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Değ erli okuyucular, 

Son y ı llarda dünyada sermaye hakimiyetinin ön plana ç ıktığı  bir sistem gittikçe 
gücünü artırmaktad ır. Bu eğ itimden, sosyal adaletçi, ekonomi yan ında sosyal boyut-
ları  da içinde bulunduran olu şumlar, güç kayederek olumsuz etkilemnektedirler. 
Özellikle geli şmekte olan ülkelerde milli gelirin payla şı m ındaki denge mutlu bir 
azı nl ığı n lehine, geni ş  bir vatandaş  grubunu kapsayan dar ve sabit gelirli insanlar 
aleyhine bozulmaktad ır. 

Kooperatifler, serbest piyasa ekonomisinde en önemli husus olan rekabet için 
mutlaka piyasada yer alarak, denge unsuru olmalar ı  gereken demokratik örgütlerdir. 
Kooperatifler gerek üretici gerekse tüketici aç ı s ı ndan pek çok avantajlar ı  üyelerine 
kazand ırabileceklerdir. Bu nedenle dar ve sabit gelirlilerin refah paylar ı n ın artması  
için serbest piyasa ekonomisinde kooparatiflere ihtiyaç vard ır. Fakat üzüntüyle izlen-
diğ i gibi, ülkemizde kooperatifçilik hareketi adeta uykuya yat ır ı lm ış  durumdad ı r. Ko-
operatifçilik sistemli bir biçimde devreden ç ıkart ı lmaktad ır. Demokrasi okulu ve de-
mokrasinin vazgeçilmez kurulu ş ları  olan ve dünyadaki en etkili hareket özelli ğ ini 
taşı yan kooperatifçili ğ i geri alana itmek, unutturmak acaba ne kazand ıracaktı r. 

Kooperatif kuruluş lar bu duruma gerekli tepkiyi göstermezken, özellikle son y ı l-
larda Birlik ad ı  ile sanki kooperatiflere alternatif olarak sunulan, örgütlere a ğı rl ık ve-
ren politikalar izlenmektedir. 

Ülkemizde, kendisini kooperatifçili ğ e adam ış , demokratik kooperatifçiliğ in savu-
nucusu olan örgütlerin kooperatiflerin yöneticileri bu tabloya son verecek çal ış malar 
yapmaktan sorumludurlar. Aksi takdirde bu yanl ış lara ortak olmakla, sessiz kalmak 
arasındaki farks ızl ıktan mesul olacaklard ı r. 

Kooperatifçiliğ i yaşatmak yaymak, geni ş  kitleler için yararl ı  olabilecek çal ış malar 
yapmak yerine gerçek amac ı n dışı ndaki i ş lerle uğ raşmak, kooperatifçiliğ i ileri götür-
meyecektir. 

Kooperatifçilikle uğ raşanlar, kooperatifçilikle ilgili yasal düzenlemeler konusunda 
görü ş lerini, yap ı lan düzenlemelerin eksik taraflar ı n ı  ortaya koymak, kamuoyunu bil-
gilendirmekle görevlidirler. Ancak yap ı lan yanl ış lara karşı  sessiz kal ı ndığı  ya da çok 
dar çerçevede konular ın dile getirildi ğ i gözlenmektedir. Bu pasillik karşı s ı nda med-
yan ın ilgisini beklemek, kamuoyu olu ş turabilmek, gerçekten demokratik kociperatifçi-
lige katk ıda bulunmak olanaks ı zdır. Kooperatifler yap ı lacak faaliyetten yararlanabile-
cek ve gönüllü olarak buraya kat ı lacak, siyasi görü ş ü ne olursa olsun tüm insanlara 
aç ık olmal ıdı rlar. 

3 

pe
cy

a



SAY!: 111 KOOPERATIFÇILIK OCAK-Ş UBAT -MART '96 elim 

Değerli kooperatifçiler, dünyan ın önde gelen sivil örgütlerinden olan kooperatifler 
sosyal ve ekonomik kararlarda kamuoyu olu ş turarak önemli bir fonksiyonu yerine 
getirebilecek güce ula şmand ırlar. Bu da halk ı n kooperatifçilik konusunda bilinçlendi-
rilmesi, bağı msız, demokratik kooperatifler ve gerçekten kooperatifçili ğe gönül ver-
miş  liderlerle gerçekle ş tirilebilecektir. Kooperatifçili ğ in kan kaybetmesinden, her şey-
den önce bu davan ın bayraktarl ığı nı  yaptığı n ı  sananlar sorumludurlar. 

Bu say ımızda sizlere yine kooperatifçilik ve iktisadi faaliyetlerle ilgili be ş  ilmi 
makaleyi sunuyoruz. 

ÇÖRDÜK ve DEMIREL, "Tavukçuluk Kesimhane Art ıklarm ın I ş lenmesi, Yem 
Değeri ve Yemlerde Kullanma Imkanlar ı " konulu çal ış mada, günümüzde tüketimi, 
dolayı sı yla da üretimi artan tavuk eti üretimi alan ında, kesimhanelerde ortaya ç ıkan 
artıklardan, yem hammeddesi olarak yararlanabilme ve ekonomiye katk ı  sağ lama im-
kanlann ı  ortaya koymaktad ırlar. 

ÖZÇELIK, "Tüketim Kooperatifleri Aç ı s ından Sendika ve Kooperatifçili ğ in Ortak 
Yönleri" konulu yaz ı s ında demokratik örgütler olan sendika ve kooperatiflerin pek 
çok ortak taraflar ı  bulunduğunu ve birbirlerini desteklemelerinin avantajlar ın ı  belirt-
mektedir. 

AYPEK, "Küçük Tasarrufcularm Gayrimenkul Yat ırı mlarında Kooperatiflerin Ro-
lü ve Önemi" isimli makalesinde küçük tasarruflar ı n bir yatırım arac ı  olan gayrimen-
kullere yönlendirilmesinde kooperatiflerin etkisini belirlemektedir. 

Ş AHIN ve GÜL, "Yeti ş tirici Birlikleri ve Merkez Birli ğ inin Amac ı , Kurulu ş u, 
Çalış ma Alan ı  ve Organları " isimli yaz ı lar ı nda bir yeti ş tirici örgütü olarak Birliklerle 
ilgili temel bilgiler olan amaç, kuruluş , organları  ve çal ış ma konular ı n ı  aç ıklamakta-

dır. 

ÇOŞ KUNER, "Işyerinizde Yaln ı z m ı s ın ı z?" isimli yaz ı s ıyla, ülkemizde oldukça 
yeni olan yaln ızl ık konusunu ele almaktad ır. 

Değerli kooperatifçiler, kooperatif harekete destek sa ğ lamak için, kooperatifçilikle 

ilgili her konuda yaz ı  yazman ı n çok büyük bir önemi olduğ unu bir kez daha vurgu-
larken, bu yöndeki katk ı ların ızı  da her zaman bekliyoruz. 

Kooperatifçi Selamlar ı mızla 
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TÜKETIM KOOPERAT İFÇİ LİĞ İ  
AÇISINDAN SENDIKA VE 

KOOPERATİFÇİ LİĞİ N 
ORTAK YÖNLERI 

Doç. Dr. Ahmet ÖZÇ'EL İK * 

Tüketim: mallar ı n ya bir daha kullan ı lmamak üzere yok edilmesi, ya da arac ı  tü-
keticiler taraf ı ndan yeni bir mamül yaratmak üzere kullan ı lmas ıdır. Bu çal ış mada tü-
ketici terimi ile en son tüketici olan tek ki ş ilerden bahsedilmektedir. 

1163 Say ı lı  Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde kooperatif ş u şekilde tarif 
edilmiş tir: "Tüzel ki ş iliğ e haiz olmak üzere ortaklar ı n ın belirli ekonomik menfaatleri-
ni ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ı n ı  karşı l ı kl ı  yardı m, dayan ış ma 
ve kefalet suretiyle sa ğ lay ı p, korunmak amac ı yla gerçek ve tüzel ki ş iler ile belediye-
ler, köyler, cemiyetler ve dernekler taraf ından kurulan değ iş ir ortakl ı  ve değ iş ir ser-
mayeli te şekküllere kooperatif denir". 

Kooperatifin ekonomik tarifini ise F ı nd ıkoğ lu şöyle yapm ış tır. " İstihsal, kredi, is-
tihkak ve mesken temini gibi ba ş l ı ca ekonomik ihtiyaçlar ı n temini maksad ıyla kendi 
arzu ve iradeleri ile bir araya gelen, bu ihtiyaçlar ı  kar şı lamak için kendi iktisadi gay-
retleriyle bir i şyeri ve iş letme vücuda getiren insanlar ın birleşme teşebbüsüne koope-
ratif denir". 

Bu tarifin kapsad ığı  hususlar; kooperatifin ekonomik faaliyet sahalar ı , ekonomik 
ihtiyaçlar ı  temin amac ıyla kurulduğu, onu kuran kimselerin kendi istek ve iradeleri 
ile bir araya gelmi ş  olmaları  gerekti ğ i ve belirli ekonomik ihtiyaçlar ı n tatmini için 
birleşenlerin sermaye de ğ il bizzat insanlar olduğ udur. 

ICA'n ın yaptığı  en son kooperatif tan ı m ı  şöyledir: kooperatif, ortak ekonomik, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri mü ş terek sahip olunan ve demokratik olarak 
kontrol edilen teşebbüs vas ı tas ıyla karşı lamak üzere gönüllü olarak biraraya gelen in-
sanlar ın oluş turduğ u özerk bir kurulu ş tur. 

Tan ı mlardan anla şı lacağı  üzere kooperatifçilik, ekonomik ve sosyal bir doktrindir. 
Yani özel bir tip te şebbüs kurmak suretiyle, cemiyctin ekonomik yap ı s ı n ı  daha adil 
kılma iradesine dayanan bir faaliyete verilen isimdir. Bu özel te şebbüs, ondan fayda- 

* A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarı m Ekonomisi Bölümü 
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lanacak olan üretici ve/veya tüketiciler taraf ı ndan kurulacak ve demokratik yönetim 
prensibi çerçevesinde, ortaklar ına ve topluma hizmet edinmeyi amaç edinerek çal ış a-
caktır. 

Yukar ıda verilen kooperatifçilik tan ımlar ından sonra, tüketim kooperatiflerinin ta-
n ım ın ı  şöyle yapmak mümkündür: Kendi istekleri ile i şbirliğ i ve karşı lıkl ı  yard ım 
esasları  içerisinde ekonomik güçlerini bir araya getiren kimselerin, temel g ıda ve ih-
tiyaç maddelerini iyi kalitede ve ucuza temin etmek amac ı yla kurduklar ı , değ i ş ir ser-
mayeli, değ işebilen ortakl ı , tüzel ki ş iliğ i ve kendine has karakteri olan ortakl ıklardı r. 

Kooperatifçilikle ilgili hemen her eserde ayr ı  bir kooperatifin tan ı mı  bulmak 
mümkün olduğ u gibi, çeş itli yay ınlarda da tüketim kooperatiflerinin muhtelif tan ı m-
larma rastlanmaktad ır. Bu konuda oldukça tatminkar ve kapsaml ı  bir tan ı mı  Müla-
yim ş u şekilde ifade etmiş tir. "Tüketim kooperatifi, tüketicilerin ihtiyaçlar ı  olan tüke-
tim maddelerini en iyi şekilde ve mümkün oldu ğ u kadar ucuza-maliyet fiyat ına 
sağ lamak üzere dayan ış ma suretiyle iktisadi güçlerini bir araya getirmeleridir". 

Ekonomik sahada ilerlemi ş  ülkelerde, fertleri s ıkan ve her an hayat seviyesini bo-
zan piyasa dalgalanmalar ın ı  önlemek ve piyasay ı  düzenlemek üzere kurulan koopera-
tifler, büyük baş arı lar elde etmi ş lerdir. Birer hizmet kurumu olan kooperatiflerin 
amac ı , üyelerine ucuza mal temin etmenin yan ı nda; maliyeti dü şürmek, temiz ve 
standart mal sağ lamak, her türlü hile usullerini ortadan kald ı rmak ve bu sayede piya-
sada güvenle al ınabilecek tüketim maddelerinin yerle ş mesine sebep olmakt ır. 

Kooperatifler ekonomik buhranlar ı  önlemeye sebep olmak ve bu buhran ın toplum 
üzerindeki tesirlerini azaltan koruyucu kurumlard ır. Bu sebepledir ki, harbin yaratt ığı  
geni ş  ekonomik sars ınt ı lar' önlemek üzere dünyaca al ı nan ve artan tedbirler aras ı nda 
kooperatifçilik geni ş  bir ilgi toplam ış tır. Fransa hayat pahal ı l ığı  ile mücadele çarele-
rini, kooperatiflerde bulurken, kooperatiflerin anavatan ı  olan Ingiltere'de kooperatifler 
vası tas ı yla piyasa yükselmeleri önlenmi ş tir. Harbin doğ urduğ u zaruretler kar şı sı nda 
ülkemizde de bilhassa tüketim kooperatifleri geni ş  bir geli şme göstenni ş lerdir. 

Tüketim kooperatifi anasözle şmesinde bu kooperatiflerin amaçlar ı  aş ağı daki gibi 
s ı ralanm ış tır: 

a) Üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve di ğer satı c ı lardan ucuza sat ın alaca ğı  
tüketim maddelerini ortaklar ın ı n istifadesine sunmak, 

b) Diğer tüketici vs. kooperatiflerle i şbirliğ i yapmak, 

c) Ortaklar ının sigorta ihtiyaçlar ına arac ı  olmak, 

d) Ortaklar ın çeş itli ihtiyaçlar ından lüzum ve zaruret görülenleri yurt d ışı ndan it-
hal suretiyle temin etmek. Bu amaçla gerekli hallerde tüketim kooperatifleri üst ku-
rulu ş ları  ile işbirliğ i yapmak ve bu kurulu ş lara ortak olmak, 

e) Gayelerine uygun gördü ğü her nev'i gayri menkulleri sat ın almak ve yapt ı r-
mak, gerekirse ihtiyaç fazlas ını  satmak, 
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f) Konusu ile ilgili iş letmeler kurarak, ortaklar ı n ın ihtiyaçları  için üretim ve faali-
yette bulunmak, bu konuda kurulmu ş  teşebbüslere i ş tirak etmek, 

g) Ortak ve personel için yard ı m fonları  kurmak, 

h) Kooperatif tarafı ndan temini ve da ğı t ım ı  mümkün olmayan zaruri ihtiyaç mad-
deleri için ortaklar ı na kredi vermek, 

O Kooperatif amac ı n ı n gerçekleş mesi için ucuz kredi bulmak. 

Tüketici durumunda bulunan ki ş ilerin, büyük bir ço ğ unluğunun kapal ı  ekonomi 
devrinden ç ıkı ld ığı ndan bu yana, özellikle sanayi ink ı lab ı ndan sonra, tar ı msal işgücü-
nün görü ile, geçim s ık ı nt ı sı  içinde bulunduklar ı  ifade edilebilir. I şgücünün k ı rsal 
alanları n dar çerçevesinden, şehirlerin geni ş  çevresine gelmesi, yeni ihtiyaçlar ı  ortaya 
ç ıkartarak, ki ş ilerin tüketim al ış kanl ıkların ı  önemli derecede değ i ş tirmi ş tir. Süratle ar-
tan şehirli işçi nüfusunun, içinde bulunduklar ı  şartları  iyileş tirmek, onlara daha iyi 
bir hayat seviyesi temin edebilmek için birlikte hareket etmenin gereklili ğ i ortaya 
çı km ış tır. 

Tüketim kooperatifleri, kendi üyelerinin yiyecek, giyecek maddelerini ve hayat 
için zaruri ihtiyaçlar ın ı  kaliteli bir şekilde ve uygun bir fiyatla temin ederek satmay ı  
temel amaç edinmi ş lerdir. Bu suretle kooperatifler çal ış an kesimin çal ış ma ve yaşa-
ma imkanlar ı n ın geli ş tirilmesini sağ larken, di ğ er taraftan piyasan ı n üretici ve tüketici 
yararlar ı na hizmet edecek şekilde teşekkülüne katk ı da bulunurlar. Böylece ekonomi-
nin sağ l ıkl ı  büyümesi ve geli şmesine de yard ı mc ı  olurlar. 

Ertürk, yapm ış  olduğu bir ara ş t ırmada tüketim kooperatiflcrinin amac ı yla ilgili 
olarak ş unlar ı  belirtmektedir. "Tüketiciler ihtiyaçlar ı n ı  daha ucuz, kolay, kaliteli ve 
sürekli bir biçimde sağ layabilmeleri için sadece mal ı , tüketimi an ı nda alan ki ş iler ol-
may ıp, gerekti ğ inde üreticiye doğru teşkilatlanarak malla ilgili bir k ı s ı m pazarlama 
faaliyetlerini de, kurduklar ı , organizasyonlar ı  eliyle yürütmeye çal ışı rlar. Böylece 
üretici ve tüketici istek ve imkanlar ın ı  en iyi, en seri, en ucuz ve devaml ı  temin et-
miş  olurlar". 

Üretimi tamamlay ıc ı  ve onun vazgeçilmez bir parças ı  olan ürünün dağı tı m ı  ve 
satışı ; kooperatif hareketinin de vazgeçilmez bir bölümünü te şkil etmektedir. Sat ış , 
dağı tı m ve pazarlama kooperatifleri bünyesinde birle şen üreticiler; bu kurulu ş lar va-
s ı tas ı  ile, pazar stratejilerini geli ş tirebilmekte ve sürekli olarak iç ve d ış  pazarlarda 
meydana gelebilecek de ğ işme ve geli şmelere dikkat edcbilmektedirler. Tüketim koo-
peratifleri, ürctimle bütünle şmeleri nisbetindc, üyelerine daha yararl ı  hizmetler vere-
bilmektedirler. 

Tarım satış  veya üretim kooperatifleri ile tüketim veya tedarik amaçl ı  kooperatif-
ler aras ı nda i ş  ili şkileri kurulmas ı , her iki taraf ı n uyuşacağı  bir fiyat üzerinde oldu ğ u 
takdirde, kendi bünyelcri içindeki maliyet yap ı s ı  da olumlu yönde değ işebilir. Büyük 
çapta mal al ı m-sat ım ı  sağ landığı  için her birinin ortalama maliyetleri dü şer, hem de 
her iki taraf ı n marjinal maliyetlerinde önemli tasarruf sağ lanabilir. Tar ı m satış  koo- 
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peratifleri ile tüketim kooperatiflerinin sat ın alma ve sat ış  kararlar ı , taraflar ın kendi 
dikey organizasyonlar ı  içinde bütünle şme derecesine ba ğ l ıd ır. Tüketim kooperatifleri, 
tarım kesimindeki kooperatiflerden mal al ırken kendi menfaatieri yönünde hareket 
etmekte ve mümkün oldu ğu kadar dü ş ük fiyat ödemek istemektedirler. Bu tür koo-
peratiflerin büyümesi, piyasa fiyat ı nı n oluşumunda önemli ölçüde etkili olmaktad ır. 

Ş ehirle şme yoğunlaş tıkça, tüketim malları  piyasalan aksamaya ba ş lamakta, eksik 
rekabet biçimleri do ğ maktad ır. Bu duruma bir tepki olarak ise tüketim kooperatifçili-
ğ i geliş mektedir. Tüketim kooperatifçili ğ inin en çok geli ş tiğ i Iskandinav ülkelerinden 
Isveç'te, kooperatifler her türlü tüketim mal ı nın satışı n ı  ve imalat ı nı  gerçekle ş tirmek-
te, böylece üretimle bütünle şmeye güzel bir örnek te şkil etmektedirler. 

Geli ş mekte olan ülkelerde tüketim kooperatifçili ğ i, Türkiye dahil, henüz geli ş miş  
değ ildir. Yukarıda aç ıklandığı  gibi, amaçlar ı n ı  realize etmek için tüketim piyasalar ın-
da yer al ıp, tarım kesimine yönelen kooperatifler ya mevcut de ğ ildir, yahutta ortakla-
rına hizmet götürecek durumda de ğ illerdir. Hemen hemen tüm geli şen ülkelerde tü-
ketim kooperatiflerinin büyük kamu ve özel sektöre i ş letmelerde çal ış anlar tarafı ndan 
kurulduğu görülmektedir. Tüketim kooperatiflerinin dar bir çevreden, geni ş  ortaklı  
bir kitleye yay ı lmas ı  Türkiye'de henüz mümkün olmam ış tır. Geli şmiş  ülkelerde tüke-
tim piyasalarına en az ından g ıda maddeleri konusunda etkili bir biçimde yön verebi-
len, fiyatlarda tüketici lehine istikrar sa ğ layabilen tüketim kooperatifleri, Türkiye'de 
geliş me için önemli bir potansiyele sahiptir. Bunu temin etmek için tüketim koopera-
tiflerinin dikey bütünle şmeye gitmeleri gerekir. Kendi organik geli ş mesi içinde yuka-
rıdan tabana doğru ortak kooperatiflere yava ş  yavaş  toptan mal tedariki, e ğ itim, fi-
nansman temini gibi hizmetler götürülebilir. 

Tüketim kooperatifleri beklenen amaçlar ı na ula şı p, üyelerine gerekti ğ i gibi hiz-
met edebilmek için, tüketim mallar ı n ı n dağı l ı m ı n ı  rasyonelle ş tirmeyi, hatta k ı smen 
imalatta bu rasyonalizasyonu sağ lamay ı  da denemektedir. Tüketim mallar ın ı n pera-
kende ve toptan ticaretinde, özel sektörle tam bir rekabet içinde, faaliyetlerini sürdü-
recek şekilde teşkilatlanmış lard ır. Tüketim kooperatiflerinin, ekonomik sistem içinde 
varl ıklarını  devam ettirebilmeleri, çekici olabilmeleri ve geli şebilmeleri, büyük çapta 
ortaklann ın baş lıca ekonomik menfaatlerini korumada gösterecekleri ba şarıya bağ lı -
dır. 

Tüketim kooperatiflerinin uzun vadeli amaçlar ı , ekonomik sistemi tüketiciye hiz-
met ettirmek hususunu gerçekle ş tirmektedir. Bunu sa ğ lamak için ekonominin bütünü 
içinde önemli bir rol oynamalan gerekmektedir. Tüketici ile üretici aras ındaki yolu 
kısaltıp, tüketicinin korunmas ında, arac ı lann pay ı nı , en az seviyeye indirmek için et-
kin zab ı ta önlemlerinin al ınması  te şkilatlanmalan, sivil tüketici örgütlerinin kurulma-
sı , Tüketiciyi Koruyucu Kanunlar ın ç ı kartı lmas ı , çok önemlidir. 

Ücreti işçiler ve genellikle bütün toplumsal gruplar aras ı nda ilk ve önemli geli ş -
meyi, temel amaçlar ı  yiyecek ve benzeri giderleri azaltmak, özellikle yiyeceklerde 
nicelik ve kârl ı lığı  sağ lamak, ödemeleri zorunlu olarak pe ş in yatırarak ki ş iyi borçlu 
kalmaktan kurtarmak olan tüketim kooperatifleri göstermi ş lerdir. 
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Işçi kooperatiflerinin geli şmelerinde sanayileşmenin önemli rol oynad ığı  söylene-
bilir. Bu bak ımdan, işçi kooperatiflerinin, sendikalar gibi sanayile şmeyle birlikte ge-
lişmeleri, her iki hareketin birlikte çal ış maları  ve işbirliğ ine yönelmelerinin de temel 
sebebini olu ş turmuş tur. Ekonomileri tar ı ma dayal ı  bulunan ülkelerde, son y ı llara ka-
dar belirginle şmeyen sendika-kooperatif i şbirliğ i, sanayileşmiş  ülkelerde 20. yüzy ı lın-
başı ndan itibaren etkin biçimde varl ığı nı  hissettirmeye ba ş lam ış , günümüzde ise bazı  
ülkelerde bu işbirliğ i, güçlü ekonomik ve hizmet kurulu ş larının ortaya ç ıkmas ına yol 
açan boyutlara ula şmış tır. 

Tüketim kooperatifçili ğ ine, batıdaki tecrübelerin ışığı  altında yeni bir çehre ka-
zandırabilmek için, son y ı llarda sendikal ili şkilere ve ölçek art ışı na değ inen öneriler 
ileri sürülmeye ba ş lam ış tı r. 

Tüketim kooperatifçili ğ inin ülkemizde başarı l ı  olmas ı  ve yaygı nlaş tırı lmas ı  bakı -
mı ndan sendikalara büyük görev dü ş mektedir. Sendikalar ve kooperatifier birbirleri-
ne destek olabilecek ve birbirlerini tamamlamas ı  gereken kurulu ş lardır. Gelişmiş  ül-
kelerde sendika-kooperatif i şbirliğ i geliş tirilmi ş , kooperatiflerin ba şarı lı  olabilmesi 
için sendikalar, finansal kurulu ş ları  kanal ı  ile destek sağ lam ış lard ı r. 

Milletleraras ı  Kooperatif Birli ğ inin 1972 senesinde yap ı lan 25. kongresinde, koo-
peratifler ve i şçi sendikalar ı n ın işbirliğ i konusunda al ınan kararda ifade edilen baz ı  
görü ş ler şöyledir: "Kooperatifler, e ğer işçi sendikalar ı  ve çalış an halk ın kurduğu di-
ğer kuruluş larla ortakla şa çal ış acak olurlarsa, kooperatif hareketin etkinli ğ inin büyük 
ölçüde artaca ğı  düş ünülür. Bütün kooperatif kurulu ş ları  ve ICA'n ın önderlik eden 
yetkilileri ile i şçi sendikalar ı  ve onların merkezdeki yetkilileri aras ı nda birlikte çal ış -
ma, karşı l ıkl ı  yard ı m ruhunun kurulmas ı , onlar ın bölgesel, milli ve milletleraras ı  se-
viyelerdeki iş  ilişkilerinin geni ş letilmesi ve kooperatif ve i şçi sendikalar ı  meseleleri-
nin çözümlenmesinde ortak kararlara ve mü ş terek uygulamalara yard ı m eden 
kooperatifler ve i şçi sendikalar ı  aras ında karşı lıkl ı  güven ve atmosferin yarat ı lmas ı  
için yol ve araçlar ı n kullan ı lmas ın ı  tavsiye eder. 

Kooperatifler ve i şçi sendikalar ının ortak hareketi konusunda düzenlenen milletle-
raras ı  seminerlerin raporlar ında, seminere kat ı lanları n genel yaklaşı m ı , işçi sendikala-
rı  ile kooperatifler aras ı ndaki benzerliklerden dolay ı  her iki hareket aras ında i şbirliğ i-
nin istenilir ve gerekli oldu ğ udur. 

Sendikac ı lık ve kooperatifçiliğ in benzer yönleri a şağı da, ana baş l ı klar halinde ele 
al ınacaktı r: 

Ortaya Ç ı kış  Sebe teri Aç ıs ı ndan Ortak Yönler 

Sendikac ı l ık ve ko peratifçilik hareketleri, 18. yüzy ı l ın sonları nda baş layan Sana-
yi inkilabının yarattığı  kötü yaşama şartlar ı n ı , kı smen de olsa ortadan kald ı rabilmek 
için ortaya ç ıkan toplu sal ve ekonomik hareketlerdir. Sanayi ink ı lab ı  ile ortaya ç ı -
kan yeni düzen içerisi de buhar gücü ile çal ış an makinalar emeğ in yerini alm ış  atöl-
yelere dayanan eski "retim tekni ğ inden vazgeçilerek fabrika üretimine geçilmi ş tir. 
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Neticede kapanan atölyelerde çal ış anlar i ş lerini kaybetmi ş , fabrikalarda i ş  bulabilen-
ler, fabrika civarlar ında yeni yerleş im birimlerini kurmuş lard ır. Yeni pazar bulunma-
sı  için i ş verenler aras ında baş layan rekabette başar ı l ı  olabilmek için maliyette dü ş üşü 
gerçekle ş tirmek gerekiyordu. Dönemin şartlar ı  içinde en kolay maliyeti dü ş ürme yo-
lu, işçi ücretlerini dü ş ürmekti. İş çi ücretleri dü ş ürülürken çal ış ma saatleri de uzat ıl-
maktaydı . Gittikçe yaş am şartları  güçleşen i şçiler, ancak birle şerek ve te şkilatlanarak 
mücadele edilirse hakların ı  kullanabileceklerini anlad ı lar. 

Sonuçta, Devlet toplumsal ve ekonomik ya şant ı y ı  yönlendirmeye ba ş ladı  ve işçi-
lerin teşkilatlanarak mücadele etmeleri neticesinde Devlet ç ıkardığı  yasalarda, sendi-
kac ı l ık hareketleri için gerekli yasal ortam ı  oluş turdu. Böylece ilk sendikalar ortaya 
ç ıkmış tır. 

Kendi kendine yard ı m hareketlerini k ısa zaman içinde i şçilerle birlikte, di ğer dar 
gelirli vatanda ş ları  da bir araya gelerek, kendi kendine yard ı mdan elde edilecek güç-
le çeş itli ihtiyaçlar ı n ı  gidermek yoluna itmesi, neticesinde, kooperatifçilik hareketleri-
nin doğ mas ına ve gelişmesine ön ayak olmuş tur. , 

Sendikalar ve kooperatifler, küçük çiftçi, esnaf ve fabrika i şçilerinin toplumsal ve 
ekonomik durumlar ın ın çok kötü olduğ u dönemlerde, sanayi ink ı lab ın ın ilk yı lları nda 
Batı  Avrupa'da zor şartlar içinde, korunma hareketleri olarak oltaya ç ıkm ış  ve geliş -
miş lerdir. 

Amaçlar Yönünden Ortak Taraflar 

Sendika ve kooperatiflerin temel amaçlar aç ı s ı ndan benzerlikleri vard ır. Sendika-
lar, emekle-sermaye aras ı nda i şçilerin birle şmcicriyle sağ lanan güçlü bir sosyal den-
ge oluş turmaktad ı r. 

Sendikalar, temel olarak ücretlerin yükscltilmesi amac ı  üzerine kurulurlar. Koope-
ratifler de sat ı n alma gücünün korunmas ı  amac ı  üzerinde çal ışı rlar. Sendikac ı l ıkta, 
toplu hareketten güç alarak, üyelerin ekonomik ve sosyal durumlar ını  iyileş tirmek 
için kendi kendine yard ım ve dayan ış ma egaslar ı na göre hareket etmek temeldir. Ko-
operatifçilik ise, i şçilerle birlikte diğer dar gelirli vatanda ş lann, birle şerek elde ettik-
leri güçle, çeş itli ihtiyaçlar ın ı  daha kolay gidermeleri amac ı  vard ır. Her iki harekette 
de esas amaç, kâr elde etmek de ğ il, birlikten doğan güçle ihtiyaçlar ı  gidermeye ça-
lış maktır. Hem sendikac ı l ıkta, hem de kooperatifçilikte üyelerin tek ba ş larına yapa-
mayacaklan veya birlikte yapmalar ı  halinde daha iyi neticeler alabilecekleri i ş ler için 
gönüllü olarak güçlerini bir araya getirmeleri temel husustur. Üyeler amaçlar ı na ula-
şabilmek için kendi kendine yard ım ve dayan ış ma esaslar ından. yararlan ı rlar. 

1844 y ı lı nda kurulan ve ilk kooperatif olarak kabul edilen tüketim kooperatifinin, 
Rochdale kasabas ında 28 dokuma i şçisi tarafı ndan kurulmuş  olmas ı  aras ındaki ben-
zerligi ortaya koymaktad ır. 

Sendikalar sosyal amaca yak ınlığı n yan ı sıra ekonomik amaca da yak ındırlar. Ko-
operatiflerde de ekonomik amac ı n yan ı nda, sosyal çal ış malarda kurulu şun en önemli 
fonksiyonlanndan birini te şkil eder. 
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Kuruluş  Yap ıs ı  Yönünden Benzerlik 

Sendikaları n ve kooperatiflerin kurulu ş unda üyelerin gönüllü olarak özel kanun 
alt ı nda birleş meleri esastır. Hiç kimse ne sendikaya ne de kooperatife üye olmaya 
zorlanamaz. Üyeler gerek sendika, gerekse kooperatif yöneticilerini kendileri demok-
ratik usullerle seçer ve onlar ı n iş ine son vererek demokratik kontrol tatbik ederler. 
Sendikalarda üye say ıs ına bağ lı  olarak maddi ve manevi göç artar. Kooperatifierde 
de durum ayn ıdır. Ne kadar fazla ortak olursa maddi ve manevi dayan ış ma gücü ar-
tacaktı r. 

Sendikalar üye aidatlar ı , kooperatifler de ortakl ı k paylar ı  ile üyeleri tarafından fi-
nanse edilirler. Her iki Kurulu ş un en yüksek organ ı  Genel Kuruldur. En az üye say ı -
s ı  da yasa ile belirlenmektedir. 

Milli ve Milletleraras ı  Teş kilatlanma Aç ı s ı ndan Ortak Taraflar 

Gerek sendikalar, gerekse kooperatifler, hareketi daha güçlü bir hale getirebilmek 
için dikey teşkilatlanmaya giderler. Sendikalar, federasyon, konfederasyon şeklinde, 
kooperatifler, birlik, merkez birli ğ i, milli birlik şeklinde milli seviyede birleş irler. Bu 
birleşme milletleraras ı  düzeyde de görülebilir. Örnek olarak Uluslararas ı  Hür I şçi 
Sendikaları  (ICFTU) veya Uluslararas ı  Kooperatifler Birli ğ i (ICA) gösterilebilir. 

Sendikalar, üylelcrinin menfaatlerini sadece toplu sözle şmelerden elde edilen hak-
larla korunamayacağı n ı  görmü ş lerdir. Sendikalar elde edilen gelir art ış ları n ı n üyeleri-
nin hayat seviyelerini yükseltebilmesi için daha de ğ iş ik çal ış ma alanlar ı  bulmak, sen-
dika hareketlerini destekleyecek kurulu ş larla i şbirliğ i yapmak zorunda kalm ış lard ı r. 
Kooperatifçilik, sendikal faaliyetleri destekleyecek i şçilerin ve dar gelirli vatanda ş la-
rın sosyal ve ekonomik aç ıdan iyile ş tirilmesini sağ layacak en tutarl ı  ve faydal ı  araç-
lardan birisidir. Sendikalar öncelikle birim kooperatiflerin kurulmas ı n ı , bu kooperatif-
lerin bölgesel ve milli seviyede teşkilatlanmas ı n ı  sağ layacak etkin faaliyetlerde 
bulunmak durumundad ırlar. Te şkilatlanmas ı n ı  tamamlam ış  güçlü bir kooperatifçilik, 
sendika hareketlerine güç kazand ı rabileccklerdir. 

SEND İ KA-KOOPERAT İ F 	 FAYDALARI VE 
MÜ ŞTEREK ÇALIŞMA ALANLARI 

Sendika ve kooperatif ili şkisi, her iki kurulu ş un da çal ış ma amaçlar ı  ile çal ış ma 
şekillerinin birbirine çok benzemesinden kaynaklanmaktad ı r. Sendikalar ın ana yakla-
şı mı  amaçları na ulaş mak için toplu pazarl ıktır. Kooperatiflerde ise ortaklar, kendileri-
nin ekonomik ç ı karlar ı na hizmet eden doğ rudan ekonomik faaliyet ile kendi kendile-
rini finanse eden ve yöneten giri ş imlerle hedeflerine varmaya gayret ederler. 

Geli ş miş  ülkelerde sendika-kooperatif i şbirliğ i daha çok tüketim kooperatifleri ve 
konut kooperatifleriyle s ı n ı rl ı  kal ırken, geli şmekte olan ülkelerde bu i şbirliğ i tar ı msal 
kooperatifleri de kapsam ı na almaktad ır. 

Bugün sendikalann yaln ızca üyelerinin hak ve ç ı karlar ı n ı  korumas ı  yetmemekte-
dir. Sendikalar ı n ekonomik aç ıdan da i şçilere katk ı da bulunmalar ı  gerekmektedir ki, 
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kooperatiflerin önemi burada ortaya ç ıkmaktad ır. Çünkü kooperatifçilik ekonomik 
yönden güçsüz olanlar ın durumlar ın ı  iyileş tirmeye yönelik bir harekettir. Isteyerek 
ekonomik güçlerini biraraya getiren üyelerin refaha kavu ş turulmas ı , kooperatiflerde 
esas amaç olmu ş tur. Sendikalarda, kooperatifler aras ında gerçekle ş tirilecek i şbirliğ in-
den sağ lanacak faydalar her iki kurulu ş  aç ı s ından ayrı  ayrı  ele al ı nabilir. 

Sendikalar Aç ı s ı ndan Faydalar 

Kooperatiflerle i şbirliğ ine giren sendikalar, üyelerine daha iyi ya şam şartları  te-
min ederler, yeni üyeler kazan ırlar ve etkinliklerini art ırabilirler. Kooperatifçilik sa-
yesinde üyelerin sendikaya bağ l ı lığı  güçlenir. Ücret art ışı , daha iyi çal ış ma şartlan 
gibi hususlar temin edince, yeni geli şmeler olana kadar üyelerin sendikaya azalabile-
cek olan ilgileri, sürekli fayda sa ğ layan kooperatifler vas ı tasıyla güncelliğ ini devam 
ettirebilir. Üretim, el sanatlar ı , konut v.b. konularda faaliyet gösteren kooperatifler, 
yeni i ş  imkanları  yaratarak, istihdam meselesinin çözümünde kolayl ık sağ layabilirler. 
Kooperatifçilik hareketi, sendika üyeleri aras ında gönüllü tasarrufu özendirir ve özel-
likle tüketim kooperatifleri, sendika üyelerinin al ım gücünün korunmas ında faydal ı  
çalış malar yapabilirler. 

Kooperatifler Aç ıs ından Faydalar 

Kooperatifçilik hareketinin geçmi ş te baz ı  hallerde başans ı zl ıklara maruz kalmas ı , 
hareket konusunda insanlar ı  bir soğ ukluğ a kuşkuya sürükleyebilir. Genel olarak sen-
dikaların disiplinli ve iyi çal ış abilen teşkilatlar olmalar ı  sebebiyle, sendikalar ın güven 
verici desteğ i ile kooperatiflere ilgi sa ğ lanabilir ve başarıları  art ınlabilir. Özellikle 
gelişmekte olan memleketlerde kooperatiflerin kar şı  karşı ya bulunduklar ı  en önemli 
meselelerden birisi finansman konusudur. Sendikalar ise düzenli ve belirli bir gelire 
sahip te şekküllerdir ve biriken fonlann ı  çeş itli şekillerde, yasalar çerçevesinde, de-
ğerlendirebilmektedir. E ğ er sendika-kooperatif i şbirliğ i temin edilirse biriken sendika 
fonların ın kanunla belirlenen k ı sm ı , kooperatifçilik gibi faydal ı  alanlara kayd ı rı labi-
lir. Böylece kooperatiflerin amaçlar ın ı  gerçekle ş tirmelerini ve geli şmelerini engelle-
yen çok önemli bir faktör durumundaki finansman problemleri, bir ölçüde hafifletile-
bilir. 

Sendikalar toplu sözle şme görü şmeleri s ıras ında, pazarl ık güçlerini kullanarak, 
kooperatifçiliğ in yaygı nlaşmas ı na ve geli şmesine yard ımc ı  olabilecek, yer, kredi, per-
sonel ve baz ı  büro malzemelerinin temini vb. hususlarda, maddeler koydurarak i şve-
renlerin de katkı ların sağ layabilirler. Sendikalar, kooperatiflerle ilgili olarak ihtiyaç 
duyulan kanuni düzenlemeler konusundaki, kooperatiflerin taleplerini, yetkili kurum 
ve kuruluş lara iletmede de faydal ı  çal ış malar yapabilirler. 

Geli şmekte Olan Memleketlerde Sendika-Kooperatif i ş birliğ inin Faydalar ı  

Sendikalar ve kooperatiflerin nüfusun dü ş ük gelir gruplar ı n ın, ekonomik ve sos-
yal şartları n ı n iyileşmesini temin edecek ortak hedeflere varabilmek için, gönüllülük 
ve kendi kendine yard ı m esasları  çerçevesinde birlikte çal ış abileceklerine yukar ıda 
temas edilmiş ti. Bu konu hem geli şmiş  hem de geli ş mekte olan ülkelerde üzerinde 
gittikçe daha fazla durulan bir husus olmaktad ır. 
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Gelişmiş  memleketlerde i şçilerin çoğ unluğ u sendikal ı  olup, sanayi kuruluş larını n 
yayg ın olduğ u kentler de ya şamaktadır. Geli şmekte olan ülkelerde ise büyük k ı smı  
(genellikle yandan fazlas ı) kırsal alanlarda ya şamakta olup, temel geçim kayna ğı  ise 
tanmdır. Tarım kesiminde ise yap ısal baz ı  sebeplerden dolay ı , sendikalar geliş miş  
ülkelerdeki kadar yayg ın haklardan daha çok kentlerdeki sanayi kurulu ş larında çal ı -
şan işçilerin istifade edebildikleri söylenebilir. I şgücü fazlal ığı  ise ücretlerin dü şük 
seviyede gerçekle şebilmesine yol açmaktad ır. Geli şmekte olan memleketlerde yete-
nekli sendika yöneticilerinin az olabilmesi de dikkati çeken konu durumundad ır. 

Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük çoğ unluğ unun tarım kesiminde çalış ma-
sı  neticesinde, tar ı msal kooperatif çeş itleri, diğ er kooperatif türlerinden daha yayg ın 
ve geli şmiş  olabilmektedir. Bu kooperatifler de tabii olarak, sendikalar ı n aksine, k ır-
sal alanlarda yoğ unlaş m ış lard ır. Geliş mekte olan memleketlerde Devlet kooperatifçi-
liğ in geliş tirilmesi için yasal ortam ı  haz ırlamakta, kredi temini, teknik yard ım sağ -
lanması  ve kooperatifierin faaliyetlerinin denetimi gibi konularda yard ımcı  
olabilmektedir. Geli şmekte olan ülkelerde genel olarak kooperatiflerin üye say ı sı  az 
olup, finansman, eğ itim, yönetici v.b. problemleri mevcuttur. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki sendikalar ile kooperatiflerin durumlar ın ı  çok özlüce 
belirttikten sonra, bu iki kurulu ş  aras ı ndaki işbirliğ inin önemini ortaya koyan baz ı  
çalış malardan bahsedilebilir. 

Uluslararas ı  Çal ış ma Te şkilatı  (ILO)'nun 1966 y ı lında düzenledi ğ i Milletleraras ı  
Işçi Konferans ı nda kabul edilen ve geli şmekte olan ülkelerin ekonomik kalk ınmas ın-
da kooperatiflerin rolüne ili şkin karar ın bir bölümünde "i şçi kuruluş ları  ve esnaf der-
nekleri, kooperatiflerin geli ş mesiyle ilgili planlar ın tatbik edilmesini te şvik etmeli ve 
yard ımda bulunmal ıdırlar" denilmektedir. Daha sonra Danimarka, Kenya, Singapur 
ve Ankara'da sendika-kooperatif i şbirliğ i konusunda toplant ı  ve seminerler yap ı lm ış -
tı r. 

1971 senesinde Uluslararas ı  Hür Işçi Sendikalar ı  Birliğ i tarafından düzenlenen 
Dünya Ekonomik Konferans ında şu tavsiye karar ı  al ınm ış tı r" Kalkınan ülkelerde i ş -
sizliğ i önlemek için en önemli alanlardan birisi olan kooperatiflerin geli ş tirilmesi yo-
luyla, kırsal kalk ınmay ı  sağ layacak tedbirler hemen al ı nmal ı dır." 

1972 y ı l ında yap ı lan Uluslararas ı  Kooperatif Birliğ i'nin (ICA) 25. kongresinde ise 
sendika-kooperatif i şbirliğ i hakkında ş u karar al ı nm ış tı r. "Uluslararas ı  Kooperatif 
Birliğ i'ne üye bütün kooperatif kurulu ş ları  ve önderlik yapan otoriteler i şçi sendika-
ları  ve onların merkezi otoriteleri ile ortakla şa çal ış mayı  ve karşı l ıkl ı  yard ı m ı  kuv-
vetlendirdiklerini aç ıkça göstermeli ve onlarla bölgesel ve milletleraras ı  seviyelerde 
arkada ş l ık ve iş  ilişkilerini geniş letmeli ve sağ lamlaşurmal ıd ır. Kooperatiflerin ve 
sendikaların problemleri üzerinde ortak düzenleyici kararlar ı n al ı nmas ına ve ortak 
çalış maların uygulanmas ına yard ım eden karşı lıkl ı  güven atmosferini yaratacak bütün 
yol ve araçlar kullan ılmal ıdır". 
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Anlaşı lacağı  gibi uluslararas ı  işçi ve kooperatif kurulu şları , sendika-kooperatif i ş -
birliğ inin önemini çeş itli vesilelerle zaman zaman vurgulam ış lar ve bu işbirliğ inin 
geliş tirilmesi yönünde çal ış malar yap ı lmas ı n ı  istemi ş lerdir. 

Geli şmekte olan ülkelerde görülen köyden, şehre doğ ru tek tarafl ı  göç, k ırsal ke-
simde oturan birçok kimsenin köylerini terk edip, i şçi olarak çal ış mak üzere şehre 
gelmeleri sonucunu ortaya ç ıkarmaktad ır. Türkiye'de 1950 y ı lından itibaren k ırsal 
nüfus yaklaşı k olarak y ı lda %0.8 nisbetinde azalm ış tır. 1950 yı lında ülke nüfusunun 
%81.8'ini te şkil eden k ırsal nüfusun oran ı  1985 senesinde %46, 1990 y ı lında %41 
düşmüş tür. En çok göç alan il Istanbul olurken bunu s ıras ıyla Ankara, Izmir, Edirne, 
Kocaeli, Zonguldak ve diğerleri takip etmi ş tir. 

Ş ehre çalış mak için k ırsal kesimden gelen i şçilerin çoğunluğ u belirli bir süre şaş -
kınl ık, ümitsizlik, aşağı l ık duygusu içerisinde bocalayabilmektedir. I ş te bu adaptas-
yon problemlerinin çözümünde sendikalar ı n, kooperatiflerle i şbirliğ ine yönelmeleri, 
baz ı  toplumsal ve ekonomik meselelerin çözümünü kolayla ş tırabilir. Geliş mekte olan 
ülkelerde sendika-kooperatif i şbirliğ i temin edilebildiğ i zaman kentlerle k ırsal kesim 
aras ındaki farkl ı l ıklar azalabilecek, tar ım kesiminde çal ış anlar ile kentlerdeki sendi-
kalı  işçiler aras ında bir bağ  kurulabilecektir. Sendikalar, kentlerin bat ı  imkanlar ını  
(kredi, teknik bilgi, teçhizat temin v.b.) k ırsal alanlara götürebilece ğ i gibi, koopera-
tifler de k ırsal alanlar ın iyi ve yararl ı  taraflar ı n', kentlere getirebilirler. 

Sendikalar taraf ı ndan yardı m edilen, i şbirliğ i yap ı lan tüketim kooperatiflerinin ba-
şarı sı , üye say ı s ın ın yan ı nda, kendilerine sunulan kaynaklara, k ırsal alanlarda yayg ın 
olan tar ı msal üretim ve pazarlama kooperatiflerinin gücüne ba ğ l ıdı r. Sendika, koope-
ratif işbirliğ inin kentler ve k ırsal kesim aras ında kuraca ğı  bağ , kentlerdeki i şçiler ve 
k ırsal kesimlerdeki üreticiler aras ında sağ l ıkl ı  bir ticaret olu ş turabilir. Bundan da 
hem kentteki tüketiciler hem de k ırsal kesimdeki üreticiler fayda temin edebilirler. 

Sendika-Kooperatif i ş birliğ inin Ortak Çal ış ma Sahalar ı  
Sendika-kooperatif i şbirliğ inin özellikle; ortak öğ retim ve eğ itim programları , pa-

rasal i şbirliğ i, ortak yat ırı mlar, birlikte pazarl ık v.b. konularda verimli olabildiğ i, an-
cak her konuda çok verimli olmad ığı  söylenebilir. Sendika kooperatif i şbirliğ i değ i-
ş ik alanlarda; mahalli, milli ve milletleraras ı  seviyelerde gerçekle şebilir. 

Mahalli Seviyede işbirliğ i 

Ş ehirlerde ayr ı  ayrı  sendika; kredi, konut, sigorta, tüketim, üretim kooperatifçili ğ i 
hareketlerine yard ı mc ı  olarak piyasa fiyatlar ına tesir yapabilir ve fiyatlar ı  belirli bir 
seviyede tutabilirler. Üyelerine, güçlü yat ı r ı mlar sayesinde baz ı  hizmetleri ulaş tırabi-
lirler. Kooperatifçilik hareketlerinin en önemli problemlerinden birisi olan, e ğ itim 
konusunda sendikalar, kooperatifçilik eğ itim programlar ı  düzenleyerek veya e ğ itim 
programlarında kooperatifçiliğ e de yer vererek i şçilerin bu hareketi benimsemelerine 
yard ımc ı  olabilirler. Bu eğ itim programlar ında personele, sendika-kooperatif i şbirliğ i-
nin faydaları  anlatı lıp, bu iki hareketin i şçilerin ekonomik korunmas ındaki önemi ak-
tarı labilir. Kooperatiflerin, sendikal harekete sa ğ layacağı  destek konusunda i şçiler ay-
dınlatı l ıp, kooperatifçiliğ i benimsemeleri temin edilebilir. 
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Milli Seviyede İş birli ğ i 

Sendika-kooperatif i şbirliğ inde milli seviyede, mahalli düzeydekine göre daha ge-
niş  çal ış ma imkanları  ara ş t ı r ı labilir. Ortak konseyler kurularak, mü ş terek eğ itim 
programları  uygulanabilir. Sendika ve kooperatifler aras ı nda ç ı kabilecek problemler 
çözümlenebilir. Her iki taraf ı n da uygun bulduğ u sahalarda, ortak faaliyet projeleri 
tavsiye edebilecekleri bir ortam yarat ı labilir ve kurulacak merkezi bir fon ile bu ça-
lış malar ın finansman ı  sağ lanabilir. Bu fonun te şekkülünde; sendika ve kooperatiflerin 
yan ı nda Devletin ve i şverenlerin de desteğ i istenebilir. Do ğald ır ki sendika fonlar ı -
n ın, sendika kooperatif i ş birliğ inde kullan ı lmas ın ı n yasakland ığı  ülkelerde bu i ş ler 
yap ı lmayacakt ır. Bu sebeple sendika-kooperatif i ş birliğ inin gerçekle ş tirilmesinde, o 
ülkedeki yasal ortam ın tan ıdığı  haklar çerçevesinde faaliyette bulunmak esas olmak-
tad ır. 

Sendika-kooperatif i şbirliğ inin milli seviyedeki faaliyetleri için yasal ortam ı n ya-
ratı lmas ı  yan ı nda, yeterli kurum ve kurulu ş lar taraf ı ndan da bu i ş birliğ i desteklenme-
lidir. Bu konuda ç ı kabilecek problemlerin çözümü için dan ış manl ı k yap ı labilecek bir 
daire kurulabilmesi yararl ı  olabilir. 

Milletleraras ı  Seviyede I ş birliğ i 

Milletleraras ı  seviyede ortaklaşa hareket etmeyi kolaylaş t ı rmak ve kooperatiflere 
yard ı mda işbirliğ ini sağ lamak için, ilgili milletleraras ı  kurulu ş lar bir forum düzenle-
yerek, değ iş ik fikirlerin toplanmas ı n ı , proje araş tı rmalar ı  yap ı lmas ı n ı  sağ layabilirler. 
Böyle bir çal ış ma Uluslararas ı  Çal ış ma Teş kilatı , Uluslararas ı  Kooperatif Birli ğ i, 
Uluslararas ı  I şçi Sendikalar ı  Birliğ i, Birleş mi ş  Milletler G ı da ve Tar ı m Teş kilatı  ve 
Birleşmiş  Milletler Sosyal Kalk ınma Dairesi'nin üyesi bulundu ğu COPAC taraf ı ndan 
yap ı lm ış tır. Bu milletleraras ı  kurulu ş lar sendika-kooperatif i ş birliğ inde, gerçekle ş tiri-
lecek pilot projeler için te ş vik edilebilirler. 

Milletleraras ı  seviyede, sendikalar ve kooperatifler için kurs, seminer, konferans 
gibi eğ itim faaliyetleri düzenlenebilir. Geli ş miş  ülkelerdeki milletleraras ı  kooperatif-
çilik eğ itim merkezleri, geli ş mekte olan memleketlerin sendikac ı ları n ı  eğ itmek üzere 
kabul edilebilirler. Sendika ve kooperatifler, e ğ itim merkezleri, eğ itim araç ve gereç-
lerinin haz ı rlanmas ı nda ortak çal ış malar yaparak, filmler, radyo-televizyon program-
ları , el kitaplar ı , posterler haz ırlayabilirler, geli ş mekte olan memleketlerdeki sendika 
kooperatif i ş birliğ inin finansman ı  için yard ı mc ı  olmaya çağ r ı labilirler. 

Sendika-Kooperatif i ş birliğ ine Ait Örnekler ve Kar şı laşı lan Meseleler 

Özellikle sanayile ş miş  Batı  Avrupa Ülkelerinde sendika-kooperatif i ş birliğ i olduk-
ça eski bir geçmi şe sahip olup, ileri seviyede ortak çal ış malar yapmaktad ırlar. Bu ül-
kelerde iki hareket taraf ı ndan, ikinci düzeyde te şkilatlar da kurulmu ş tur. 

Sendika-Kooperatif I ş birliğ ine Örnekler 

Almanya'da, ticaret bankalar ı  gibi çal ış an, diğer banka ve kredi kurulu ş lar ı na i ş ti-
raklerde bulunan "Bank Für Gemeinwirschaft" kooperatifler ve i şçi sendWalar ı n ı n i ş - 
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birliğ i ile kurulmu ş tur. Ayn ı  şekilde Avusturya'daki "Bank Für Arbeit Und Wirts-
chaft" toptanc ı  kooperatifi ile i şçi sendikalar ı n ı n mal ı d ır. Isveç'te yap ı  işçileri sendi-
kalan "Svenska Riksbyggen" isimli bir kooperatif in şaat teşekkülünü kurmuş lard ır. 
Norveç'te, bal ıkçı  sendikaları , bal ık pazarlama kooperatiflerini kurmu ş lard ır. 

Sendikaların, kooperatifçili ğ in gelişmesine büyük önem verdikleri Danimarka'da 
Işçi Sendikalar ı  Konfederasyonu bünyesinde bir kooperatifçilik dairesi kurmu ş lard ı r. 
Sendikaları n desteğ i ile konut ve tüketim kooperatifleri çok geli şmiş tir. Danimar-
ka'n ın büyük bankalar ı ndan birisi olan Kooperatifçilik Bankas ı , kooperatiflerin fi-
nansman ihtiyac ı n ı  karşı lamak için kurulmu ş tur. Sendikalar grev fonlar ın' ve diğer 
nakit mevcutlar ını  bu bankaya yatırarak, kooperatiflerin finansman ına yard ım etmek-
tedirler. 

Ingiltere'de sendikalar paralar ı n ın önemli bir k ı sm ın ı  Kooperatifler Bankas ına ya-
tırmakta ve ihtiyaç duyduklar ında bu bankadan kredi almaktadırlar. Ingiliz Tüketim 
Kooperatifleri Birli ğ i, Ingiliz I şçi Sendikalar ı  Konfederasyonu'nun y ı ll ı k kongrelerine 
davet edilmekte ve birlik temsilcilerinden birisi kongrede çal ış abilmektedir. Sendika-
lar ile kooperatifler Milli I şçi Konseyinde de bir araya gelmektedirler. Konsey y ı lda 
bir kaç defa toplanarak memleketin önemli sosyal ve ekonomik meselelerini görü ş -
mektedir. Daha önceki kı s ı mlarda bahsedildiğ i gibi Ingiltere'de çok geli ş miş  olan tü-
ketim kooperatiflerine i şçilerin büyük bir bölümü üyedir. 

Sendika-kooperatif i şbirliğ inin çok başarı l ı  ve çarp ıc ı  örneklerinin görülebildiğ i 
İ srail'de sendikac ı l ık ve kooperatifçilik hareketleri ayn ı  teşkilat (HISTADRUT) bün-
yesinde toplanm ış tır. Takip edilen ücret ve istihdam politikalar ı  ile sendikal' i şçiler-
le, kooperatif i şçilerine aşağı  yukarı  ayn ı  imkanlar temin edebilmektedir. Merkezi 
denetimde, yeni i şçiler önce üretim kooperatiflerinde çal ış tınlmakta, özel sektörün 
çekici bulmadığı  uzak yerlere yat ırı mlar yap ı lmas ı  sağ lanmaktad ır. Ticari kooperatif-
çilik faaliyeti, karlann yeniden yat ı rımlara aktar ı lmas ı  ve i şçilerin al ı m gücünün ko-
runmas ı  temeline dayand ı nlm ış tı r. 

Geli şmekte olan ülkelerde sendika-kooperatif i şbirliğ i yeni say ı labilmesine kar şı -
lık baz ı  memleketlerde ba şarı l ı  örnekler vermektedirler. 

Tunus'taki, Merkezi Sendika Te şkilatı  (UGTT) üretim, tüketim, tekstil, ula şı m ve 
sigorta kooperatifçiliğ i çal ış maları  yapmaktad ır. K ırsal alanda UGTT içinde %6 ka-
dar yer tutan tar ım işçilerinin kurduğ u birim kooperatifler vard ır. Bal ıkç ı l ık koopera-
tifleri ve orman i şçileri kooperatifi de mevcuttur. 

Mı s ır'daki sendikalar gelirlerinin 1/3 ünü konut kooperatifçili ğ ini de kapsayacak 
şekilde refah projelerine yaurmalc zorundad ı r. 

Demiryolu i şçilerinin öncülük ettiğ i sendika-kooperatif i şbirliğ i konusunda, Hin-
distan' ın üç büyük sendikas ından birisi olan "Hint Mazdoor Sabha" üyelerini koope-
ratifçilik sahas ında teşvik etmiş  ve çok say ıda tüketim kooperatifi kurulmu ş tur. Bu 
kooperatiflerden Bombay'da 21 sat ış  mağazas ı  bulunan bir tüketim kooperatifi giyim 
ve ev aletleri gibi ihtiyaç maddelerinin üretimini de düzenlemektedir. "Sekhar Kam-
gar Sabha" isimli küçük çiftçi ve tar ım i şçilerinin sendikas ı 'da bir tüketim kooperati-
fi kurmuş tu. 
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Hindistan'da "Fesitranh I şçi Sendikas ı " 1000 ünitelik bir konut kooperatifi kur-
muş  ve gerçekleşmiş tir. SITRATERCO isimli muz işçileri sendikası  enflasyonla mü-
cadele için fiyat kontrolleri uygulamas ı nda, hükümeti inand ıramay ı nca 1959 y ılında 
kendi özel dükkan sahiplerinin verdikleri kredilerin ba ğı ml ı lığı ndan kurtulmu ş lardı r. 
Bu kooperatif 1960 senesinde bir de konut kooperatifi kurmu ş tur. 

Malezya'da Büyük Çiftlik i şçileri Milli Birliğ i, kauçuk çiftçilerini kooperatif esa-
sına göre çal ış tırmakta olup, bu çiftliklerin finansman ı n ı  Birliğe üye sendikalar sa ğ -
lamaktad ır. Ayrıca ülkenin her yerinde tüketim kooperatifleri kurmak çal ış maları  ya-
pılmaktadır. 

Endonezya Hür Demiryolu I şçileri Sendikas ı  kurduğu tüketim kooperatifi kanal ıy-
la üreticiden ald ığı  pirinci, direkt olarak tüketiciye ula ş urarak, fiyatlar ı , piyasa fiyatı -
n ın altına çekebilmektedir. Sendika ayakkab ı  ve kumaş  üretimi bölümlerini de ger-
çekle ş tirmiş tir. 

Peru'daki sendikalar özellikle konut kooperatifçili ğ ine ağı rl ık vermi ş ler ve çok sa-
y ıda konut kooperatifini kurmu ş lardır. Merkezi Sendika Federasyonu ile özel I şçiler 
Federasyonu, kooperatif hareketlerle ili şkili olarak bir kredi ve tasarruf bankas ını  fa-
aliyette bulundurmaktad ırlar. Bu bankan ın esas gayesi, i şçi konutlar ı n ın finansman ı -
dır. Ayr ıca, Merkezi Sendika Federasyonu ile Tekstil I şçileri Federasyonu birlikte 
tekstil i şçileri için bir tekstil üretim kooperatifi kurmu ş lard ı r. 

Geliş Miş  ülkelerde, geli şmekte olan memleketlere göre oldukça eski bir tarihi 
olan sendika-kooperatif i şbirliğ inden sağ lanacak faydalar konusunda, bütün ülkelerin 
ilgisi gelişerek devam etmektedir. Bu yakla şı m neticesinde daha etkili bir i şbirliğ i te-
min edilebilecek ve bu konuda ortaya ç ıkabilecek meseleler büyük bir anlay ış  içeri-
sinde, her iki taraf ı nda yararına olacak biçimde çözümlenebilecektir. 

Sendika-Kooperatif i ş birliginde Karşı laşı lan Meseleler 

Bir tarafa sendikal hareket, diğer tarafta kooperatif hareket, ancak her ikisinin de 
daha önce bahsedilen bir çok ortak noktalann ı n bulunmas ı , bunları  baz ı  konularda 
işbirliğ ine yöneltmektedir. Tabii olarak iki hareketin faydalanabilece ğ i bu işbirliğ inin 
gerçekle ş tirilmesinde, baz ı  sorunlar ortaya ç ıkabileccktir. I ş te bu meseleleri, yap ı sal 
olanlar ile tutum davran ış lardan ortaya ç ıkanlar olmak üzere iki k ıs ımda değerlendir-
mek mümkündür. 

Yapısal güçlükler, özellikle geli şmekte olan ülkeler yönünden önemlidir. Geli ş -
mekte olan memleketlerde, sendikalar ın genellikle mali güçleri zay ı f ve etkinlikleri 
az olup, hükümetlerin sendikalara kar şı  tutumu her zaman olumlu olmayabilir. Koo-
peratifler ise kooperatifçilik e ğ itimi görmüş  uzman, yönetici, personel ve finansman 
sorunlar ı yla karşı  karşı yad ır. Coğ rafi dağı l ım aç ı s ından da sendikalar daha çok kent-
lerde, kooperatifler ise k ırsal kesimde yoğunluk kazanmaktad ırlar. Bazan hükümetle-
rin iki hareket aras ı ndaki işbirliğ ini geciktirici kararlar alabildikleri görülmektedir. 
Örneğ in: Singapur, Pakistan ve Yeni Gine'de sendikalar ı n fonlar ıni, kooperatif ban-
kalara yat ırmaları  veya bu bankalardan hisse almalar ı  yasaklanm ış t ır. Baz ı  memleket-
lerde, sendikalar ın kooperatif kurmalann ı , kooperatiflere yard ı m yapmalar ın ı  veya 
kurulu alanlara ortak olmalar ın ı  yasaklayan düzenlemeler de bulunmaktad ır. 
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Gelişmekte olan ülkelerde kooperatifler, devletten önemli ölçüde destek almakta-
dırlar. İş te sendikalar bunu dikkate alarak, e ğer kooperatifçilik faaliyetine giri ş ilirse, 
kooperatiflerin devletten ald ıkları  destek sebebiyle hükümetin etkisi alt ında kalabile-
ceklerini düşünüp, kendi bağı msızl ıklarını n zedeleneceğ inden şüphelenebilmektedir-
ler. Ayrıca geçmi ş te kurulupta özellikle yanl ış  iş letniecilik politikalar ı  sebebiyle ka-
patı lmak zorunda kal ınmış  sermayesinin al ım gücü kaybedilmi ş  olan kooperatiflerin, 
hem işçilere hem de sendikaya zarar verece ğ i düş üncesi de sendikalarda mevcut ola-
bilmektedir. Bu iki sebepten dolay ı  da sendikalar, kooperatifçilik hareketine istekli 
görünmeyebilmektedirler. 

Türkiye'de sendikalar ı n kurmuş  bulunduğ u baz ı  tüketim kooperatifleri, e ğ itimsiz-
likten nasiplerini alm ış lar ve iflas ederek bu könuda ac ı  bir tecrübeyi olu ş turmuş lar-
dır. Bu olayların yaşandığı  işyerlerindeki i şçiler, yeni tüketim kooperatiflerinin kurul-
ması  konusunda istekli görünmemektedir. 

Tüketim kooperatiflerinde üyelik çok geni ş  bir kesime aç ık olduğundan, sendika-
lar i şbirliğ i fikrine daha kolay ulaşabilmektedirler. Tar ımsal kooperatif üyeleri üretici 
çiftçiler olduğ undan ve bunlar sendikac ı l ıkla çok az ilgilendiklerinden i şbirliğ i dü-
şüncesi pek bulunmayabilir. 

Sendikaların ve/veya kooperatiflerin baz ı  ülkelerde belirli siyasi partilerle ili şkile-
rinin olabilmesi sendikalann ı  ve/veya kooperatiflerin belirli bir siyasi partinin tarafta-
n olarak görünmek istememeleri sebebiyle, birbirleriyle i şbirliğ ine gitmede çekingen 
davranmaya itebilmektedir. 

Kooperatiflerin geli şmiş  ve iyi iş lemekte oldukları  alanlarda, bu kooperatifler 
sendika desteğ inde kurulacak yeni kooperatiflerle rekabete girmek istememekte ve 
sendikaların i şbirliğ ine yanaşmamaktad ırlar. 

Kooperatifleri, sendikalarla i şbirliğ ine gitmede korkutan bir ba şka husus ise sen-
dikal mücadelelerin, kooperatifte yap ı labilmesi durumudur. Baz ı  ülkelerde sendikal 
mücadeleyi kazanabilmek için önce sendikaya en yak ı n kooperatifin yönetim mevki-
lerini ele geçirme çal ış maları  yap ı labilmektedir. Eğer sendika, kooperatife borç para, 
personel gideri, mağ aza ve depo yeri vb. baz ı  imkanlar tan ı m ış sa bunları  geri iste-
mekte ve bu durum kooperatifi güç durumda b ı rakabilmektedir. Sendika ile yakın 
ilişkiler sürse de kooperatifler ba ğı ms ız ve tarafs ız olmal ıd ırlar. Her iki hareketin 
birbirini tamamlayabilece ğ i, birinin yapamad ığı  iş levi diğerinin üstlenebileceğ i anla-
şı lm ış  olmal ıdır. 

Kooperatiflerde serbest giri ş  prensibi uygulanmaktad ır. Ancak, uygulamada, koo-
peratifin çal ış ma konusuna göre üye olabilecek ki ş iler sın ırl ıd ır. Örneğ in bir yapı  ko-
operatifine ancak yap ı lacak ev say ısı  kadar üye kaydedilebilmektedir. Tüketim, si-
gorta vb. kooperatif çe ş itlerinde ise böyle bir s ın ı rlama yoktur. Bir i şkolunda kurulan 
sendikaya, o i şkolunda çal ış an i şçiler üye olabilirler. Ekonomik aç ıdan kooperatif 
üyeliğ inin baz ı  kooperatif türlerinde s ın ı rl ı  olabilmesi, kooperatiflerin geli şme olana-
ğı nı  s ı n ırlandı rabilmektedir. 
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KÜÇÜK TASARRUFÇULARIN 
GAYRIMENKUL YATIRIMLARINDA 

KOOPERATIFLERIN ROLÜ VE ÖNEMI 

Y rd. Doç. Dr. Nevzat AY PEK * 

I. Tasarruf ve Yat ı r ı m Kavramlar ı  

Ekonomik birimler (bireyler, i ş letmeler ve devlet) belirli bir dönemde elde ettik-
leri gelirlerinin tümünü tüketim harcamalar ı na ay ırmazlar. Bir bölümünü de tasarruf 
ve yatı rı ma ay ırı rlar (Ertuna, 1986, s.4). Demek ki ki ş inin belli bir dönemde elde et-
tiğ i geliri iki bölümden oluşur: Harcama ve Tasarruf. O halde tasarruf; ki ş inin para-
sal gelirinin tüketim için sarfedilmemi ş  bölümü olarak tammlanabilir (Sar ıkam ış , 
1995, s.14). Tasarruf bu şekilde tan ı mlanmakla birlikte ferdi tasarruf tasarrufçunun; 
tasarruf yetene ğ ine ve tasarruf etme arzusunun bulunmas ına bağ l ıd ır. Ancak ki ş ilerin 
her dönem için tasarruflar ı n ı n olabileceğ ini de dü şünmemek gerekir. Tasarruf yetene-
ğ i ki ş inin gelir düzeyi ile yak ından ilgilidir. Belli bir dönemdeki kazançlar ın söz ko-
nusu dönem gelirine e ş it olduğ u veya ast ığı  durumlarda tasarruf s ıfır veya negatif ol-
maktadı r. Bu durumda tasarruf arzusu dahi olsa tasarruf yetene ğ inin bulurı mayacağı  
bir gerçektir. 

Kiş ilerin tasarruf etme arzusu hakk ı nda çeş itli saiklerden sözedilebilir (Sarikam ış , 
1995, s.15). 

- Beklenmedik bir harcama için haz ırl ıkl ı  bulunma, 

- Ileride yap ı lacak büyük bir harcama için bu günden fon biriktirme, 

- Bir i ş  kurma amac ı n ı  gerçekle ş tirmek için haz ırl ık yapma. 

- Finansal varl ık edinme arzusu, 

- Yaş l ı l ıkla yüksek bir gelire sahip olma arzusu. 

* G. Ü. Ticaret ve Turizm E ğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Sözkonusu tasarruf saikleriyle olu ş turulan tasarruflar ı n; bir menfaat kar şı l ığı nda 
ihtiyaç duyanlara kulland ırı lmas ı  ya da gelecekte daha fazla tüketimde bulunabilmek 
amac ıyla bu günkü kazançlardan vazgeçme de yat ırı m olarak tan ımlanmaktad ı r (Ak-
soy, 1987, s.2). 

Gerek tasarruf gerekse yat ırı m eğ ilimleri ki ş ilerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
durumlarına göre değ i şmekle birlikte; yat ı rımc ı n ı n özelliklerine göre, beklentileri yö-
nünden ya da yat ırı mc ı ya gelirleri yönünden yat ı r ı mlar ve yatırı mc ı ları n amaçlar ı  
aşağı daki şekillerde s ıralanabilir (Aksoy, 1987, s. 6-13). 

Yat ı rı mları n s ı n ı fland ı rı lmas ı : 

- Gelir sağ layan yat ırı mlar, 

- Verimlilik sağ layan yat ırı mlar, 

Gelir ve verimlilik sağ layan yatı rı mlar. 

Temel amac ı ; servetini maksimum kilim* olan yat ı rı mc ı ların amaçlar ı  da şöyle 
sı ralanabilir. 

- Yat ı rı lan sermayenin korunma iste ğ i, 

- Devaml ı  ve belirli bir gelir sağ lama isteğ i, 

- Değer art ışı  sağ lama isteğ i. 

Tasarruf sahibi yat ırı mc ı lar için bahsedilen amaçlar doğ rultusunda yat ırı m yapabi-
lecekleri çok say ıda yatı r ı m arac ı  mevcuttur. Sözgelimi; Döviz yat ırı mı , vadeli mev-
duat, alt ı n yatı r ı m ı , hisse senedi yat ı r ı m ı , tahvil yat ır ı m ı  ve gayrimenkul yat ı rım ı  gi-
bi. 

Mevcut yatırı m araçlar ı n ı n say ı s ı  üzelliklede sermaye piyasas ı n ı n geliş mesiyle ve 
de yatırımc ı ların yat ı rı mlar ı ndan beklentilerinin değ i şmesi ve artmas ı yla gittikçe art-
maktad ı r. Geli şme yeni mamul geli ş tirilmesiyle oldu ğ u gibi mamul farkl ı laş tırmayla 
da yap ı lmaktad ır. Bir taraftan yeni ihdas edilmi ş  menkul k ıymetler piyasaya sürülür-
ken bir taraftan da mevcut menkul k ı ymetlerin türevlerinin geli ş tirilmesiyle alterna-
tifler çoğ altmaktad ır. Ancak Türkiye'de bunlardan iki tanesi var ki bunlar adeta gele-
nekselleş miş  klasik yatı rı m arac ı  olarak görülen alt ı n ve gayrimenkuldür. 

a) Binalar 

- Konut olarak kullan ı lan binalar 

- Ticarethane olarak kullan ı lan binalar 

- S ı nai yap ı lar 
- S ı hhi, sosyal ve kültürel amaçla kullan ı lan binalar 
- Idari amaçla kullan ı lan binalar 
- Dini amaçla kullan ı lan binalar 

b) Arsalar 

c) Araziler 
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- Tarla olarak kullan ı lan araziler 
- Sebze bahçesi olarak kullan ı lan araziler 
- Meyve ağ açlar ın ı n kaplad ığı  alanlardan olu şan araziler 
- Bağ  olarak kullan ı lan araziler 
- Ormanlar 

• Yukarıdaki s ınıflandı rma Devlet Istatistik Enstitüsü'nün Istatistiklerinde esas ald ığı  s ın ıfland ımı ad ır. 

Çal ış man ı n içeriğ i gereğ i bu s ı n ı fland ı rmada daha çok binalar grubu esas al ı na-
caktı r. Bu grupta da özellikle ilgili kooperatiflerin yayg ı nl ığı  dolay ı s ı yla konut ola-
rak kullan ı lan binalar esas al ı nacakt ı r. 

İnsanlar ilk çağ lardan beri bannmaya ihtiyaç duymu ş lard ı r. Insanlar bu bar ı nma 
ihtiyaçlar ı n ı  bulunduğ u çağı n şartlar ı na göre gidermeye çal ış t ıklanndan devaml ı  ola-
rak konuta ihtiyaçlar ı  olmuş tur ve olmaya devam etmektedir. Bu yönüyle konut bir 
tüketim yat ı nm ı d ır. Ancak h ı zl ı  nüfus artışı , köyden kente göçün artmas ı  gibi neden-
lerle konut ihtiyac ı  konut arz ı n ı n üzerine ç ı km ış t ır. Bu konut aç ığı  hala da devam et-
mektedir. Bundan dolay ı  gayrimenkulün sat ı n al ı nmas ı , ondan kullan ı mla fayda sağ -
laman ın yan ı sıra, ayn ı  zamanda gelir getirici ve servet art ı r ıc ı  özelliğ ide 
içermektedir. 

Sözgelimi; köyden kente göçün yo ğ un bir şekilde ya şand ığı , y ı lda yüzde 2.1 ile 
2.7 oran ı nda nüfus art ışı n ı n seyretti ğ i, diğ er yat ı rı m araçlar ı ndaki gibi dü ş üş  yarat-
mad ığı ndan sağ lamc ı  yatırımların gayrimenkuller tercih etti ğ i Türkiye'de 1985-1995 
döneminde gerçekle ş tirilebilen konut in ş aatı  ile ilgili bilgiler aş ağı daki gibidir. 

Tablo I: Y ı llara Göre Konut In şaatı  

Y ı llar 
Daire Say ı s ı  

Inşaat Ruhsat! Iskan Izni 

1985 259.187 118.205 

1986 392.825 168.597 

1987 479.674 195.109 

1988 473.582 205.485 

1989 413.004 250.480 

1990 381.408 232.018 

1991 392.843 227.570 

1992 472.817 268.877 

1993 548.120 269.694 

1994 523.502 245.454 

1995 (T) 480.000 230.000 

Kaynak: Ekonomist Y ı llığı , Türkiye 1996, 24 Aral ık 1995, s.63. 
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Konut talebindeki devaml ı  artış a kar şı n konut arz ı n ı n istikrarl ı  bir artış  göstere-
memesinin sonucu; konuta yat ırım yapanlar son on y ı l içinde 438 kat kazanç sa ğ la-
dı lar. Bir milyar Türk Liras ı yla emlak al ı m-satı m i ş ine ba ş layıp, her 1.5 ayda tadilat 
yap ı p evi satan bir ki ş i, bir y ı l ı n sonunda paras ı n ı  8 milyar 150 milyon Türk liras ı na 
ç ıkarabiliyor. Böylece bir y ıl içinde paras ın ı n sekiz kat ı n ı  kazanabiliyor. Söz konusu 
dönem içinde Amerikan Dolar ına yat ırı m 83 kat, Alt ı na yatırım 107 kat, menkul 
kıymetler borsas ında yat ırı m 282 kat kazanç sa ğ lam ış  iken arsa yat ı rım ı  1071 kat 
kazand ı rm ış tır. (Para, 12 Kas ım 1995, s.11). Art ı k konuttan sonra ikinci gayrimenkul 
yatırı m ı  olarak arsa, tarla ve i şyeri ön plana ç ı km ış tı r. Genellikle ara yat ı r ı m ı  olduk-
ça ilginçtir. Çünkü, alt yap ı s ı  olmayan bir yere ait arsa o yerin alt yap ı ya kavu ş ma-
s ı yla bir veya birkaç y ı l sonra birden değ erlenmektedir. Ayr ı ca, al ı nmış  olan tarlala-
ra imar izni ç ıkmas ıyla çok büyük değ er art ış ları  gözlenmektedir. 

Gayrimenkulün tüketim yat ırı m ı  olmakla birlikte ayn ı  zamanda birde küçük tasar-
ruf sahipleri için bir yat ı rı m arac ı  olma özelliğ i şöyle aç ıklanabilir. 

Gayrimenkul, kiraya vermek suretiyle sabit bir gelir sa ğ lamakla birlikte ayn ı  za-
manda artan talebi kar şı layamayan arz ı n ve devaml ı  artış  gösteren in şaat malzemesi 
fiyatlar ı n ın sonucu değerinin artmas ı yla bir de verimlilik sağ lanmaktad ı r. Gayrimen-
kul kiraya verilmi şse genellikle ayl ı k olan periyodik bir nakdi gelir söz konusudur. 
Değer artışı n ı  gayrimenkulün sahipliğ i devam ettikçe nakde çevirmek mümkün olma-
makla birlikte bir verimliliktir. Gayrimenkul münhas ı r dolay ı s ıyla onu dier yat ı r ım 
araçlar ı ndan ay ıran bir özellik de sahibine güvence vermesidir. Çünkü gayrimenkul 
sahibi bir mülk sahibi olduğunu dü ş ünmekte ve bundan bir haz ve güven duymakta-
dır. 

Gayrimenkulün bu özellikleri; gelir ve verimlilik sa ğ layan bir yat ırı m olduğunu 
dolay ı s ı yla yat ı rı mc ı n ı n devaml ı  ve belirli bir gelir sağ lama ile değer art ışı  sağ lama 
isteklerini karşı lad ığı n ı  ortaya koymaktad ı r. Bunlardan dolay ı  gayrimenkul yat ınm ı  
da küçük tasarruf sahibi yat ırı mc ı lar için bir yat ı rı m arac ı  olarak dü ş ünülmektedir. 

Küçük tasarrufçu yat ı nmlann ı ; yatı rımc ı n ı n şahsi ile ilgili, ekonominin genel du-
rumu ile ilgili ve yatırı m arac ını n özelliğ i ile ilgili faktörler etkiler. Yat ı rı mc ı n ı n 
şahsi ve faktörlerden ekonomik durumun yat ı r ı m eğ ilimlerini etkiledi ğ inden bahsedil-
miş ti. Bu faktörlerden kasdedilen; yat ırı m arac ı n ı n gerektirdi ğ i asgari sermayeye sa-
hip olmaktır. Gayrimenkul yat ırı mları  bu faktör etkisinde incelendi ğ inde; günümüz 
ekonomik şartlar ı yla sağ lanabilecek küçük tasarruflarla olu ş turulacak fonlarla devam-
lı  fiyat art ışı  gösteren gayrimenkul yat ı rı mlar ı n ı  gerçekleş tirmek her tasarrufçu için 
mümkün olmayabilir. Ancak bahsedildi ğ i gibi Türk tasarrufu veya yat ınmc ısı  için 
gayrimenkul yat ı nm ı nın ayrı  bir yeri vard ır. Birçok ihtiyaca cevap vermektedir. 

Gerek piyasalann artan fon ihtiyac ı n ı  karşı lamak gerekse fon arzeden yat ı rı mc ı la-
rın yatı r ımlanndan giderek artan ve de ğ işen beklentilerini karşı layabilmek için yeni 
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yatırım araç ve alanlar ı  geli ş tirilmesi sürecinde tasarruflar ın hacmi yeterli olmasa bi-
le gayrimenkul yat ı rı m ı nda ı srarl ı  yatırı mc ı lar için de değ iş ik yöntemler geli ş tirilmiş -

tir. Bu yöntemler metrekare konut sertifikas ı , Gayri Menkul Yatırı m Ortalcl ıklan ve 

Kooperatifler olarak say ı labilir. Bu yöntemlerle bir yandan konut ihtiyac ı  karşı lama-
ya çalışı lırken bir taraftan da tasarrufçunun beklentilerine cevap verilmeye çal ışı l-
maktadı r. 

III. Gayrimenkul Yat ı r ı m Araçlar ı  

Türkiye'de küçük tasarruf sahiplerinin gayrimenkul yat ır ı mında faydalanabilecek-

leri araç veya yöntemlerden bir tanesi kooperatiflerdir. Ayr ıca, metrekare konut serti-

fikas ı  ve gayrimenkul yat ırı m ortakl ığı  da gayrimenkul yat ı rım araçlar ı  olarak say ı la-

bileceğ inden bu iki yöntemi de aç ıklamakta fayda vard ı r. 

- Metrekare Konut Sertifikas ı : Türk sermaye piyasas ı na 1990 y ı l ı nda yeni bir 
mali araç olarak girmi ş tir. Baş bakanl ık Toplu Konut ve Kamu Ortakl ığı  Idaresi ve 
Kamu Ortakl ığı  İdaresi olarak ayr ı lm ış  durumdad ı r). İ lk uygulamas ı  da İ stanbul Hal-
kal ı  Toplu Konut Sertifikalar ıd ı r. Söz konusu sertifikalar İstanbul Menkul K ı ymetler 
Borsas ında kote edilmi ş  ve arz talebe göre de ğeri tespit edilmi ş tir. (Ceylan, Kork-

maz, 1995, s. 60). 

Metrekare konut sertifikas ı n ı n değeri Toplu Konut İ daresi taraf ı ndan her ay için 

belirlenmektedir. Beklenen getiri in şaat malzemeleri endeksi ve konutlar ın in şaas ı n ı n 

ilerlemesi, alt yap ı ların ı n tamamlanmas ı  sonucu ortaya ç ıkan şerefiye gelir dikkate 
al ınarak hesaplanmaktad ı r. Dolay ı s ıyla metrekare konut sertifikas ından beklenen geti-

ri en az ından inş aat malzemeleri endeksi kadar olmal ı d ır. 

Bahsedilen uygulama şekliyle metrekare konut sertifikas ı  yatırımc ı s ı na gayrimen-

kul değer artış  kazanc ı  sağ lamaktad ır. Çünkü in şaat malzemesi endeksi konutlar ı n 
değerini direkt olarak etkileri Böyle olunca; tasarruflann ın hacmi ba ş l ı  başı na bir 

gayrimenkule yat ı rı m yapmaya yeterli olmayanlar, adeta sözkonusu gayrirnenkulü 
yani konutu metrekare metrekare almaktalar ve ayn ı  zamanda değer artış  getirisinden 
de faydalanarak gayrimenkul yat ırı mı  yapm ış  olmaktad ırlar. Ancak bu yat ırı m, tasar-
ruf tutar ıyla ili şkili olarak belli bir süreçte tamamlanmakta olup, sonuçta yat ı rı mc ı  
baş l ı  başı na bir konut sahibi olma imkan ına da kavu şmaktad ı r. 

Ege Konut Üretim Yap ı  Kooperatifleri Birli ğ i (Ege-Koop) taraf ından yapt ırı lan 

bir ara ş tı rmada; 1995 y ı l ı n ı n ilk onbir ay ı nda inşaat maliyetlerinde %148.6 oran ında 

bir artış  olduğu görülmüş tür (Para, 25 Aral ık, 1994, s.44). In şaat malzemesi fiyatla-
rındaki art ış tan kaynaklanan in şaat maliyeti art ışı  hakk ı nda detayl ı  bilgi ve metrekare 
konut sertifikalan °tamil getirilen hakk ında bilgi vermesi aç ı s ı ndan aşağı daki tablo 
verilmiş tir. 
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Tablo 2: Inşaat Sektörü Ana Girdileri ve Katsay ı lan (KDV hariç) 

Girdiler 
1980 

Fiyatlar ı  
(TL) 

1995 
Fiyatları  

(TL) 

Fiyat 
Değ iş im 

Katsay ıs ı  

Demir Çelik (Yuvarlak demir TL/fon) 36.000 11.287.000 313.5 

Çimento (TL/ton) 3.600 2.000.000 555.6 

Boya (TL/kg) 230 190.000 826.1 

Fayans (TL/1000 adet) 8.500 8.144.000 954.5 

Kereste (1. s ınıf doğ . Çam TL/m3 6 22.500.000 1630.4 

!Inş aat Tuğ las ı  (TL/Adet) 337 2.000 350.9 

M ı c ır (TL/m3) 120 134.000 397.3 

Kuru (TL/m3) 109.000 912.5 

Kaynak: Türkiye Demir-Çelik üreticileri Birliğ i 

- Gayrimenkul Yat ı r ı m Ortakl ı klar. 

Küçük tasarruf sahiplerinin gerek tasarruf hacimlerinin küçük olmas ı ndan gerekse 
yatırı m konusunda yetenekli bilgi ve deneyime sahip olmamalar ından birlikte hareket 
etme gereğ ini duymalar ı  kollektif yat ırı m olgusunu ortaya ç ıkarm ış tı r. Bu olgu ku-
rumsallaş tırı lmış  ve sonuçta belirleyici özelli ğ i kollektif yat ı rı m olgusu olan, birden 
fazla ki ş inin birlikte yatır ım yapt ığı  kollektif yatı rı m kurumlar ı  geliş tirilmiş tir. 

Türk sermaye piyasas ı nda Menkul K ı ymet Yat ı r ı m Fonlar' ve Menkul K ıymet 
Yatınm Ortakl ıklar' olarak uygulanan kollektif yat ı r ı m kurumlar ı na yeni bir uygula-
ma daha getirilmi ş tir. Bu gayrimenkul yat ı rı m ortakl ı kland ı r. 

Genel olarak, yat ı rım ortakl ıklar ı ; sermaye yat ı rı m ı n ı  farkl ı  hisselere da ğı tmas ı  ile 
rizikonun azaltı lmas ı  sonucu küçük tasarruf sahiplerine büyük sermayedarlann sahip 
olduğ u imkan ı  sağ lamay ı  hedefleyen ve küçük tasarruf sahibi yat ı rı mc ı ların (katı l ı m-
c ı lar ın) tek baş ları na sağ layamayacaklar ı  uzmanl ı k sayesinde portföyü risk ve verim-
lilik dengesini kurarak ak ı ll ıca yönetmek imkan ı na sahip kurulu ş lardı r. A.nonim ş ir-
ketler hukukuna göre kurulur, i ş letilirler. Yat ı rı m ortakl ığı n ı n kat ı l ı mc ı ları  ş irketin 
ortakland ır. Katı l ı mc ı lar ş irketin ortaklar ı  gibi oy hakk ı na sahiptir ve yatı rı m ortakl ı -
ğı n ı n yat ı rı m politikas ı  kararlar ı n ı  etkilerler. Yat ı rı m ortakl ı klar ı n ı n anonitn ş irketler-
den tek farkı ; faaliyet alan ıdı r. Yatı r ı m ortakl ı klar ı  sadece portföy i ş letmeciliğ i yap-
mak için kurulabilirler. 
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Aç ıklanmaya çal ışı lan yatırı m ortakl ığı  teorisi çerçevesinde kurulan gayrimenkul 
yatır ı m ortakl ıklar ı ; hisseleri arac ı lığı  ile toplad ığı  fonlar ı , gayrimenkul yat ırı m ve iş -
letmelerine kayd ırarak olu ş turacağı  portföyü, profesyonel yönetimlere i ş leterek port-
föyün değerini maksimize etmek amac ıyla, portföydcki gayrimenkullerin al ı m-satı m ı  
ve kiraya verilmesi fonksiyonlar ın ı  yerine getiren kollektif yat ı rım kurumlar ıdır. Kü-
çük tasarruf sahipleri gayrimenkul yat ı r ım ortakl ı klanna ortak olmak suretiyle sadece 
gayrimenkul yat ırı m ı yla oluş turulan portföyün getirisinden; de ğer art ışı  ve kâr pay ı  
şeklinde faydalanmaktad ı rlar (Ramsey ve Henderson, 1991, s.891). Gayrimenkul ya-
tırım ortald ı klan kay ı tl ı  sermaye esas ına göre kurulduklan için; ba ş lang ıç sermaye-
siyle kay ı tl ı  sermayesi aras ı ndaki artış lar ı  genel kurul karar ı na gerek olmadan yöne-
tim kurulu karar ıyla sermayelerini art ı rarak, bu sermayeyi sermaye piyasas ı  kurulu 
şartları na göre halka arz edip, gerekli kayna ğı  toplayabilmcktedirler. Dolay ı s ı yla 
Gayrimenkul Yatı r ı m Ortakl ıklar', küçük tasarruf sahiplerine her zaman yat ı rımda 
bulunma imkan ı n ı  da vermektedir. 

Türk Sermaye Piyasas ında Gayrimenkul Yat ı rı m Ortakl ıklann ın yasal çerçevesi 
haz ırlan ı p yürürlüğe girdi. Bu alanda Türkiye Emlak Bankas ı  500 milyar Türk Liras ı  
sermayeli, Türkiye Vak ı flar Bankas ı  da 250 milyar Türk Liras ı  sermayeli Gayrimen-
kul Yat ı rı m Ortakl ığı  Ş irketi kurmak için Sermaye Piyasas ı  Kurumundan izin alm ış  
olup (Para, 12 Kas ı m 1985, s.58) Türkiye Vak ı flar Bankas ı  gayrimenkul yat ı rım or-
taklığı  için sermaye piyasas ı  kurulundan uygunluk belgesini ald ı . Ş irketin hisse se-
netleri alt ı  ay içinde halka arz edilecektir (Yeniyüzy ı l, 6 Ocak 1995). 

Yatınmlarından beklentileri gereğ i sağ lad ığı  ekonomik fayda veya di ğ er avantaj-
lar►  için gayrimenkule yat ı rı m yapmak isteyen ancak tasarruflann hacmi buna imkan 
vermeyen küçük tasarruf sahipleri, halka arz ı n baş lamas ı yla birlikte gayrimenkul ya-
tı rım ortakl ığı  ş irketlerine senetlerini alarak beklentilerine ula şabileceklerdir. Bu ne-
denle gayrimenkul yat ı r ı m ortakl ıklar ı  da bir gayrimenkul yat ı rı m arac ı  olarak düşü-
nülebilir. 

- Kooperatifler 

Kooperatif kavram ın ı n değ iş ik zamanlarda de ğ iş ik tan ı m ı  yap ı lm ış  olmakla birlik-
te; üretim, tüketim, kredi ve mesken temini gibi ba ş l ı ca ekonomik ihtiyaçlann tatmi-
ni gayesiyle kendi arzu ve iradeleriyle biraraya gelen, bu ihtiyaçlar ı n ı  maliyet fiyatı -
na kar şı lamak üzere ekonomik güçlerini biraraya getirerek bir i şyeri ve iş letme 
meydana getiren insanlar ın birleşme teşebbüsüne kooperatif denir (F ındıkoğ lu, 1967, 
s.119, Mülayim, 1995, s.60). 

Tan ı mdan hareketle kooperatifler a şağı daki gibi bir s ı n ı fland ı rmaya tabi tutulabi-
lirler (Mülayim, 1995). 

1. Tar ımsal Kooperatifler 

- Tar ı m Al ı m Kooperatifleri 
- Tarım Kredi Kooperatifleri 
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- Tar ı m Sigorta Kooperatifleri 

- Tar ı m Satış  Kooperatifleri 
- Tarı m Iş letme Kooperatifleri 

- Arazi Kullanma Kooperatifleri 
- Tarı m Hizmet Kooperatifleri 

- Köy Kalk ınma Kooperatifleri 

- Toprak Reformu Kooperatifleri 

- 2. Tar ı m D ışı  Kooperatifler 

- Tüketim Kooperatifleri 

- Konut Kooperatifleri 

- Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri 

- Tar ı m Dışı  Hizmet Kooperatifleri 

* Küçük Sanat Kooperatifleri 

* Taşı ma Kooperatifleri 

* Iş yeri Yap ı  Kooperatifleri 

* Turizm Kooperatifleri 
* Işçi Kooperatifleri gibi. 

Kooperatifin tan ı m ı na ve s ı n ı fland ı rmas ı na bak ı ld ığı nda; gayrimenkul yat ı rı m ara-
c ı  olarak konut kooperatifleri sözkonusu olmaktad ı r. I ş yeri yap ı  kooperatiflerinin 
amac ı  küçük sanayi siteleri yani gayrimenkul in şas ı  olmakla beraber çal ış mam ı z sa-
dece konut yatı rı m' ile s ı n ırland ı rı lm ış  olduğ undan; konut kooperatifleri esas al ı na-
caktır. Dolay ı sı yla konut kooperatiflerini aç ıklamakta fayda vard ır. 

Konut kooperatifleri; konut sahibi olmak isteyen, ancak tasarruflar ı  yeterli olma-
yan dar ve orta gelirli ki ş ilerin, konut ihtiyaçlar ı n ı  olabildi ğ ince ucuz bir fiyata (ma-
liyetine) kar şı lamak amac ı yla kurduklar ı  bir kooperatiftir. Bu kooperatifler da ğı n ı k 
ve küçük tasarruflar ı  bir araya toplayarak bir yandan ortaklar ın aktif giri ş im ve yatı -
nm ı n ı  sağ larken diğ er yandan kamusal yada kurumsal tasarruflardan da faydalanarak 
konut üretme veya konut sa ğ lama faaliyeti gösterirler. 

Konut kooperatifleri fonksiyonlar ı  aç ı s ı ndan üçe ayr ı l ı rlar; 

a) Tasarruf niteliğ inde olanlar; Bunlar, üyelerinin küçük tasarruflar ı n ı  toplar ve 
sonra onlara konut kredisi olarak dağı t ı rlar. 

b) Üyelerine kendileri konut yapan veya ba şkaları na yapt ıranlar, 

c) Yaptınlm ış  bulunan konutların bak ı m ve yönetimini üstlenenler. 

Konut kooperatifleri yap ı lan veya yapt ı r ı lan konutlar ın mülkiyeti bak ı m ı ndan da 
ikiye ayr ı l ı rlar; 
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a) Yap ı lan konutlar ı n mülkiyetini üyelerine devredenler, 

b) Yap ı lan konutlar ı n mülkiyetini üyelerini devretrneyip üyelerine ayncal ıkl ı  kira-
c ı  iş lemi yapanlar (Özçelik, Kar ınca 1994, s.10). 

Türkiye'de konut kooperatifleri genel olarak üyelerine konut yapan veya yapt ı ran 
ve yap ı lan konutlar ın mülkiyetini ortaklara devretme esas ı na dayanmaktad ı r. Bu 
esastan hareketle konut kooperatiflerinin kurulma ve i ş letilme amaçlar ına da bak ı ldı -
ğı nda; hedef küçük tasarruf sahibini maliyetin konut sahibi yapmakt ır. Dolay ısı yla 
tasarruflann ın tutan müstakil bir konuta sahip olmaya yeterli olmayanlara, parça par-
ça küçük tasarruflarla tamamlanabilecek, belli bir periyodda konuta sahip olma im-
kan ı  veren konut kooperatifleri gayrimenkul yat ı rı m ı  için bir araç olarak dü ş ünülebi-
lir. 

Küçük tasarruf sahipleri kooperatifler arac ı lığı yla gayrimenkul yat ırı m ı  yaparken 
ayn ı  zamanda yat ınm ın gerektirdiğ i bilgi ve deneyime sahip olamaman ı n getireceğ i 
riskten de kurtulmaktad ırlar. 

Kooperatifler arac ı lığı yla gayrimenkul yatı r ı m ı  Türkiye'de gayet yayg ı n olup de-
vamlı  bir gelişme de göstermektedir. Ş öyleki; ilk konut kooperatifi 1934 y ı l ı nda 150 
ortakla kurulmu ş  iken, h ızlı  bir geli şme göstermi ş  ve aşağı daki sonuçlara ula ş mış tı r. 

Tablo 3: Türkiye'de Y ı llar itibariyle Konut Kooperatifi ve Ortak Say ı sı  

Y ı lar Konut Koop. Say ıs ı  Ortak Say ı s ı  

1962 1848 

1964 2214 - 

1966 2103 - 

1984 19.627 250.000 

1986 27.785 400.000 

1993 28.150 1.467.583 

Kaynak: 1) Enis ÖKSÜZ "Türkiye'de Konut Kooperatifleri ve Toplu Konut Kanunu Uygulama Sonuçlar ı ", XII. Milletlerara 
sı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Ankara 15-17 Aral ık 1987, Tebliğ ler, TKK Yaymlan Na: 67, s.1 86. 

2) Z. Gökalp, Mülayim, Kooperatifçilik, 2. Bask ı , Yetkin Yay ınları , Ankara, 1995, s.460. 

Ayr ıca, konut kooperatiflerinin konut pazar ı  içindeki pay ın ın 1980 y ı l ı nda %10 
iken, 1990 yı lı nda %50'lere yakla şmas ıda (Mülayim, 1995, s.460) gayrimenkul yal ı -
nm ında kooperatiflerin boyutunun bir göstergesidir. Ayn ı  zamanda konut kooperatif-
leri Türkiye'deki mevcut 43.707 adet birim kooperatifin de %65'ini olu ş turmaktadır 
(Özçelik, Eylül, 1994, s.11). 

27 

pe
cy

a



 

SAYI: 111 KOOPERATIFÇILIK OCAK-Ş UBAT-MART '96 

 

IV. SONUÇ 

Sahibine değ er artışı , mülk sahibi olma hazz ı  ve güveni, bar ınma ihtiyac ı nı  gider-
me, kiraya verilmi ş se dönemsel gelir getirme imkânlann ı  sağ layan gayrimenkuller; 
dış  etmenlerden en az etkilenme, di ğer yat ı r ı m araçlar ı  gibi düş üş  yaratmama, en dü-
ş ük riskli yatı rım ve sahibine değ i ş ik faydalar sa ğ lama özellikleriyle küçük tasarruf 
sahiplerinin özellikle de sa ğ lamc ı  yat ır ı mc ı ları n klasik yat ı rı m arac ıd ı r. 

Gayrimenkul yatı r ı m ı n ı n herhangi bir gayrimenkul ün sat ı n al ınmas ıyla gerçekle ş -
tirilmesi mümkündür. Ancak bazen küçük tasam ı f sahiplerinin tasarruflar ı n ın hacmi 
bir gayrimenkulü sat ı n almaya yeterli olmayabilir. Bu durumdaki küçük tasarruf sa-
hiplerinin menkul k ı ymet baz ı nda gayrimenkullere yat ı r ı m ı nı  sağ layacak metrekare 
konut sertifikas ı  ve gayrimenkul yatı r ı m ortakl ı kları  enstrümanlar ı  geli ş tirilmiş tir. Ta-
sarruflar ı n ı n hacmi bir gayrimenkulü sat ı n almaya yetecek kadar olmayan küçük ta-
sarruf sahipleri için bir di ğer araç da kooperatiflerdir. 

Bir gayrimenkul türü olan konut için konut kooperatiflerine üye (ortak) olunmas ı  
suretiyle konut yat ı r ı m ı  yap ı labilir. Bu şekilde kooperatif arac ı lığı yla bir gayrimenkul 
yat ırı m ı  gerçekle ş tirmi ş  olur. Belli bir periyod dahilinde yat ı rı m tamamlan ı r. Küçük 
tasarruf sahibi yat ı nmc ı  da gayrimenkulünün sahibi olur. Ancak kooperatife üye ol-
mak yoluyla yap ı lan yat ı rı mda diğer yat ı rı m araçlar ı nda olduğu gibi bir tak ı m riskler 
taşı r. Bu risklerden kaç ı nabilmek için; üye olmadan önce, üye olunacak kooperatifin 
bir birli ğe üye olup olmad ığı n ın, o birliğ in de bir üst birli ğe üye olup olmad ığı nı n 
ara ş t ır ı lmas ı  gerekir ve bu araş tı rmalardan olumlu sonuç al ı n ıp üye olduktan sonra 
kooperatif genel kurullar ı nda dikkatle izlenmesi gerekir. 
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YETIŞ TIRICI BİRLİKLERİ  VE 
MERKEZ BIRLIĞ ININ AMACI, 
KURULUŞ U, ÇALIŞ MA ALANI 

VE ORGANLARI 

Ar ş . Gör. Kast ın ŞAHİN * 	Dr. Aykut GÜL ** 

1. Giriş  

Gelişmiş  ülkelerde hayvanc ı l ık sektörü; kooperatifler, çiftçi birlikleri, yeti ş tirici bir-
likleri, yetiş tirme dernekleri gibi çe ş itli örgütlenme biçimlerinden yararlanarak sorunla-
nn ı  çözmüş lerdir (Koçtürk ve Cebeci, 1995). Ülkemizde hayvanc ı l ık alan ında sorunla-
nn çözümü, bu alandaki üreticilerin örgüdenmesiyle mümkün görülmektedir. Mesleki 
amaçl ı  olarak kurulan ve ayn ı  zamanda ekonomik amac ıda bulunan bu organizasyon tü-
rü, bask ı  grupları  olarak etkili olabilecek ve sorunlar ı nı  daha üst platformlara ta şı ma im-
kan ı  da bulabilecektir (Ş ahin ve Gül, 1995). 

Tarım ın ayrı lmaz bir parças ı  olan hayvanc ı l ık, Türkiye ekonomisi aç ısından büyük 
bir önem ta şı maktad ır. Hayvanc ı l ık, sorunlar yuma ğı  haline gelmi ş  ve her geçen gün da-
ha da karmaşı k bir yap ıya dönüşen bir aland ır. Bu sorunlar ı n en önemlisi, belki de üreti-
cilerin örgütsüzlü ğ üdür. Buradan hareketle hayvanc ı l ık sektörünün kendi sorunlar ını  çö-
zebilmesi ve ülke ekonomisine yapt ığı  katk ı y ı  art ı rabilmesi için öncelikle örgütlenme 
sorununu çözmesi gerekecektir. Ülkemizde hayvanc ı lık kesimi tam manas ı yla örgütle-
nememi ş tir. Hayvanc ı l ık kesimindeki örgütlenme yetersizli ğ i sonucu, ulusal ekonomi-
den aldığı  pay da oransal olarak azalma e ğ ilimine girmi ş tir. Süt ve süt mamülleri fiyat-
ların ın son yı larda artış ları  dikkate al ındığı nda, bu artış lann esas ula şmas ı  gereken yer 
olan üreticilere yans ımadığı  görülmektedir. Bu olumsuz durumu ortadan kald ırmak için 
hayvanc ı lığı  geliş tirecek çe ş itli destekleme politikalar ı  da uygulamaya konulmaktad ır. 
Uzun süren çal ış malar sonucu, son zamanlarda Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  yetiş tirci 
birliklerinin kurulmas ına önem vermi ş tir. 

* Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Tanm Ekonomisi Bölümü. 
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07.06.1926 tarihli ve 904 say ı lı  "Islah Hayvanat Kanununun" baz ı  maddelerinin de-
ğ iş tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 28.02.1995 tarih ve 4084 say ı lı  
kanunun Ek l'inci maddesi, 8 Mart 1995 tarih ve 22221 say ı lı  Resmi Gazetede yay ın-
lanm ış t ır (Anonymous, 1995/a). Ülkemizde y ı llard ı r düş ünülen Yeti ş tirici Birlikleri ku-
rulması  için yap ı lan bu yasal düzenlemeyle, Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı  tarafından 
Yeti ş tirci Birlikleri ile ilgili olarak tüzük ve anasözle şme çal ış maları  baş latı lmış  ve 
"Türkiye Dam ızl ık Süt S ığı n Birliğ i Hizmetleri Hakk ı nda Yönetmelik" 9.08.1995 tarih 
vye 22369 sayı l ı  Resmi Gazetede yay ı nlanm ış tı r (Anonymous, 1995/b). 

Bu çal ış madaki değerlendirmeler, tüzük ve anasözle şme ile ilgili olarak yap ı lan son 
düzenlemelere göre ele al ın ıp incelenmi ş tir. 

2. Yetiş tirici Birliklerinin Amaçlar ı  
Yeti ş tiricilerin kendi aralar ında teşkilatlanarak üstün verimli hayvanlar yeti ş tirilmesi 

amac ı  ile; 

a) Yerli ve yurt d ışı ndan ithal edilen ırkları n genetik potansiyellerinin geli ş tirilmesi, 

b) Verim düzeylerinin art ırı lmas ı , bunların soykütük ve verim kay ı tları n ı n tutulmas ı , 

c) Hayvanlarla ilgili sağ lık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta i ş lemlerinin yap ı l-
mas ı , 

d) Birlik üyelerine eğ itim hizmetinin verilmesi, 

e) Üyelerin ihtiyaç duyduklar ı  girdileri temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt 
dışı  pa7arlamas ını  yapmak. 

f) Üretim maliyetlerinin dü şürülmesi ve ürünlerinin de ğ erlendirilmesi için gerekli te-
sislerin kurulmas ı  ve iş letilmesi ile, 

g) Tarım ve Köyi ş leri Bakanl ığı nca belirlenecek her türlü hayvan ıslah ı  çal ış maları -
na ilişkin esas ve usuller, tabii ve suni tohumlama ve embriyo transferi uygulama usulle-
ri ile kanunun uygulanmas ına ilişkin diğer hususlann yerine getirilmesi, birli ğ in temel 
amaçlar ındand ır. 

3. Yetiş tirici Birliklerinin Çal ış ma ve Hizmet Alanlar ı  

a) Üyeler aras ında dayan ış may ı  sağ lamak, 

b) Üyelerin mesleki eğ itimlerini sağ lamak, bilgi ve becerilerini art ırmak, bunun için 
kurs ve seminer gibi faaliyetler düzenlemek, göze ve kula ğ a hitap eden yay ın araçlar ı  
üretmek ve da ğı tmak, her türlü bas ı l ı  yay ın ve haberle şmeyi sağ lamak, 

c) Soykütüğ ü ve suni tohumlama faaliyetlerini yürütmek, 

d) Üyelerin hayvanlanna sağ l ık hizmetlerini gerçekle ş tirmek, ihtiyaçları  olan aşı , se-
rum ve ilaç gibi girdileri sağ lamak ve dağı tmak, 

e) Yeti ş tiricilerin dam ızl ık hayvan, alet ve ekipman, k .aba yem, kesif yem, yem to-
humları  ve sair girdi ihtiyaçlar ını  sağ lamak ve dağı tmak, 
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f) Yurt içinden veya gerekli hallerde yurt d ışı ndan döl kontrolü yap ı lmış  boğa sper-
maları  veya boğa kullanarak milli soykütüğ ü hizmetleri ile bütünleşen, bir suni tohumla-
ma organizasyonu kurmak ve bunun için gerekli kadro ve ekipleri olu ş turmak, gerekli 
hallerde sperma üretim laboratuvarlar ı  kurmak, bu konulardaki bilgileri yeti ş tiricilere 
duyurmak, istifadelerine imkan veren sistemi geli ş tirmek ve bu konularda kurslar dü-
Zenlemek, 

g) Hayvanların bak ım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri al-
mak veya ald ı rmak. 

h) Soykütüğ üne kay ı tl ı  hayvanların satışı n ı  organize etmek, bunun için fuar, sergi, 
panay ırlar ve yarış ma günleri tertiplemek, ödüller vermek, yeti ş tirilen ırkların halka ta-
n ı tım ın' yapmak, üreticilere duyurmak, 

ı) Yeti ş tiricilerin ürünlerinin değer fiyata satışı n ı  sağ layacak borsa, board ve benzeri 
pazarlama organizasyonlar ı  kurmak, 

j) Yetiş tiricilerin ihtiyaçlar ına yönelik iş  ve iş lemleri yapmak, 

k) Hayvan ve hayvanc ı l ık iş letmelerine yönelik her türlü sigorta i ş lemlerini yapmak 
veya yapt ırmak, 

1) Kredi temini konusunda yeti ş tiricilere yard ı mc ı  olmak, 

m) Süt sığı rc ı lığı  konusunda ihtiyaç duyulan ara ş t ırmaları  yapmak veya yapt ı rrnak, 

n) Hayvanc ı lığı n geli şmesi için gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak ve i ş letmek. 

4. Yetiş tirici Birliklerinin Kuruluşu 

Bir Birliğ in kurulabilmesi için, ayn ı  saf ırktan en az be ş  baş  ineğ i bulunan ve yine en 
az yedi yeti ş tirici kiş inin, bulunduklar ı  yerdeki Tarı m ve Köyiş leri Bakanl ığı na bağ lı  
Tarım 11 Müdürlüğ üne başvurmaları  gerekmektedir. Baş vurunun kabul edilmesiyle ye-
tiş tirici birlikleri kurulur. Kurulu ş  iznini alan birlik, yetiş tirici birliğ inin anasözle şmesi-
nin bir özetini Ticaret Sicili gazetesinde yay ınlatarak, üç ay içerisinde en az 25 üye ile 
genel kurulunu yapar. Birlik yukar ıda belirtilen amaçlar ı  doğ rultusunda faaliyetlerine 
baş lam ış  olur. Bir ilde ayn ı  ırktan birden fazla yeti ş tirici birliğ i kurulamaz. Birliklerin 
en az kurucu üye say ı s ı  7 olup, üst s ın ır yoktur. Yeti ş tirci birlikleri asil üyeler, temsilci 
üyeler ve fahri üyelerden olu şmaktadır. 

a) Asil Üyeler: Dam ızl ık hayvan yeti ş tiren ve hayvansal üretim yapan, özel ve tüzel 
kiş i ve kuruluş  temsilcilerinden olu şur. 

b) Temsilci Üyeler : Yeti ş tiricilere hizmet götüren Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı , Zi-
raat Bankas ı , Ziraat Odas ı , özel Idare temsilcileri ile, Birli ğ in kurulduğu ilde bulunan 
Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri temsilcileri gibi kamu ve özel sektör kurulu ş  temsilci-
leridir. 

c) Fahri Üyeler; Hayvanc ı lık sektörüne hizmet veren ki ş i ve kuruluş  temsilcileridir. 
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4.1. Yetiş tirici Birliklerine Üyelik Ş artlar ı  

Aşağı daki niteliklere haiz gerçek ve tüzel ki ş iler birliğe üye olabilirler. 

a) Birliğ in kurulduğ u il hudutlan içerisinde i ş letmesi olmak, 

b) Fiilen hayvan yeti ş tiriciliğ i faaliyetinde bulunmak. 

c) Ayn ı  saf ırktan en az 5 ba ş  ineğe sahip olmak ve bu hususu Tarım Il Müdürlüğün-
den al ı nacak bir belge ile belgelendirmek. 

5. Yetiş tirici Birliklerinin Organlar ı  

Yeti ş tirici birliklerinin organlar ı ; 

a) Birlik Genel Kurulu, 

b) Birlik Yönetim Kurulu 

c) Birlik Denetleme Kurulundan olu ş ur. 

5.1. Birlik Genel Kurulu 

Birlik Genel Kurulu birli ğ i meydana getiren yeti ş tirici üyeler, temsilci üyeler ve fah-
ri üyelerden olu şan yetkili karar organ ıd ır. Birlik Genel Kuruluna, birliğe genel kurul ta-
rihinden en az üç ay önce üye olan yeti ş tiriciler kat ı labilir. Temsilci ve fahri üyelerde bu 
şart aranmaz. Genel Kurula kat ı lan her üyenin bir oy hakk ı  vard ır. Temsilci ve fahri 
üyelerin oy hakk ı  yoktur. Bizzat yeti ş tiricilik yapan tüzel ki ş ilikler 2 üye ile temsil edi-
lir, ancak bir temsilcinin oy kullanma hakk ı  vard ı r. 

5.1.1. Birlik Genel Kurulunun Devredilmeyen Görevleri 

Genel Kurul, yetkilerinden aşağı da belirtilen görevleri devir ve/veya terk edemez: 

a) Ana sözleşmeyi değ i ş tirmek, 

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyelerini seçmek, 

c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulunu gerekti ğ inde ibra veya 
azletmek, 

d) Gayri menkul al ı m ve satım ında takip edilecek usul ile, al ınacak gayri menkulün 
niteliğ ini, yerini ve azami fiyat ı n ı , satılacak gayri menkulün asgari fiyat ını  belirlemek, 

e) Imalat ve in şaat iş lerinin yaptınlma usul ve esaslanm belirlemek, 

f) Merkez Birli ğ in oluş turulmas ı  için gönderilecek temsilcileri seçmek. 

5.1.2. Birlik Genel Kurulunun Görevleri 

Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlard ır; 

a) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu seçer, 

b) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet kararlar ın ı  ibra veya red eder, 
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c) Bilanço (gelir-gider fark ı) hesapları  ve y ı ll ık çal ış ma raporlan hakkında karar al-
mak ve bu konuda yönetim kuruluna tam yetki vermek, 

d)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile gere ğ inde tasfiye kurulu ve üyeler taraf ın-
dan yap ılan teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin i ş  program ına 
al ı nmas ı na ve uygulanmas ına karar vermek. 

e) Yönetim kurulu üyelerini ve Denetleme Kurulu üyelerini gerekti ğ inde hesap tet-
kik komisyonu ve tasfiye kurulunu seçmek ve hizmetini tamamlayan kurullar ı  ibra et-
mek veya etmemek, 

t) Gerektiğ i takdirde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kumlu üyeleri ile tasfiye kurulu 
üyelerinin i ş lerine son vermek, 

g)Birlik ana sözleşmesinde yap ılacak değ iş iklikleri kararla ş tı rmak, 

h)Birliğ in başka bir birlikle i şbirliğ i yapmas ına karar vermek, 

ı) Amaç ile ilgili kurulu ş lara iş tirake karar vermek ve kat ı lma paylann ı  belli etmek, 

j) Gayri menkul al ım ında ve satı m ında takip edilecek usul ile al ı nacak gayri menku-
lün niteliğ ini, yerini ve azami fiyat ını , satı lacak gayri menkulerin asgari fiyat ı n ı  belirle-
mek, 

k)Üyelerin ihtiyaçlar ı  ile ilgili araç, gereç ve demirba ş lar ile üretim maddelerinin te-
mini hususunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

I) Üyelere birlik arac ı lığı  ile sağ lanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve mikta-
rın ı  tesbit etmek ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek, 

m)Imalat ve inşaat iş lerinin yaptınlma usul ve esaslann ı  belirlemek, 

n)Yönetim Kurulunun haz ırlam ış  olduğ u iş  program ı n ı  ve yeni bütçeyi onaylamak, 

o)Bürolar, al ı m ve satı m merkezleri açmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

p) Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğ ine yatırı m ve geli ş tirme fonunu k ısmen 
veya tamamen devri konusunda karar vermek, 

r) Yönetim Kurulu taraf ından yapı lan üyelikten ç ıkarma teklifleri hakk ında karar 
vermek, 

s) Merkez Birliğ ine iki kiş iden az olmamak üzere ve üye say ısı nın 1/20'si oran ı nda 
temsilci seçmek, 

ş) Üyelerin müş terek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi d ışı nda 
olan her konuda karar vermek, 

t) Yönetim kurulu üyelerine ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakk ı  
ile yolluklan belirlemek, aynca personelin kadro ve ücretleri ile yolluklann ı  tesbit et-
mek, 
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u) Banka ve Kamu Kurulu ş larından temin edilecek kredi ve yard ı mlar ile gerçekle ş -
tirilecek yatınmlann yap ı lması  ve bu konuda üyelerle birlikte müteselsilen borçlanmaya 
karar vermek. 

v) Tetkiki yapılacak canl ı  ve cans ız demirbaş lann terki konusunda karar almak ve 
yetki vermek, 

y) Yönetim kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik 
ve sağ l ık hizmetleriyle ilgili ödentiler ile aidat ve kat ı l ı m paylann ı  her y ı lın Aral ık ay ın-

da belirleyerek Merkez Birliğ ine iletmek, 

z) Merkez Birliğ ince gönderilen talimatlar ı  görü şmek ve Yönetim Kuruluna uygula-

ma yetkisi vermek. 

5.2 Birlik Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu, kanun, ilgili yönetmelik ve an asözle şme hükümleri içinde birliğ in 
kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organ ıd ır. Birlik Yönetim Kurulu 2 
yıl için birlik genel kurulu taraf ından seçilen 7 asil üye ile yeti ş tirici üyelerden seçilecek 
5 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple yetkili temsilcilerin kendi tüzel ki ş iliğ inde-
ki temsilciliğ inin sona ermesi halinde o tüzel ki ş iliğ in birlik yönetim kurulundaki üyeli-
ğ i devam eder. Yeni seçilen temsilci ayr ı lan temsilcinin görevini devam ettirmek üzere 
tüzel kiş iliğ inden yaz ı  getirir. Yönetim kurulundan aynlan üyelerin tekrar seçilme hakk ı  
vard ır. 

5.2.1. Birlik Yönetim Kurulu Üyelik Ş artlar ı  

Yönetim Kurulu üyeliğ ine seçilmek için; 

a)Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı  olmak, 

b) Türk ceza kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rü şvet, görevi suistimal, sehtekar-
l ık, hı rs ızl ık,doland ınc ı lık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve devletin şahsiyetine iş lenen 
suçlardan mahkum olmamak, 

c) Birbiriyle üçüncü dereceye kadar (3. derece dahil) akraba olmamak 

d) Aralarında her hangi bir iş  ortakl ığı  bulunmamak, 

e) Hacir altında bulunmamak, 

g) En az ilkokul mezunu olmak şartları  aran ır. 

Üyelik şartları  denetleme kurulu taraf ından ara ş t ırı l ır. Bu şartları  ta şı mad ıklan halde 
seçilenler ile sonradan bu şartları  kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son ve-
rilir. Genel kurulda en çok oy alanlar yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmi ş  
olurlar. Oylar e ş it olursa kuraya ba şvurulur. Yönetim kurulundan ayr ı lan bir üyenin ye-
rine yedek üyelerden en fazla oy alan üye s ı ras ına göre biri geçer. 
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5.2.2. Birlik Yönetim Kurulu iş  Bölümü ve Çal ış ma Ş ekli 

Birlik yönetim kumlu kendi aralar ı nda bir başkan, bir ba şkan vekili ve bir muhasip 
seçer. Diğ erleri ise üye s ı fat ı n ı  al ır. Ayn ı  toplantı da yönetim kurulunun yapacağı  mutad 
toplant ı  tarihlerini ve yerini belirler. Yönetim kurulu kararlar ı  çoğ unlukla al ı n ır. Oyların 
eş it olmas ı  durumunda görü şme konusu red edilmiş  sayı l ır. Yönetim kurulundan üyeler 
vekalet veya temsil yolu ile oy kullanamazlar. mazeretsiz olarak üç toplant ı ya kat ı lma-
yan üye istifa etmi ş  say ı l ır. Al ınan karara kar şı  görü ş  bildirenler veya çekimser kalanlar 
muhalefet sebeplerini karar ı n altına yazarak imzalamak zorundad ırlar. Yönetim kurulu 
üyeleri her zaman üyelikten ayr ı labilirler. Ancak çekilen üyenin i ş  gördüğ ü zamana ait 
sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklar ın ı n öğ renildiğ i tarihten itibaren 5 y ı l 
süre içerisinde aleyhinde tazminat davas ı  aç ı labilir. 

Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedekler istifa eden üye-
lerin yerini dolduramad ığı  takdirde; olağ anüstü genel kurul toplant ı s ına gidilerek yeni-
den yönetim kurulu üyeleri seçilir. Yönetim kurulundan istifa eden bir üyenin yerine ge-
çecek yedek üye yok ise yönetim kurulu birlik üyeleri aras ı ndan birinin yönetim kurulu 
üyeliğ ine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onay ına sunar. Görevi son bu-
lan eski yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden ba ş layarak bir hafta 
içinde görevini devretmek zorundad ır. 

5.2.3.Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri 

Yönetim kurulunun görevleri ş unlard ı r. 

a) Birlik yönetim kurulu yasa, yönetmelik ve an asözle ş mede belirtilen görevleri yü-
rütmekte görevlidir. 

b) Bu amaçla iki ayda bir defa mudat tüoplant ı  yapar, ancak gerek duyulmas ı  halin-
de toplantı  say ı s ı  artı rı labilir. 

c) Birlik bütçesini haz ırlar, birliğ in her türlü faaliyet ve kay ı t iş lerini yürütür. 

d) Soykütüğ ü iş lerini ve verim kontrollerini yapt ı rır ve takip eder. 

e) İki y ı lda bir birlik genel kurulunu toplant ı ya çağı rır. Çal ış maları n ı  rapor halinde 
genel kurula sunar. Gerekti ğ inde genel kurulu ola ğ anüstü toplant ıya çağı rı r. 

t) Genel kurulca verilen görevleri yapar. Sonuç hakk ı nda genel kurula bilgi verir. 

g) Yetiş tirici eğ itimlerini yapar, seminerler düzenler, yeti ş tirme, bak ı m, besleme, sü-
rü idaresi gibi konularda yay ınlar yapar. 

h) En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlar ı na ilişkin pazar haberlerini üyelerine 
duyurur. 

ı) Modern hayvanc ı l ık i ş letmeleri kurmak isteyenlere proje temin eder. 

j) Üyelerine kredi sa ğ lar. 

k) Personelin atama, tayin ve özlük i ş lerini yürütür. 
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1) Mevcut bütçe dahilinde gerekli harcamalar ı  yasalar ına göre yapar. 

m) Üyelerinin ürünlerine pazar bulur, ihtiyaçlar ı n ı  karşı lamaya çal ışı r. 

n) Potansiyeli olan merkezlerde birlik bürosu kurulmas ı  konusunu inceler, uygun gö-
rülenlerin kurulmas ı n ı  genel kurula teklif eder. 

o) Birlik idari ve Mali I ş ler Ş ube Müdürlüğ ü faaliyetlerini düzenler ve yönetir. 

p) Birlik Teknik ve Sağ l ık I ş leri Ş ube Müdürlüklerinin faaliyetlerini düzenler ve yö-
netir. 

r) Birliğ in paras ı , menkul ve gayri menkul bütün varl ıkların ı  gereğ i gibi kullanmak, 
iş letmek ve korumak için çal ışı r. 

s) Kanunlara ayk ı rı  olarak al ı nan genel kurul kararlar ı  aleyhine iptal davas ı  açar. 

ş ) Genel kurulca uygulanmas ı na karar verilen Tar ı m ve Köyiş leri Bakanl ığı nca des-
teklenecek yat ırım projelerini haz ı rlatarak bakanl ığı n onay ı na sunar. 

t) Birliğ in aczi halinde genel kurulu toplant ıya davetle gerekli mercilere haber verir. 

u) Eski yönetim kurulu üyeleri ile birlik memurlar ı n ın sonradan tespit edilen yolsuz-
luklannı  ilgili mercilere haber verir. 

ü) Denetim amac ı  ile denetleme kurulunun talebi halinde, birliğ e ait her türlü defter 
ve belgeleri verir. 

v) Tarım ve Köyi ş leri Bakanl ığı nca ve merkez birli ğ ince yapt ı nlacak denetim neti-
cesi verilecek talimatlara uyar. 

y) Birliğ in iş lerinin görülmesinde basiretli bir i şadam ı  gibi hareket eder. 

z) Kamu kurulu ş ları , banka ve diğ er kurulu ş lardan kredi al ı r. 

5.3. Birlik Denetleme Kurulu 

Birlik Denetleme Kurulu, Genel kurul nam ına Birliğ in bütün i ş lem ve hesaplar ı n ı  in-
celer. Birlik denetleme kurulu 2 y ı l için genel kurulca seçilen 5 asil üye ile yeti ş tirici 
üyeler aras ından seçilecek 3 yedek üyeden olu ş ur. 

5.3.1. Birlik Denetleme Kurulu Üyelik Ş artlar ı  

Denetleme kurulu üyeliğ ine seçilmek için; 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı  olmak. 

b) Türk ceza kanunundaki zimmet, ihtilâs, irtikap, rü şvet, görevi suistimal, sahtekar-
l ı k, h ı rs ı zlık, dolandı nc ı l ı k, hileli iflas, emniyeti suistimal ve devletin ş ahsiyetine i ş le-
nen suçlardan mahkum olmamak. 

c) Birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (3. derece dahil) 
kan ve s ı hri akraba olmamak. 
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d) Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denet-
leme kurulu üyeliğ ine seçilemezler. 

e) Görev kusurlar ı ndan veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü yönetim kurulu ve de-
netleme kurulu üyeli ğ inden uzakla ş tınlanlar tekkar denetleme kurulu üyeli ğ ine getiril-
mezler. 

Denetleme kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilir. Ancak toptan çekilme ha-
linde, genel kurul, yönetim kurulu taraf ı ndan derhal toplant ı ya çağrı l ır ve yeniden de-
netleme kurulu üyelerini ve yedeklerini seçer. Bo şalan üyeliğ e yedek üye getirilir. An-
cak istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise genel kurul toplant ı ya 
çağı rı lmadan mevcut üyeler taraf ından bir asil ve bir yedek üye seçilir. Bu durumda iki 
üyenin de birlik üyelerinin d ışı ndan uzman elemanlardan gösterilmesi daha uygun olur. 

5.3.2. Birlik Denetleme Kurulunun İ nceleme Yükümlülü ğ ü 

Denetleme kurulu üyeleri i ş letme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde 
bulunup bulunmad ığı n ı , defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmad ığı n ı  ve iş letme-
nin neticelerinin mameleki hakk ı nda uyulmas ı  gerekli olan hükümlere göre i ş lem yap ı -
lıp yapı lmadığı nı  incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme 
ile yükümlü olan birliklerde, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmad ı -
ğı n ı  da incelemek zorundad ı rlar. Yönetim kurulu bu maksatla denetleme kurulu üyeleri-
ne defter ve belgeleri verir. Onlar ın istekleri üzerine müfradat defteri ve bu defterin han-
gi esaslara göre düzenlendi ğ i ve istenilen her konu hakk ı nda bilgi verilir. Ortaklar 
gerekli gördükleri hususlarda denetleme kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve aç ıkla-
ma yap ı lmas ını  istemeye yetkilidirler. 

5.3.3. Birlik Denetleme Kurulunun Çal ış ma Düzeni ve Görevleri 

Denetleme kurulu üyeleri, y ı lda en az dört defa toplanarak birli ğ in iş lemlerini ve he-
sapları nı  denetler, mallan ve kasay ı  sayar ve görülen noksanl ıklar!, düzensizlikleri ince-
leyerek bunlar ı  birer rapora bağ lar ve "Denetleme Kurulu Denetim Raporlar!" dosyas ın-
da muhafaza ederler. Denetleme kurulu üyeleri, y ı ll ık genel kurul to ıplantı s ı ndan 35 
gün önce bilançoyu, yönetim kurulunun haz ı rlad ığı  y ı ll ı k çal ış ma raporu ve bütçeyi in-
celeyerek gerekli gördüğ ü iş lemleri, hesaplar ı  ve mevcutlar ı  elden geçirir ve kanaatleri-
ni aç ık olarak belirterek y ı ll ı k rapor meydana getirirler. Denetleme kurulu üyeleri, ra-
porda, yönetim kurulunun çal ış ma düzenini ve başar ı  derecelerini belirtirler. 

Denetleme kurulu üyelerinin görevleri, birli ğ in i ş  ve muamelelerini kontrol etmektir. 
Denetleme kurulu üyeleri a şağı daki görevleri yapmak zorundad ırlar; 

a) Birliğ in iş lem ve hesapları n ın tetkiki sonunda bulduklar ı  noksan ve hatalar ı n gide-
rilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili organlara haber vermek, 

b) Bilançonun Türk Ticaret Kanununun 74'üncü maddesi esaslar ı na veya Maliye Ba-
kanl ığı nın kabul ettiğ i örnek bilançoya göre haz ı rlan ıp haz ırlanmad ığı na bakmak, 
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c) Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartları n ı  taşı yıp taşı mad ıklann ı  araş tı rmak, bu 
şartlar ı  taşı madıklar ı  halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son veril-
mesi için keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek. 

d) Muhtelif sebeplerle yönetim kurulunun toplant ı  nisab ın ı  kaybetmesi halinde bo şa-
lan yönetim kurulu üyeliklerine gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye ça ğı rmak, 

e) Birlik çal ış maları  hakk ı nda bilgi almak ve lüzumlu kay ı tların intizamlı  tutulması -
n ı  sağ lamak maksad ıyla birliğ in defterlerini incelemek, 

t) Üç ayda bir ara denetim yapmak ve ans ı z ı n birlik veznesini denetlemek, inceleme 
sonuçları  olumsuz ç ıktığı  takdirde düzenlenecek raporun birer örne ğ ini yönetim kurulu 
başkan ına vermek, 

g) Bütçe ve bilançoyu kontrol etmek, 

h) Tasfiye muamelelerine nezaret etmek, 

1) Birlik üyeleri ve kendileriyle birlik yöneticileri aras ındaki anlaşmazl ıkla ilgili ko-
nuları  genel kurul gündemine ald ı rmak ve gerekti ğ inde olağanüstü olarak genel kurulu 
toplantıya çağı rmak, 

j) Genel kurul toplant ılarında haz ır bulunmak, 

k) Birlik yönetim kurulu üyelerinin ve memurlar ı n ın cezay ı  gerektiren fitllerini sav-
cıya bildirmek, 

1) Anasözleşmede üyelerin genel kurul toplant ı larına katı lmaları  için gerekli şartları n 
yerine getirilip getirilmedi ğ ini incelemek, 

m) Yap ı lacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumlulu ğ u 
tesbit edilen yönetim kurulu ve memurlar ı  hakk ında genel kurul kararlar ı na istinaden 
gerekli hukuk davalar ı n ı  açmak. 

5.4. Yetiş tirici Birlikleri Ş ube Müdürlükleri ve Görevleri 

5.4.1. Teknik ve sağ l ık iş leri Ş ube Müdürlü ğ ü 

Yönetim kuruluna bağ l ı  olarak hizmet veren teknik ve Sa ğ l ık iş leri Ş ube Müdürlüğ ü 
ülkenin hayvanc ı l ık politikası na parelel olarak verilen hedeflere ula şabilmek amac ıyla 
Birlik Organlarınca verilen kararlar ı  onaylar. Ülke hayvanc ı lığı  ve Birlik üyelerinin 
menfaatleri doğ rultusunda, hayvan ı slah ı  amac ı  ile tabii ve suni tohumlama ile embriyo 
transferleri, ıslah edilmi ş  ırkı n muhafazas ı  ve takibi için soy kütü ğ ü çal ış maları  ve hay-
van sağ lığı  ile ilgili faaliyetler ve bu konularda dan ış manl ık hizmeti verir. Bu hizmetleri 
soykütüğ ü, Suni Tohumlama ve Hayvan sağ l ığı  birimleri vas ı tas ı yla yürütür. Görevli 
teknik ve sağ lık personeli ve puantör ve verim kontrolörlerinin çal ış malar ın ı  denetler. 

5.4.2. İdari ve Mali i ş ler Ş ube Müdürlügü 

İdari ve Mali Iş ler Ş ube Müdürlüğ ü, birliğ in personel idari ve mali i ş lerini yürütür. 
Dam ızhk boğa, inek ve buzağı lar için düzenlenecek sergi, panay ır, fuarlarda dereceye 
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girenlere ödül verir. Borsa, board gibi kurulu ş larla ilgili çal ış maları  yürütür. Birliğ in it-
hal hayvan al ı m ı  ve nakliye i ş lerini yürütür. Genel kurulun laboratuvar, istasyon ve suni 
tohumlama duraklar kurulmas ı na karar vermesi halinde, bunlar ın in şasın ı  ve faaliyete 
geçirilmesini sağ lar, Soykütüğ üne kay ı tl ı  dam ızl ıkların yurt içi ve yurt d ışı  satış ları nda 
yeti ş tiricilere yard ımc ı  olur. Birliğ in bütçe tasar ı sı n ı  haz ırlar. Yönetim kurulu, genel ku-
ruldan ald ığı  yetki dahilinde i ş lerin görülmesiyle görevlendirdi ğ i kimselere, atadığı  mü-
dürleri, diğ er temsilci ve vekilleriyle hizmet personelini sözle ş me şartlarına uymad ıklan 
takdirde i ş ten ç ı karabilir. I ş ten ç ıkarı lan kusursuz kimselerin tazminat isteme haklar ı  
sakl ı dı r. Yönetim kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü ki ş iler nezdinde 
temsil yetkisini ilgili müdürlere devredebilir. Ancak, birli ğ i taahhüt alt ına koyabilecek 
iş lerde müdür ile birlikte murahhas üye, yönetim kurulu ba şkan ı  veya imza yetkisine ha-
iz üyelerden birinin imzas ı  şarttı r. 

5.5. Yeti ş tirici Birliklerinin Mali Yap ı s ı  

Yeti ş tirici birliklerinin gelirleri; 

a) Genel kurulca tesbit edilen giri ş  ve y ı ll ık (Genel kurulun vereceğ i karara göre ay-
l ı k, üç ayl ı k veya altı  ayl ık dönemlerde tahsil edilir) aidatlar, 

b) Yapı lan hizmetler kar şı lığı  elde edilen gelirler (Verim kontrol ve soy kütü ğ üne 
kay ı t ücreti, yeti ş tirme hastal ıkları  ve diğ er hastal ıkları n takibi için al ı nan ücretler, borsa 
ve bordlardan elde edilecek gelirler, tabii-suni tohumlama ücretleri gibi) 

c) Tastik ücretleri, 

d) Bağış lar ve yard ı mlar (resmi ve özel kurulu ş lardan kabul edilebilir), 

e) Merkez Birliğ inden yap ı lan yardı mlar, 

f) Özel sektör taraf ı ndan ithal edilen dam ı zl ık süt sağı rlar ı na götürülecek teknik ve 
sağ l ık hizmetleri kar şı l ığı  olarak Birlikçe belirlenecek ödentiler, 

g) Yay ı n gelirleri, 

h) Diğer gelirler. 

5.5.1.Yetiş tirici Birliklerinde Gelir Gider Farklar ın ı n Dağı t ı lmas ı  

Birliğ in müsbet gelir-gider fark ı  üyelerinin giri ş  aidat ı , bağış lar ve yard ı mlar haricin-
de diğer birlik gelirlerinin toplam ı ndan her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman 
karşı lıkları  ç ıktı ktan sonra kalan k ı sım aşağı daki oranlar üzerinden bölünür. 

a) % 15 yedek akçe, 

b) % 5 Merkez Birliğ i yard ı m ı , 

c) % 10 Sosyal hizmetler pay ı , 

d) % 5 kefalet pay ı , 

e)% 65 yatı rım ve geliş tirme pay ı na aynl ır. 
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6. Merkez Birliğ i 

Yetiş tirici Birliğ i, birliğ in geli ş mesi, menfaatlerinin korunmas ı , eğ itim ve denetim 
konusunda hizmet verilmesi gibi faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kurulmu ş  veya 
kurulacak aynı  çal ış ma konuları na sahip Merkez Birliğ ine girer. Birlikler, Merkez Birli-
ğ ini kurar, çal ış ma konuları  ile ilgili olarak Merkez Birli ğ inin yapacağı  tesislere taahhü-
tü dışı nda genel kunı lca belirlenecek miktar üzerinden i ş tirakte bulunabilir. Yeni kuru-
lan bir Yeti ş tirici Birliğ i, Merkez Birli ğ ine girmek için , Yönetmelik ve Merkez Birli ğ i 
Ana Sözleşmesinde belirtilen hükümleri, bütün hak ve ödevleri ile kabul etti ğ ini göste-
ren bir dilekçe ile Merkez Birligi Yönetim Kuruluna ba şvurur. Merkez Birliğ i Yönetim 
Kurulunun giri ş  isteğ ini kabul etmesi ile Birlik, Merkez Birli ğ ine girmi ş  olur. 

6.1. Merkez Birliğ inin Görevleri 

Merkez Birliğ inin görevlerini şöyle s ıralayabiliriz. 

a) Yetiş tirici Birliklerinin ç ıkarların ı  korumak, yasa tüzük, ve yönetmeliklerde belir-
tilen amaçlarını  gerçekleş tirmeleri doğ rultusunda faaliyetlerini yönlendirmek, bu birlik-
lerin geli şmelerine yard ımcı  olmak ve gerekli önerilerde bulunmak. 

b) Birliklerin, ülke hayvanc ı lığı  politikas ı  yönünde çal ış malar ı nı  temin etmek, Bir-
liklerin dilek ve ihtiyaçlar ı nı  hükümet mercilerine iletmek ve çözmek, 

c) Birlikleri tefti ş  ve murakebe etmek, 

d) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, 

e) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerin d ışı na ç ıkan Birlikleri tesbit etmek. 

t) Merkez Birliğ i Genel kurulu karar ı  ile Uluslararas ı  Hayvanc ı l ık Birliklerine, Ens-
titülerine üye olmak, hayvan sergi panayirlanna kat ı lmak, 

g) Hayvan ve hayvasal ürünlerin ihracat ı  ile dam ızlık ithal ve ihracatı  konuları nda 
hükümet yetkilileri nezdinde gerekli giri ş imlerde bulunmak, 

h) Hayvan ve hayvansal ürün fiyatların ı  tesbit komisyonlannda görev almak, 

1) Dış  ülkelerde hayvanc ılık ve hayvanc ı l ıkla ilgili kurulu ş ların çalış malar ın ı  takip 
etmek, bu konudaki yenilikleri yay ın ve eğ itim yoluyla tüm yeti ş tircilere iletmek, 

j) Yasa ve yönetmeliklerde günün şartlarına göre yap ı lmas ı  istenen değ iş iklikler 
için hükümet mercileriyle ili şki kurmak, 

k) Hayvancı lık konusunda devletçe yap ı lacak yatınmlara yardı mc ı  olmak ve öneri-
lerde bulunmak, 

1) Yetiş tiricilere iç ve d ış  kredi sağ lamak, 

nı) Yeti ş tirici eğ itimlerini yapmak, seminerler düzenlemek, yeti ş tirme konular ı nda 
yayı nlar çı karmak, 

n) Borsa ve board gibi kurulu ş ları n kuruluş u ve i ş leyi ş i ile ilgili talimatlar ı  ç ı kararak 
Genel kurul onay ı  ile yürürlüğ e koymakla görevlidir. 
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6.2 Merkez Birli ğ inin Organlar ı  

Merkez Birliğ inin Organları  aşağı daki gibi oluş ur. 

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetleme Kurulu 

d) Hakem Kurulu 

6.2.1. Merkez Birliğ i Genel Kurulu 

Merkez Birli ğ i Genel Kurulu en az iki ki ş i olmak üzere Yeti ş tirici Birliğ inin üye tam 
say ı s ın ın 1/20'si kadar gönderdikleri temsilcilerden olu ş ur. Merkez Birli ğ i Genel Kuru-
lu, Yeti ş tirici Birliklerinin genel kurullar ı  toplandıktan ve yeni yöneticileriyle delegele-
rini seçtikten sonra ayn ı  y ı l ın Haziran ay ı  içerisinde toplan ır. Genel Kurul, üyetam say ı -
sı nı n en az yar ı s ı ndan bir fazlas ı  ile toplanır. Bu say ı ya fahri üyeler dahil de ğ ildir. 

6.2.1.1. Merkez Birliğ i Genel Kurulunun Görevleri 

a) Merkez Birliğ i Yönetim Kumlu ve Denetleme Kurulunu seçer, 

b) İş letme hesab ı yla, bilanço ve gerekti ğ inde gelir gider farklar ı n ın Birliklere bölü ş -
türülmesi hakk ında kararlar al ır. 

c) Yönetim ve Denetleme Kurullar ı n ı  ibra eder, 

d) Yasa ve yönetmeliklerle Genel kurula tan ı nm ış  olan konular hakk ında kararlar ı  
al ır. 

e) Yönetim kurulu tarafı ndan gelecek y ı llar için önerilen bütçeleri kabul eder veya 
değ iş tirebilir, 

t) Birlik faaliyetleri hakk ı nda öneri ve direktiflerde bulunur. 

g) Birlikler aras ında işbirliğ ini sağ lar. 

h) Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen görevleri d ışı na ç ı kan ve Yönetim Kurulunca 
feshedilmesi istenen Birlikler Hak ı nda karar verir. 

i.) Yönetim Kurulunca teklif edilen yasa ve yönetmeliklerden yap ı lmas ı  istenen de-
ğ iş iklikler için kararlar al ır. Bu konuda hükümet yetkilileriyle görü şmek üzere yönetim 
Kurulunu görevlendirir. 

j) Birliklerin daha iyi idare edilmesi ve bu Birliklerin yayg ı nlaş tı r ı lmas ı  konusunda 
karar al ır. 

k) Birliklerle ilgili tüm ödentileri tesbit eder. 

1) Yeti ş tiricilerin yararlanacağı  bir "Çiftci Bankas ı " kurulmas ı  konusunda her türlü 
çalış may ı  yürütür. 
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6.2.2. Merkez Birli ğ i Yönetim Kurulu 

Merkez Birli ğ i Yönetim Kurulu, iki y ı l için Merkez Birliğ i Genel Kurulunca seçile-
cek 7 asil ve 5 yedek üyeden olu şur. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri aras ından bir baş -
kan, bir başkan yard ımc ısı  ve bir muhasip üye ile 5 ki ş ilik bir icra komitesi seçer. Bun-
lar bizzat yeti ş tiriciler aras ından seçilir. Yönetim Kurulu karar ıyla, muhasebeci ve 
veznedar gerekti ğ inde dışarıdan çal ış tınlabilir. 

6.2.2.1. Merkez Birligi Yönetim Kurulunun Görevleri 

Merkez Birliğ i Yönetim Kurulu; 

a) Yasa ve yönetmeliklerle, ana sözle şmede belirtilen görevleri yürütmekle görevli-
dir. 

b) Bu amaçla iki ayda bir toplan ır. 
c) Merkez Birli ğ inin bütçesini haz ırlar, Birliğ in her türlü faaliyet ve kay ı t iş lerini yü-

rütür. 

d) Birliklerin Genel Kurallar ına katı lacak kiş ileri seçer. Genel kurullara en fazla be ş  
kiş i ile iş tirak eder, 

e) Iki yı lda bir Genel Kurulu ola ğ an toplant ı ya çağı rır. Çal ış maları n ı  rapor halinde 
Genel kurula sunar. Gerekti ğ inde Genel Kurulu olağ anüstü toplant ıya çağı rı r, 

t) Genel Kurul taraf ı ndan verilen görevleri yapar, sonucu hakk ında yine Genel Kuru-
la bilgi verir, 

g) Yetiş tirici eğ itimlerini yapar, seminerler düzenler, yeti ş tirme konulanyla ilgili ya-
yınlar haz ı rlar, 

h) iller itibariyle çe ş itli pazar haberlerini, yay ı nları  ile üyelerine duyurur, 

1) Yasa ve yönetmeliklerde ve ana sözle şmede yap ı lmak istenen değ iş iklikleri Genel 
Kurulun onay ına sunar, 

j) Merkez Birli ğ ine bağ l ı  Birliklerin, amaçlar ından sapmas ı  halinde, bunlar ın feshe-
dilmesi teklifini Genel Kurula sunar, 

k) Tüm Birlikleri zaman zaman denetler, 

1) Yönetim Kurulu Ba şkan ı , Birliğ i her yerde temsile yetkilidir, 

m) Genel sekreteri seçer. 

6.2.3. Merkez Birli ğ i Denetleme Kurulu 

Merkez Birliğ i Denetleme Kurulu iki y ı l süre için Genel Kurulca seçilen 5 asil ve 3 
yedek üyeden olu ş ur. 

6.2.3.1. Merkez Birli ğ i Denetleme Kurulunun Görevleri 

a) Yönetim Kurulunun çal ış maları n ı  denetler ve haz ı rlad ığı  raporu Genel Kurula su-
nar, 

b) Merkez Birliğ i Yönetim Kurulunun isteğ i üzerine Birlikleri denetler, 

c) Gerektiğ inde Genel Kurulu olağanüstü toplantı ya çağı rır, 
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6.2.4. Merkez Birli ğ i Hakem Kurulu 

Merkez Birliğ i Hakem Kurulu iki y ı l süre için Merkez Birli ğ i Genel Kurulunca seçi-
len, konusunda uzman Veteriner Hekim ve Zooteknist Ziraat Mühendisi 3 asil ve 2 ye-
dek üyeden oluşur. Birliklerde meydana gelen anla ş mazl ıkları  çözüme kavu ş turur ve 
karara bağ lar. Hakem Kurulunun verdi ğ i kararlar kesindir. 

6.3. Merkez Birli ğ i Müdürlükleri ve Görevleri 

6.3.1. Merkez Teknik ve Sağ l ı k İş leri Müdürlü ğ ü 

Merkez Teknik ve Sağ l ı k Iş leri Müdürlü ğ ü Yönetim Kuruluna bağ l ı  olarak görev ya-
par. Yeti ş tirici Birliklerinin Teknik ve Sa ğ l ık I ş leri Ş ube Müdürlükleri tarafından yürü-
tülen görevlerle ilgili tüm bilgileri toplar, de ğ erlendirir ve denetler. 

6.3.2. Merkez İ dare ve Mali i ş ler Müdürlü ğ ü 

Merkez Birliğ inin idare ve mali i ş lerini yürütür. Yönetim Kuruluna ba ğ l ı  olarak gö-
rev yapar. Birliklerin idare ve Mali I ş ler Ş ube Müdürlükleri aras ında koordinasyonu 
sağ lar. 

6.4. Merkez Birli ğ inin Mali Yap ıs ı  

Merkez Birli ğ inin gelirleri; 

a) Birliklerin aidatlan, 
b) Yap ı lan hizmetler kar şı l ığı  elde edilen gelirler, 
c) Bağış lar ve yard ımlar, 
d) Yay ı n gelirleri, 
e) Borsa ve board gibi kurulu ş lardan sağ lanacak gelirlerdir. 

Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde süt s ığı rc ı lığı n ı n verim dü ş üklüğ ünü gidermek amac ı yla yurt d ışı ndan 
yüksek verimli inekler getirilerek entansif üretim yap ı lan i ş letmeler kurulmu ş tur (Ş ahin, 
1993). Tarım ve Köyiş leri Bakanl ığı  taraf ı ndan dağı tı lan veya kontrolleri yap ı lan i ş let-
melerin bir araya getirilerek, Tanm Il Müdürlüklerinin deste ğ iyle Yeti ş tirici Birlikleri-
nin kurulmas ı , baş lang ıç ve örnek olmas ı  bak ı m ı ndan gereklidir. Bu aç ıdan, devletin it-
hal yoluyla getirdi ğ i ve dağı tı m ın ı  yaptığı  hayvanlardan daha verimli sonuçlar al ınmas ı  
için bu çalış malara, kurumları  arac ı l ığı  ile destek olmas ı  gerekmektedir. 

Yeti ş tirici Birliklerinin hedeflenen temel amaçlar ı na ulaşabilmesi için yukar ı da be-
lirtilen Bakanl ık desteğ ine ihtiyaç vard ı r. Birliklerin organizasyonlar ın ı n tamamlan ınca-
ya kadar, Tar ım ve Köyi ş leri Bakanl ığı nca teknik, sağ l ık himetleri ve eğ itim konusunda 
yard ım sağ lanmas ı  yararl ı  olacaktı r. 

Yeti ş tirici Birliklerinin bir araya gelerek olu ş turacaklar ı  Merkez Birlikleri kurulun-
caya kadar, var olan Yeti ş tirici Birlikleri aras ı ndaki koordinasyonu Tar ı m ve Köyi ş leri 
Bakanl ıg ı nca yürütülecektir. 
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Ülkemiz hayvanc ı l ığı n ı n bulunduğu bu zor şartlardan kurtulmas ın ın belki de en 
önemli ç ıkış  noktas ı n ı  teş kil edecek olan Birlikler, bölgesel düzeyde hayvanc ı l ığı n ge-
liş tirilmesi yan ı nda ba şar ı l ı  olmas ı  durumunda Merkez Birlikleri arac ı lığı  ile tüm yurtta 
belirli ölçülerde hayvanc ı l ığı m ı z ın çeş itli sorunlar ı n ı  çözmeye katk ı da bulunacakt ır. 
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İŞ YERİNİZDE 
YALNIZ MISINIZ? 

Dr. Ay ş e COŞKUNER 

Hayatın her alan ı nda ileti ş ime gerek duyan insan, üretim alan ı nda yani çalışı rken de 
ileti ş ime gerek duyar. Ki ş ileraras ı  iletiş im yada insan ili şkileri toplumun bütün fertlerini 
ilgilendiren bir konudur. Ileti ş im süreçleriyle yak ı ndan iliş kili bir kavram da yaln ı zl ık-
tı r. 

Çağı m ızda idrak etmekte oldu ğumuz baş  döndürücü h ızdaki teknolojik geliş meler, 
insana büyük ölçüde ya şama kolaylığı  sağ layabiliyorsa da, beraberinde çe ş itli sorunlar 
da getirmektedir. Özellikle kent hayat ı nda gittikçe karma şı kla şan ve yoğ unlaş an insan 
ilişkileri, bireylerin geleneksel de ğ erlerinden uzakla ş maları na ya da doyumsuz kalmala-
nna neden olmaktad ır. Insan ilişkileri modern toplum diye tan ımladığı m ı z toplumlarda 
kısa süreli ve yüzeysel ili şkilere dönü şebilmektedir. I ş te bu değ iş imin somiçlar ından biri 
de soğuk yüzlü bir kavram olan yaln ı zl ı kt ı r. 

Connor ve Alderson (1974) insan ili ş kileri gruplar ı n ın önemine dikkat çeken yaz ı la-
rında toplumsal hayattaki de ğ i ş iklikleri teknoloji art ışı na bağ lamakta, çekirdek ailenin 
dahi parçalanarak modern insan ı n yaln ı zl ığı na ve yabanc ı laş mas ına neden olduğ undan 
sözetmektedir. Hisli (1988), yaln ız insanlar ı n yaşamlar ı n ın tüm alanlar ı nda doyumsuz 
olduklar ı n ı  belirtmektedir. Yaln ız insanlar ın kendilerini daha az sevdikleri arkadaş  yada 
ahbaplar ı nın say ı s ı n ı n daha az oldu ğu, arkadaş lar olanlar ın ise bu arkadaş l ıkları ndan 
memnun olmad ıklar ı  görülmektedir. 

Yaln ızlığı n tan ımlanmas ında sosyal ilişkilerin nitelik ve nicelik aç ı larından analizle-
ri kriter olarak al ı nm ış tı r. Yaln ı zl ık, çoğ ukez "tekbaşı na" olmakla eş  anlaml ı  düş ünülür. 
Gierveld (1987) yaln ız (lanely) ve tek ba şı na (alone) kavramlar ı  aras ındaki ili şkiye dik-
kat çekmi ş , ki ş inin tek ba şı na yaşayı p yaln ı zl ık hissetmeyeceğ i gibi, yaln ız değ ilken de 
yaln ızl ık hissedebileceğ ini vurgulam ış tır. Peplau ve Perlman (1981)'a göre yaln ızl ık; ki-
ş inin sosyal ili şkiler örüntüsünün istenen ölçüde doyum vermemesinden kaynaklanan 
bir duygu olarak tan ımlanm ış tır. Kısaca, bireyin ki ş isel ve subjektif olarak yaş adığı  bu 
sosyal yoksunluğa karşı  gösterdi ğ i duygusal bir tepkidir. 

• G.Ü. Iktasadi ve Idari Bilimler Fakültesi Çat ış ma Ekonomisi ve Endüstri 
Ilişkileri BölümiiYönetim ve Çal ış ma Psikolojisi Anabilim Dalt 

45 

pe
cy

a



 

SAYI: 111 KOOPERATIFÇILIK OCAK-Ş UBAT-MART '96 em. 

 

Yaln ızl ıkla ilgili tan ı mlamalarda öznel-nesnel boyut, duygusal - bili ş sel boyut gibi 
ay ırı mlar da yap ı lmaktad ı r. Russell ve diğ . (1980)'nin yaln ızl ığ a bilişsel bakış  aç ı sına 
göre yaln ız insan ın sosyal ili şkileri istediğ inden ya da beklediğ inden daha az say ıda ve 
k ısa sürelidir (nicel kriter). Bu bili ş sel boyuta bağ l ı  olarak duygusal boyutda hafif rahat-
s ızl ık veren bir sık ıntıdan yoğ un bir ızdı rap duygusuna kadar da ğı l ım gösterebilir (Nitel 
kriter) Weiss (1973) yaln ı zl ığı  öznel ve nesnel olmak üzere iki yönlü ele alm ış tır. Nes-
nel yaln ızl ıkta kiş i ihtiyaç duyduğ u sosyal ilişkilerden yoksundur, sosyal aç ıdan yaln ız-
dır, bir tür izolasyon söz konusudur. Ki ş inin ili şki kurabileceğ i diğer ki ş iler yoktur, ki ş i 
tek başı nad ır. öznel yaln ızl ıkta ise, kiş inin birçok insanla ilişkisi olmas ına rağmen arzu-
ladığı  yakı nlığı , içtenliğ i ve duygusall ığı  bulamamas ı  söz konusudur. Ki ş i tek başı na de-
ğ ildir ama yaln ı zd ı r. 

Yaln ızlığı  kendi içerisinde alt türlere ay ı ran çal ış malar da yap ı lm ış tır: Örne ğ in Pep-
lau ve Perlman (1979) yaln ızl ığı  kronik ve durumsal olmak üzere iki türe ay ı rm ış lard ır; 
Kronik yaln ızl ı k kiş inin içsel, değ işmez özelliklerinden kaynaklan ı r. Ki ş inin tüm çevre-
siyle bağ ları  kopmuş , çevresine kar şı  duyars ız hale gelmi ş tir. Durumsal yaln ızlar ise da-
ha çok duygusal dengesizlik gösterirler. 

Yaln ızl ık, depresyon ve yabanc ı laşma ile ilişkili bir kavramd ı r ancak aralar ında ne-
den-sonuç ilişkisi bulunamam ış tı r. Bu kavramlar birbirlerinden farkl ı  olgulard ır. 

Jones (1981) yaln ı zl ıkla ilgili altı  değ işken belirlemi ş tir. Yaln ızl ıkla çekingenlik, 
benlik bilinci (içe kapanma) ve sosyal anksiyete de ğ işkenleri aras ı nda olumlu korelas-
yon vard ır. Yaln ızl ı kla at ı lganl ık, heyecan ve riske girme e ğ ilimi, benlik sayg ıs ı  ve ken-
dini açma değ işkenleri aras ı nda ise olumsuz korela.syon vard ır. Yani çekingen, içe dö-
nük ve sosyal kayg ı  düzeyi yüksek insanlar daha çok yaln ızl ık çekmektedirler. 

Insanlar yaln ızl ığı  bir tak ı m tepkilerle ortaya koymaktad ı rlar. Rubenstein ve Shauer 
(1982) insanlar ın yaln ızl ığı  tan ımlamada kullandığı  tepkileri çaresizlik, tedirginlik, dep-
resyon ve kendini a şağı lama olarak ifade ettiklerini tesbit etmi ş lerdir. Yaln ız insanlar 
zamanlar ın ın çoğ unu, özellikle hafta sonlar ı n ı  yaln ı z geçirirler. Kom ş uluk, doğ um gün-
leri gibi sosyal etkinliklere genelde kat ı lmazlar. Hatta bazen ac ı lı  bir pasiflik içine girer-
ler, çok uyurlar, televizyona ba ğ lanabilirler, alkol ve uyu ş turucu alabilirler. Fromm-
Reichman (1959)'a göre yaln ızl ık insanlar için deh şet verici bir duygudur ve insanlar bu 
duygudan kaç ı nmak için herşeyi yababilirler... 

Yabanc ı  literatüre bak ı ld ığı nda yaln ı zl ığı n ölçümü, çe ş itli değ işkenlerle ili şkilerini 
ve tezahürlerini betimleyen ara ş tırmalardaki artış  dikkati çekmektedir. Yaln ızl ı k konu-
sunun önem kazanmas ı n ı n bir diğer nedeni Kuzey Amerikan toplumunda yaln ızl ık 
vak'alarma s ıkl ıkla rastlanmaya baş lanmas ıd ı r. Bu araş t ı rmalardan baz ı ları  şunlard ır: 

Horowitz ve French (1979) yapt ı kları  ara ş t ırmada yaln ı z kiş ilere en zor gelen şeyin 
arkadaş l ık yapabilmek, dostça davranabilmek oldu ğ unu belirlemi ş lerdir. Yaln ız olma-
yan kiş iler de sald ı rganca tutum göstermekte güçlük çekmektedir. Ki ş ilerin kendilerini 
açma yani ili şkiyi baş latma stilleri onlar ın normal sosyal ili şkiler geli ş tirmelerini engel-
lemektedir. Solono, Betten ve Parish (1982) yaln ız olan ve olmayanlarda kendini açma- 
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nın cinsiyete göre değ iş iklik gösterdiğ ini belirlemi ş lerdir. Yaln ızl ık, ki ş inin benlik algı -
sıyla da ili şkilidir ve dolay ısıyla kiş inin karşı  cinsle olan ili şkilerini de etkiler. Yaln ız-
Ula cinsiyet aras ındaki ilişkiler konu edinen pekçok araş tırma yapı lm ış tır. Ancak cinsi-
yetle ili şkili bu araş tırma sonuçların ın bizim kültürümüzle bağdaş tığı  pek söylenemez. 

Yaln ızlığı n kökenlerine ili ş kin nedensel araş tırmalar ise daha çok sosyal beceri ye-
tersizliğ i diye adland ırı lan ilişki kuramama, ili şkiyi baş latamama gibi yaln ız kiş iden 
kaynaklanan olumsuz nitelikler üzerinde dola ş maktad ır. Jones (1981) yaln ızlığı n ben ve 
diğer kiş i boyutları nı  şöyle değerlendirmi ş tir. Yaln ız kiş ilerin benlik sayg ıs ı  düş ük ve 
sosyal becerileri zay ıftır. Kendilerine karşı  (yaln ız olmayanlara oranla) daha çok olum-
suz bir tutum içerisindedirler. Di ğ er kiş elere karşı  da genelde olumsuzdurlar, daha çok 
yabancı laş mış  ve d ış lanm ış lardır. Başkaları nı n da kendilerinden hoş lanmad ıklarına ina-
n ırlar. Yaln ız insan başkalarına daha az kabul gösterir. Güçsüzlük, normsuzluk ve sos-
yal izolasyon yaln ızlarda daha çoktur. Yaln ız kiş ilerin kendilerini de ğ erlendirmeleri 
başkaları nın kendilerine yönelik tutumlar ın ı  da etkiler. Örneğ in dostluk kavram ı na 
olumsuz yaklaşan bir ki ş i, başkaların ın kendisine yönelik dostça mesajlar ına da cevap 
vermeyebilir ve ayn ı  zamanda kendini izole eder. Zamanla bu dostça mesajlar, teklifler 
de karşı l ık bulamadığı  için azal ır. 

Duck (1986)'a göre ili şkiler ve yaln ızl ık hakkındaki örüntülerde ki ş ilik, inançlar, ye-
ni insanlarla tan ış ma ve arkadaş  edinmedeki başarı  etkili olmaktad ır. JoneS, Carpenter 
ve Quintina (1985) iki farkl ı  kültürdeki ki ş ileri ele alarak yapt ıkları  çal ış mada yaln ızlı -
ğı nın görünümlerinin kültüre göre farld ı laş tığı nı  belirlemi ş lerdir. Perlman, Gerson ve 
Spinner (1979) yaln ı zl ı kla can s ık ı ntı sı , dinlenememe ve mutsuzluk aras ındaki ilişkiye 
dikkat çekmi ş lerdir. 

Ülkemizde yaln ızl ık konusunun ele al ınmas ı  oldukça yenidir. Yerli literatüre bak ı l-
dığı nda yaln ızl ıkla ilgili dikkati çeken bir ara ş tı rma Paparel (1984) tarafı ndan üniversite 
öğrencileriyle yap ılmış tır. Demir (1989) de UCLA Yaln ızl ık Ölçeğ i'nin kültürümüz için 
güvenirlik ve geçerlik çal ış malarını  yapm ış t ır. Coşkuner (1994) OST İ M Ç ırakl ı k Eğ itim 
Merkezi'nde bir grup ç ı rakla yaptığı  deneysel çal ış masında ileti ş im becerisini geli ş tirme 
eğ itiminin, işgören yaln ızlığı n ı n azalt ı lmas ı nda etkili olduğ unu belirlemiş tir. Bu çal ış -
mada denekler ve hatta kontrol grubu olarak Placeba e ğ itim alan denekler, ya şantıya da-
yal ı  otunımlardan, sorunları n ın konuş ulmas ından, çözümlenmeleri imkâns ız bile olsa 
(örneğ in, ücret artışı ) anlaşı l ı yor olmaktan, dinlenilmekten son derece memnun olmu ş -
lard ır. Gerson ve Perlman (1979) iyi bir e ğ itim ile, durumsal yaln ızlann, kronik yaln ız-
lara ve hatta yaln ız olmayanlara oranla daha iyi ileti ş im göndericisi olabileceklerini be-
lirtmektedir. Sermat ve Smyth (1973) sözel ileti ş im tarz ı n ın bireylerin kendini anlatma, 
hoş lanma ve ili şkiyi sürdürmelerinde etkili oldu ğ unu belirlemi ş lerdir. Bu görü ş ler bağ -
lam ında, bizim ileti ş im becerisi eğ itimimiz deneklere yeni ileti ş im tarzlar ı  kazand ı rm ış  
görünmektedir. Araş tı rmam ız ı n bir önemli bulgusu da yaln ı z ki ş ilerin i ş  doyumlar ı n ı n 
da düşük olduğ udur. Bu sonuç, araş tı rmacı ların yaln ız ki ş ilerin hayatı n genelinde de do-
yumsuz olduklar ı nı  vurgulayan görü ş leriyle tutarl ı l ık göstermektedir. Ayn ı  araş tırmada 
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deneklerin yaln ı zl ık puanları  ile çatış ma eğ ilimi puanları  armas ında bir tutarl ı l ık buluna-
mam ış tır. Bu sonuç bize ileti ş im çatış malar ın ı n yaln ı z olmayan ki ş ilerde daha çok oldu-
ğ unu düş ündürebilir. Diğ er bir anlat ı mla hiç iletiş im çatış ması  olmayan kiş iler gerçek-
ten yaln ız ki ş ilerdir. Bu bulgular daha önce yap ılan ara ş tırma bulgulanyla 
desteklenmektedir. Nitekim Rook (1984) kronik yaln ı zl ığı n giderilebilmesi için dört 
yöntem önermi ş tir. Bunlar; zihinsel terapi, sosyal beceri geli ş tirme eğ itimi, grup terapi 
ve etkileş im odakl ı  grup yaklaşı m ıdı r. Gallup (1980) yaln ı z ki ş ilere, başkalar ı yla etkile-
ş ime girme becerilerini geli ş tirici bir eğ itim vermi ş tir. Sonuçta yaln ı z kiş ilerin sosyal et-
kinliklerinde ve ili şkilerinde anma, yaln ızl ı k ve çekingenliklerinde azalma olmu ş tur. 

Yaln ızlık konusunda nedensel ve etkile ş imsel türden iki model dikkati çekmektedir. 
Gierveld (1987) in geli ş tirmi ş  olduğ u nedense] modclde sosyal ili şkiler örüntüsü üzerin-
de bireyin alg ı lamalar ı na ve değerlendirmelerine yer verilmi ş tir. Ikinci model Krauss ve 
diğ . (1993) taraf ı ndan geli ş tirilen teorik nitelikteki modeldir. Bu model, yaln ı zl ıkla ilgili 
etmenleri, ki ş ilik özellikleri ve sosyal ili şki ağ lann ı  etkinleş tiren belirgin sosyal ko ş ulla-
n içermektedir. Modelde, ki ş isel ve çevresel etmenlerin sosyal ko ş ullar üzerinde ve 
bunların tümünün de yaln ı zl ı k üzerinde etkili oldu ğ u vurgulanmaktad ır. Birinci model 
genel niteliktedir yani bir sosyal çevre veya gruba yönelik de ğ ildir. İ kinci model ise, ör-
nek al ı narak diğer çevre ve gruplar için (örne ğ in i ş yeri ve i şçiler) yaln ı zl ık modelleri ge-
li ş tirmeye elveri ş lidir. 

Yaln ı zlığı n Ölçülmesi ve i ş yeri Yaln ı zl ı k 

Ölçeğ ienin Özellikleri : 

Kiş ileraras ı  ileti ş im doyumsuzluğunu tan ı mlayan yaln ızl ı k düzeylerinin belirlenebil-
mesi ve yaln ızlığı  azaltmaya yönelik çal ış malar yap ı labilmesi için öncelikle yaln ı zl ığı n 
geçerli ve güvenilir bir ölçümünün yap ı lmas ı  gerekmektedir. 

Bireylerin yaln ızl ı klar ı n ı n ölçümünde kendi sözlü ifadeleri ölçüt olarak al ınabilmek-
tedir (Harowitz ve French 1979). Bir ba şka ölçüt ise yaln ı z bireylerin günlük etkile ş im 
ölçümleridir. Örneğ in ilişkide bulunulan ki ş ilerin cinsiyet ve kimli ğ i, diğ er kiş inin ya-
kı nl ık derecesi, etkile ş imin say ı sı  ve süresi, ili şkinin yak ı nl ığı  ve mahremiyeti etkile ş im 
ölçümleridir (Russsel ve di ğ . 1980). Yaln ı zl ığı n ölçülmesinde kullan ı lan bir diğ er yön-
tem sıfat listeleridir (Horowitz, 1979). Ben...., Bana zor gelen  gibi aç ık uçlu cümle-
leri tamamlama suretiyle de yaln ızlık ölçülmeye çal ışı lm ış t ı r. 

Yaln ızlığı n ölçümünde en yayg ı n olarak kullan ı lan ölçek 20 yaln ı zl ık durumunu içe-
ren UCLA Yaln ı zl ık Ölçeğ idir. Russsel, Peplau ve Ferguson (1978) taraf ı ndan geli ş tiri-
len ölçek sosyal ve duygusal yaln ızlığı n iki türünü de içermektedir. UCLA Yaln ızl ı k Öl-
çeğ i, Yaparel (1984) taraf ı ndan dilimize çevrilmi ş , Demir (1989) tarafı ndan geçerlik ve 
güvenirlik çal ış maları  yap ı larak literatürümüze kazand ı r ı lm ış tır. Ayrıca ayn ı  alanda glo-
bal yaln ızl ık, genel yaln ı zl ık, anomi ve yabanc ı laşma'y ı  ölçen Belcher Yaln ızl ık Ölçe-
ğ i'nden sözedilmektedir. 
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1. Iş yerimdeki arkadış hklardan ve samimi ili ş kilerden memnunum. 5 4 3 2 1 

2. Iş yerimdeki baz ı  arkada ş larım ı n aras ındaki dostluğ a imreniyorum. 1 - 2 3 4 5 

3. Iş yerimde bir arkada şı ma k ı zdığı mda bunu kolayca ifade edebilirim. 5 4 3 2 1 

4. Iş yerimde kolayca yeni arkada ş l ıklar kurabilirim. 5 4 3 2 1 

5. Iş yerimde küs olduğ um ki ş iler var. 1 2 3 4 5 

6. Iş  arkada ş larım beni ho ş  sohbet olarak tan ı rlar. 5 4 3 2 1 

7. Ortak bir i ş  yapmam ı z gerekti ğ inde kiminle olsa çal ışı r ım. 5 4 3 2 1 

8. Iş yerimde beni yeterince anlayan arkada ş ları m ın sayı s ı  az. 1 2 3 4 5 

9. Iş  arkada ş larım olmasa i ş im bana s ı k ı c ı  gelirdi. 5 4 3 2 1 

10. Işyerimde kendimi yaln ı z hissediyorum. 1 2 3 4 5 

11. Işyerimde gerçek anlamda bir dostum yok. 1 2 3 4 5 

12. Iş  süresince verilen dinlenme aralar ında yaln ı z kalmay ı  tercih ederim. 1 2 3 4 5 

13. I ş  arkada ş lanma özel duygular ım ı  ve s ı rlanm ı  rahatl ı kla açabilirim. 5 4 3 2 1 

14. Ba şkalanyla uğ ra ş maktansa, tek ba şı ma i ş  yapmay ı  tercih ederim. 1 2 3 4 5 

15. Kendimi, çal ış ma grubumun bir üyesi olmaktan dolay ı  mutlu hissediyorum. 5 4. 3 2 1 

16. Iş  arkada ş larina güzel sözler söylemeyi beceremem. 1 2 3 4 5 

17. Iş yerimde arkada ş lanmla i ş birliğ i yapmaktan ho ş lan ı nm. 5 4 3 2 1 

18. Iş  arkada ş larımla olaa dostlu ğ umu i ş  d ışı nda da sürdürürüm. 5 4 3 2 1 

19. Işyerimdeki yemeklerimi arkada ş lan ınla sohbet ederek yerim. 5 4 3 2 1 

20. Işyerimde yaln ız kendi hemcinslerimle arkada ş l ı k ederim. 1 2 3 4. 5 

21. Işyerimde ihtiyac ım oldu ğ u an, bana yard ım elini uzatacak dostlar ım var. 5 4 3 2 1 

22. Iş yerimdeki arkada ş lanma yeterince güvenemem. 1 2 3 4 5 

23. Işyerimdeki dostlar ım, kendimi güvenli ve mutlu hissetmemi sa ğ l ı yor. 5 4 3 2 1 

24. I ş yerimde selamla ş madığı m kiş iler de var. 1 2 3 4 5 

25. I şyerimdeki arkada ş ları n çoğ u içten pazarl ıkl ı d ı r. 1 2 3 4 5 

26. I ş yerimde ho ş lanmad ığı m ki ş ilerin say ı s ı , ho ş land ığı m ki ş ilerden fazlad ı r. 1 2 3 4 5 

27. Iş  arkada ş larımla, isimleriyle hitabedecek kadar samimiyim. 5 4 3 2 1 

28. Iş yerimde fı rsat buldukça arkada ş larla güncel olaylar ı  konu ş urum. 5 4 3 2 1 

29. Pek çok i ş  arkada şı mla yaln ı zca selamla şı run, o kadar... 1 2 3 4 5 

30- 	Bir gün i ş e gelmesem, arkada ş larım benim ne oldu ğ umu merak ederler. 5 4 3 2 1 
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Yaln ızl ık konusunda yukar ıda sözü edilen bilgiler ışığı nda, yaln ızl ığı n işyeri (i şgö-
renler) için global olarak ele al ınmas ın ı n yararl ı  olacağı  dü ş ünülmüş  ve I şyeri Yaln ızl ık 
Ölçeğ i geli ş tirilmiş tir (Coşkuner 1994). I.Y.Ö.'nin madde analizi ve geçerlik çal ış maları  
Ankara Ş eker Fabrilcasfnda çal ış an 105 i şçiye uygulanmas ıyla ve uzman görü ş lerinin 
al ınmasıyla yap ı lm ış tır. Güvenirlik çal ış mas ında ölçek üç hafta ara ile i şgörenlere uygu-
lanm ış  ve güvenirlik katsay ı sı  r=.81 bulunmu ş tur. Geçerlik çal ış mas ında ise ayn ı  amaca 
hizmet eden bir ba şka ölçekle (UCLA I.Y.Ö'nin tutarl ı l ığı na bak ı lm ış t ır. Iki öl-
çek aras ı ndaki korelasyon katsay ı s ı  r=.84 bulunmu ş tur. 

Işgören Yaln ızl ık Ölçeğ i, toplaman s ı ralama tekniğ ine göre geli ş tirilen Likert tipi bir 
ölçektir. I.Y.O. 30 maddeden olu şmaktad ır. Ölçekte 14 pozitif, 16 negatif değ erde mad-
de yer almaktad ı r. Ölçekte yaln ızl ıkla bağ daş mayan maddeler (yaln ı z değ ilim anlam ı  ta-
şı yan) negatif, yaln ı zl ık durumunu yada duygusunu belirleyen maddeler pozitif de ğ erde-
dir. Testten yüksek puan almak yaln ızlığ a, düş ük puan almak ise yaln ı zl ık 
hissetmemeğe işaret etmektedir. 

Haydi.. Isterseniz test maddelerine bir göz at ı p, size en uygun gelen şı kları  işaretle-
yin. Ama bu i ş i yaparken i ş yeri ili şkilerinizi ya da i şyerinizdeki durumunuzu dikkate al-
may ı  unutmay ın. Sonuç olumsuz olursa ne mi olur? Endi şelenmenize gerek yok! Unut-
may ı n ız ki bir sorunu çözümleyebilmenin ilk ve önemli basama ğı  sorunun fark ı na 
varmaktır. 

Sizlere fiziken ve ruhen sa ğ l ıkl ı  günler dileğ iyle.. 
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TAVUKÇULUK KES İMHANE 
ARTIKLARI, IŞ LENMESI, 

YEM DEĞ ERI VE YEMLERDE 
KULLANMA İ MKANLARI 

Dr. Muzaffer ORDÜK * Dr. Ramazan DEMIREL ** 

GIRIŞ  

Kümes hayvanları  tek mideli olduklar ı ndan, beslenmelerinde protein miktar ı n ı n 
yan ında, protein kalitesinin de büyük önemi vard ır. Bilindiğ i gibi hayvansal kökenli 
yemlerin protein kalitesi, bitkisel kökenlilerden daha yüksektir. Kalitesi yüksek hay-
vansal kökenli yemlerin başı nda da bal ık unu gelmektedir. Bir çok ülkelerde olduğ u 
gibi, bizde de yem kanunu haz ırlan ırken kümes hayvanlar ı n ın karma yemlerine hay-
vansal kökenli yemlerin girmesi şart koş ulmakta ve hattâ civciv ba ş latma yemlerinde 
en az %4 bal ık unu bulunmas ı  zorunluluğu özel hükme bağ lanm ış tır. Oysa halen 
yurdumuzdaki bal ık unu ve et-kemik unu gibi hayvansal kökenli yemlerin üretimi, 
karmayem sanayinin ihtiyac ı n ı  karşı lamaktan uzakt ır. Aç ı k, ithalatlar ile kar şı lanma-
ya çal ışı lmakta ise de, bu da karma yemlerin ve dolay ı s ıyla elde edilen ürünün mali-
yetini yükseltmektedir. 

Kümes hayvanları n ı n karma yemlerinden yüksek kaliteli protein kaynaklar ın ı n ta-
mamen ç ı kartı lmas ı  mümkün olmad ığı ndan kaliteli fakat pahal ı  olan bal ık unu yeri-
ne, diğ er protein kaynaklar ından ne ölçüde kullan ı labileceğ i araş tı rmalara konu ol-
muş tur. 

1950'li y ı llarda kümes kanathlan tüylerinin hayVan yemi olarak kullan ılması  üze-
rinde çal ış malar yoğ unlaş m ış , elde edili ş i için teknolojik yöntemler ortaya konmu ş -
tur. Ham proteini %90'a yakla şan, ham proteinin haz ım olma derecesi %70'den a şağı  
olmamas ı  gereken, biyolojik değeri çok yüksek olmakla beraber iyi olan bir protein 
kaynağı dır. 

Genellikle, iç organlarla ba ş  ve ayaklar bir arada fakat tüylerden ayr ı  iş lenir. 
Çünkü, hidrolizi için gerekli olan yüksek bas ı nç ve s ı cakl ıkta, yumu şak dokular ı n 
proteinlerinin biyolojik de ğerleri dü şmektedir. O nedenle ayr ı  ayrı  iş lenmi ş  olanları  
tercih edilir. 

* Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

** Ziraat Yüksek Mühendisi 
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Tavukçuluğ u geliş miş  ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de küçük tavukçultık iş let-
melerinin yerlerini yavaş  yavaş  büyük i ş letmelere b ırakmaktad ır. Entegrasyona giden 
iş letmeler, kesimhanelerinin yan ı nda tavuk kesimhane art ıklann ı n değerlendirildiğ i 
rendering sistemleri kurmalctad ırlar. Böylece meydana gelen bu sanayi kolundan elde 
edilecek yan ürünlerin i ş lenmesi ve hayvan beslemede kullan ı lmas ı  güncellik kazan-
mış tır. 

Dünya ve ülkemizde yeni bir protein kayna ğı  olan tavuk kesimhane art ıkları  unu-
nun kalitesi hakk ında fikir edinmek ve bu yan ürünü kasapl ık piliçlerin beslenmesin-
de hayvansal kökenli yem olarak bal ık unu yerine ne ölçüde kullan ı labileceğ ini sap-
tamak amac ı  ile yap ı lan araş tı rmalarda, kullan ı m düzeyleri tespit edilmi ş  ve daha da 
geliş tirilmeye çal ışı lmış tır. 

1. TAVUK MEZBAHANE ARTIKLARI VE I Ş LENMESI 

Son y ı llarda, özellikle etlik piliç yeti ş tiriciliğ indeki yüksek düzeyde olan art ış , 
kasapl ık tavuklann kesimi sonunda meydana gelen art ıklar ı n değerlendiriltnesini kâr-
lı  ve gerekli duruma getirmi ş tir. Ancak tavuk kesim art ıklann ı n değerlendirilmesinin 
1(2%11 olabilmesi için etlik piliç üretiminin santralize olmas ı  yada bu teknolojinin ta-
vuk mezbahalann ın yoğ un olduğ u yerlerde kurulmas ı  şartt ır. Özellikle tavuk tüyleri 
çok hacimli olduğ u için bunlar ı  küçük kesimhanelerden toplamak ve bir yerde muha-
faza etmek çok pahal ı ya mal olur. Bu nedenle, tavukçuluk art ıkları  için rendering te-
sisi düş ünen bir kimse bu tesiste i ş leyebileceğ i kadar bol kesim art ıklann ı  ekonomik 
s ı nırlar içinde temin etmeyi garantilemelidir. 

Tavuk mezbahanelerinden elde edilen art ıklar teknolojik hatt ın ı n değ iş ik noktala-
rında birbirlerinden ayr ı lır. Bu hatt ın başı nda tavuk kan ı  elde edilir. Bunu takiben 
tüyler, ba ş , ayak ve tüketime uygun olmayan iç organlar ayr ı l ır. Bunlardan kan, kan 
unu, tüy, tüy unu, ayak, baş  ve iç organlar ise art ı k etler unu olarak değ erlendirilir. 
Tavuk kan unları  ile art ık et unlar ı  gerek i ş leme ve gerekse pazarlama yönünden bir 
zorluk göstermez. Buna kar şı l ık tavuk tüylerinin i ş lenmesi güç, masrafl ı  ve hayvan 
yemi olarak de ğeri dü ş üktür. Örneğ in, tavuk tüylerinin proteini, boynuz, t ırnak ve 
kı llann proteini gibi keratinöz yap ıdad ır ve tabii durumda bu proteinin hazmolma 
derecesi çok dü ş üktür. Bu nedenle, bu art ık maddenin hayvan yemi olarak de ğ erlen-
dirilebilmesi için önce sindirilebilirliğ inin artı r ı lmas ı  ve besleyici değer kazandı nlma-
s ı  gerekir. Bu ise, enerjiyi, zaman ı  ve emeğ i gerektiren pahal ı  bir uygulamad ı r. 

Tavuk mezbahas ı  artıkları  genel olarak (tüyler, ayaklar, ba ş lar, iç organlar) bir 
arada elde edilir. Tavuk kesimhanelerinden elde edilen yan ürünleri canl ı  ağı rlığ a 
oranları  yaklaşı k %3.03-4.37 k ı sm ı  taze kan, %6.07-6.68 k ısm ı  telek ve tüy, %4.79- 
5.78 k ısm ı  ayak, %3.23-3.98 k ısm ı  ise baş ur. Hindilerden elde edilen yan ürünler 
ise canl ı  ağı rlığ a oranla %3.34-3.68'i kan, %6:-26-6.82'si telek ve tüy, %2.90-2.96's ı  
ayak, %2.15-2.30'u ba ş tır. Böylece canl ı  ağı rl ığı n, tavukta toplam %17.1-20.8, hindi-
lerde %14.7-15.8 atık ve yan üründür. Bunlar ın bir arada i ş lenmesi halinde tüylerden 
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beklenen yarar sa ğ lanamaz. Zira tüylerin de ğ erlendirilmesi bunlar ın yüksek bas ınç 
altında buharda pi ş irilmesini gerektirdi ğ i halde, kan ve iç organlar atmosferik ko ş ul-
larda pi ş irilerek yem haline getirilir. Bu teknolojinin bir diger güçlü ğ ü de sürekli 
üretim için yeterli materyalin kolayca temin edilemeyi ş idir. Parti parti temin edilecek 
artıklann bekletilmesi ise, çabuk koku ş ma olacağı ndan, hemen hemen mümkün de-
ğ ildir. 

Son y ı llarda, tavuk mezbaha art ıklann ı  y ıkayan, barsak içeriğ ini ay ıran ve bunlar ı  
temizleyip, fazla suyu santrifüj yolu ile elemine eden rendering cihazlar ı  geliş tiril-
miş tir. Art ıklann kokuş mamas ı  ve tazeli ğ ini kaybetmeden i ş lenmesi için tüm tekno-
lojinin tavuk mezbahas ı n ı n içinde yada yan ı nda bir tesiste yürütülmesi uygun olur. 
Unutmamak gerekir ki, ham art ık materyal %72 su, %18 proteinden olu şur, geri ka-
lan k ıs ım ise yağ  ve küldür. Su miktar ı n ın çok olmas ı  nedeni ile ham materyal ı n 
dondurularak yada varillerde ambalajlanarak muhafazas ı  gerekir ki bu uygulama çok 
pahal ı ya mal olur. 

Tavuk mezbahas ı  artı kları  taze halde pi ş irilerek domuz beslemede, mink gibi baz ı  
et obur kürk hayvanlann ın beslenmesinde kullan ı l ı r. Bu tür değ erlendirmeyi dü ş ünen 
yetiş tiriciler, ihtiyaçlar ı  kadar arttığı  her gün mezbahadan alarak çiftli ğe ta şı rlar. 
Bunlar genellikle mobil pi ş irme kazanlar ı  kulland ı kları ndan, materyalin yolda pi şme-
sini sağ larlar. Hayvan yeti ş tiricisi ile kesimhane ilgilisi aras ında önemli bir konuda, 
materyal ın taşı nmas ı d ır. Kesimhane sağ l ı k aç ı s ı ndan art ık materyal ın hergün ta şı nma-
s ı nı  arzu eder. Yeti ş tirci ise ihtiyac ı  kadar art ık almay ı  arzu eder ve geri kalan ı n ta-
şı ma masrafın' üzerine almay ı  arzu etmez. Bunlarla beraber, hayvanc ı l ık yan ı nda tar-
la ziraat' yapan yeti ş tiriciler, hayvan yemi olarak kullanamad ıkları  kesimhane 
artıklann ı  gübre olarak değ erlendirirler. Toprak bakterileri taraf ından parçalanan bu 
artıklar bitki beslemede de değ erlendirilmi ş  olurlar. Ancak kan, iç organlar, ayaklar 
ve baş lar çabucak parçaland ı kları  halde tüylerin parçalanmas ı  uzun zaman al ı r. 

Tavuklann ana tüylerinden (telek tüyü d ışı ndaki) yastık, yatak doldurma ve uyku 
tulumlann ın imalinde de yararlan ı lır. Bu amaçla kullan ı lacak olan tüyler kuyruk ve 
kanat tüylerinden ayr ı l ır ve bakteriyel koku ş man ı n önlenmesi için iyice y ıkan ıp ku-
rutulur. 

Tavuk tüylerinden tabii ve sun'i elyaf yap ı m ında da yararlan ı l ır. Sun'i elyaf ı n ana 
maddesi tüy keratinidir. Bu keratinin ayr ı lmas ı  için tüyler s ıcak, konsantre ve anio-
nik deterjan solüsyonu ile ekstraksiyona tabi tutulur. Örnegin böyle bir ekstraksiyon 
pH 6.5 vasat ı nda, içinde sodyum bisülfit bulunan Alkali-benzen sülfonat ile yap ı labi-
lir. Ekstraksiyon sonucu ayr ı lan keratin-deterjan kompleksi su içinde tekrar dispersi-
yon hale getirilir ve doymu ş  magnezyum sülfat solusyonu ile pH 1-2 vasat ı nda lif-
leş tirilir. Elde edilen lifler, y ıkan ır, gerdirilir, kurutulur, buhar uygulanarak tekrar 
gerdirilir. Bu son muameleden sonra, aseton ile y ı kanan liflerden deterjan kal ı ntı sı  
ay ı rt edilir. Bu metodla elde edilen liflerde %80 oran ında tüy proteini vard ır ve bu 
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lifler niteliğ i bak ım ı ndan rayon liflerine benzer. Burada, gözönünde tutulmas ı  gere-
ken bir husus, liflerden deterjan' ın temizlenmesinin çok güç olu şu ve tüyler renkli 
ise bu rengin liflerde de görülmesidir. Bununla beraber sadece beyaz tüy kullanmak-
la renk problemi halledilebilir. 

Tavuk tüylerinden lifli materyal elde edilmesinde uygulanan ikinci metod tüy ke-
ratinini s ıcak alkolde sodyum bisülfit eş liğ inde ekstraksiyona tabi tutmakt ır. Alkolde 
eriyen keratin daha kal ı n iplikçikler oluş turur. Bu iplikçiklerin elastakiyeti azd ır. Bu-
na kan ş l ık alkol ekstraksiyonu daha ekonomik bir metoddur. 

Tavuk tüylerinin yem haline getirilmesi bu materyalin buhar ile yüksek bas ınç al-
tı nda hidrolize edilmesine bunu takiben kurutulup ö ğ ütülmesine dayanan bir metodle 
yap ı lır. Ancak, bu uygulaman ı n çok ekonomik olmas ı  tavuk tüyü ununun pahal ı ya 
satı lam ı yacağı  nedeni ile şartt ır. Yap ı lan araş t ı rmalara göre tavuk kesimhanelerinden 
temin edilen tüyler doymu ş  su buhar ile 40-50 p.s.i. (pound square inch) (= 2.8-4.2 
kg/cm2) bas ı nç altında 30-60 dakika süre ile hidrolize edilir. Elde edilen materyal 
kurutulunca oldukça daralm ış  bir hacim elde edilir. Bu durumda bulunan tüyler ko-
kuş madan ve değ erini kaybetmeden çuvallar içinde veya bidonlarda çok uzun süre 
muhafaza edilebilir. E ğer hidrolize uygulanan bas ı nç ve süre daha fazla olursa ma-
teryalde nitrojen kayb ı  olur. Buna karşı n yeterince hidrolize olmayan tüyler ö ğ ütüle-
mezler, aynca bunlar ı n hazmolabilirliğ i düş ükdür. 

Hidrozile tavuk tüyü proteininin haz ım derecesi %70'dir. Proteinin haz ı m derece-
si in vitro çal ış malarla pepsin-klorhidrik asit hazm ı  metodu ile bulunmuş tur. Bu 
oran ın elde edilmesi için süre k ısaldıkça bas ınç artmakta, bas ınç azald ıkça süre uza-
maktadı r. Ş ekil l'de görüldüğ ü üzere, hidroliz süresi 6 dakika oldu ğ u zaman bas ınç 
6.3 kg/cm2  yükselmekte, 16 saat hidroliz uyguland ığı  zaman 0.85 kg/cm2  bas ınç ye-
terli olmaktad ır. 

Ş ekil 1. 
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Eğer 2.1. kg/cm 2  bas ınç sabit tutulur, süre de ğ i ş ik olarak uygulan ırsa haz ı m dere-
cesi sürenin uzamas ı  koş ulları nda artar. Ş ekil 2'de görüldüğü üzere bas ınç sabit ka-
lıp, zaman artt ıkça hazmolabilme derecesi artmaktad ır. Ancak bu art ış  %60-70 haz-
molma düzeyine kadar h ızl ı  seyretmekte, bunu takiben yava ş lamaktad ır. Yine 1 
numaral ı  ş ekilden anla şı lacağı  üzere 1.8 kg/cm 2  bas ı nç altında tüy unu elde etmek 
hemen hemen imkans ızd ır. Diğer taraftan yeterince yüksek bas ınç uygulan ırsa hidro-
lizi dakikalar, hatta saniyeler içinde tamamlamak mümkündür. Ancak, 4.2 kg/cm 2 

 üstünde bir bası nç uygulamak üniform ı s ı  transferi, maliyet yüksekli ğ i bakı mından 
üğ ütlenmemelidir. 

Ş ekil 2. 

 

Tüy parçalar ı  hidroliz esnas ı nda verilen enerjiyi içeri geçirmezler. Di ğer bir de-
yimle piş irme esnas ı nda tüy y ığı nlann ı n içine yeterince ı s ı  kan ş tırma uygulamas ı na 
bağ l ı dır. Bas ı nç arttıkça hidroliz süresi azal ı rsada tüy ununda tam bir ayr ış ma olmaz 
ve materyal yeterince ö ğütülemez. Bunun aksine zaman artt ı kça materyal zamks ı  bir 
yap ıya dönüş ür, nitrojen miktar ı nda önemli kay ı plar olur ve neticede iyi bir tüy unu 
elde edilemez. Bununla beraber devaml ı  hidroliz yap ıc ı  özel cihazlarda tüylerin k ısa 
süre içinde yüksek bas ı nçta pi ş irilmesi tercih edilir. 

Ticari uygulamalarda, teknoloji, elde mevcut cihazlara, çal ış ma program ı na ve 
imalatçm ın amac ına göre değ iş ik tipler arzeder. Her imalatç ı  önce tüylerin fiziksel 
yap ısın ı  parçalayacak olan ı s ın ın ve nemin ekonomik s ın ı rlar içinde elde edilmesini 
amaçlar. 

Tüyler genellikle 120x120 cm ile 150x360 cam büyüklükte kuru rendering pi ş iri-
ci kazanlannda hidroliz edilir. Bu pi ş iriciler buhar cidarl ı d ır. Kazanlann içinde hori-
zontal bir kan ş tınc ı  şaft bulunur. Her kazan ın üstünde ve alt ı nda doldurma, bo şaltma 
iş ini görecek birer kapak vard ır. Bunlar genel olarak 4.2 kg/cm2 ve 6.3 kg/cm 2  ba-
sınçta çal ış acak şekilde imal edilirler. Bu cihazlarda intemal bas ınç ise 1.4 kg/cm 2 

 ve 2.1 kg/cm2  düzeylerindedir. 
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rışı rıc ı lerde, doldurmadan bo şaltmaya kadar geçen tüm pi ş irme süresi 1-2 saat 
aras ı ndadır. Eğer sadece buhar cidarl ı  bir pi ş irici ile çal ışı l ı yorsa, yaş  tüyler üzerine 
bir miktar suyun ilave edilmesi gerekir. E ğ er buhar direk olarak tüylerin içine sevke-
diliyorsa aynyeten su ilâvesi gerekmez. Bu sonuncu uygulama daha az ıs ıya ihtiyaç 
gösterir ve materyalin hidroliz s ıcaklığı na daha kı sa süre içinde eri şmesini sağ lar. 
Baş lang ıçta tüylerde fiziksel bünyenin ayn şı m ı  çok yavaş  olur. Ancak, bas ı nç 2.1 
kg/cm2  düzeyine eriş ince bu andan itibaren 30 dakika içerisinde azami parçalanma 
meydana gelir. Baz ı  piş irici cihazlarda, materyal pi ş tikten sonra cihaz içinde bir süre 
tutulur. Bu esnada tüyler k ısmen yada tamamen kururlar. E ğ er tüy unu piş irici için-
de tam bir kurumaya tabi tutulmu şsa, cihaz içindeki buharla doymu ş  hava bir baro-
metrik kondansör ile boşaltı lır ve materyal bir süre de atmosferik şartlarda tutulur. 
Ancak bu tür kurutma sistemi çok küçük i ş letmelerde uygulanmaktad ır. 

Tüy unu elde edilmesinde en etkili sistem, pi ş mi ş  materyali pi ş iriciden almak ve 
ateş le kurutucu bir cihaza sevketn ı ektir. Di ğer bir kurutucu sistem buhar sevkeden 
borularla ı sınan kurutucu sistemdir. Ancak, direk ate ş le kurutma sistemleri, buhar 
borulu kurutucu sistemlerinden daha ucuzdur. Bununla beraber bu sistemde dikkat 
edilmezse materyal yanabilir ve siyah yan ık ürün elde edilir. Kurutma esnas ı nda ma-
teryalin kanş tınlmas ı  topaklaşmalan önler ve tüyleri küçük partiküller haline getirir. 
Bununla beraber kuru tüylerin öğ ütülmesi ve bir elekten geçirilmesi üniform bir 
ürün eldesi için şarttır. Elekten geçirme ayn ı  zamanda kanat tüylerini, ayak numara-
larını  ve diğ er tüm yabanc ı  maddelerin aynlmas ı n ı  sağ lar. Materyalin öğ ütülmesi çe-
kiçli değ irmenlerle yap ı labilir. Haz ır hale getirilen tavuk tüyü unlar ı  genellikle 50 kg 
çuvallar içerisinde satış  sunulur. 

Küçük boyutlu i ş letmelerde tek yönlü tüy unu üretimi yerine, tüylerin, ayaklar ı n, 
baş larla ve tüketime uygun iç organlarla birlikte hidroliz edilmesi daha avantajl ıd ı r. 
Ancak, bu tür üretim yapan müesseselerde genellikle ho şa gitmeyen bir koku hakim 
olduğ undan bu tür rendering sistemlerinin g ıda i ş leyen müesseselerden uzakta kurul-
ması na önem verilmelidir. Bu teknolojide hakim olan koku, mikrobiyal faaliyetler 
sonunda meydana gelen ve gaz durumunda bulunan kükürt bile ş iklerinin kokusudur. 
Bu kokuyu bugüne kadar elimine edecek ekonomik bir metod geli ş tirilmemi ş  oldu-
ğundan, genel olarak mezbahalar tavuk sanayi kal ı nt ı ları  iş lemek istemezler. 

Tavuk organlar ı nın tüylerle bir arada pi ş irilmesi hemen hemen mümkün de ğ ildir. 
Çünkü tüylerin daha fazla bas ı nç ve daha uzun süre muameleyi gerektirmesine kar şı -
lık kan ve ayaklar, baş la iç organlar daha az bas ı nç ve süreyi gerektirir. Bu nedenle 
önce tüylerin yeterince hidroliz edilmesi, bunu takiben çe ş itli organlar ı n cihaza al ı na-
rak tüyle birlikte pi ş irilmesi gerekir. Bu tarzda pi ş irilen tüm materyalin kurutulmas ı  
ve öğütülmesi bir arada yap ı lır. Burada yağı n ekstraksiyonu söz konusu de ğ ildir ve 
bu uygulamaya lüzum yoktur. Kombine olarak elde edilen tavuk mezbaha art ıklann-
da protein %65, yağ  %10-15, kül %12, su %8 dolaylar ı ndad ır. Yağ  miktar ı  kesilen 
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tavuldann yaş lan ile yak ından ilgilidir. Eğer kesim 4-6 haftal ık piliçlerde yap ı l ıyorsa 
yağ  az olur. Yaş lı  tavuklardan elde edilen artildarda ise ya ğ  fazla olmaktad ır. Tüy-
lerde ve iç organlarda ya ğı n fazla olmas ı  öğ ütme zorluğ u yaratır. Bu takdirde kulla-
nılacak öğütme değ irmeni yağ lı  materyalin öğ ütülmesine uygun tipte olmal ı dır. 

Yaş  tüylerden elde edilen kuru tüy ununun rand ı man ı  %47'dir. Fazla pi ş irme sü-
resi bu oran ı  %2 dü şürür ve %8-10 oran ında nikojen kayb ına neden olur. Fazla sü-
reli piş irilen tüy unlann ın pepsin-HC1 derecesi de %70'den daha dü şük olur. Fazla 
pişmiş  metaryelin rengi koyula şı r. Bu gibi tüy unların ı  renkli tavuklar ın normal piş -
miş  olan tüy unlanndan ay ırmak çok defa güçtür. De ğ iş ik süre ve bas ınçlarda ölçü-
len pepsin-HCI hazmolma derecesi a şağı daki şekilde bulunmuş tur. 

Zaman Bas ınç (kg/cm2) 	Sindirim Derecesi 

O dakika 	 0 	 16 
30 dakika 	 2.1 	 64 
90 dakika 	 2.1 	 71 
4 Saat 	 2.1 	 83 
16 Saat 	 1.0 	 70 
20 dakika 	 4.2 	 72 
6 dakika 	 6.3 	 74 

2. TAVUK MEZBAHANE ARTIKLARININ İŞ LENMESİ NDE 
RENDER İNG TESISI 

Memleketimizde yap ı lan rendering tesisleri, do ğ rama, pi ş irme, s ıkma, kurutma, 
soğutma, ufalama ve torbalama ünetelerinden ibarettir. 

Doğ rama : 

Piş irme : 

Piş irileeek parçalann çok büyük olmas ı  halinde, ufalt ı lmalan 
için kuvvetli çeneli bir k ırı cı  yapı lmış tır. 40 BG bir elektrik 
motoruna direkt akuple bir makinada, döner çeneler ve sabit 
çeneler aras ında her boy kemik, etler hatta tüm bir öküz ba şı nı  
ufalamak mümkündür. 

İş letme kapasitesine göre 2-3 veya 4 m 3  hacminde, silindirik 
şekilde çift cidarl ı , arka kapak sabit, kaynakl ı  ön kapak flan ş  
ve civatal ı  ve aç ı l ıp kapanabilir şekilde bir yat ık kazandan iba-
rettir. Ön ve arka kapaklar üzerinde sa ğ lam anayataklar, ön ka-
pak altında boşaltma ağ z ı  vard ır. Ana mil üzerine tak ı lı  kollar 
ve özel kepçeler milin bir yönde dönü şü ile malları  kanş tınr, 
aksi yönde dönüş te mallar ı  boşaltma ağ z ına iter. Dönü ş  hareke-
ti 40-60 beygir gücünde bir motor kuvvetli redüktör ve zincir 
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diş li bir sistem ile sağ lam. Piş irme kazan' çift cidarl ı  olup ara 
cidara 5-6 Atü ve iç cidara 2-3 Atü buhar verilir. Aracidar ve 
iç kazan birer adet yayl ı  ve birer adet a ğı rlıkl ı  emniyet ventil-
leri ile, buhar bas ınc ı na karşı  emniyete al ınm ış tır. Ayrıca kazan 
üzerinde hermatik kapakl ı  şarj dold ıırma ağ z ı , buhar yanalar', 
iç kazan' çabuk bo şaltma vanas ı  manometre ve vakummetre gi-
bi cihazlar vard ır. 

Sıkma : 	Pişmiş  maldaki suyu ve ya ğı  almak ve ilaveten kurutma yükü- 
nü azaltmak gayesi ile, mal s ıkma presinden geçirilir. Böylece 
su miktarı  %35-40'a kadar dü şürülür. Pres Ar ş imed vidası  pren-
sibinde, sağ lam yap ı tı  15 BG elektrik motor ve redüktörle çal ı -
şı r. S ıkmadan ç ıkan su, et, kemik ya ğı  et suyu ve bu suda eri-
miş  protein çeş itleri ihtiva eder. Bu sular özel dik oturtmal ı  
tanklarda toplan ır. Durulma esnas ı nda yağ  ve su ayn şı r. Üstte 
kalan yağ  sabunculuk ve kozmetik sanayinde aranan bir mad-
dedir. Altta kalan su ikinci bir pi ş irme esnas ı nda çiğ  mala ilave 
edilir ve böylece suya geçmiş  proteinden de yararlan ı lır. 

Kurutma : 	Yağ  ve suyu s ıkılmış  piş miş  mal tekrar pi ş irme kazan ına ben- 
zer bir kazana al ınır, bu defa kazan içine buhar verilmez, cida-
ra verilir ve ıs ı tı lır. Bir taraftan da mal çevrilir, aktar ıhr ve 
maldan ç ıkan buharlar vantilatör vas ı tas ıyla emilir ve mal ı n da-
ha çabuk kurumas ı  temin edilmi ş  olur. Kurutulacak mal ın için-
de %10 nem kalana kadar kurutulmaya devam edilir. Daha faz-
la kurutulmas ına lüzum yoktur. Bu nem oran ı nda ürünün, ağ zı  
kapalı  çuvallarda uzun zaman mal ın muhafazas ı  mümkündür. 

Soğ utma : 	Kurutulmu ş  ürünün un haline gelmeden uygun s ıcakl ığ a kadar 
soğ utulmas ı  gereklidir. Soğ utma makinas ı  özel yap ılmış  ve ge-
liş tirilmi ş  olup kuvvette üflenen hava cereyan' içinde sarsak 
plakalar üzerinden ak ı tı lan ürünlerin serin hava cereyan ı  etki-
siyle soğumas ı  temin edilmi ş  olur. 

K ı rma, un haline getirme : Soğ utma makinas ı ndan ç ıkan ürün, hemen alt ında 
bulunan çekiçli k ırma makinas ı na girerek 80 mikrondan 1-2 
mm büyüklüğe kadar k ır ı lır, ufalan ır un haline getirilir. Çekiçli 
değ irmen robüst yap ı t ı , 50 BG motora direkt akuple =l ıir maki-
nedir. 

Torbalama : Pişmiş  kurutulmuş  ve soğ utulup toz haline getirilmi ş  unlar 20- 
100 kg arası  otomatik ayarlama ve tartma imkan ına sahip bir 
otomatik tartma ve çuvallama makinas ı nda tart ılır ve ağ zı  diki-
lerek stok ambanna sevk edilir. 
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Koku Giderme : Çiğ  etlerin ge rek pi ş irilmesi gerekse kurutulmas ı  esnas ında çı -
kardıkları  kokular tutmak amac ıyla JET KONDENS isminde 
bir makine geli ş tirilmiş tir. Kazanlardan vantilatörlerle emilen 
buharlar, bu makina içindeki ya ğmurlama tertibat ına sevkedilir. 
Buharlar ince su haddecikleri içinde yo ğ unlaşı r, koku molekül-
leri suda erir ve böylece su içerisinde tutulan kokucu maddeler 
üründen uzaklaş tınlm ış  olur. Ayn ı  zamanda vantilatör vas ı tas ıy-
la kazan içindeki buharlar emilirken içinde bir alçak bas ınç te-
min edilmi ş  olur, bu ise nemin daha kolayl ıkla bulunduğu yeri 
terketmesine sebep olur, böylece kurutma i ş lemi kolaylaş mış  
yani sürat kazan ı lm ış  olur. 

3. IŞ LENMIŞ  TAVUK MEZBAHANE ARTIKLARINDA KALITE 
KONTROLÜ 

Tüy unlannın kalite kontrolünün yap ılmas ında en uygun kriter Ha-pe ıpsin meto-
du ile hazmolma derecesinin tayinidir. Ancak bu metod, 24 saat süreyi, kimyasal 
muameleyi, alet ve ekipman ı  gerektirir ki, birçok i ş letmelerde bu imkanlar bulunma-
maktadır. Bu nedenle tüy unlann ın kalite kontrolü onlar ın, rengine, gevşekliğ ine ve 
hacim ölçüsüne göre yap ıl ır. 

Tüy ununun rengi, hiç ku şkusuz hammaddelerinin rengine göre de ğ iş ir. Eğ er, 
tüyler bronz hindilerin tüylerinde oldu ğu gibi büyük oranda koyu renkli ise tüy unu 
da koyu renkli olur. Bunun yan ında koyu renkli tüylerden, pi şme esnas ında serbest 
hale geçen sülfitler cihaz ın demiri ile redüksiyona uğ rayarak rengin daha fazla koyu-
laşmasma yol açar. Ancak rengin aç ık olmas ı  ürünün iyi bir pi ş irilme iş lemine tabi 
tutulduğ u anlam ına gelmeyeceğ i gibi, koyu renk her zaman a şı rı  piş irildiğ i anlam ına 
gelmez. Bu nedenle renk kalite için her zaman güvenilir bir indeks de ğ ildir. 

Ürünün mikroskop alt ı nda incelenmesi halinde çok küçük partiküllere rastlamrsa 
bu durum aşı n ısı  uygulanm ış  olduğ unu gösterir. Ancak bu parçalanma öğ ütülmede 
uygulanan cihazdan da meydana gelebilir. Bunu anlamak için tüylerden bir miktar 
al ınır ve içindeki deterjan ihtiva eden suya at ı l ır. Bu solüsyon tüyleri birbirinden 
ayırır ve her tüyü ayr ı  ayrı  görmek mümkün olur. 

Materyalin hacminin dansitesi, kalite saptanmas ında hem çabuk ve hem de güve-
nilir bir yöntemdir. Hacim dansitesi bir tüy ununun bir volüm a ğı rl ığı = aynı  vo-
lümdeki suyun ağı rlığı na oran ıdır. Bunu saptamak için bir kap ile bir terazi yeterli-
dir. Örneğ in, bir koyan ın önce daras ı  al ı n ır, su ile doldurulur ve tart ı lır. A.radaki fark 
suyun ağı rlığı n ı  verir. Kova bo şaluhr, kurutulur, tüy unu ile yeniden doldurulur ve 
tartıhr. Daramn dü şülmesinden sonra elde edilen tüy unu a ğı rlığı  su ağı rlığı na bölü-
nürse hacim dansitesi elde edilmi ş  olur. Genellikle 2.1 kg/cm 2  bas ınç altında piş ir-
mede 1.5 saat sonra bulk dansitesi azami düzeye ula şı r. Bu düzeyde hazmolabilir 
protein miktar ı  da azami düzeydedir. 
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4. IŞ LENMIŞ  TAVUK MEZBAHANE ARTIKLARININ YEM DE Ğ ERI VE 
YEMLERDE KULLANMA İ MKANLARI 

Ülkemizde kaliteli protein kayna ğı  olarak tan ı mlanan hayvansal ve bitkisel kö-
kenli yemler yeterince üretilememektedir. Bu nedenle proteince zengin ve kalitesi 
yüksek yeni yem kaynaklar ı n ın saptanmas ı  büyük önem ta şı maktad ır. Bu amaçla git-
tikçe gelişen tavukçuluktan yan ürün olarak elde edilen tavuk kesimhane art ıkları  
unu (TKAU) protein kalitesi ve kümes hayvanlar ı n ı n beslenmesinde protein kayna ğı  
yem olarak kullan ı lma olanaklar ı  özellikle ileri ülkelerde pek çok ara ş tırmaya konu 
olmuş tur. 

Literatürde tavuk kesimhane art ıklanndan elde edilen una; baş , ayak, geli şme ha-
linde olan yumurtalar, barsak ve di ğer iç organlar dahil edilmektedir. TKAU'nun 
aminoasid yap ı s ı  bak ı m ından et-kemik ununa benzedi ğ i ve kümes hayvanlar ı nın bes-
lenmesinde protein kayna ğı  olarak kullan ı labileceğ i ifade edilmektedir. TKAU'nun 
yem değerine ili şkin literatürden elde edilen sonuçlar Tablo 1, 2 ve 3'de verilmi ş tir. 

Kasaplık piliç karmalar ında m ıs ır ve soya küspesine dayal ı  bazal karmaya %3.5 
düzeyinde TKAU kat ı lmas ı , gelişmeyi önemli derecede art ı rm ış , başka bir denemede 
TKAU ve hidroliz edilmi ş  tüy unu kullan ı lmas ı , organizmada nitrojen birikimini 
olumlu yönde etkilemi ş tir. 

Hayvansal kökenli protein taşı mayan bir karmayla %2 TKAU ve %2 TKAU + 
%5 bal ık unu taşı yan karmalarla beslenen kasapl ık piliçlerin 8 hafta canl ı  ağı rl ıkları  
aras ında önemli bir farkl ı l ı k bulunmam ış tır. 

Tablo 1. Tavuk Kesimhane Art ıklan Ununun Ham Besin Maddesi De ğ erleri, (%) 

Kesimhane 
Artı klan K.M. H.Kül H.Prot. H.Yag 

Ham 
Sel. Ca P 

ME. 
Kcal/kg NB 

Tavuk kesimhane 
artıkları  unu 
(rendering) (1) 94 18 58 12.50 2.50 3.2 1.6 3162 730 

Hidrolize tüy unu (1) 93 4 85 2.50 1.50 0.5 0.3 

Tavuk kesimhane 
artıkları  unu (2) 87.70 7.66 62.71 17.33 2825 

Hidrolize tavuk tüyü 
unu (3) 93.50 3.2 87 3.50 

Tavuk içi ve dış  
organları  unu (3) 94.00 17.40 55.20 14.50 

Tüy ve Org.Unu Kar. (3) 83.50 7.5 67.00 6.2 

1) SOLTNER, 1981 

2) ASYALI, 1978 

3) GÖĞÜS, 1986 

• Tavuk kesimhane art ıkları  ununa baş , ayaklar, gelişme halinde olan yumurtalar, barsaklar, di ğ er art ık iç organlar, kan ve 

tüyler dahildir. 2 Atmosfer su buhar bas ıncında 35-45 dakika tutulduktan sonra k ıı rutulup, öğ litillerek elde edilmi ş tir. 
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Tablo 2. Bal ık Unu, TKAU ve Tüy Ununun Aminoasid Yap ı sı , (%)* 

Aminoasidler Balı k Unu2  TKAU2  Tüy Unul 

Asparagin 10.38 7.31 
Threonin 4.65 4.10 4.51 
Serin 4.12 7.95 
Glutamin 13.21 11.38 9.19 
Glysin 5.66 9.69 
Alanin 6.53 5.96 
Valin 5.90 6.48 7.45 
Sistin 1.18 3.63 3.55 
Methionin 2.93 0.98 0.58 
Izolösin 5.09 4.33 4.33 
Lösin 8.20 7.66 8.48 
Trosin 3.97 2.91 2.75 
Fenilalanin 4.68 4.54 4.31 
Lisin 8.19 3.35 1.76 
Histidin 2.79 1.54 0.46 
Arjinin 5.84 6.02 6.41 
Triptofan 0.66 

* Proteinin %sidir. 

1) GREGORY ve ark., 1956 

2) ASYAL1, 1978 

Tablo 3. Tüy Ununun Vitamin kerikleri* 

Vitaminler (mg/11)) Tüy Unu 

Riboflavin 0.88 
Niasin 7.85 
Pantotanik asid 3.68 
B12 Vitarnini 32.2 

* GREGORY ve ark. 1956 

Etlik piliç araş tırmasında bal ık unu ile yap ı lan bir kı yaslama çal ış mas ında TKA-

U'nun %12 düzeyinde kullan ım ı  canl ı  ağı rl ık art ışı  ve yem tüketimi üzerinde olum-

suz bir etki yapmad ıg ı  tespit edilmi ş tir. 

Kasapl ık piliç karmalar ında bal ık unu yerine TKAU ve kulukça unu kullan ı lan 

bir ara ş tırmada, yemde bal ık unu miktarı  azald ıkça canl ı  ağı rlığı n gerilediğ i saptan-

mış tır. 
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Hafif hibrid kafes yumurtac ılann ın karmalanna %2.6, %5.2, %10.4 ve %14 düze-
yinde tavuk tüyü iç organlar ı  ununun soya küspesi yerine kullan ı lma olanaklar ı  araş -
tınlm ış tır. Soya küspesi yerine tavuk tüyü ve içorganlar unu kullan ı lmas ı , gerek top-
lam gerekse ortalama yumurta a ğı rl ığı na kötü etkide bulunmam ış tır. Yüksek 
düzeylerdeki ilavelerde yumurta üretiminde metabolik enerjiden faydalanma dü şmüş -
tür. 

Bir çok denemede tüy unu, civciv kannalannda aminoasit ilavesi olmaks ızın 
%2.0, %2.25, %2.5, %2.7, %3.0, %3.4, %4.0 düzeylerinde kullan ı labilmiş tir. Öte 
yandan ham protein düzeyi dü şük (%14, %15, %15.6) karmalara tüy ununun %3 dü-
zeyinde kat ı lmas ı  bile kötü sonuçlar doğ urmu ş tur. 

Protein düzeyi %19.5, %21.6, %22.0, %23.3, %24.0, %26.0 oldu ğu takdirde tüy 
unu, aminoasid ilavesi olmaks ızın %6, %8 düzeyinde baş arı yla kullanı labildiğ i halde 
%9, %16 düzeyinde kullan ı lmas ı  kötü sonuçlar doğ urmu ş tur. %10 tüy unu ile iyi so-
nuç elde edilmesi, karman ın toplam protein düzeyinin yükseltilmesine ba ğ l ıdır. 

Kasapl ık piliç karmalar ında hidroliz edilmi ş  tavuk tüyü unu kullan ılarak, 8 hafta 
süreli yap ı lan 3 denemede, ba ş latma yemlerine %5 veya toplam karma proteininin 
%20'sinden az, bitirme karmalar ında ise karman ı n %5'i veya toplam proteinin %24- 
25 olacak şekilde ayarlanm ış tır. 1-4 haftal ık civcivler yaş lı  piliçlere nazaran, tavuk 
tüyü proteininden daha fazla faydalanm ış lard ı r. 

Tüy ununun sentetik aminoasidler ilave edilerek de ğerlendirilmesi özellikle ülke-
miz koşullarında pek ekonomik değ ildir. Eksik aminoasidlerce zengin yemlerle ama-
ca uygun kombinasyonlann denenmesi çok daha anlaml ı  görünmektedir. Örne ğ in ta-
hıl kannalanna tek ba şı na tüy unu veya kan unu ilave edildi ğ inde piliçlerde geli şme 
bozukluğu meydana geldi ğ i halde, tüy unu ve kan unu karmaya 2:1 oran ında kauldı -
ğı nda tatmin edici sonuçlar elde edilmi ş tir. 

Tüy ununun bal ık unu veya kı smen soya küspesi yerine kullan ı labileceğ i bildiril-
miş tir. Tüy ununun soya küspesinin %2.5'u yerine kullan ı lmas ında bir sak ınca olma-
dığı  tespit edilmi ş tir. Aynca tüy unu, et-kemik unu veya kan unu kombinasyonlan 
piliç karmalar ında geli şme ve yemden yararlanma bak ım ından avantaj sağ lay ıc ı  şe-
kilde soya proteininin %5'i yerine kullan ı labilmiş tir. 

Yumurta tavuklar ı  ile yap ı lan bir denemede, kannadaki hidroliz edilmi ş  tüy unu 
düzeyinin %0, 2, 4 olmas ı , sonuçları  etkilemediğ i halde %5.6 oldu ğ unda, ağı rl ık ar-
tışı  gerilemi ş  ve zaman zaman yumurta a ğı rl ığı nda düşmelere neden olmu ş tur. 
%11.2 düzeyindeki tüy unu ilavesi ise, deneme sonuçlar ı n ı  olumsuz yönde etkilemi ş -
tir. 

Yumurta tavu ğ u karmalannda %2 ve %5 tüy unu ba ş arı  ile kullan ı lm ış t ır. 

Yap ı lan bir ara ş tırmada denemede kullan ı lan tavuk kesimhane art ıklarına baş , 
ayak gibi güç hazmolabilen k ı s ı mlardan ba şka tüyler de dahil oldu ğundan, bu yan 
üründen hayvanlar ın faydalanabilmeleri gerilemektedir. Zira tavuklar hazmolma dere- 
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cesi dü ş ük olan yemlerden en az yararlanan hayvanlar aras ı nda bulunurlar. Deneme 
materyali olarak kullan ı lan TKAU'nun protein kalitesi bal ık unundan daha dü şük ol-
duğu için tek ba şı na bal ı k unu yerine kullan ı lmas ı  mümkün değ ildir. Lisin, methio-
nin, histidin gibi baz ı  aminoasidlerce fakir olan TKAU, bu aminoasidlerce takviye 
edilmek suretiyle kullan ı lmal ıd ır. Takviye sentetik aminoasidlerce olabilece ğ i gibi bu 
aminoasidlerce zengin yemlerin kombinasyonlar ı  şekilnde de olabilir. 

Mı s ır soya esas ı na dayal ı  rasyonlara bal ık unu ve tüy unu ilavesinin etlik piliçle-
rinin performans ı  üzerine etkilerinin incelendi ğ i bir araş tı rmada rasyonlara %5 bal ık 
unu ve %3.5 tüy unu kat ı lm ış tır. Canl ı  ağı rl ı k artış ları  ve yem değ erlendirme sadece 
bal ık unu tüketen grupda daha iyi olmakla beraber gruplar aras ındaki farkl ı l ık önem-
siz bulunmuş tur. 

Tablo 4. Erkek Hindilerle 20 Haftal ı k Yaşa Kadar Yap ı lan Araş tı rma Sonuçları  

Muameleler Canl ı  ağı rl ı k 
(Kg) 

Yem değerlendirme say ı sı  

1- M ıs ır-Soya (Kontrol) 13.76 ab 2.909 abc 

2- Tay unu, %2 13.62 abc 2.87 abcde 

3- Tüy unu, %4 13.4 	ab 2.939 a 

4- Tüy+kemik unu %7 13.71 ab 2.829 cde 

5- 4+ %4 tüy unu 13.72 a 2.840 bcde 

6- 4+ %4 kan unu 13.31 abc 2.814 de 

7- 5 ve 6 kombine edilmi ş  13.56 abc 2.797 e 

8- 1 ve daha dü şük 
proteinli 2 13.20 bc 2.890 abcd 

9- 8 ile %4 tüy unu 13.09 c 2.917 ab 

10- 9'da yararlan ı labilir. 
Aminoasid kullan ı lm ış . 13.43 abc 2.862 abcde 

Sell'in büyütme standard ı  12.44 

Tüy ununun kullan ım düzeyini yükseltmek amac ı  ile ekstrüzyona tabi tutularak 
iş lenmi ş  soya-tüy kan şı m ına enzim muamelesi yap ı larak günlük yaş taki civcivlerin 
yemlerinde kullan ım düzeyleri %7.5 - 10.0 kadar yükseltilmi ş tir. Bu oran rasyonda 
kullan ı lan soya küspesinin %35-50'si kadard ır. Ekstrüzyon i ş leme tekniğ i ile lisin 
aminoasidinin sindirilebilirliğ i %93 ç ıkanlmakta ayr ıca tüy ununun dü ş ük lisin içeri-
ğ i soya ile tamamlanmakta, sistin-sistin ba ğ ları  enzim premiksleri ile hidrolize edile-
rek yap ısındaki kükürtlü aminoasidlerden yararlan ım artmaktad ır. 
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DUYURU 
Türk Kooperatifçilik Kurumu taraf ı ndan Türkçe ve Ingilizce olarak *Türkiye'de Kooperatifçilik' konulu 
bir kitap haz ı rlanacakt ı r. 
Kitapta yer alacak bölümlere ili ş kin dispozisyon ile bölüm sayfa say ı lar ı  aşağı da sunulmu ş tur. 

Konu ile ilgilenenlerden bölümlere ili ş kin yaz ı lar talep edilmektedir. 

Yaz ı lar Türkçe olarak daktilo edilmiş  şekilde Türk Kooperatifçilik Kurumu'na teslim edilecektir. 

Türk Kooperatifçilik Kurumuna gönderilecek yaz ı lardan uygun bulunanlarda gerekli görüldü ğ ü 
hallerde k ı saltma veya özetleme yap ı lacakt ı r. 
Uygun bulunan yaz ı lara Türk Kooperatifçilik Kurumu taraf ı ndan telif ücreti ödenecektir. 

Haz ı rlanacak kitap Türk Kooperatifçilik Kurumu ad ı na yay ı nlanacakt ı r. 

Yaz ı lar ı n Türk Kooperatifçilik Kurumu'na en geç 30 Haziran 1996 günü saat 18.00'e kadar 
ulaş t ı r ı lmas ı  gerekmektedir. 

TÜRKİYE'DE KOOPERATIFÇILIK 

Sayfa Say ı s ı  
1. Kooperatifçili ğ in Temel özellikleri 	  
1.1. Tarihçe 	 5 
1.2. Kooperatifçilik Mevzuat ı 	 3 
1.3. Hükümetlerin Kooperatifçilik Politikalar ı 	  5 
1.4. Kooperatif Nevileri ve Say ıları 	  3 

	

1.4.1. 	Tarımsal Amaçl ı  Kooperatifler 
1.4.1.1. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 	 1 
1.4.1.2. Tarı m Kredi Kooperatifleri 	  1 
1.4.1.3. Tarım Satış  Kooperatifleri 	  1 
1.4.1.4. Pancar Ekicileri Kooperatifleri 	  1 
1.4.1.5. Sulama Kooperatifleri 	  1 
1.4.1.6. Su Ürünleri Kooperatifleri 	  1 
1.4.1.7. Tütün Tarım Satış  Kooperatifleri 	  1 

	

1.4.2. 	Tarı m Dışı  Kooperatifler 
1.4.2.1. Tüketim Kooperatifleri 	  1 
1.4.2.2. Konut Yap ı  Kooperatifleri 	  1 
1.4.2.3. Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri 	  1 
1.4.2.4. Motorlu Taşı y ıc ılar Kooperatifleri 	  1 
1.4.2.6. Turizm Geli ş tirme Kooperatifleri 	  ı  
1.4.2.7. I şyeri (Küçük Sanayi Sitesi ve Toplu I ş yeri) Yap ı  Kooperatifleri 	 1 
1.4.2.8. Di ğer Kooperatifler 	 1 

1.5. Mevcut Kooperatiflerde Üyelik Ili ş kileri 	  5 
1.6. Ulusal Kooperatif Organizasyonlar ı  (üst örgütleri) 	  5 
1.7. Mevcut Kooperatifçilik Sisteminin Gücü ve Yetersizlikleri (Genel Dc ğ .) 	 5 
2. Kooperatif Hareketindeki De ğ iş iklikler ve Gelece ğ e Ilişkin Seçenekler 
2.1. Kooperatiflerin Ili şki Halinde Bulunduğ u Ulusal ve Uluslararas ı  Organisazyonlar 	3 
2.2. Kooperatifçili ğ in Sorunları  ve öneriler 	 5 
3. Kooperatif Organizasyonlar Listesi 	  3 
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Türk Kooperatifçilik Kurumu Organlar ı  
YÖNET İ M KURULU 

	

Başkan : 	Prof.Dr. Rasih DEMIRCI 

Gazi Üniversitesi I.I.B.F. I ş letme Bölümü Ö ğ retim Üyesi 

	

BaşkanYarchrncisi : 	Doç.Dr. Burhan AYKAÇ 

Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi 

	

Muhasip Üye : 	Kaplan YILDIZ 
T.C. Ziraat Bankas ı  Kooperatifler Müdürü 

	

Üye : 	Doç.Dr. Kadir ARICI 
Gazi Üniversitesi 1.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi 
Etibank Genel Müdürlü ğ ü I. Hukuk Mü ş aviri 

	

Üye : 	Yrd. Doç.Dr. Nevzat AYPEK 
G.Ü. Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Mete BAŞ ÇI 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

	

Üye : 	Erol DOK 

Ziraat Yüksek Mühendisi, I ş  adam ı  

	

Üye : 	Prof.Dr. Celal ER 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Dr. Ş enol ERDOĞ AN 
Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Müsteş ar Yard ı mc ı s ı  

	

Üye : 	Doç.Dr. Ahmet ÖZÇEL İ K 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Kâmil ÖZDEM İ R 
Pankobirlik Genel Müdürü 

	

Üye : 	Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURAN 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Nevzat USLUCAN 

Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  TÜGEM De ğ erlendirme ve Koordinasyon 
Dairesi Ba ş kan ı  

	

Üye : 	Dr. Selim YÜCEL 
Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş . 
Ş eker Enstitüsü Deneme ve Istatistik Ş ubesi Ş ef Uzman ı  

	

Üye : 	Hayri YÜRÜR 
D.P.T. Uzman ı  

DENETLEME KURULU 

	

Başkan : 	Nail TAN 
Kültür Bakanl ığı  Türk Halk Müzi ğ i Korosu Uzman ı  

	

Üye : 	Nail ÇELEBI 

Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Tefti ş  Kurulu 

	

Üye : 	Dr. Mustafa DOYUK 

Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı  APK Kurul Baş kan ı  

HAYS İ YET D İ VANI 

	

Başkan : 	Nurettin HAZAR 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba ş kan ı  

	

Üye : 	Prof.Dr. Orhan ARSLAN 
G.Ü. Eğ itim Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

	

Üye : 	Hüsnü POYRAZ 

Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba ş kan ı  

Yönetim Kurulu Herhangi Bir Maa ş , Ücret ve Hakk ı  Huzur Almamaktad ı r. 
Kurum Organlar ı n ı n üyelerinin isimleri soyad ı  s ı ras ı yla yaz ı lmış t ı r. 
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMUNUN YAYINLARI 

1- 

KDV DAHIL FIYAT; 
(1996 Y ı l ı  için) 

1163 Say ı l ı  Kooperatifler Kanunun Uygulanmas ı nda Kooperatiflerin Durumu ve Sorunlar ı  
(VII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebi. ğ ier) 	  80.000 

2- Kooperatif Ş irket er (Yay ı n No. 30) 	  40.000 

3- Çe ş itli ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı  (Yay ı n Na. 34) 	  80.000 
4- Az Geli ş mi ş  ülkelerde Kooperatif ve Devlet (Yay ı n No. 36) 	  80.000 

5- Kooperafifçil ı k ve Ilkokul (Yay ı n No. 38) 	  40.000 

6- Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ı n No. 40) 	  60.000 
7- Büyük Ma ğ azac ı l ı k ve Tüketim Kooperatifçili ğ i (Yay ı n No. 41) 	  80.000 

8- Ekonomik ve Sosyal Geli ş meler Kar şı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı  
IX. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebl ığ ler (Yay ı n No. 42) 	  50.000 

9- Türk Kooperatifçili ğ i Üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43) 	  80.000 

10- X. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebl ığ ler (Yay ı n No. 44) 	  80.000 

11- Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45) 	  60.000 

12- The Co-operative Movement In Turkey And Its Expocted Development (Yay ı n No. 46) 	  60.000 

13- Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı  (Yay ı n No. 47) 	  80.000 

14- Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı  Kooperatifçilik I ş lotme ı en (Yay ı n No. 48) 	  120.000 
15- Kooperatiflerin D ış  Ticaret Aç ı s ı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı  (Yay ı n No. 49) 	  120.000 

16- Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n No. 50) 	  80.000 

17- Çorlu Ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ı m ı n ı n 
Ekonomik Analizi (Yay ı n No. 52) 	  80.000 

18- Vak ı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No. 53) 	  40.000 

19- Kar ı nca Dergisi Kooperatifçilikle Ilgili Bibliyografya (Yay ı n No. 55) 	  80.000 
20- XI. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğı er (Yay ı n No. 57) 	  120.000 

21- Xl. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 59) 	  120.000 

22- Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış malar ı  Aç ı s ı ndan Yatay ve Dikey 
Bütünle ş me Hareketleri (Yay ı n No. 60) 	  120.000 

23- Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı m ı na Uygulanab ı lirli ğ i (Yay ı n Na. 61) 	  80.000 

24- Marketin Functions On Foreign Trade In Turkey And In The United 
States Of America (Yay ı n No. 63) 	  120.000 

25- "Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri-Seminer-Tebl ığ ler ı  (Yay ı n No. 64) 	  80.000 

26- "Alt ı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkörlar Kefalet Kooperatifleri - Seminer Tebli ğleri (Yay ı n No. 65) 	 80.000 

27- "Bir Lokma Bir H ı rka" Tüketim Kooperatifleri - Seminen Tebli ğ leri (Yay ı n No. 66) 	  80.000 
28- XII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebii ğler (Yay ı n No. 67) 	. 	  120.000 

29- XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 68) 	  120.000 

30- Türkiye'de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu, Al ı nmas ı  
Gereken Tedbirler - Ara ş t ı rma (Yay ı n No. 70) 	  120.000 

31- Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71) 	  80.000 

32- Bütün De ğ i ş iklikleriyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n No. 72) 	  100.000 

33- Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim 
Kooperatiflerinin Durumu ve Geli ş me Imkanlar ı  - Ara ş t ı rma (Yay ı n no. 73) 	  120.000 

34- Tar ı m Sat ış  Kooperatifleri Birliklerinin Yap ı s ı  ve Ilke Ekonomisindeki 
Yeni Seminer Tebli ğ leri - (Kooperatifçilik Dergisi özel Say ı s ı ) 	  100.000 

35- Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğ u Bünyesine 
Entegrasyonu - Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 74) 	  80.000 

36- "Kooperatifler ve Özelle ş tirme" Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 75) 	  80.000 

37- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ ler (Yay ı n No. 76) 	  120.000 

38- XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Ingilizce/Almanca Tebli ğ ler (Yay ı n No. 77) 	 140.000 
39- Kooperatif Yönetim Kurulu Uyelerinin Hukuki Sorumlulu ğ u (Yay ı n No. 78) (1991 Y ı l ı ) 	  160.000 

40- 1992 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 80) 	  180.000 

41- XIV. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ eri (Yay ı n No. 81) 	  180.000 

42- XIV. Millet eraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce/Almanca Tebli ğ leri (Yay ı n No. 82) 	 180.000 

43- Milli Hakimiyetin Iktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyomu Tebli ğ ler (Yay ı n No. 83) 	 120.000 

44- 1993 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 84) 	  400.000 
45- 1994 Kooperatifçilik Y ı ll ığı  (Yay ı n No. 85) 	  400.000 

KARINCA 	 COOPERATION 
DERGILER 	KARINCA 	 KARDE Ş 	 KOOPERATIFÇILIK 	IN TÜRKIYE 

Adet (TL) 	 100.000 	 Kar ı nca'n ı n Eki 	 150.000 	 500.000 

Adet $ 	 2 	 olup paras ı zd ı r. 	 3 	 6 

Adet (DM) 	 3 	 3 	 10 

Y ı ll ı k (TL) 	1.000.000 	 500.000 	 1.000.000 

(12 say ı  ve Ka- 	 (4 say ı ) 	 (2 say ı ) 
r ı nca Karde ş ) 

Yay ı n isteme Adresi 	: Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpa ş a Cad. No. 38/A 

06420 K ı z ı lay/Ankara 

Tel 	 : (312) 431 61 25 - 431 61 26 

Faks 	 : (312) 434 06 46 

Yay ı n Bedeli yal ı  rmak için Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı  K ı z ı lay Ş b. 304400/4-5 - ANKARA 

Not: PTT ile kitap yay ı n isteyenlerin; PTT masrat ı  dahil yay in bedelini hesab ı rn ı za yat ı rd ı klanna dair 

makbuzlar ı n ı  talep dilekoelerine eklemeleri gereklidir. (Beter kitap için PTT giden: 10.000 TL.) 
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