama gibi birkaç konuda birlikte hizmet gören 
kooperatiflerdir. 

Tek yönlü kooperatifler ise tek bir konu üzerinde çal ış an koopera-
tiflerdir. Örnek verecek olursak: Tar ımsal mücadele, Sulama, Yonca 
Kurutma, Köy elektrik, Telefon, Nakliyat, in şaat Malzemesi Sat ış , Mo-
bilya, Tüketim, Küçük el Sanatlar ı , Okul Kooperatifleri gibi kooperatif-
lerdir. 

KOOPERATİFLERDE BAŞARININ SIRLARI 
1- Kooperatifin, kooperatifçilik ilkelerine sad ık kalmas ı , 
2- Kooperatifin , çal ış malarında genel kurulda belirlenen amac ın 

dışı na ç ıkmaması , 
3- Kooperatifin, organlar ının hepsini görevlerini tam olarak yap-

maları , 
4- Kooperatiflerin daha güçlü bir duruma gelebilmeleri için Birlik, 

Bölge Birliğ i ve Ulusal Birlik gibi kendi üst Kurulu ş larını  kurrnaları , 
5- Kooperatiflerin Kanun, Kapital, teknik ve e ğ itim konularda Dev-

let tarafından desteklenmesi, 

KOOPERATİ FLERİ N BAŞARISIZLIK NEDENLERI 
1- Yöneticilerin kendi ç ıkarlarını  gözetmesi, 
2- Yönetimin yetersiz olmas ı  
3- Çalış ma alanlarının doğ ru seçilmemesi 
4- İş  hacminin çok büyük olmas ı , 
5- Yeterli sermayenin olmamas ı , 
6- Çok fazla kredi alınması , 
7- Ortaklann, kooperatiflerine sad ık olmamas ı , 
8- Ortaklann, toplant ılara düzenli kat ılmamalar ı , 
9- Ortaklar ile haberle şmenin iyi yap ılmaması , 
10- Devletin denetim yapmamas ı , 
Yukarıda sayılan bu faktörler iyi de ğerlendirildiğ i takdirde herhan-

gi bir kooperatifin baş arı  sağ lamamas ı  mümkün değ ildir. 

KOOPERATİFLERİN ORGANLARİ  VE GÖREVLERI 
Bir kooperatif genel olarak 4 organa sahiptir. 
1- Genel Kurul 
2- Yönetim Kurulu 
3- Müdür 
4- Denetlenie Kurulu 
1- Genel kurul ortaklarm yasal bir şekilde toplanmasmdan meyda-

na gelir. Bu da olağ an veya olağanüstü olmak üzere iki çe ş itte toplan ır. 
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2- Yönetim Kurulu, bunun görevleri kısaca kooperatifin Hukuki bir-
liğ ini korumak, ortaklann güvenine sayg ı  göstermek, kooperatifi 
baş arıya ulaş tıracak bir planlama yapmak, kooperatifin ihtiyaçlar ını  
sağ lamak, ve kontrol ve ölçme yapmak, olarak özetlenebilir. 

3- Müdürün görevleri ise planlama yapmak, düzenleme yapmak, i ş -
birliğ i yapmak, yönetmek ve kontrol etmektir. 

4- Denetleme Kurulu kooperatiflerde çok önemli bir kuruldur. Dene-
tim görmeyen bir müessese her zaman y ıkılmaya mahkumdur. Bir 
kooperatifin ya şayabilmesi için denetimin çok iyi yap ılmas ı  gerekir. 

Denetim kooperatifin amac ına en verimli bir şekilde zamanında ve 
mevcut yasa, Yönetmelik ve Tüzü ğün amir hükümlerine uygun olarak 
ulaşı p ulaşmadığı , amaca yönelmede kullan ılan metotlar ın, yap ı lan 
iş lem ve eylemlerin uygunluğunu, bunlar ın verimli, etkinliğ i ve hizmet 
kalitesini sağ layıp sağ lamadığı nı  araş t ırmak ve kontrol etmek; ula şı l-
ması  ön görülmüş  hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunlar ı -
ve meydana geliş  nedenlerin' ortaya ç ıkarmak, bu sapmalann düzelti-
lebilmesi için uygulayıc ıya ve kurulu şun başı ndaki yöneticiye ve 
yönetim kuruluna ışı k tutacak şekilde mümkün hal çareleri aras ında 
en iyi ve tutarl ısını  seçerek tavsiyelerde bulunmak, özet olarak koope-
ratifin kurulu ş  amac ı  ve iş leyiş iyle ilgili idari mali ve teknik yönden 
bütün faaliyetlerini incelemek ve tetkik etmektir. 

Denetim denince, sadece kooperatifin mali yönden denetlenmesi ol-
madığı  aç ıkt ır. Kooperatiflerde denetim, üye kayd ıyla baş lar ve yıl so-
nunda Iffir-zarar veya faaliyet raporunun tetkikiyle son bulur. 

Sonuç al ıcı  ve usulüne uygun denetim görmeyen bir kooperatif mut-
laka yıkılmaya mahkümdur. 

Bİ R KOOPERATIF NASIL KURULUR VE NASIL ÇALIŞ IR 
Bir kooperatif en az 7 gerçek ki ş inin bir araya gelmesi ile kurulabi-

lir. Kooperatif kurmadan önce ne maksatla kooperatif kurulaca ğı  ko-
nusunda o yörede çok iyi ara ş tırma yapmak gerekir. Üretilecek mal ın 
kaynak durumu, insan gücü, çal ış ma sahas ı , pazarlama durumu v.s. 
gibi gerekli ara ş tırma yap ılır ve kooperatif kurulur. Kooperatifin çal ış -
masında ise 1163 ve 3476 say ı lı  Kooperatifler Kanunu 6762 say ılı  Türk 
Ticaret Kanununun Ticaret Ş irketleri Kooperatifleri Ş irket olarak 
sayan 136. maddesini yürürlükten kald ırmış tır. Buna göre kooperatif-
ler Ş irket say ılmaktad ır. ş irketlerde Türk Ticaret Kanununun 66. mad-
desi gereğ ince. 

1- Yevrniye defteri, 
2- Defteri kebir 
3- Envanter defteri, 
4- Karar defteri olmak üzere defterler tutmak zorundad ırlar. 
Ancak okullarımızda kooperatifciliğ in tatbiki olarak yap ılabilme-

si bu defterleri tutma zorunluluğ u olduğundan zaman zaman uygulama-
da güçlükler çekilmektedir. Bunlar ın daha basite indirgenmesi okul-
lar ım ızda kooperatifcili ğ in gelişmesine müsbet olarak yard ımc ı  
olacakt ı r: 

TURIZM KOOPERATİFC İLİĞİ  VE TURIZMDE YERI: 
İnsan hayat ıyla ilgili her türlü konularda kooperatifcili ğ i görmek 
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bunun imkanlarından yararlanmak mümkündür. Turizm alan ındaki 
kooperatifçilikte insan hayat ında uygulanmas ı  ve büyük yararlar sa ğ -
laması  hem uygulayan için hem de o devletin milli ekonomisine sa ğ -
ladığı  faydalar bakımından tavsiye edilmesi gereken bir faaliyettir. 

Kooperatifçiliğ in doğuşunda ve özünde var olan iktisaden az varl ıklı  
kimselerin maddi ve manevi varl ıklarını  birleş tirerek turizmin iste-
nen seviyede gerçekle şmesini sağ layan bir olu şumdur. 

Her ülke, kendi turizmini kendi imkanlar ı  içersinde geliş tirmek ve 
dünya milletlerine en iyi ş ekilde tan ıtarak sosyo ekonomik şartlar ile 
çe ş itli kültürlerden olu şan milletleri kendi ülkesine ve kendi bölgesi-
nin şartlarına adapte etmek durumundad ır. iş te turizm kooperatifleri 
bu gerçekleri bilerek kendi turizm politikalar ı nı  dikkate alarak tu-
rizm kooperatiflerini kurmal ı dırlar. Her devletin turizm kooperatifi 
farkl ı  farklı  yap ılara sahiptir. Böyle olmak durumundad ır. 

Bu görüş le ülkemizde kurulacak turizm kooperatifleri devletimizin 
sosyo ekonomik yap ısı , iktisadi durumu, turizmimizin yakın geçmiş i 
ve bu günkü durumu ile ülkemizde yürütülen kooperatifçilik politi-
kamızın ana hatlar ına uygun bir turizm kooperatifçili ğ i geliş tirmek 
durumundad ır. Böyle olduğu takdirde bu sahadaki kooperatifçilik ül-
kemizin ekonomik kalk ınmasına da büyük yararlar sa ğ layacakt ı r. 

Az gelişmiş  ülkelerde özellikle turizm konusunda henüz ba şı nda 
olan ülkemizde turizm kooperatiflerinin çok büyük rolü , olacağı n ı  
hatırdan ç ıkarmamak gerekir. Çünkü turizm de ülkemizin kar şı laş tığı  
en önemli sorunlardan birtanesi de ğ iş ik yap ıya sahip olan ve turizmin 
esas ı  olan zengin insanların diğer bir ifadeyle turistlerin harcamalar ı  
aras ındaki farkl ı lıklar ile istek ve arzular ının devaml ı lığı  ve bunların 
hizmet sektörü olarak arzu edilen biçimde zaman ında karşı lanabilme-
si gelmektedir. 

Iş te kooperatifçilik farkl ı  harcamalara sahip olan ve zenginli ğ i be-
raberinde getiren turizm sektörünün ülkemizde de en iyi biçimde yürü-
tülmesi için bu milletlerin ülkeleriyle turizm kooperatifleri aras ında 
işbirliğ i yaparak büyük eksikliklerini gidermeye sahip olacakt ır. 

Turizm kooperatiflerinde tüketiciye ve tüketicinin ihtiyaçlar ına 
hizmet onu tan ıd ıktan sonra gidecektir. Diğ er bir ifadeyle hizmet ih-
tiyaçlar için gidecektir. Birba şka değ iş le Turistin ne istediğ ini niçin 
geldiğ ini neden ho ş landığı m ve ne arad ığı nı  yaşama biçiminin ne ol-
duğunu tesbit ettikten sonra hizmetin kalitesini ayarlamak daha ko-
layd ır. 

Turizm kooperatifçiliğ i vasıtas ıyla yerel turizm potansiyeli de ğ er-
lendirilerek istihdam yarat ılmal ı  ve yerli nufusun turizm yapmas ı  
sağ lanmalı , ülkeye gelen ve giden turistlerle o ülkelerin seyahat koope-
ratifleri aras ında karşı lıkl ı  anlaşmalar sağ lanmal ıd ır. 

ülkemizde turizm kooperatifleri hemen hemen yok gibidir. Ancak 
turizm kooperatifleri ile yatay olarak ba ğ lı  bulunan turistik ürün üre-
timi, tüketimi, pazarlamas ı  ve ula ş tırma kooperatifleri gibi çok az ge-
lişmiş  kooperatifler vard ır, Bunların bu günkü halleriyle özel sektörle 
ülkemizde rekabete girmesi mümkün de ğ ildir. Bugün ülkemizde tu-
rizmle ilgili faaliyetlerin çok az ını  devlet büyük bir kısmını  da ş ahı -
slar yapmaktad ır. Asl ında turizm kooperatifçili ğ i bugünün Tür-
kiye'sinde en iyi ve süratli biçimde geli ş erek faaliyet göstermek 
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durumundadır. Bununla ilgili her türlü idari , mali ve teknik engeller 
ortadan kald ırılarak devlet taraf ından imkanlar verilmek suretiyle 
turizm kooperatifçiliğ i özel sektör ile rekabet eder duruma getirilmeli-
dir. Ve böylece ülke turizmi ve turizm kooperatifçili ğ i gelişmelidir. 

Turizm kooperatifçiliğ inin turizm ekonomisiyle çok yak ın yap ısal 
bağı  vard ır. Çünkü turizm kooperatifçiliğ i bulunduğu ve uyguland ığı  
yerde üretici yat ırımlar yapar. Mahalli ürünleri en iyi şekilde değ er-
lendirir. ihracat imkanlar ı  yarat ır ve iş  istihdam ın da artt ınr. 

Turizm kooperatifleri iç ve d ış  turizmin ihtiyaçlar ını  kollektif ola-
rak zaman ındaihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunabildi ğ i için turiz-
min sanayileşmesine büyük yarar sağ lar. 

Fakir olan halkın elinde çalış tırı lamayan küçük sermayelerin bir 
araya gelmesiyle güçlü turizm kooperatifleri kurmak mümkündür 
Çünkü bu birle şmede kooperatif ilkeleri esas al ındığı  için eş itlik esası  
hakimdir. Bu şekilde kooperatifler özellikle kamu yarar ına aç ık olan 
turistik iş letmelere sahip ç ıkarak gerekti ğ inde bunlara yeni yat ı -
r ımlar ilave ederek geni ş letebilirler. Bunlar ın sermayeleri s ın ırlan-
madığı  gibi ortak sayılan da her zaman değ iş ebilir. 

Turizm kooperatiflerinin tek ba şı na çal ış mas ı  belki mümkündür. 
ancak iktisadi olmas ı  münakaşa edilir bir husustur. Zira turizm bir 
insan ın yaşamıyla ilgili her türlü ihtiyaçlarm zaman ında ve en iyi ş e-
kilde hizmet götürülmesi gerektirir. Bu nedenle turizm kooperatifleri 
bu kooperatifle direk bağ lant ıda olan turistik ürün, üretim, turistik 
hizmet, pazarlama ula ş tırma ve tüketim kooperatifleri ile yak ın ilişki 
içersindedir. 

Turizm kooperatiflerini, ş imdilik birini turistik ürün üretimini 
yapan kooperatifler di ğerini de hizmet üreten kooperatifler olarak 
ikiye ayırmak mümkündür. Aynca bunlann bünyesinde de di ğ er koo-
peratif çe ş itleri görmek mümkündür. Bunlara birer misal verecek olur-
sak, turistik el sanatlar ı , hediyelik e şya, hah, kilim ve benzeri bölgesel 
değ erler. 

Turistik ürünr üreten kooperatiflerle bunlar ın tedarik ve pazarla-
ma kooperatifleri keza bunlar ın taş mmas ı  için ulaş t ırma kooperatif-
leri ve tüketimi için tüketim kooperatifleri gibi iç içe girmi ş  birbirle-
riyle yatay bağ lant ı l ı  kooperatifler turizm alan ında ve turizm 
kooperatifi olarak ayn ı  daire içinde görmek mümkündür. 

Turizm kooperatifinin ikincisi olan ve hizmet üreten kooperatifleri 
hizmet alinında görmek mümkündür. Bu hizmet kooperatifleri bu sa-
hadaki hizmet üretimlerini normal bir şekilde turiste götürerek turiz-
mi bütün kitlelere ve tabana yayabilmektedir. Bu gün bizde mevcut 
olan konaklama tesisleri hizmet üreten kooperatifler olarak dü ş ünül-
mektedir. 

Turizm kooperatifleri Avrupan ın özellikle sahil ükelerinde çok ge-
lişmiş  ve yayılmış t ır. 

Netice itibariyle ülke turizminin tabana yay ılabilmesi için en 
önemli faktör turizm kooperatifçiliğ inin özel sektörle rekabet edebile-
cek ş ekilde devletinde desteğ iyle geliş tirilmesi ve yayg ınlaş t ırılması  
sayesinde mümkün olacakt ır. 

Sizler her biriniz birer turizm kooperatifi kurabilecek kabiliyette ve 
turizmden en iyi ş ekilde anlayan insanlars ınız. "Bir Elin Nesi Var İ ki 
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Elin Sesi Var", "Birlikten Kuvvet Do ğ ar" gibi kooperatifçiliğ in ruhunu 
tarif eden bu veciz sözlere bakarak bir araya gelin Turizm Kooperatifle-
rini kurun. 

Değ erli dinliyiciler ba şı ndan beri de izâh etmeye çal ış tığı m gibi ül-
kemizde kooperatifçilik çok eskiye dayanmaktad ır. Ahilik, Lonca ve 
Oda gibi çok eskiye dayanan ve bir devre damgas ınıvurrnuş  olan bu ku-
rulu ş lann asl ı  bu günkü kooperatifçiliktir. 

Kooperatifçiliğ in, Islamiyettede de ğ iş ik bir biçimde uyguland ığı  
görülmektedir. Nitekim İslamiyetin ruhunda zay ıflarayard ım, birlik 
ve beraberlik içinde çal ış ma keza birbirleriyle dayan ış ma İslam Dini-
nin esaslanndand ır. 

Kooperatifçilik hakk ında buraya kadar vermiş  olduğum özel bilgi-
lerden sonra şu noktaya değ inmek istiyorum. Konuşmamın başmda da 
belirttiğ im gibi ileri devletler bugünkü sanayilerini ve ileri tar ımsal 
faaliyetlerini tamamen kooperatifçili ğe borçludurlar. 

Dünya Milletleri 5 Temmuz gününü "Dünya Kooperatifçilik Günü" 
olarak ilan etmi ş lerdir. Milli Eğ itim Bakanl ığı mızda Kooperatifciliğ in 
önemini benimserniş  ve kutlanmas ı  için tebliğ  yayınlamış tır. 

Değ erli dinliyiciler bugünü kutlamak önemli de ğ il, kooperatifçi-
liğ in ülke çap ında ve her sahada aktif hale diğer bir ifadeyle kuvveden 
fiile ç ıkarılmas ı  gerekir. ülkemizin muas ır milletler seviyesine ç ıka-
bilmesi için ileri devletlerin yapt ığı  gibi kooperatifçiliğe önem vermeli 
onu en iyi ş ekilde öğ renmeli, öğ retmeli ve gittiğ imiz heryerde tatbik et-
meliyiz. Turizm Kooperatifçili ğ inde bu görev sizlere dü şmektedir. 

Konferans ımı  burda bitiriyor, beni dinlediğ iniz için baş ta okul ida-
resi olmak üzere hepinize te şekkür ederim. 
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KOOPERATIFÇILIK 	Say ı : 87 	Ocak- Ş ubat-Mart 1990 

VERGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN KOOPERATIFLER 

Y.Doç.Dr.Osmarı  PEHLİVAN* 

1. GIRIŞ  

Karşı lıklı  yard ımlaşma, dayanış ma ve birlikte yararlanma temeli-
ne dayanılarak kurulan kooperatif, dernek ve ortakl ıklar gibi bir kiş i 
birliğ idir. Ancak, kooperatifler diğer kiş i birliklerinden farkl ı  bir ya-
p ıya sahiptir. Ş öyle ki, diğ er kiş i birliklerinde, örne ğ in, ticaret ortak-
lıklannda sermaye ön planda tutulurken, kooperatiflerde asli unsur 
ortakt ır. Ortağı n kiş iliğ i kooperatif iş letmenin temel unsnrudur. 

Kooperatiflerde amaca ula şabilmek için yararlanılan araçlar kar-
şı lıklı  yard ım, dayan ış ma ve yararlanma gibi orta ğı n kiş iliğ ine bağ lı  
olan unsurlardır 1 . Kiş isel unsur kooperatiflerde ön planda tutulur. 

Kooperatif, ortaklannm en geni ş  anlam ı  ile ekonomilerini 
menfaatlerini koruma ve güven alt ına alma amac ını  izleyen, 

bunun için kar şı l ıkl ı  yard ım, yararland ırma ve dayanış ma gibi or-
tağı n kiş iliğ ine bağ l ı  araçlan kullanan, e ş itlik ilkesnin bütün kap-
samı  ile uyguland ığı  kiş iler topluluğudur 2 . 

1163 Sayı l ı  Kooperatifler Kanunumuza göre, "kooperatifler, tüzel 
kiş iliğ i haiz olmak üzere ortaklar ının belirli ekonomik menfaatlerini 
ve özellikle mesleki geçimlerine ait ihtiyaçlar ın ı  karşı l ıkl ı  yard ım, 
dayanış ma ve kefalet suretiyle sa ğ layıp korumak amac ıyla gerçek ve 
tüzel kiş iler ile , özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernek-
ler tarafından kurulan değ iş ik ortakl ı  ve değ iş ir sermayeli te şekküller-
dir (Koop. Kan. Mad: 1) Bu tan ımdan hareketle kooperatiflerin temel 
özelliklerini aş ağı daki gibi belirlemek mümkündür. 

a) Kooperatiflerin temel amac ı , ortaklann ın belirli ekonomik men-
faatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ını  sağ layıp 
korumaktır. 

b) Kooperatifler, sözkonusu amaçlara ula ş abilmek için karşı lıklı  
yard ımlaşma ve dayanış ma ve kefalet gibi araçlan kullan ır. 

c) Gerçek ve tüzel kiş iler kooperatifte üye s ıfat ını  taşı yabilir. 
d) Kooperatiflerin ortak say ısı  ve sermayesi sabit de ğ ildir. 
e) Kooperatifler tüzel ki ş ilğ i haiz bir teşekkül niteliğ inde olup, diğer 

ortakl ıklardan ve derneklerden farkl ı  bir yap ıya sahip bir kiş i toplu-
luğudur. 

Kooperatifte ortak asli unsurdur. Sermaye orta ğm kiş iliğ i yan ında 
ikinci derecede bir de ğer ta şı r. Hatta İ sviçre ve Alman kanunlar ı  ser-
mayesiz kooperatif kurulmas ı  sistemini kabul etmi ş lerdir. 1163 Say ı l ı  
Kooperatifier Kanununumuzun 1. maddesinde yer alan kooperatif 
tan ımında da sermayeye yer verilmemi ş tir. Ancak, anasözle şmenin 
zorunlu hükümlerini sayan 4. maddede sermaye zorunlu görülmü ş tür. 

1 Tekinalp, Ünal, Kooperatiflerde Ortaklann Ki ş isel Niteliklerinin Önemi, Ortak 
Sı fat ının Onemi, Ortak Sıfatının Kazan ı lmas ı  ve Yitirilmesi (Ki ş isel unsur), s. 18 ve de-
vamı  
2 Tekinalp, 'Ünal, Poray, Reha, Çamo ğ lu, Ersin, Ortakl ıklar Hukuku, Cilt: II, s. 403-405; 
Tekinalp, Unal Kiş isel Unsur, a.g.e., s. 37-45. 
*KTO-IIBF Öğ r. Üyesi 
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Bu hüküm, tammda yer alan gerçek kooperatif ruhuna ayk ın buluna-
rak eleş tirilmiş  ve kanunun en hatal ı  düzenlemesi olarak nitelendiril-
miş tir 1 . 

Bu nedenle, kooperatif i ş letmelerde esas ilke ortaklarla i ş lem yap-
maktır. Bu bakımdan kooperatiflerde ortaklarla mü ş teriler ayn ı  kiş i-
lerden ouşur. Kooperatiflerin ortak d ışı  iş lem yapmalar ı  istisnai bir 
durumdur. 

Ş u halde, kooperatiflerle ortakl ıklar aras ındaki en önemli fark, or-
takl ıklann kar elde etmek ve bunu payla şmak üzere kurulmu ş  olma-
larına karşı lık, kooperatiflerin amac ı  kâr elde etmek de ğ il: ortak-
ların ın ihtiyaçlar ın ı  karşı lamak ve menfaatlerini korumakt ır. 
Kooperatiflerin kâr gayesi izlemeleri, kooperatif felsefesi ile ba ğdaş -
maz. Zira kooperatifin i ş lem yapt ığı  kiş iler kendi ortakland ır. Eğ er 
kooperatifte, ortak olmayan ki ş ilerle de iş lem yap ı lıyorsa, yani dış a 
dönük iktisadi faaliyetler sürdürülüyorsa, bu durumda, "görünü ş te 
kooperatif'ten sözetmek gerekir. Bu tür bir uygulama kooperatifin yoz-
laşmasına yol açar. 

1.1 Kooperatiflerin Fonksiyonlar ı  
Yukarıda, tam ınlayarak unsurlann ı  belirlediğ imiz kooperatifler, 

hukuki yap ılan itibariyle tüzel ki ş iliğe sahip topluluklar içinde en 
fazla derneklere ve ortakl ıklara benzetilebilirler. Kooperatifler kanu-
nunda yer alan tan ım incelendiğ inde, kooperatiflerin, "ortaklar ı= 
belirli ekonomik menfaatlerini sa ğ layıp koruma ..." şeklin& ifade edi-
len iktisadi nitelikli bir amaca sahip olduklar ı  görülür. Kooperatifler 
bu özellikleri dolay ısıyla asil amaçları  iktisadi olmayan derneklerden 
kolayca ayr ı l ır. Iktisadi amaç izlemek üzere dernek kurulamaz. 
Ancak, dernekler asil amaçlar ına ulaşabilmek ve bu amaçları  için des-
tek sağ lamak üzere ticari faaliyette bulunabilirler. Fakat ticari faa-
liyet sonucu elde edilen gelir, dernek üyeleri aras ında paylaş tınlamaz. 

Ortaklar ının ihtiyaçlarını  karşı lamak ve menfaatlerini korumak 
üzere kurulan kooperatifte, ortak asli unsurdur. Sermaye ise, tâli nite-
liktedir. Kooperatifte i ş lemler ortaklarla yap ı lır. Bu özellikleri do-
layısıyla da kooperatifler ortakl ıklardan ayr ı l ır. Çünkü, ortakl ıklar-
da asli unsur sermayedir. Ortakl ığı n dayand ığı  temel düşünce gelir elde 
etmek ve bunu ortaklar aras ında sermaye ölçüsüne göre payla ş -
tırmakt ır. Kooperatiflerin özünde kâr anlay ışı  yoktur. Kooperatifler 
esas itibariyle ortak bir ihtiyac ı  karşı lamak için kurulur. Kar şı lan-
mas ı  sözkonusu olan ihtiyaç süphesiz ekonomik bir menfaattir. 
Ancak, buradaki menfaat, ortakl ıklann gayesini te şkil eden kar kav-
ramından tamamen farkl ı  bir içeriğe sahiptir. 

Bir örnek vermek gerekirse, ortaklar ına istenilen nitelikte ve ucuz 
maliyetle konut sağ lamak amac ıyla kurulan bir yap ı  kooperatifinin 
sağ ladığı  yarar ile, konut in şa edip satmak veya kiraya vermek suretiy-
le kazanç temin etmek üzere biraraya gelen ki ş ilerin sağlad ıkları  
yarar, nitelik itibariyle iktisadi olsa dahi içerik itibariyle tammen 

1 Tekinaip, Ünal, /Poray, Reha, / Çamo ğ lu, Ersin, Ortakl ıklar Hukuku, Cilt: II, s. 364- 
372. 
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farkl ıdır. Birinci halde temel hedef, konut gibi önemli bir temel ih-
tiyac ı  karşı lıklı  yard ımlaşma ve dayan ış ma içerisinde temin etmek-
tir. Ikinci durumda ise gelir sağ layıp, bunu paylaşma düş üncesi hakim-
dir. 

Kooperatifler, dolayl ı  da olsa kar eldeetme gayesine yönelmezler. 
Bir ihtiyac ı  karşı lamak amac ı  için kurulan kooperatifler, bu ihtiyac ın 
giderilmesi ile iktisadi bir menfaat elde edebilirler. Ancak bu menfaati 
kar kavram ı  ile eş  veya benzer anlamda dü şünmek mümkün değ ildir. 

Kooperatifler, ortaklanyla yapt ığı  iş lemlerden dolay ı  doğan gelir ve 
gider fark ını  ş üphesiz ortaklar ına dağı tacakt ır. Ancak, bu dağı t ımı , 
ortaklann kooperatifte mevcut sermayeleri oran ına göre değ il, herbir 
ortağı n kooperatifle yapt ığı  iş lemlerle orant ı l ı  olarak gerçekle ş tirir. 

Dolayısıyla kooperatiflerin as ıl fonksiyonu, toplumda zayıf durum-
da bulunan kiş ilerin belirli ekonomik ç ıkarlarını , özellikle meslek ve 
geçimlerine ait ihtiyaçlar ını  karşı l ıkl ı  yard ımlaşma ve dayanış ma 
gücü ile sağ lamak biçiminde özetlenebilir. 

1.2. Kooperatiflerin Hukuki Niteli ğ i 
Ticaret Kanununun 136. maddesine göre, "Ticaret ş irketleri kollek-

tif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ş irkçtlerden ibarettir". 
Ticaret Kanununun bu hükmüne göre kooperatifler ticaret ortakl ığı  
sayılmış tır. Oysa, 1969 yılında bağı ms ız bir kanun arzusuyla ç ıkanlan 
1163 sayılı  Kooperatifler Kanunu, Ticaret Kanununun kooperatifleri 
düzenleyen 485-502 nci maddelerini yürürlükten kald ırmış  ve koope-
ratifler için "te ş ekkül" deyimini kullanm ış t ır. 

Bu arada, Ticaret Kanununun 136. maddesi de ğ iş tirilmediğ inden, 
burada kooperatifler, ticaret ş irketleri aras ındaki yerini muhafaza et-
miş tir. Böylece, kooperatifler, bir taraftan Ticaret Kanunu gere ğ ince ti-
caret ortakl ığı  sayılırken, diğer taraftan, kendi özel kanun ımunda or-
taklık deyiminden farkl ı  bir biçimde "te ş ekkül" olarak nitelendirilmiş  
bulunmaktad ır. Bu durum, kooperatiflerin ticaret ortakl ıklarının bir 
türü olup olmad ığı  hususunda farkl ı  görü ş lerin ortaya ç ıkmas ına 
neden olmuş tur. Baz ıları  kooperatiflerin ticaret ortakl ıklarmın bir 
türü olduğunu savunurken, baz ılanda bunun aksine kooperatiflerin ti-
caret ortakl ığı  sayılamayacağı  görüşünü savunmaktad ırlar. 

Kooperatiflerin ticaret ortakl ığı  niteliğ inde olduğu görü şünü savu-
nanlann ileri sürdükleri gerçekler ş unlard ır 1 . 

a) Ticaret Kanununun 136. maddesi kooperatifleri ticaret ortak-
lıklar' aras ında saymaktad ır, 

b) Kooperatifler, faaliyetleri sonucu do ğ an gelir gider farkını  ortak-
larına dağı tabilmektedirler. 

c) 1163 sayılı  Kooperatifler Kanunu, kooperatiflerin ticaret siciline 
kaydını  öngörrnektedir (mad: 3, 7) ayn ı  kanun, kooperatiflerin taraf 
olduğu bütün davalann ticari dava oldu ğunu kabul etmektedir (mad: 
99), 

d) 1163 sayılı  Kooperatifler Kanunu, kooperatiflerin iflas hükümleri 
bakımından Ticaret Kanununun 20. maddesinde tacirlere mahsus iflas 

1 Poroy,R/Tekinalp, U.,/Çamoğ lu, E., Ortakl ıklar, Cilt: 1, s. 20; Domaniç, I -I., Adi, Kol-
lektif, Komandit Ş irketler, s.2; Karayalç ın, Y., Ticaret Hukuku, Cilt: II, s. 24. 
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hükümlerine tabi olduğunu öngörmektedir. 
f) 1163 say ılı  Kooperatifler Kanunu çe ş itli hükümlerinde, "ortak-

lıktan ç ıkarma ve ç ıkarılma" (mad: 10, 14, 16), "Ortakl ık defteri" , "Or-
takl ık payları" (mad: 17), "blânço" (mad: 17) "Ortakl ık senedi" (mad: 18) 
gibi, tamamen ortakl ıklara ve ticari i ş letmelere ait deyimleri kul-
lanmış  bulunmaktad ır. Ayrıca, Kooperatifler Kanununda yer almayan 
hususlarla ilgili olarak da Anonim Ş irketlere at ıfta bulunulmu ş tur 
(mad: 98). 

Bunakarşı lık, kooperatiflerin ortakl ık say ılmayacağı nı  ve ortak-
lıklardan farkl ı  bir nitelikte, "te şekkül" sayıldığı nı  ileri sürenlerin ge-
rekçeleri şunlard ır 1 : 

a) 1163 sayı lı  Kooperatifler Kanununun "ortak", "ortakl ık" gibi 
deyimlere yer vermiş  olmasının sebebi, kooperatif mensuplar ını  ş irket 
odaklarından ayırtedecek kelimenin Türk Dilinde bulunmayışı ndan 
kaynaklanmaktad ır. Nitekim, Kooperatifler Kanunu, zaman zaman 
"ortak" deyimi yerine "üye" kelimesine de yer vermi ş  bulunmaktad ır 
(mad: 18, 49). 

b) Kooperatifte birle ş enlerin maksatlar ı  ticaret yapmak değ il, ortak 
bir menfaat sağ lamak ve geliş tirmektir. Bu yüzden, kooperatifte etkili 
araçsermaye değ il, dayanış ma, karşı lıklı  yard ım ve karşı lıklı  yarar-
landırmad ır. Kooperatifler Kanunu, kooperatifleri düzenleyen hüküm-
leri yürürlükten kald ınrken, aynı  zamanda "kooperatif ortald ık" ı  yü-
rürlükten kald ı rmış t ır. Dolay ı s ıyla Ticaret Kanununun 136. 
maddesinde ticaret ş irketleri aras ında say ılan "kooperatif ş irket", 
geçerliliğ ini yitirmiş tir. 

c) Gelir gider aras ındaki olumlu fark, masraf ve riziko kar şı lığı  alı -
nan karşı lıklardan arta kaland ır. Bu yüzden , kooperatiflerdeki ikti-
sadi yarar, kar kavrammdan farkl ı  olarak daha çok sosyal içerildidir. 
Kooperatiflerdeki bu gelir gider fark ını  kar olarak nitelendirmek 
mümkün değ ildir. 

d) Kooperatiflerin iflasa tabi omalan, ortakl ık s ı fat ının değ il, tacir 
olmanın bir sonucudur. Iflas yolunun istisnai olarak, tacir olmayanla-
ra da uyguland ığı  bir gerçektir. Ortakl ık senedi, ortaklar defteri, bila-
nço gibi kavramlar, bir hukuki kurumun düzenlenmeki s ırasında yer 
alması  zorunlu olan baz ı  alt kurumların adlarıd ır. Bunların kul-
lanımı  sadece ortakl ıklarla s ınırlı  tutulamaz. 

Bu iki farklı  görü ş ün ışığı nda kooperatiflerin ortakl ıklardan farkl ı  
bir yap ıda olduğunu ve ticaret ortakl ığı  sayılamayacağı n ı  söylemek 
mümkündür. Zira kooperatifleri Ticaret Kanunundan ay ıra.  rak 
bağı ms ız bir kanunla düzenleyen 1163 say ı lı  Kooperatifler Kanunu, 
kooperatifler için "te ş ekkül" deyimini özellikle seçmi ş  ve kullan-
mış t ır. Buradaki "te şekkür kavram ın ı n kooperatifleri_ ortakl ıklar-
dan, dernek ve benzeri di ğer kiş i birliklerinden ayırtetmek için seçil-
diğ ini söylemek mümkündür. 

Kooperatifler Kanunun 1. maddesinde yer alan kooperatif tan ımı , 
gerçek kooperatife ait tüm unsurlar ı  bünyesinde toplarken, ortakl ık 

1 Tekinalp, Ü. Ortakl ıklar, Cilt: II, s. 348-349; 
Karacehennem, Necdet, Kooperatifler Hukuku, s. 4; 
Tekil, Fehiman, Ş irketler Hukuku, Cilt: 3, s. 88-92. 
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kelimesine hiç yer vermemi ş tir. 

2. Kooperatiflerin Vergi Mükellefiyeti 
Kooperatifler, kâr amac ı  güden ticaret ortakl ıklanndan farkl ı  bir 

yap ıya sahip olmakla birlikte, vergi hukuku bak ımından doğ rudan 
doğ ruya vergi mükellefi sayılmış lard ır. Nitekim, Kurumlar Vergisi Ka-
nununun 1. maddesi, Kurumlar Vergisi mükelleflerini sayarken, ser-
maye ş irketlerinden sonra hemen ikinci s ırada kooperatifleri zikret-
miş  bulunmaktad ır. 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre, "kooperatifler, 1163 say ılı  Koope-
ratifler Kanununa ya da özel kanunlanna göre kurulan tüketim, üre-
tim, satış , kredi, yap ı  ve diğer kooperatifler ile ayn ı  mahiyetteki ya-
banc ı  kooperatiflerdir" (K.V.K. mad: 3). 

Kurumlar Vergisi Kanunu, her ne kadar ilke olarak kooperatifleri bu 
verginin mükellefleri aras ında sayrnış sa da, ayn ı  kanunun "muafl ık-
lar" baş lığı m taşı yan 7. maddesinin 16. bendine göre, anasözle şmele-
rinde sermaye üzerinden kazanç da ğut ılmaması , idare meclisi başkan 
ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, ihtiyat akçelerinin or-
taklara dağı tılmaması  ve münhas ıran ortaklar ile iş  görülmesine dair 
hükümler bulunmas ı  ş art ı  ile kooperatifler vergiden muaft ır. Sözko-
nusu muafiyet hükmünden sonra, parantez içinde yer alan ba şka bir 
hükme göre de "esas sözle şmede yukar ıdaki ş artlar mevcut olmakla 
birlikte, fiilen bu kay ıt ve şartlara uymayan kooperatifler muafiyetten 
yararlanamaz". 

Diğer taraftan, 1163 say ılı  Kooperatifler Kanununun, kooperatiflere 
ilişkin "muaflıklar" baş lığı nı  taşıyan 93. maddesi de kooperatiflerin 
Kurumlar Vergisinden muaf oldu ğunu, ancak bu muafiyetten yararla-
nabilmek için kooperatiflerin, ş ayet varsa, kooperatif birlikleri ve 
kooperatif merkez birlikleri gibi üst kurulu ş lara girmeleri gerekmek-
tedir. Bir üst kuruluşu olduğu halde, bu kurulu şa girmeyen bir koopera-
tif, Kurumlar Vergisi Kanunda yer alan muafiyet hakk ında yararlana-
m ıyacakt ı r. 

Görülüyor ki, Kurumlar Vergisi bakımından kooperatifler ilke ola-
rak vergi mükellefi kabul edilmekle birlikte, kooperatif felsefesine ger-
çekten bağ lı  ve buna göre faaliyet gösteren kooperatifler vergiden muaf 
tutulmu ş tur. 

Kooperatiflerin ilke olarak aralar ına dahil edildiğ i Kurumlar Vergi-
sinin diğer mükellefleri ise, anonim, limited vehisseli komandit ş ir-
ketler gibi sermaye ş irketleri, rekabet e ş itliğ inin sağ lanması  bakı -
mından vergiye tabi tutulan iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve 
vakıflara ait iktisadi i ş letmeler ve iş  ortakl ıklarıdır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu, ad ıgeçen mükelleflerden, dernek ve vak ıf-
ların kurduklar ı  iktisadi iş letmelerin vergiden muaf olabilmelerini, 
kooperatiflere göre daha a ğı r şartlara bağ lamış  bulunmaktad ır. Ş öyle 
ki, dernek ve vak ıflara ait iktisadi iş letmelerin vergiden muaf say ıla-
bilmesi için, muafiyet talebinde bulunan dernek ve vak ıfın faaliyet 
alan ını  ilgilendiren bakanl ıklann görü şünün alınmas ı  suretiyle Ma-
liye ve Gümrük Bakanl ığı 'nın izni gerekmektedir. (K.V.K. mad: 7/7). 

Buna karşı lık, kooperatifler için böyle bir ön izin gerekli görülme-
miş tir. Ana sözle şmelerinde muafiyet için gerekli hükümleri bulundu- 
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ran ve uygulamada buna riayet eden kooperatifler, otomatik olarak Ku-
rumlar Vergisinden muaf say ı lırlar. 

Böylece, vergi hukuku bak ımından kooperatifler, kooperatif felsefe-
sine bağ lı  kalmak şart ıyla ticaret ortakl ıklarından farkl ı  bir statüde 
tutularak vergi d ışı  tutulmu ş tur. Yukanda da belirtildiğ i gibi, koopera-
tiflere bu bakımdan, ideal amaçlar ta şıyan dernek ve vak ıflara naza-
ran daha fazla ayr ıcalık tanınmış  bulunmaktad ır. Dernek ve valufla-
ra ait iktisadi iş letmeler, kurulduklan anda doğ rudan vergi mükellefi 
sayılırlar. Bunlar, daha sonra vergiden muaf olma talebinde bulunabi-
lirler. Ancak, muafiyet için, önce ilgili bakanl ığı n görüşü, daha sonra-
da Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'nın izni gerekmektedir. 

2.1. Kooperatiflerde Vergi Muafiyetinin Kalkmas ı  
Yukarıda, "Kooperatiflerin Vergi Mükellefiyeti" ba ş lığı  alt ında, koo-

peratiflerin belli ş artlara uymalar ı  halinde Kurumlar Vergisinden 
muaf sayılacaklarını  belirtmiş tik. Sözkonusu ş artlar ı  taşı mayan koo-
peratifler ise, Kurumlar Vergisine tabi tutulacaklard ır. Ancak, gerekli 
ş artları  ta şı madığı  için muafiyet hakk ını  yiteren kooperatifin ortak-
imyla, ortakl ık statüsü içinde yapt ığı  iş lemlerden doğan gelir ve gider 
farkından dolayı  da vergiye tabi tutulup tutulmayaca ğı  sorusu akla ge-
lebilir. Başka bir anlat ımla, giriş tiğ i ortak d ışı  iş lemlerden dolay ı  
muafiyet hakkı  ortadan kalkan bir kooperatifin, Kurumlar Vergisi 
Matrah ına, ortaklar ıyla yaptığı  iş lemlerden doğan gelir ve gider fark ı  
da dahil edilecek midir? 

Kooperatiflerin, faaliyetlerini kooperatif ruhuna uygun olarak ge-
liş tirmek ve te şviketmeyi amaçlayan Kurumlar Vergisi Kanunu, her-
hangi bir sebeple muafiyet hakk ını  kaybeden kooperatifin, ortaklany-
la ortakl ık statüsü içinde yapt ığı  iş lemlerden doğan gelir ve gider 
farkını  "risturn" ad ı  alt ında vergiden istisna etmi ş tir (Kur.Ver.Kan. 
Mad: 8/2). 

Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 2. bendine göre, a ş ağı -
da yazıl ı  kooperatiflerin ortaklar ı  için hesaplad ıkları  risturnlar ver-
giden istisna edilmi ş tir: 

a) Tüketim kooperatiflerinde, ortaklann ş ahsi ve aileyi g ıda ve giye-
cek ihtiyaçlarını  karşı lamak için sat ın ald ıklar ı  malların kıymetleri-
ne göre hesaplanan risturnlar, 

c) Kredi kooperatiflerinde, ortaklarm kulland ıklar ı  kredilere göre 
hesaplanan risturnlar, 

d) Ortaklann idare gideri kar şı lığı  olarak ödedikleri paralardan 
harcanmayarak iade edilen lus ımlar. 

Ortaklardan ba şka kimselerle yap ılan iş lemlerden doğ an kazançlar 
ile ortaklar ile ortakl ık statüsü d ışı nda yap ılan iş lemlerden doğ an ka-
zançlar, kooperatiflerin Kurumlar Vergisi matrah ını  olu ş turur. Ris-
turn istisnas ınm belirlenmesinde, ortaklarla yap ılan iş  hacminin 
genel iş  hacmi içindeki nispeti esas al ınır. Örneğ in, bir kooperatifin 
genel iş  hacminin 100 milyon lira ve safi kazanc ının da 10 milyon lira 
olduğunu varsayal ım. Ş ayet kooperatifin genel i ş  hacminin içinde or-
taklarla yapt ığı  iş  haciminin nispeti % 60 ise, bu durumda safi ka-
zanc ın % 60 nispetindelçi k ısmı  ortaklarla yap ılan iş lemlerden sağ -
lanmış  demektir. Bunun sonucu olarak 10 milyon lira kazanc ın % 
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60'ını  teşkil eden 6 milyon lira risturn istisnas ı  olarak Kurumlar Ver-
gisinden istisna edilecektir. 

Kooperatifin Kurumlar Vergisi matrah ı  ise, 18 milyon liradan 6 mil-
yon liran ın düşülmesi suretiyle geriye kalan 4 milyon lira olacakt ır. 
Kooperatifin ortaklanyla yapt ığı  iş lemler sonucu olarak ortaya ç ıkan 
risturn her bir ortak, kooperatifie yapt ığı  iş lemle orant ılı  olarak pay 
alacakt ı r. 

2.2. Kooperatiflerin Diğer Vergiler Bakımından Sorumluluk ve Yü-
kümlülükleri 

Kooperatiflerin, sağ lad ıkları  kazançtan dolayı  vergi yükümlülü ğü-
nü yukarıda aç ıklad ık. Ş imdi ise, bir kurum olarak kooperatiflerin 
diğer vergiler bak ım ından sorumluluk ve yükümlülüklerini ara şt ı -
ral ım. 

2.2.1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Sorumlulu ğu 
Kooperatifler, Kurumlar Vergisinden muaf olsalar dahi bu verginin 

sorumlusu olabilirler. Kurumlar Vergisi Kanunu bak ımından vergi ke-
sintisine tabi olan ödemeler, bir kooperatif taraf ından yap ı ldığı nda, 
sözkonusu kooperatifin yapm ış  olduğu ödemelerden vergi sorumlusu 
sıfat ı  ile kurumlar vergisi keserek muhtasar beyanname ile vergi dai-
resine yat ırması  zorunludur. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 24. maddesi, kesinti yap ılacak kurum 
kazançlann ı  düzenlemiş tir. Buna göre, dar mükellefiyete tabi kurum-
lann, ticari, zirai ve sair kazanç ve iratlan d ışı nda kalan kazanç ve 
iratları  ile telif, imtiyaz, ihtira, iş letme, ticaret ünvan ı , alemeti farika 
ve benzeri maddi haklarını  sat ışı , devir ve temliki kar şı lığı nda al ınan 
bedeller % 25 nispetinde Kurumlar Vergisi kesintisine tabidir. 

Görüldüğü gibi, kooperatifler, dar mükellef bir kuruma, yukar ıda be-
lirtilen türden bir kazanç sağ lad ıkları  takdirde, bu kazanç üzerinden 
gerekli Kurumlar Vergisini kesmek zorundad ırlar. Örneğ in, bir koope-
ratifin, yabanc ı  bir kurumdan kredi temin etmesi ya da teknoloji 
transfer' dolay ısıyla yapacağı  ödemelerden, kanunda gösterilen oran-
da Kurumlar Vergisi keserek vergi dairesine yat ırmas ı  gerekmektedir. 

2.2.2. Kooperatiflerin Gelir Vergisi Sorumlulu ğu 
Kooperatifler, Kurumlar Vergisinden muaf olsunlar ya da olma-

sınlar, Kurumlar Vergisi aç ısından vergi sorumlusu olabildikleri gibi, 
Gelir Vergisi bakımından da vergi sorumlusu olabilmektedirler. Koope-
ratifler, Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinde belirtilen ödemeleri 
yapmalar ı  halinde, bu ödemeler üzerinden, vergi sorumlusu s ıfat ıyla 
istihkak sahiplerinin Gelir Vergilerine mahsuben, Gelir Vergisi kesin-
tisi yapmak zorundad ırlar. örneğ in, kooperatif, faaliyetleri s ıras ında 
ücretli eleman çali ş tınyorsa, bu kimselere yapaca ğı  ücret ödemelerin-
den Gelir Vergisi tarifesine göre vergi kesintisi yap ıp, vergi dairesine 
yat ırmak zorundad ır. 

2.2.3. Kooperatiflerin Katma De ğer Vergisi Yükümlülüğü 
Kooperatifler Katma De ğ er Vergisinden muaf değ ildirler. Bu yüzden 

kooperatifler, ticari, s ınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hiz- 
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metlerinden dolayı  Katma Değer vergisi yükümlüsüdürler. Ancak, ta-
rımsal amaçl ı  kooperatiflerin kültür ve bilimsel amaçlara yönelik tes-
lim ve hizmetleri vergiden istisnad ır (KDV Kan. Mad: 17/1). Ayr ıca, 
tanmsal kooperatiflerce yap ılan arazi ıslah ına ait hizmetler de vergi-
den istisna edilmiş tir (KDV Kan. Mad: 17/4-h). 

Kooperatifler, kendileri için belirlenmi ş  olan bu özel istisnalardan 
başka, Katma Değer Vergisi Kanunda yer alan diğ er genel istisna hü-
kümlerinden de yararlamr. istisna kapsam ına girmeyen mal teslimle-
ri ve hizmet ifasmdan dolay ı  kooperatifler, KDV tahsil ederek vergi 
dairesine ödemekle yükümlüdürler. 

2.2.4. Kooperatiflerin Emlak Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlar Bak ımından Yükümlülükleri 

Kooperatiflerin sahip olduklar ı  hizmet binalar ı  kiraya verilmemek 
şart ıyla Emlak Vergisinden muaf tutulmu ş tur. Kooperatifler için ayr ı -
ca, banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi, harçlar ve Be-
lediye Gelirleri Kanunu bak ımından özel istisna ve muafiyetler sözko-
nusudur. 

2.3. Kooperatif Ortaklar ı= Ş ahsi Gelir Vergisi Yükümlülü ğü 
Bir kurum olarak kooperatif ortaklar ına dağı tt ığı  kar payları , Gelir 

Vergisi Kanununun 75. maddesinin 2. bendine göre menkul sermaye 
irad ıdır. Ancak, Gelir Vergisi Kanunun 75. maddesinin 2. bendinin so-
nunda, "kooperatiflerin ortaklar ı  ile yapt ıkları  iş lemlerden doğ an 
karla= ortaklara, kooperatifle yapt ıkları  iş lemler nispetinde da ğı tı l-
ması , kazanç dağı t ımı  sayılmaz" hükmü yer almaktad ır. Dolayısıyle 
kooperatiflerin ortaklar ı  ile ortakl ık statüsü içinde yapm ış  olduğu iş -
lemlerden doğan gelir-gider fark ı , yani risturnlar, kooperatif bünye-
sinde Kurumlar Vergisinden istisna edildi ğ i gibi, bu ristumlan, ortak-
lara dağı tılmas ı  halinde, ortaklar aç ı sından Gelir Vergisine tabi bir 
gelir olarak kabul edilmemiş tir. 

Diğer taraftan, kooperatiflerin, ortak d ışı  iş lemlerinden sağ lad ık-
ları  ve Kurumlar Vergisine tabi olan kazançlar ı nı , Kurumlar Vergisi 
ödendikten sonra ortaklar ına dağı tmaları  halinde: ortaklar bak ı -
mından Gelir Vergisi kapsamına giren menkul sermaye irad ı  elde edil-
miş  olmaktad ır. Dolay ıs ıyla sözkonusu menkul sermaye iratlar ın ı , 
Gelir'Vergisi Kanununun, menkul sermaye iratlann ın vergilendirilme-
sine ilişkin hükümleri çerçevesinde değ erlendirmek gerekmektedir. 

Gelir Vergisi Kanunun 75. maddesinin ikinci f ıkras ının 2. bendine 
göre kooperatiflerin ortak d ışı  iş lemlerinden doğan kazançlar ının or-
taklara dağı tılması  menkul sermaye irad ı  sayılmış tır. 

Gelir Vergisi Kanunu, menkul sermaye iratlann ın esas itibariyle ke-
sinti yoluyla vergilendirilmesini öngörrnektedir. G.V.K.' nunun "vergi 
kesintisi" baş lığı n ı  taşıyan 94. maddesinde, kooperatif ortaklar ı= 
sağ ladıkları  menkul sermaye irad ı  için herhangi bir vergi kesintisi 
öngörülmemiş tir. Diğer taraftan, yine G.V.K.'nunun "gelirin toplan-
ması  ve yıllık beyanname" ba ş lığı n taşı yan 85. maddesinin 2. fakras ı -
nda, kooperatif ortaklann ın, kooperatiften ald ıkları  kar paylar ı  için 
beyanname vermeyecekleri ve bunlar ın ba şka gelirleri nedeniyle 
beyanname vermeleri halinde, kooperatif kar paylar ının bu beyanna- 
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meye dahil edilmeyeceğ i öngörülmektedir. 
Buradan da anla şı lıyor ki, kooperatif ortaklar ının, kooperatiften 

ald ıkları  kar paylarından dolayı  herhangi bir gelir vergisi ödemeleri 
sözkonusu değ ildir. 

3. Sonuç ve Değerlendirme 
Kooperatifler, yayg ın olarak benzetildikleri ticaret ortakl ıkla-

rından farkl ı , kazanç paylaşma amac ı  izlemeyen; sadece ortaklar ınm 
ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ili şkin ih-
tiyaçlarını  sağ layıp korumak amac ı  ile kurulan te şekküllerdir. Koope-
ratiflerin ticaret ortakl ığı  sayı lamayaca ğı nı  vurgulamak amac ıyle 
1163 sayı l ı  Kooperatifler Kanunu , kooperatifin tan ım ında özellikle 
"te ş ekkür kavram ını  kullanm ış  bulunmaktad ır. Teş ekkül kavram ı  
belli bir hukuki tip olarak değ il; kooperatiflerin dernek ve ortakl ıklar 
gibi diğer kiş i birliklerinden fark ını  belirtmek için seçilmi ş tir. 

Kooperatifler ba ğı msız bir yasaya sahip olmakla birlikte, tam an-
lamıyla bağı msızlaş t ırılmamış ; kendi yasas ında hüküm bulunmad ığı  
hallerde Ticaret Kanunundaki anonim ş irketlere ait hükümlere yolla-
ma yap ılmış tır (Koop. K. mad: 98). 

Kooperatifleri diğ er benzer i ş letmelerden ay ıran en önemli unsur, 
kazanç elde etmek ve bunu payla şma amac ını  taşı mamak olmakla bir-
likte, bunlar tacirlere ve ticaret ortakhklanna uygulanan hükümler-
den de tamamen bağı ms ız değ ildirler. Nitekim, Ticaret Kanununun, 
tüzel kiş i tacirler, ticari defter ve ünvanla ilgili maddeleri kooperatif-
lere de uygulanmaktad ır. 

Vergi hukuku bak ımından ise, kooperatiflere vergi muafiyeti ve is-
tisnas ı  gibi önemli kolayl ıklar sağ lanmış t ır. Bu bakımdan kanun 
koyucunun ba ş lıca iki amac ı  takip ettiğ i söylenebilir. Birincisi, koope-
ratiflerin toplum refah ın ın art ı rı lmas ı  aç ıs ından desteklenmesi ge-
rektiğ i dü ş üncesidir. İ kincisi ise, kooperatiflerin yozla ş t ırılmas ının 
ve kar amac ı  güden iş letmelere benzetilmesinin önlenmesidir. 

İnceleme konumuz itibariyle bu ikinci amac ın üzerinde özellikle du-
rulmas ı  gerekmektedir. Zira bugün için kooperatifler aç ıs ından en 
önemli tehlike, kooperatif görüntüsü alt ında, kar amac ı  güden, "görü-
nüş te kooperatif'lerin ortaya ç ıkmasıd ır. Bu nedenledir ki, Kurumlar 
Vergisi Kanunu, kooperatiflere vergi muafiyeti hakk ı  tanırken, "gerçek 
kooperatif' ilkelerine uygunlu ğ u ölçü ve esas alm ış  bulunmaktad ır. 

Gerçek kooperatiflerde ortaklarla i ş  yapmak esast ır. ortaklar ayn ı  
zamanda kooperatifin mü ş terileri konumundad ırlar. Bu şekilde, ger-
çek kooperatif felsefesine ba ğ lı  faaliyet gösteren kooperatiflerin her-
bakımdan te şvik edilmesi, toplum refah ının geliş tirilmesi ve yay-
g ınlaş t ırı lmas ı  aç ısından olduğ u kadar ülke ekonomisi bak ımından 
da faydal ı  sonuçlar doğ urur. 
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KOOPERATIFÇILIK 	Say ı : 87 	Ocak- Ş ubat-Mart 1990 

TÜRldYE'DE VE AT ÜLKELERINDE 
YATIRIM TEŞVİK TEDBIRLERI 

Kamil Ufuk B İ LGİ N 
Sibel GOMRAH 

I- TÜRKİYE'DE TEŞVİ K TEDB İ RLERİNİ N GELİŞ IMİ  

1961 anayasas ı , kalkmman ın ekonomik planlar arac ılığı  ile yürü-
tüleceğ i ilkesini getirmiş  ve bu doğ rultuda Türkiye'de ekonomik kal-
kınma 1963 yı lından baş layarak "be şer y ıllık kalkınma planları" ile 
yürütülmü ş tür. Söz konusu kalk ınma planları  kamu kesimi için emre-
dici bir nitelik ta şı mas ına rağmen özel kesim için yol gösterici nitelik 
ta şı maktad ı r. 

1982 anayasas ı  da, 1961 anayasas ında olduğu gibi ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalk ınmanın planlama ile yürütüleceğ i ilkesini getirmiş -
tir. 

1982 anayasas ının 166. maddesine göre; "Ekonomik, sosyal ve kül-
türel kalkınmayı  özellikle sanayiinin ve tar ımın yurt düzeyinde den-
geli ve uyumlu biçimde h ızla gelişmesini ülke kaynaklar ının döküm ve 
değ erlendirilmesin' yaparak verimli şekilde kullanı lmas ını  planla-
mak, bu amaçla gerekli te şkilat ı  kurmak devletin görevidir." 

Planda, milli tasarrufu ve üretimi art ırıc ı  flyaflarda istikrar ve d ış  
ödemelerde dengeyi sağ layıc ı  yat ırım ve istihdamı  geliş tirici tedbirler 
öngörülür. Yat ırımlarda toplum yararlar ı  ve gerekleri gözetilir kay-
nakların verimli ş ekilde kullanılması  hedef al ınır. Kalkınma giri ş im-
leri bu plana göre gerçekle ş tirflir." 

Türkiye'de özel kesimin yeteri kadar geli şmemiş  oluşu nedeni ile 
anayasal yol gösterici düzenlemenin ışığı  alt ında, hem özel kesimin 
dolayı sıyla da ülke ekonomisinin gelişmesi aynı  zamanda özel kesim 
ekonomik faaliyetlerinin kalk ınma planları  hedeflerine uygunlu ğu-
nun sağ lanabilmesi için "Birinci be ş  yıllık kalkınma plan ın'dan itiba-
ren sistemli te şvik tedbirlerinin uygulanmas ına gidilmiş tir. 

"Fakat birinci be ş  yıllık kalkınma plan döneminin sonuna gelin-
diğ inde özel kesim için yol göstermenin sonuç almaya yetmeyece ğ i 
görülmüş tür". Bunun üzerine özel kesimi plan ın gösterdiğ i yolda yürüt-
meye etkin biçimde özendirmenin gerekli oldu ğu kanaatine var ı l-
mış t ır. 

Bunun sonucu olarak özel kesim yat ırımlarının plan hedefleri ko-
nusunda özendirilmesi için devletçe, mevcut tedbirlere ek olarak baz ı  
yeni tedbirlere ba şvurulmuş tur. 

Bu ş ekilde baş layan sistemli te şvik uygulaması  zaman içerisinde 
çeş itli değ iş imlere uğ rayarak günümüze kadar gelmiş tir 1 . 

Sistemli teşvik uygulamas ına geçildikten sonra, te şvik ve yönlen-
dirme ilke ve uygulama yöntemlerinin tek kanunda toplanmas ı  amaç-
lanmış  ve bu konuda 933 say ılı  kanun ç ıkarılmış t ır. Ancak kanunun 
bazı  maddeleri Anayasa Mahkemesi taraf ından iptal edilmiş tir. 933 

1 Ismail Bulmu ş , 'Türkiye'de Yat ırımları  Teşvik Politikası " A.S.O. Dergisi Y ı l: 11 Say ı : 

84 Ocak-Şubat 1987, s. 8. 
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sayı l ı  kanunun iptalinden sonra te şvik araçlarını  uygulama ilke ve 
yöntemleri tek yasada toplanma yerine çe ş itli kanun kararname ve 
tebliğ lerle belirlenmeye ba ş lanmış tır. 

Söz konusu te şvik tedbirlerini idari düzenlemelerin ışığı  alt ında uy-
gulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri yat ırımcılara vermekle görevli 
Başbakanlığa bağ lı , D.P.T. içerisinde organize edilmiş " Teşvik ve Uygu-
lama Dairesi" görevlendirilmi ş tir. 

Teşvik ve Uygulama Dairesi yerli sermayeye dayal ı  yat ırımlarla 
yerli ve yabanc ı  sermayeli ş irketlerin ihracat ş irketlerine "Kalkınma 
Planı  ve yıllık proğ ramlar çerçevesinde yön vermektedir. Yön verme 
iş lemi, te şvik uygulamaları  ile gerçekleşmektedir" 2 . 

II- TÜRKİYE'DE YATIRIM TEŞVIK TEDBIRLERI 
Türkiye 1969'dan beri "te şvik sistem diye tan ımlanan sistem vas ı -

tasıyla belli bazı  yatırımları  teşvik etmektedir". Prensip olarak sistem 
yahrımın ihtiyaç duyulduğu belli belgelerin belirlenmesi daha sonra 
bu belgelerde yat ırımın yoğunlaşmas ını  temin etmek suretiyle i ş le-
mektedir" 3 . 

Türkiye'de te şvikler ihracat ı  te şvik ve yat ırımı  teşvik olmak üzere 
iki alanda gerçekle ş tirilmektedir. 1984'e kadar, yat ırım teşvikleri ve 
ihracat te şvikleri bazen birlikte ele al ınmış  fakat 1985'den beri tama-
men bağı ms ız birbiri ile ilgili olmayan te şvik alanları  olarak kabul 
edilmiş tir. 

1985 yılından itibaren getirilen bir de ğ iş iklikte te şvik belgesi ile il-
gilidir. Yat ırı m teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için 1985 sene-
sine kadar te şvik belgesi tek başı na yeterli değ ildi. Bu teşviklerden ya-
rarlanabilmek için te şvik tedbirlerinin ad ın ı  alan uygulama 
belgelerinin al ınması  gerekliydi 4 . 

Türkiye'de yat ırım te şviklerinin amac ı  yat ırımların maliyetini 
azaltarak ve/veya karl ılığı nı  art ırarak özel kesimi yat ırım yapmaya 
yöneltmek ayn ı  zamanda da özel kesim yat ırımların ın kalkınma 
planı  ve yıllık program hedeflerine uygun yat ırım sahalanna yönlen- 
d irmekd ir. 

'Teşvikler genellikle mahiyet itibar ı  ile finansal nitelik ta şı makta 
ve yat ırım maliyetinin düşürülmesini vergi kar ının sağ lanmasını  dü-
zenlemektedir" 5. 

1985 yılına kadar teşvik edilecek sektör ve yat ırım tiplerinin y ıllık 
programlarda belirtilmesi uygulamas ı  1985 y ı lı  program ı  ile terk edi-
lerek, kalkınmada öncelikli yöreler hariç te şvik edilmeyecek yat ırım 
ve üretim konularının liste halinde belirtilmesi uygulamas ına gidil-
meye baş lanmış tır. 

"1984 sonlar ına kadar uygulanan sistemde y ı llık teşvik yönetmeliğ i 
ana sektörler ve bu sektörler içinde yat ırıma ihtiyaç duyulan üretim ve 
faaliyet alanlar ının çe ş itli dallann ın belirtilmesinin yan ısıra, bu faa- 

2 T.C. Başbakanl ık D.P.T.-TUD 1981 Yılı  Faaliyet Raporu, Ankara , 1982, s. 1 
3 T.C. Başbakanl ık Hazine ve Dış  Ticaret Müsteşarlığı  iç Hizmet Raporu Ankara, 
1982,s.2 
4 Ayrıntı l ı  bilgi için bkz. D.P.T. Yatırı mların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili tebli ğ -
ler. 
5. T.C. Başbakanlık H.D.T.M. iç Hizmet Raporu, Ankara, 1987. 
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liyet ve alanlarda yat ırımc ılara ne gibi kolayl ıklar ve kârlar ın sağ lan-
mas ının mümkün olabileceğ i de detayl ı  olarak aç ıklığ a kavu ş turul-
muş tur. 

1985 baş larından itibaren daha önce yay ınlanan te şvikler için 
uygun sektör ve yat ırım listesi yerine ş imdi teşvik için uygun olmayan 
sektör ve yat ırımlar listeleri yeni yakla şı mı  göstermektedir. Negatif 
listede bahsedilen bu hizmetle üretim fonlar d ışı nda kalan tam faa-
liyetler te şvik için uygun olmakta ve liste daha basit hale gelmektedir" 
6.  

Yat ırımlara sağ lanan te şviklere kolayl ıklar bölge itibar ı  ile bir 
sınıfland ırrnaya tabi tutuldu ğunda Türkiye te şvik bölgeleri olarak dört 
bölgeye ayr ılmış t ır. 

- Gelişmiş  (kalkınmış ) bölgeler 
- Kalkmmada birinci derecede önceliğ e sahip bölgeler 
- Kalkınmada ikinci derecede önceliğ e sahip bölgeler 
- Normal bölgeler 	- 
Türkiye'de yat ırımlara uygulanan te şvikleri 
- Yat ırım aşamas ındaki te şvikler 
- İş letme aşamasındaki teşvikler 
- Hem yat ırım hem iş letme aş amas ı  uygulanan te şvikler olarak 

s ın ıfland ırı labiliriz. 
Türkiye'de 1989 y ılı  itibarı  ile uygulanan te şvik tedbirleri şunlardır. 
1- Yat ırım indirim' 
2- Gümrük muafiyeti 
3- Özel önem ta şı yan söktörler ile kalk ınmada öncelikli yörelerde 

çalış anların ücretlerinin vergilendirilmesinde indirim. 
4- Yat ırım finansman fonundan yararlanma 
5- Bina inşaat harc ı  istisnası  
6- Vergi resim ve harç istisnas ı  
7- Döviz tahsisi 
8- Konut inş aat ında ve kalkınmada öncelikli yörelerde yap ılacak 

yatırımlarda vergi, resim harc ı  istisnas ı  
9- Kaynak kullan ımı  destekleme primi 
10- K.D.V. ertelemesi 
11- Teşvik primi 
12- Yatırım malı  imalatç ısı  teşvik kredisi 
13- Rıhtım resmi muafiyeti 
14- Pinansal kiralama 

1) YATIRIM INDIRIM' 
Ticari veya zirai kazançlar üzerinden vergiye tabi olan mükellefle-

rin ve bu ş arta haiz adi ş irketler, kollektif ve komandit ş irketlerin 
yapt ıkları  yat ırımlar ın belli oranlarda ilgili kazançlar ından indiril-
mesidir. 

2) GÜMRÜK MUAFİYETİ  
Devletin gümrük gelirlerinden vazgeçmesi yoluyla uygulad ığı  bir 

6 T.C. Başbakanlık H.D.T.M. iç Hizmet Raporu, Ankara 1987, s.2 
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teşvik arac ı  olup, yatırımc ının yatırım için ihtiyaç duydu ğu makina 
teçhizat ın ithali s ıras ında ödenmesi gereken vergiden muaf tutularak 
yatırım maliyeti azalt ı lmaktad ır. 

3- ÖZEL ÖNEM TAŞ IYAN SEKTÖRLER İLE KALKINMADA ÖNCELIK-
LI YÖRELERDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERININ VERG İ LEND İ Rİ L-
MESİ NDE INDIRIM 

Kalkınmada öncelikli yörelerde ve özel önem ta şıyan sektörlerde 
çalış anların ücretlerinin vergilendirilmesinde indirim uygulamas ı  
olup, 1985 yılından beri uygulanmaktad ır. 

4- YATIRIM FINANSMAN FONUNDAN YARARLANMA 
Teşvik alan ve yat ırım teşvik tahsis etmeye hak kazanan i ş letmeler 

bu fondan yararlanabilir. Yat ırım taahhüt edildiğ inde yatırım finans-
manı  fonu o yıl ki kazançdan dü ş ülür ve yat ırım tamamland ığı nda fon 
artık feshedilmez. 

5- BINA INŞAAT HARCI İ STİ SNASI 
Bina inşaat harc ı  istisnas ı  ile her türlü bina inşaat ve tadil ruh-

sat ının al ınmış , s ıras ında ödenen bina in ş aat harc ından yat ırımc ı  
muaf tutulmaktad ır. 

6- VERG İ  RESİM VE HARÇ İ STİSNASI 
Yat ınmın tamamlanmas ından sonra 5 y ıl süre ile belirlenen oran-

da ihracat yapmas ı  taahhüt edilen yat ırımlara ayrılacak orta ve uzun 
vadeli iç yat ırım kredileri ile d ış  kredilerde vergi resim ve harç istis-
nası  uygulanır. 

7- DÖVIZ TAHSISI 
Yat ırım için ihtiyaç duyulan makina ve teçhizat ile ham madde ve 

anamallann ın ithali için bankalara döviz tahsisi ş eklinde uygulanır. 
Bu teşvik yat ınmın maliyetinde bir azalma ya da karl ılığı ndaartma 
gibi bir etkide bulunmamakla birlikte, ithal için gerekli dövizin temi-
ninde güçlük çekildiğ inde ithalat ın zaman ında gerçekle ş tirilmesini 
sağ lar. 

8- KONUT İ NŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELIKLI YÖRELERDE 
YAPILACAK YATIRIMLARDA VERG İ , RES İM, HARÇ İ STİ SNASI 

Konut inşaat ında ve kalkınmada öncelikli yörfı lerde yap ılan yat ı -
rımlarda sözkonusu olacak vergi resim harç istisnas ı  uygulamas ıdır. 

9- KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME PRIMI 
Yat ırımlarda kaynak kullan ımını  desteklemek yoluyla kaynak-

larm yatırımlara yönelmesini amaçlayan te şvik araçlar ından birisi-
dir. 

10- K.D.V. ERTELEMESI 
Teşvik belgesine bağ lanmış  yat ırımlarda, yat ırım mallarının itha-

linde, ödenmesi gerekli K.D.V. bu verginin fiilen indirilmesinin müm-
kün olacağı  tarihe kadar ertelenir. 
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11- TEŞVİK PİRİMİ  
"Yat ırımları  ve Döviz Kazand ır ıc ı  Hizmetleri Te şvik Fonu"'ndan 

yurt içinde imal edilen makina-teçhizat ve D.P.T. taraf ından uygun 
görülen makina-teçhizat fatura bedeli üzerinden y ıllık düzenlemeler 
dikkate al ınarak tespit edilen mebla ğ  yat ınmc ıya teşvik primi olarak 
ödenir. 

12- YATIRIM MALI İMALATÇISI TEŞVİ K KRED İSİ  
Orta ve/veya uzun vade yerli ve/yabanc ı  destek kredileri T.C. Merkez 

Bankas ının reeskont kaynaklar ından ve/veya yat ırım mallan ima-
latç ıları  için oluş turulan te şvik fonundan verilmektedir. 

13- RIHTIM RESMI MUAFİYETİ  
Deniz yolu ile ta şı mak suretiyle ithal olunan mallardan al ınan % 5 

oran ındaki rıhtım resmi RO/RO gemisi, tren ferisi feribot ta şı nan 
malar için s ıfıra indirilmiş tir. 

26.1.1967 tarihli ve 227 say ılı  "Rıht ım Resmi Kanunu" nun ad ı  
"Ulaş tırma Altyap ıları  Resmi Kanunu", muhtelif kanunlar da yer alan 
"Rıht ım Resmi" ifadesi de "Ulaş t ırma Altyap ıları  Resmi" olarak değ iş -
tirilmi ş tir. 

14- Fİ NANSAL Kİ RALAMA 
Finansal Kiralama Kanunu uyar ınca Finansal Kiralama "Kira-

layanın, Idrac ın ın talebi ve seçimi üzerine ki ş iden satm ald ığı  veya 
başka sürette temin etti ğ i bir malın zilyetliğ ini her türlü fayday ı  sağ la-
mak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şart ı  ile kira bedeli kar şı l-
ığı nda, kirac ıya b ırakmas ını  öngören bir sözle şmedir". 

III- AVRUPA TOPLULUĞ U'NDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ  
A- AVRUPA TOPLULUĞ U'NUN KURULUŞ U 

"Bir ortak pazar ın kurulması  ve üye devletlerin ekonomik politika-
lannın giderek biribirlerine yakla ş tırılmas ıyla topluluğun tümünde, 
ekonomik çabaların uyumlu gelişmesini, bir araya getirdiğ i devletler 
arasındaki sıkı  ilişkilerin ve yaşam düzeylerinin dengesi ve devamli o-
larak geniş lemesini sağ lamlığı nın art ırı lmas ını  gerçekle ş tirmektir" 7 . 

Ş eklindeki bir amaca ulaşmak üzere 1.1.1958 tarihinde yürürlü ğe giren 
"Roma Antlaşmas ı"yla kurulan "Avrupa Ekonomik Topluluğu"; bilin-
diğ i gibi, daha sonraki yıllarda A.E.T. Antla şmasıyla aynı  yer ve tarih-
te yap ılan bir antla şmayla kurulan "Avrupa Atom Enerjisi Topluluğ u" 8  
ve AT'nin temeli say ılan ve çok daha önce kurulmu ş  bulunan "Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu" 9  yürütme ve karar organlar ı  1.7.1967 tari-
hinde yürürlü ğe girmiş  bulunan "Birleşme antlaşmas ı"yla tekle ş tirile-
rek Avrupa Birliğ i yolunda daha h ızlı  bir gelişme sağ lanmış  10  ve bu ta- 

7 Roma antlaşmatn. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran ma: 2 Çev. Haluk Günuğur, TOBB Yay., An-
kara , 1988 
8 Bkz. TREATIES, Establishing The European Communities; Abridged Edition, Publicatlons of the Eu-
ropean Communities, Luxembourg 1987, sh- 385-521. 
9 Bkz. TREATTES, 	sh: 15-114. 
10 Bozkurt. Ömer (Editör) Avrupa Toplulu ğunun bütünleşme süreci ve yap ısı , Bir genel bakış " Avrupa 
Topluluğu ve Türkiye, TODAİ E Yay.. Arık-1987, sh: 21. 
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rihten sonra da bu üç toplulu ğa kısaca "Avrupa Topluluğu" denmiş tir. 
B- TEK BİR AVRUPA IÇ PAZARININ OLUŞ UMU 
Roma antlaşmasında "Ortak Pazar" 11 , 1.7.1987'de imzalanan 'Tek 

Avrupa Senedi" 12 'nde ise " İ ç Pazar" deyimlerinin yer ald ığı  Avrupa 
Topluluğu, 1.7.1968'de yürürlü ğe koyduğ u "Ortak Gümrük Tarifeleri" 
sistemiyle Topluluğa üye 12 ülke aras ındaki gümrük ve e ş  etkili vergi 
ve resimler ve miktar kısıtlamalan kadameli olarak kald ırılmış  13  ol-
makla birlikte, gerek Tek Avrupa Senedi'nde ve gerekse "White Paper" 
14 'da belirtilen 31.12.1992 tarihine kadar halen mevcut olan ve düzel-
tilmeye çal ışı lan 'Teknik, Mali ve Fiziksel Engeller" 15  de kald ır ıp 
büyük bir iç pazara kavu şmuş  olacakt ır. 

C- AVRUPA TOPLULUĞ UNDA REKABET KURALLARI VE YATIRIM 
TEŞVIKLERI 

Avrupa Topluluğu'nu kuran Roma Antla şmasın ın 3. maddesinde 16  
bir iç pazar ı  dengeli bir ş ekilde kurabilmek için bir çok ilke de kabul 
edilmiş tir. Bu ilkeler aras ında "ortak pazarda rekabetin bozulma-
mas ım sağ layan bir düzenin kurulmas ı" ile "yeni kaynaklar yarat ı l-
mas ı  ile Topluluğun ekonomik gelişmesini kolayla ş t ırmak için bir Av-
rupa Yat ırım Bankas ının kurulması" konumuz aç ısından burada belir-
tilmesinde yarar olan ilkelerdir. 

Buna ilişkin olarak ayn ı  antla şmanın 92 ve 94. maddelerinde 17  
kural olarak üye devletlerin kendi i ş letmelerine, sanayilerine, ürünle-
rine ve belirli bölgelere üye devletleraras ı  ticareti olumsuz yönde etki-
leyecek nitelikte te şvikte bulunmalar ı  yasaklanmış t ır 18 . Sözkonusu 
maddelerde, bu çevçeve içinde üye devletlerin belli sanayilere, i ş letme-
lere ve bölgelere tan ı d ıklan vergi muafl ıklan, vergi iadeleri indirmele-
ri ve başka yollardan sağ lad ıklan vergi te şvik tedbirleri de bu yasağı n 
kapsam ına girmektedir. 

Diğer taraftan, Toplulukta ülkeler kendi bölgesel kalk ınma proğ -
ramlarını  yürürlüğ e koyarken, sözkonusu yasaklar ı  çiğ nememek ve 
toplulukça konulmu ş  rekabet kurallar ına 19  uymak ş art ıyla kendi te ş -
vik sistemlerini uygulayabilmektedirler. Dolay ıs ıyla her ülke kendi 
te şvik sistemine sahiptir. Ancak yine de topluluk ekonomisinde ger-
çekle ş tirilecek yat ırımlar, Topluluğ un dünya piyasalarındaki rekabeti 
aç ısından özellikle Japonya ve ABD'nin gerisinde kalmamak için Top-
lulukça sağ lanan yard ımları  düzenlemeye yönelik ad ımlar at ı lmış tır. 
Hatta bu konuda nas ı l yard ım talebinde bulunulacağı na dair kitapç ık-
lar bile yayınlanmış tır 26 . 

11 Bkz. Roma antlasmas ı , a.g.e., Md:2,3,91,92 ve diğer 
12 Bkz. Bulletin of the European Communities Supplement 2/86 "Single European Act", Publications of 
European Communities, Luxembourg- 1988. 
13 İKV No: 17= Avrupa Topluluklannda Tek Bir İ ç Pazar Oluşumunun Tamamlanmas ı , İ KV Yay., İ st., sh: 
3 
14 White Paper= Third Report From The Commission To The Council and the European Parliament, 
Com (88) 134 Finan, Brussels, 21 March 1988, Publications of the European Con ı munitics. sh:  7 
15 İKV No: 17= a.g.e., sh: 10, 20 ve 67 
16 Roma Antlaşması  a.g.e., s. 7-8 
17 Roma Antlaşması  a.g.e., s. 69-70 
18. Bkz. AET-DPT Yay., Ankara, 1983, s. 147-149 
19 Bkz. İ KV No: 56 AET Rekabet Kurallar ı  Çerçevesinde Mü ş terek Tesebbüsler, İ KV Yay. Istanbul, 1988 
20 Bkz.E.C.Internationale lnvestment Partnes, Publications of the E.C., Luxemburg 
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D- AVRUPA YATIRIM BANKASI VE TE ŞVİKLER 
Bu amaçla, Roma antla şmas ı  ile tüzel kiş iliğ i bulunan ve Toplu-

luğun mali bir organ ı  olarak ortaya ç ıkan Avrupa Yat ırım Bankas ı  21, 

Kâr amac ı  gütmeyen ve Ortak Pazar ın dengeli bir şekilde kanun-
masma yard ımc ı  olmak üzere Topluluk içinde ba ğı msız bir kamu ku-
rulu şu olarak üye ülkelerin çe ş itli yat ırım projelerine çe ş itli te şvik 
mahiyetinde yard ımlar yapmaktad ır 22 . Diğ er taraftan 1975'de Avrupa 
Bölgesel Kalkınma Fonu kurulmu ş tur. Bu fonun ana görevlerinden 
biri, ülkelerin bağı msız kalkınma proğ ramlann ı  destekleyerek üye ül-
keler aras ında ekonomik aç ıklan azaltmak olmu ş tur 23 24 . 

E- AVRUPA TOPLULUĞU AMAÇLARINA TERS DÜŞMEYEN TEŞVİK-
LER 

Topluluk amaçlarına ters dü şmeyen te şvik ve yard ım fikri 92/2. 
madde de belirtilmi ş tir. Komisyonca Toplulukla uyu şabilir olarak 
değerlendirilen durumlarsa 92/3. madde de belirtilmi ş tir. Bu alanlar 
Ş unlardır 25. 

1- Yaş am düzeyi dü şük ve dü ş ük istihdam düzeyinin bulundu ğu 
bölgelerin yat ırımlannın teşvik edilmesine yönelik yat ırımlar 

2- Avrupa'nın ortak ç ıkarlanveya üye devletlerinden birinin ekono-
misini önemli ölçüde bozan aksakl ığı n giderilmesi için yap ı lacak 
yard ımlar. 

3- Sektörel bölgesel yat ınmlann rasyonellik verimlilik aç ı s ından 
yap ılan teşvikler. 

4- Komisyonun önerisi üzerine konseyin A.E.T. sözle şmesine uygun 
olarak alacağı  yardım kararlar ına uygun te şvikler. 

F- AT'NIN TEŞVIK VE YARDIM POLİTİ KALARI 

Topluluğun bu teşvik ve yard ım politikalarını  üç grupta toplamak 
mümkündür 26 . Bunlar.: 

a) Genel te şvik ve yard ım sistemi (ihracat ı  KOB teşvik gibi) 
b) Sektörel amaçl ı  teşvik ve yat ırımlar (Belli b endüsri dal ının ge-

lişmesi için endüstrinin yap ısal uyumunu kolaylaş tırmak ya da bölge-
sel üçüncü ülkelerden kaynaklar ın rekabeti bozt ıcu etkileri dengele-
mek amac ıyla) 

c) Bölgesel amaçl ı  teşvik ve yat ırımlar (Toplulukta bölgeler aras ı  
dengesizliklerin giderilerek entegrasyon sürecinin h ızland ırı lmas ı  
amac ıyla) 

Topluluğun kendi kurumlar ınca yürüttü ğü bu teşvik sisteminin 

21 Önen,Sacit, Uluslararas ı  Mali Kurulu ş lar, Gazi üniversitesi Yay ınlan, Arıkara 1989, 
s.165 
22 European File, European Community Borrowing and Lending, The Publications of the 
European Communications, s.4 
23 TUSİAD Avrupa Toplulu ğu ve Türkiye'nin Tam üyeliğ i Sonu, TÜSIAD Yay., Istanbul, 
1987 s. 55 
24 Sözkonusu fon, kurulu şundan bu yana 20 yat ınm, 19000 altyapı , 6500 sınai projeye 
karşı lıksız yard ı m sağ lamış tır. 
25 Balkır, Canan, Uluslararas ı  Ekonomik Bütünle ş me ve AT, Bilgehan Yay., izmir, 1988, 
s. 118. 
26 Balkır. Canan, a.g.e., s. 118-119-120. 
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yanısıra üye ülkelerde de milli irade taraf ından çe ş itli teşvik sistemle-
ri mevcuttur. Bunagöre bu ülkelerden baz ıları= yat ırım teşvik tedbir-
leri kısa olarak şöyledir 27. 

G- AT ÜLKELERINDE YATIRIM TE ŞVİ KLERİ  
I- İNG İLTERE'DE YATIRIM TEŞVIKLERI 

Ingiltere'ye yerli ve yabanc ı  tüm yat ırımlar teşvikten yaralanabil-
me hakkına sahiptir. 1984 yı lı  sonunda İngiltere bölgesel yat ırım teş -
vik programlar ının kontrol edildiğ ini ve yeni yard ım edilen bölgeler 
(Assisted areas) yarat ıldığı nı  aç ıklamış tır. Bu bölgeler iki alt katego-
riye aynlmaktad ır. Bunlar; en büyük ba ğış ların sağ landığı  Kalkınma 
Bölgeleri ve Ara Bölgelerdir. 

Kalkınma bölgelerinde faaliyet gösteren ve istihdam yaratan bir 
yat ırımc ı  ş irket nakit olarak ve normalde sabit sermaye yat ırımının 
% 15'ine e ş it miktardaki bir bölgesel kalk ınma bağışı ndan otomatik 
olarak yararlanma hakk ına sahiptir. Ancak, ba ğış  yarat ılan iş lere 
göre s ınırlıdır. Belli kıstaslara uyulması  koşuluna bağ lı  olarak iş  başı -
na £10.000 pound'a kadar ç ıkabilmektedir. Bunun yan ısıra hizmet 
sektöründe iş  yaratan ş irtketlerde ş imdi sözkonusu Bağış 'tan yararla-
nabilmektedir..  

Ikinci türde bir ba ğış  bölgesi seçici te şvikler kalkınma bölgeleri ya 
da ara bölgelerdeki, istihdam yaratan imalat ya da hizmd kurulu ş ları  
bundan yararlanmaktad ırlar. Bunun için yat ırımc ı  ş irketin elinde 
bölgesel ya da ulusal ekonomiyi giklendirebilecek bir proje bulun-
mal ıd ır. Bu te şvikler iki biçimdedir. bunlar projenin sabit sermaye 
masraflanyla ya da yarat ılacak olan yeni i ş lerle iliş kili proje bağış -
lar' ve eğ itim giderlerinin % 40' ına kadar olan bölümünü kapsayan 
eğ itim bağış land ır. 

Hükümet ayrıca bir Icat Destekleme paketi getirmi ş  olup, bu paket 
hem yard ım edilen bölgelerin içinde hem de d ışı nda yüksek teknoloji 
içeren projelere daha çok fon sa ğ lamayı  amaçlamaktad ır. 

2- FRANSA'DA YATIRIM TEŞVİ KLERİ  
Teşviklerin ba ş lıcalannı  yeni iş ler yarat ılmasına yönelik projeler 

-özellikle Bat ı  ve Güneydeki gerileyen sanayi bölgelerinde Paris'e 
Lyon'dan uzak bölgelerde bulunan- çekmektedir. Ancak, yeni i ş ler ya-
ratma gereğ inin büyümesi nedeniyle hükümet, Paris bölgesindeki 
yatırım projelerine getirilmiş  olan kısı tlamalar' da gev ş etmiş tir. 

Yeni yat ırımlar tevzi yat ırımları , imalat sektöründe gerileme göste-
ren kurulu ş ların sat ın al ınması , araş tırma ve geliş tirme faaliyetleri 
için te şvik sağ lanabilmektedir. Son zamanlarda, özellikle küçük ve 
orta ölçekli kurulu ş lara sağ lanan mali yard ım mekanizmaları  geniş -
leme göstermi ş tir. Teşvik almak için yat ırımc ın ın DATAR adlı  kuru-
luşa ya da yat ınmın gerçekle ş tireleceğ i yerdeki Valiliğ e başvurmas ı  ye-
terlidir. Formu istemelidir. 

Bölgesel Kalkınma Bağış lar ve Bölgesel istihdam Bağış lan sağ la- 

27 METAŞ , A.E.T. ve Türkiye, Demir Çelik İş i. Gn.Md.Yay., 1988 
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manın yan ısıra, yabanc ı  yatırımc ılar vergi muafiyeti ve indirimlerin-
den ve çoğunlukla uzun vadeli ve hükümetçe subvanse edilen küçük 
faizli kredilerden de yararlanabilirler. 

3- BATI ALMANYA'DA YATIRIM TEŞVİ KLERİ  
Bölgesel Hareket Program ı  uyarınca, yeni fabrikalar kuran ya da 

mevcutlar ı  modernle ş tiren veya tevzi eden yerli ve yabanc ı  
yat ırımc ılar, çe ş itli teşviklerden yararlanma hakk ına sahiptir. Bu te ş -
vikler daha çok, yat ırım bedelinin % 25'ine kadar yükselebilen nakit 
bağış lan ve subvansiyonlu krediler biçimini al ır. 

Teşvikler; Fedaral Ekonomi Bakanl ığı , Federe Devlet Hükümetleri 
ve belediyelerce sa ğ lanmaktad ır. Bu bağ lamda Bat ı  Berlin'ce sağ lanan 
teşvikler özellikle çömert ko ş ullar ta şı maktad ır. 

Bölgesel Hareket programlann ın yanısıra ekonomik desteğe ihtiyaç 
gösteren bütün yörelere uygulanan yat ırım primi yasas ı  uyarınca, 
yat ırımların sermaye kalemlerini kar şı lamak üzere nakit ba ğış larını  
ve çoğu defa 50/50 esas ına göre Araş tırma ve geliş tirme faaliyetleri için 
bağış lar sağ lanabilmektedir. 

4- YUNAN İ STAN'DA YATIRIM TEŞVİ KLERİ  
Ulusal Ekonomi Bakanlığı  yat ınmın büyüklüğüne bağ lı  olarak doğ -

rudan Atina'dan ya da yöresel bürolardan biri arac ı lığı  ile tüm teşvik 
başvurulanyla ilgilenmektedir. PASOK Yönetimi taraf ından yürürlüğ e 
konan yeni bir te şvik program ı , teşviklerden yararlanabilecek faa-
liyetleri belirlemiş tir. Bunagöre te şviklerden yararlanabilmek için 
yat ırımlar üretken olmal ı ; yani sanayi tesislerinin in ş as ı  ve modern-
leş tirilmesi, üretim amac ıyla yeni makina al ımı , kurulu ş ların az ge-
lişmiş  bölgelere ta şı nmas ı  veya yüksek teknolojinin yerle ş tirilmesi 
gibi amaçlara yönelik bulunmal ıd ır. 

Sermaye te şvikleri; tutar ı  yat ırımın yerine bağ l ı  olarak değ iş en, 
nakit bağış lar ya da hissedarl ık biçimini alabilir. Bölgesel kalk ın-
mayı  özendirmek için, ülke 4 te şvik alan ına bölünmü ş  olup, bunların 
herbirine değ işen ölçüde destek sağ lanmaktad ır. 

5- İTALYA'DA YATIRIM TEŞVİKLERİ  
Mezzogiorno (Roma'n ın güneyindeki yöre)bölgesinden yap ılacak 

yat ırımlar te şviklerden yararlanma aç ıs ından en büyük imkana sa-
hiptir. Yakın zamana kadar yat ınmlarla ilgilenen ana kurulu ş  Casa 
per il Mezzogiorno idi. Ancak hükümet sözkonusu kurulu şun kapat ıl-
masına ve yetkilerinin çe ş itli yöresel otoritelere devredilmesine karar 
vermiş tir. Ancak gerekli yasalar haz ırlan ıp yürürlüğe konana kadar, 
yatırımc ı  adaylar sözkonusu kurulu ş un görü ş lerinden yararlana-
cakt ır. 

Mezzogiorno'da yeni yat ırımlar ve tevsi yat ırımları  için sağ lanan 
ba ş l ıca vergi te şvikleri ş unlard ır: kurulu ş  tarihinden ba ş layarak 
kurum gelir vergisinde 10 y ı l süreli % 50 oran ında indirim; mahalli 
vergiden 10 yıl muafiyet ve vergiden muaf sermaye kazançlar ı . Aynca 
cömert nakit bağış lan ve dü ş ük maliyetleri krediler de sa ğ lanmak-
tadır. Sanayinin yoğun olduğu Kuzey-orta Bölge'de te şvikler, çoğ unluk-
la küçük ve orta büyüklükte firmalara sa ğ lanan düşük maliyetli kredi- 
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lerle s ınırl ı d ır. Sicilya ve Sardunya'n ın kalkınmas ına yönelik gi-
riş imler özel te şviklerden yal-arlanabilir. ülkenin her yan ında "özel 
teknik ödeme" sahip ya da "yüksek sanayi riski" ta şıyan projeler için 
araş t ırma ve geli ş tirme te şviklerleri sağ lanabilmektedir. 

6- İ SPANYA'DA YATIRIM TEŞVIKLERI 
Ispanya'n ın te şvik program ı ; bölgesel kalkınma planlarıyla geniş  

az gelişmiş  alanların ve özel kalkınma alanlar ının ihtiyaçlar ına yö-
nelik olup, yeni yat ınmcılara ve yat ırımlarının yerini değ iş tirmek is-
teyenlere imkanlar sağ lamaktad ır. Te şvikler aç ısından ülke 4 birine 
kendi ihtiyaçlarına bağ lı  olarak farkl ı  düzeyde destek sağ lamaktad ır. 
Teşviklerden yararlanabilmek için asgari büyüklük gere ğ i yoktur. 
Ancak yat ırımcının sabit varl ıklara ilişkin giderlerin en az % 33'ünü 
ödeyebilmesi gerekmektedir. Söz konusu projeye ba ğ l ı  olarak; baz ı  ş ir-
ketler 15 y ıla kadar uzanan vergi muafiyetinden; % 95'e eri ş en tarife 
indirimlerinden; cömert nakit ba ğış larından ve % 75'e kadar krediler-
den yararlanabilir. 

Topluluğ a üye ülkelerde yat ırım teşvik tedbirlerini salt vergilendir-
me aç ısından bakt ığı mızda ise, üye ülkelerde belli politikalar ın arac ı  
olarak vergilemenin kullan ılmas ının kurum kârlar ının vergilendiril-
mesinde özel te şviklerin kabulüne yolaçt ığı nı  görmekteyiz 28. 

Baş langıçta bu türden te şvik tedbirleri, kısa vadeli ekonomik politi-
ka, bölgesel politika, s ınai politika gibi sadece ekonomik politika 
alan ında yat ırım te şvik' ve yeni firmalar ın kurulmas ına yönelik 
iken, son yıllarda üye devletler vergilendirmeyi çevre korumas ı , enerji, 
istihdam ve gelişen ülkelere yard ım gibi diğer politikalar ın olu ş turul-
masında gittikçe artan ölçüde kullanmaya ba ş lamaktad ır 29 . 

Bu politikalarda yat ırımlar ın te şviki güdülen amaca ula şmada-
baş lıca rolü oynamaktad ır. 

AT ÜLKELERINDEKI VERGI SISTEMLERI AÇISINDAN YATIRIM 
TEŞVIKLERI 

Sözkonusu ülkelerde özellikle vergi sistemleri aç ısından yürürlükte 
olan "Yat ırımlara Getirilen Te şviklere" ilişkin örnekler ş unlard ır 39 . 

1- H ızland ırılmış  Amortisman (Belçika, Almanya, Fransa, Irlanda, 
İ talya, İ ngiltere). İ ngiltere ve Irlanda'da belirli yat ır ımlarda 
h ızland ırılmış  amortisman tek bir y ılda % 100'ü bulmaktadır. 

2- Yat ırımların belirli oranlar ının veya firmalar taraf ından yap ı -
lan belirli yeni yat ırımların vergi matrah ından indirilmesi (Belçika, 
İngiltere, Irlanda) 

3- Belirli politikalara uygun olarak devletçe verilen primlerin ve 
yard ımların vergiden muaf tutulmas ı  (Belçika, Almanya, Fransa, 
Irlanda) 

4- Firmaların kurulu ş lar ı nı  izleyen ilk y ıllarda firmalar ın k'ar- 

28 Öncel, Mualla, "AET Komisyonunun Toplulukta Vergi Sistemlerinin Birbirlerine 
Yakınlast ı nlmas ı  Hakkı nda Verdiğ i Rapor" Prof. Dr. Akif Erginay'a 65. Ya ş  Armağanı , 
Olgaç Matbaas ı , Ankara 1981, s. 781. 
29 Oncel, Muallk a.g.e. s. 782 
30 Öncel, Mualla, ag.e. s. 783 
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lannm tamamının veya bir kısmının, bu kârlarm yeniden yat ırılması  
ve baz ı  durumlarda belirli az gelişmiş  bölgelerde yat ınlmas ı  şartıyla 
vergiden muafiyet (Fransa, İ talya-Lilicsemburg) 

5- Yeni firmalar ın kuruluş lannın ilk yı llarında karşı laş t ıkları  za-
rarların sınırsız olarak ileriye doğ ru nakledilmesi (Belçika) 

7- ülke içinde imal edilen mallar ın ihrac ından doğan kurulu ş  kar-
lannın kısmen veya tamamen muaf tutulmas ı  (Irlanda) 

8- Firmanın gelecekteki yat ırımını  veya belli baz ı  yat ırımlarını  fi-
nanse etmek üzere mali y ıl içinde kazan ılan kğ rlann belirli bir yüzde-
sinden oluşan vergi dışı  rezervler meydana getirilmesi (Belçika, Dani-
marka) 

9- Belli bazı  gelişen ülkelerde yap ılan yatırımların belirli bir yüzde-
si kadar olmak üzere geçici olarak vergiden muaf rezervler yarat ılması  
(Almanya) 

10- Belli az gelişmiş  bölgelerde kurulan yeni firmalar için vergi 
oran ının indirilmesi ( İ talya) 

11- Mali yıl içinde işgücünü belli bir oranda art ıran firmaların vergi 
oran ında indirim yapmak (Irlanda) 

12- Yeni yatırımların belli bir yüzdesi oran ında vergi indirimi (Lu-
semburg) 

SONUÇ 

Gerek Topluluğun kendi ekonomi politikalar ı  dahiinde gerekse Topluluğa 
üye ülkelerdeki milli ekonominin rasyonelli ğ i çerçevesinde getirilen vergi siste-
mi içindeveya AvrupaYabrım Bankas ı 'ndan alınan yatırım projelerinin kredi-
lendirilmesinde, hem Topluluğa üye ülkeler aras ındaki ekonomik dengesizlikler 
giderilmeye çal ışı lmakta, bunun için yat ırımları  teşvik konusunda üye ülke 
mevzuatlar' uyumlaş tınlmaya ve standartlaş tırmaya gidilmekte; diğer taraftan 
da rekabet politikasm ı n bekçisi olarak aomisyon, ülke düzeyinde hükümetlerin 
tutumlarını  Izlemekte ve ay ınmc ı liğı  ya da kayırmac ılığı  önlemeye çal ış mak-
tad ır. Komisyonunun bu yöndeki çal ış maların ın yan ıs ıra tabi ki ATyi kuran 
Roma Antlaşmas ı 'mn 85 ila 99. maddeleri aras ında getirilen rekabet kurallar ı -
na aykırı  hareket edenleri ş ikayet hakkı  da her zaman sald ı  tutulmaktad ır. 

İ lk bölümde de aç ıklad ığı m ız üzere Türkiye'de te şvik tedbirleri ve bunlara 
bağ lı  olarak yat ırım teşvik tedbirleri kalkınma planlar ı  ile birlikte gündeme gel-
miş  ve uygulanm ış t ır. Türkiye'de genel anlamda te şvik tedbirleri Devletin 
anayasal bir görevi niteliğ indedir. 

Ülkemiz aç ı s ı ndan yat ırım teşvik tedbirlerinin amaçlanndan birisi yat ı -
rımların ekonomide yap ısal değ işmeyi sağ layacak sektörlere yönlendirilmesi-
dir. 

Diğer bir amaç ise, gerçekle ş tirilecek yat ırımlar sonucu kurulacak tesislerin 
uluslararas ı  standartlara uygun olmas ı  teknolojik düzeyin yükseltilmesidir. 
Bölgeler aras ı  görülen dengesizliklerin kald ırılmas ı  ise baş ta gelen amaçlar-
dandır. 

Yatırım teşvik tedbirleri ülkemiz aç ıs ından hem kamu kesimine hem de özel 
kesime yönelik olmakla birlikte daha çok özel kesim yat ırım miktar ve düzeyi-
nin artınmma yöneliktir. Oysa A.E.T. ülkeleri, (bu toplulu ğa üye olman ın bir ge-
reğ i olarak) sanayi toplumu olmalar ın ın sonucu mevcutlannda yer alan te şvik 
tedbirleri ekonomik kalk ı nmaya yönelik olmayıp sanayi bölgeleri aras ı ndaki 
rekabet olay ına dayalı  olarak daha ileri bir sanayiye yakla şmaya yöneliktir. 
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Türkiye'de modern 
tarımın tarihi... 
GÜBRETAŞ  

Gübretaş , Türk tarım ın ı n yaklaşı k son 40 yı lı na at ı lan bereket imzas ıd ı r. 
Gübre Fabrikalar ı  T.A.Ş ., T.C. Ziraat Bankas ı 'n ı n öncülüğüyle, 1953 y ı l ı nda 

kuruldu... 0 günden bu yana, Türk tanm ı na gerekli kimyevi gübre çe ş itlerini üretti, 
yurdumuzun, bereketli topraklanna bereket katt ı . 

Günümüzde Gübretaş , kimyevi gübrenin pek çok türünden olu ş an yı ll ık 850.000 
tonu aş an üretim hacmi... Yar ı mca ve İ skenderun'daki modern tesisleri... paketleme 
ve terminal, deniz nakliyat ı  alanları ndaki geniş  faaliyet akla modern Türk tar ım ında 
vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

Gübretaş , modern Türk tanm ı nı n son 40 yı llık tarihidir. 

Merkez: Kasap Sok. 22 80497 Esentepe- İSTANBUL 
Santral (1) 174 28 82 (8 hat) Faks: (1) 174 12 01 
Teleks: 26235 gft tr - 30085 gft tr Telgraf: Süper Fosfat GeBRETAS 

COBRETAŞ  TC Ziraat Bankas ı  ııe Tarım Kedi KoopeıatiBeı i ış tirokidie GÜBRE FABRIKALARI TAŞ . 
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70 BEYGIR GÜCÜNDE 
16 ileri, 8 geri vitesli 

Bir y ı l garanti 
Her zaman bol yedek parça 
Devaml ı  Servis 

TÜRK İ YE Z İ RA İ  DONATIM KURUMU • 
GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü - ANKARA 

Telgraf: Donatan-Telefon: 317 02 20 
TeleX: 44283 nden Ir 44288 ada Ir, 44245 zdgm tr. 

Fax-No: 347 03 20 

Traktörde 
dünya markası ! 

STEYR 
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KOOPERATIFÇILIK 
Founded in 1931 

Kooperatifçilik is the publication of the Turkich Co-operative Association, it is 
published four times a year. The subscrition price to the review is S 4 a year, air 
mali included, Correspondance relating to the review should be sent to "Türk Koo-
peratifçilik 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 of 

The Turkish Co -operative Association 

Hüsnü POYRAZ 

Editor - in - chief 

Prof. Dr. Rasih DEMIRCI 

Editorial Board 

Prof. Dr. Celal ER 

Prof. Dr. Orhan ARSLAN - Erol DOK 
Alaaddin KORKMAZ - Dr. Kemal GÖRMEZ 

Each issue of the review will contain some articles, research notes, communications 
book review, announcement and news notes on Co-operatives in English or French 
language. But the review is mainly issued for the Turkish readers. For that reason 
the contens will be mainly Turkish. 

Managing Board 

Hüsnü POYRAZ 
	

President 
Dr. Ş enol ERDOĞ AN 

	
: Vice President 

Turan TEKELI 
	

: Treasurer 
Assis.Prof.Dr.Burhan AYKAÇ : Member 
Dr. Hüseyin BüYüK Ş  AHIN 
Yalç ı n DOĞ AN 

Erol DOK 
Dr. Yusuf EKINCI 
Prof.Dr. Ceffil ER 
Ünal GÖKALP 
Ayhan İ NAL 
Kâmil ÖZDEM İ R 
Kaplan YILDIZ 
Niyazi YÜKSEL 

 

BOARD OF AUDITORS 
President 
Member 

• Member 

 

  

Nail TAN 
Nihat BAYRAMOĞ LU 
Dr. Mustafa DOYUK 
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MARMARAB İ RLİ K ZEYTİ NLERİ  VE ZEYTİ N EZMELERİ  
KAHVALTILARINIZIN VAZGEÇILMEZ LEZZET İ D İ R. 

- Marmarabirlik zeytinleri hakl ı  nedenlerle y ı llard ır sofran ız ın vaz-
geçilmez ürünüdür. 

- Marmarabirlik zeytinleri ince kabuklu, küçük çekirdekli, bol etlidir. 
Yağ  oranı  yüksektir. 

- Marmarabirlik zeytinleri demir, A vitamini ve bol miktarda kal-
siyum ihtiva eder. 

- Marmarabirlik zeytinleri tamamen g ıda standartlar ına uygun ve 
doğ al olarak i ş lenir hijyenik bir ş ekilde ambalajlan ır. 

- Marmarabirlik 33.000 çiftçinin orta ğı  olduğ u Tarım Sat ış  Koopera-
tifleri Birliğ i'dir. 

- Dünyaca meş hur Marmarabirlik markas ı  ve kalitesi kamu güvence-
sidir. 

MARMARAB İRL İ K GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü 
Marmarabirlik İnönü Cad. İ negöl Çar. Kat:4 BURSA 

Telefon: (24) 210846-47 Teleks: 32198 rrızbk tr Faks: (24) 212159 
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